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Πού οφείλεται η κρίση του
τελευταίου μήνα στην ΕΡΤ,
που οδήγησε στις τόσο
διαβλητές μετατάξεις; Στην
εισβολή των ιδιωτικών
καναλιών; Στα χρόνια
διαρθρωτικά προβλήματα της
κρατικής ραδιοτηλεόρασης; Κι
η πρόταση του BBC τι
σημαίνει; Ακόμη: Ένα
περιοδικό κλείνει 50 χρόνια
αδιάλειπτης λειτουργίας, ο
ανταγωνισμός των
κυριακάτικων φύλλων φέρνει
κι άλλα ένθετα πολυτελή
περιοδικά που έχουν την
προϊστορία τους στην Ιταλία,
κι ένα κείμενο του Φρανκ
Κόπρα για τη γνωριμία του
με τον Κλάρκ Γκαίημπλ.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ:
ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ:

Η φωτογράφος Αννα
Βηχ κάνει τη δική
της, αισθητική
περιήγηση στον
Ελαιώνα...

Η κρίση στη Γιουγκοσλαβια κι η εμπλοκή της Ελλάδας μετά την
ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του λεγάμενου κράτους της Μακεδονίας
είναι μόνο η μια πλευρά του νομίσματος. Ο Γ. Ριτζούλης κι ο Χρ.
Λαζαρίδης διαφωνούν μεταξύ τους, η Τ. Παπαδοπονλον συνομιλεί
με ένα ζευγάρι Σλοβένων κι ο Κ. Βασιλείου περιγράφει τις θέσεις
του ΚΚΕ για το Μακεδονικό.
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ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΙ κεραυνοί έπληξαν τον κ. Μητσοτάκη στο περασμένο
δεκαπενθήμερο, με την διαφορά ότι ο υπεύθυνος για την επέλευση των
σωρευτικών καταιγίδων είναι αποκλειστικά ο ίδιος. Ο κ. Μητσοτάκης κατέχει το
μοναδικό «χάρισμα» να αντλεί αισιοδοξία ακόμη και από τα ερείπια των
πεπραγμένων του. Την «φύση» του δεν μπορούμε, βέβαια, να την αλλάξουμε,
δικαιούμεθα όμως να την απορρίπτουμε όταν τα δεδομένα βοούν από μόνα τους.
ΕΝ ΑΡΧΗ ην η Θεσσαλονίκη — ο λόγος του στην ΔΕΘ— στον οποίο ουδέν
νεότερον επί της οικονομικής πολιτικής προσέφερε, παρά μόνον περισσότερη
λιτότητα για περισσότερο χρονικό διάστημα, ιδρώτα και δάκρυα για τους
νεόπτωχους Έλληνες, τους άνεργους και τους νέους. Χωρίς ίχνος κοινωνικής
συμπάθειας για τους δυστυχούντες, χωρίς ίχνος κοινωνικής δικαιοσύνης, χωρίς
ίχνος προορισμού και ελπίδας στο τέλος της διαδρομής.
ΚΑΙ ΕΠΕΤΑΙ η καταδίκη και φυλάκιση των δημοσιογράφων, η «νόμιμη» φίμωση
της ελευθερίας του Τύπου, η αυταρχική επιβολή του εξουσιαστικού λόγου, η
βάναυση πάταξη της αντίστασης σε ενέργειες που υπονομεύουν το ισχυρότερο
θεμέλιο μιας σύγχρονης δημοκρατίας, το ίδιο της το νευρικό σύστημα. Κι ακόμη
πιο βάναυση και αποκρουστική είναι η προσπάθεια του φιλικού του Τύπου να
ταυτίσει τους εκδότες με τους τρομοκράτες «αντικειμενικά» και να «ανακαλύψει»
ή να «συνάψει» δεσμούς εκεί όπου δεν υπάρχουν. Εισπράττουν τώρα ο κ.
Μητσοτάκης και οι εμπνευστές του τρομονόμου την διεθνή κατακραυγή έχοντας
τελείως χάσει τον πραγματικό στόχο που δεν είναι άλλος από την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας. Είναι πρωτοφανής η έλλειψη πρόβλεψης μίας
προαναγγελθείσης κατάληξης, παρά τις προειδοποιήσεις. Η άκαμπτη δε στάση
του στο θέμα επιδεινώνει ακόμη περισσότερο το βεβαρυμένο πολιτικό κλίμα και
οδηγεί σε επικίνδυνα για την δημοκρατία αδιέξοδα.
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ δε το τρίτο «κατόρθωμα» του κ. Μητσοτάκη. Η συνάντησή του
στο Παρίσι με τον Τούρκο πρωθυπουργό Γιλμάζ, συνάντηση από την οποία
εξήλθε κεραυνόπληκτος. Κι όμως όφειλε να γνωρίζει, εκτός κι αν ο ίδιος αφέθηκε
ανοήτως να πιστέψει, ότι οι «διαφορές» ήταν αγεφύρωτες. Τέτοια αφέλεια και
απερισκεψία δε φαίνεται να του έγινε μάθημα. Αλλά όποιοι κι αν είναι οι
συντελεστές του φιάσκου αυτού ο ίδιος φέρει ακέραια την ευθύνη. Κι επωμίζεται
συνάμα το έτερο φιάσκο της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, με αποτέλεσμα
τόσο αυτοί όσο και ο ελληνικός λαός να ανατρέχουν για μεγαλύτερη αξιοπιστία σε
τουρκικές πηγές παρά στον πρωθυπουργό της χώρας.
ΠΑΡ’ ΟΛΑ αυτά ο κ. Μητσοτάκης παραμένει αθεράπευτα αισιόδοξος, άδει το
δικό του άσμα εν μέσω εμπιπραμένων οικιών στα γειτονικά Βαλκάνια και
προσποιείται ότι όλα βαίνουν καλώς «σύμφωνα με το πρόγραμμα». Ο κ.
Μητσοτάκης έχει χάσει την επαφή του με την πραγματικότητα και πλέει
ανερμάτιστα σε βαθιά νερά και πελάγη γεμάτα σκοπέλους. Κι αυτό είναι επιζήμιο
για την χώρα.
ΜΠΟΡΕΙ άραγε να συνειδητοποιήσει την κατάστασή του ή οι μέρες του στην
εξουσία είναι πλέον μετρημένες;
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Εθνικά Τρομονόμος
καί το κουβάρι κρατεί!
-

Θα γίνει η διάσκεψη;
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ, ωστόσο — πέρα από την
οργή ή τη δυσαρέσκεια του Μπους— παρα
μένει ένα: θα γίνει η διάσκεψη για το Κυ
πριακό «εντός του Σεπτεμβρίου», δηλαδή
πριν από τις τουρκικές εκλογές; Ο Μπους
σιωπά, αλλά, στο βάθος επιμένει... Και ο
ντε Κουεγιάρ, που ποτέ δεν είπε «όχι»
στους Αμερικανούς, συνεργάζεται τώρα με
τον Νέλσον Λέτσκι, τον ειδικό απεσταλμένο
του Στέητ Ντηπάρτμεντ, για την προώθηση
της διάσκεψης. Έ χουν, μάλιστα, και ένα
θα γράψουμε, από τη μια μεριά, όλα τα ση
μεία στα οποία Βασιλείου και Ντενκτάς
συμφωνούν, και από την άλλη, όλα τα ση
μεία στα οποία διαφωνούν. Με δεδομένα,
λοιπόν, τα σημεία συμπτώσεων, «θα μ π ο 
ρούμε, στη διάσκεψη, να "πέσουμε όλοι ”
— διάβαζε: να πιέσουμε όλοι — ώστε οι
συμπτώ σεις να επεκταθοϋν και στα ση
μεία διαφωνίας».
ΜΕ ΤΗ σύγκληση της διάσκεψης «εντός
του Σεπτεμβρίου» συμφωνεί και ο Βρετα
νός πρωθυπουργός Τζον Μέιτζορ. Ο ο
ποίος, αν πιστέψουμε τον κ. Μητσοτάκη, ανυπομονεί να εργασθεί — σχεδόν «φλέγε
τα ι» ...— για μια «δίκαιη και βιώσιμη λ ύ 
ση του Κυπριακού». (Είναι κανείς που θυ
μάται, ακόμα, ότι για όλα τα δεινά της Κύ
πρου, την κύρια ευθύνη —πέρα από τα δικά
μας ιστορικά και τακτικά λάθη— φέρουν οι
πάλαι ποτέ «αυτοκρατορικοί» Βρετανοί;)
Πάντως, μέχρι στιγμής, ούτε ο πρόεδρος
Βασιλείου, ούτε ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, αποκλείουν συμμετοχή σε μία
διάσκεψη πριν από τις τουρκικές εκλογές. Ο
κ. Βασιλείου αρκείται να δηλώνει ότι «με
τα σημερινά δεδομένα δεν πρόκειται ο ντε
Κουεγιάρ να μ ε καλέσει», ενώ ο Έλληνας
πρωθυπουργός προτιμά να σημειώνει το πό
σο εκτεθειμένη είναι η Τουρκία «απέναντι
στην Ευρώπη, τον ΟΗΕ και τις ΗΠΑ».
Πάντως, στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερι
κών, πολλοί είναι εκείνοι που θυμούνται ότι
το «δις εξαμαρτείν» (διάσκεψη, δηλαδή,
πριν από τις τουρκικές εκλογές) «ονκ ανδρός σοφού».
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Ο αναποτελεσματικός
τρομονόμος
ΚΑΙ ΕΝΩ το Κυπριακό βρίσκεται στην
πιο δύσκολή του καμπή, ο τρομονόμος εξα
κολουθεί να τροφοδοτεί τα εξάστηλα ή ο
κτάστηλα του ημερήσιου τύπου, καθώς επτά
διευθυντές εφημερίδων εξακολουθούν να
βρίσκονται στον Κορυδαλλό, οι οποίοι
—κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ— «αρνήθηκαν να ακολουθήσουν τον κ. Μ ητσοτά
κη, στην μετατόπιση της ευθύνης στους ώ 
μους της Δικαιοσύνης», ακριβέστερα αρνήθηκαν «να αποδεχθούν να προαναγγέλ
λονται ή μάλλον να υπαγορεύονται οι ε
νέργειες δικαστικών και εισαγγελικώ ν αρ
χών» .
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ωστόσο, δεν είναι αν
οι «7» ακολουθούν ή δεν ακολουθούν τον κ.
Μητσοτάκη, αλλά αν ο τρομονόμος είναι ή
δεν είναι συνταγματικός και, κυρίως, αν εί
ναι ή δεν είναι αποτελεσματικός. Και αν το
δικαίωμα της ελευθεροτυπίας συναρτάται
— επιτέλους— με τη δημοσίευση ή μη δη
μοσίευση (την προβολή ή μη προβολή, κατ’
άλλους) κειμένων πανάθλιων τρομοκρα
τών. Και ως προς τη συνταγματικότητα του
νόμου, εγκυρότατοι συνταγματολόγοι επι
μένουν ότι ο τρομονόμος είναι αντισυνταγ
ματικός ή ότι η συνταγματικότητά του είναι
«οριακή». Όσο για την αποτελεσματικότητά του, ακόμα και τα νήπια μπορούν να δια
βεβαιώσουν ότι ουδέν απέδωσε, άρα είναι α 
ναποτελεσματικός. «Η ισχύς του νόμου
— δήλωνε την περασμένη Τρίτη η Μαρία
Δαμανάκη στη Βουλή— δεν περιόρισε τη
δράση τω ν τρομοκρατών, δεν έγινε ούτε έ 
να βήμα στην αποκάλυψή τους». Αποτέλε
σμα: Επτά δημοσιογράφοι να βρίσκονται
«μέσα», ενώ οι τρομοκράτες «έξω». Και να
χτυπούν ανενόχλητοι, όπως χτύπησαν, με
ωρολογιακούς μηχανισμούς, υποκατάστημα
του ΙΚΑ και γραφεία της ΔΕΗ, στη Θεσσα
λονίκη, την ώρα, ακριβώς, που η Βουλή συ
ζητούσε τροπολογίες της αντιπολίτευσης!
ΑΠΟΜΕΝΕΙ το θέμα της ελευθεροτυπίας
και η άρνηση των «7» να προσφύγουν στα
ένδικα μέσα που διέθεταν, προκειμένου να
αποδειχθεί — σε επίπεδο Αρείου Πάγου,
μια και τα κατώτερα δικαστήρια αποφεύ
γουν να πάρουν θέση— η συνταγματικότη
τα ή μη του νόμου. Ο λόγος, όπως και ο αν
τίλογος, υπάρχει. Μερικοί λέγουν: Οι δη

μοσιογράφοι δεν είναι υπεράνω του νό
μου. Και άλλοι αντιλέγουν: Ο ελεύθερος
Τύπος είναι υπεράνω του νόμου, γιατί μ ό 
νον έτσι οι νόμοι ελέγχονται και αλλά
ζουν. (Διαφορετικά, οι νόμοι ποτέ δεν θα
άλλαζαν!). Μερικοί λέγουν: Ποιοι, επιτέ
λους, είναι οι ”σημαιοφόροι της ελευθερο
τυ π ία ς”; Οι εκπρόσωποι του συγκροτήμα
τος του Ταύρου, ο πρώην υπουργός Τύπου
του ΠΑΣΟΚ ή μήπω ς αυτοί που, μέσω της
"αυτοκρατορίας Κοσκωτά ”, ήθελαν να
χειραγωγήσουν ολόκληρο τον Τύπο; (Από
την παράθεση ονομάτων εξαιρούν τον Σερα
φείμ Φυντανίδη και τους Χρ. Θεοχαράτο
και Κ. Παπαϊωάννου). Αλλοι, ωστόσο,
αντιλέγουν: Η ελευθεροτυπία δεν σέρνει
πίσω της ουρές, δεν στέκεται σε πρόσωπα
ή εφήμερες καταστάσεις, ισχύει 'ε ις το δι
ηνεκές”.
Ο ΤΡΟΜΟΝΟΜΟΣ θα μπορούσε, φυσι
κά, να μην είχε ειδικές διατάξεις για τον
Τύπο. Κι αν ο διάλογος (ακόμα μεταξύ πο
λιτικών κομμάτων) δεν θεωρούνταν «προ
δοσία» ή «έγκλημα καθοσιώσεως», θα
μπορούσαμε να είχαμε συμφωνήσει για έναν
κοινό τρόπο αντιμετώπισης των προκηρύξε
ων των τρομοκρατών. Αυτό έγινε και στην
Ιταλία, με ένα νηφάλιο συμφωνητικό ανά
μεσα στην κυβέρνηση και τους εκδότες των
εφημερίδων. Αλλά εδώ δεν είναι Ιταλία,
αλλά Μπαλκάνια. Εδώ η δεκαρολογία, η
βαρβαρότητα, ο αυριανισμός, τα «δεν δια
λέγομαι», τα «ζήτω» και τα «κάτω» έγι
ναν τρόπος ζωής. Και καταντήσαμε ώστε το
«άπαντον» της ελευθεροτυπίας να ισοδυναμεί με το ποιος πρώτος θα δημοσιεύσει
— και, μάλιστα, με όσο γίνεται μεγαλύτερα
στοιχεία— την άλφα ή βήτα προκήρυξη κοι
νών δολοφόνων.
ΕΘΝΙΚΑ θέματα, τρομονόμος, βόμβες
στη Θεσσαλονίκη, εμφύλιος (και μη) στη
Γωυγκοσλαβία, φυλακίσεις δημοσιογράφων
και — χαράς ευαγγέλια— γιορτές για τα
2.500 χρόνια από την εγκαθίδρυση της Δη
μοκρατίας στην αρχαία Αθήνα — όλα ένα
κουβάρι, τις μέρες αυτές, με την κυβέρνηση
να οξύνει τα δικά της αδιέξοδα και το ΠΑ
ΣΟΚ να ανακαλύπτει, παντού, «εθνικές
μειοδοσίες», «καταστροφικές μειοδοσίες»,
λιμούς, λοιμούς και καταποντισμούς!
ΤΙΣ «ΕΘΝΙΚΕΣ μειοδοσίες» ενετόπισε,
πρώτος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Α. Παπανδρέου, λίγο προτού πραγματοποιηθεί η
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συνάντηση Μητσοτάκη - Γιλμάζ, στο Παρί
σι. Ο «άνθρωπος του Νταβάς», ο μεγάλος
και τρομερός ηγέτης που, ελάχιστη ώρα με
τά την πρώτη συνάντησή του με τον Τ . 0 ζάλ, δήλωνε «το Κυπριακό μπορεί τώρα
να μ π ει στο ράφι» (!), ο εν ενεργεία (τότε)
πρωθυπουργός που, 11 χρόνια μετά το
«πρακτικό της Βέρνης», περιόριζε το δι
καίωμα της Ελλάδας να διενεργεί έρευνες
στα έξι (μόνον) μιλιά, δεν είχε καμιά ανα
στολή να καταγγείλει τη συνάντηση του
Παρισιού και να προβλέψει τα χείριστα...
Τα «χείριστα», όμως, ευτυχώς δεν ήλθαν.
Και παρ’ όλα τα «τακτικά» λάθη του κ.
Μητσοτάκη — καλλιέργεια κλίματος ευφο
ρίας, απουσία «ατζέντας», μη παρουσία του
υπουργού Εξωτερικών, μη έγκαιρη ενημέ

YhK om m w Œ i

ρωση των δημοσιογράφων, κ .ά .— η συνάν
τηση υπήρξε «χρήσιμη». Αν μη τι άλλο,
«προσγείωσε» όλους μας. Και, πρωτίστως,
τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη. Πάντα κάνει
καλό, όταν μπορείς να διερευνάς τις θέσεις
της άλλης πλευράς, όταν μπορείς και κατα
γράφεις ενδεχόμενα ανοίγματα ή ενδεχόμε
νους κινδύνους, για το μέλλον.
ΩΣΤΟΣΟ —κατά τις εκτιμήσεις του
Έλληνα πρωθυπουργού, αλλά και του Κύ
πριου προέδρου, Γ. Βασιλείου— η συνάντη
ση του Παρισιού, παρά την αποτυχία της,
υπήρξε χρήσιμη και σε κάτι άλλο: Σ υνέβα
λε στο να αποκαλυφθεί η αδιαλλαξία του
Ν τενκτάς και η υπαναχώρηση της Α γ κ υ 
ρας. Η διαπίστωση δεν είναι σχήμα λόγου.

Ο πρόεδρος Μπους φέρεται «έντονα οχλημένος» από τη στάση του Γ ιλμάζ. (Το σκε
πτικό είναι απλό: « Ό τα ν ημείς, πρόεδρος
των Η νω μένω ν Πολιτειών, ορίζουμε ότι η
διάσκεψη για το Κυπριακό θα γίνει, στη
Ν έα Τόρκη, "εντός του Σ επτεμβρίου”,
κανείς Γιλμάζ, και καμιά σύμμαχος
Τουρκία δεν νομιμοποιείται να χαλάει την
απόφασή μα ς α υ τή » ...). Αλλά «οχλημένος» εμφανίζεται και ο ίδιος ο πρόεδρος 0 ζάλ, που — σε αντίθεση με τον Γιλμάζ—
δεν διακινδυνεύει καμιά εκλογή... Έ χει κά
θε λόγο, συνεπώς, να το παίζει μετριοπα
θής, Ευρωπαίος και, προπαντός statesman.
(Η αντιπαράθεση Γ ιλμάζ - Οζάλ έχει μετα
φερθεί και στις στήλες του τουρκικού Τ ύ
που. Μόνο που, σε αντίθεση με τους «ημετέρους» Μητσοτάκη και Παπανδρέου, εκεί
κανείς δεν ομιλεί περί «προδοσίας», «μειο
δοσίας» και άλλα ηχηρά — ή άθλια— π α 
ρόμοια...) .
ΠΑΝΤΩΣ, την Τρίτη βράδυ, η κυβέρνη
ση, απορρίπτοντας τις τροπολογίες που εί
χαν υποβάλει το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΤΝ, επιβε
βαίωνε για μία ακόμα φορά την εμμονή της
στα αδιέξοδα που η ίδια δημιούργησε με την
ψήφιση του τρομονόμου. Κυρίαρχο επιχεί
ρημα: Δ εν νοείται «πολιτική λύση» όσο υ 
πάρχει εκκρεμοδικία... Ωστόσο, κάπου,
στην παρέμβαση του υπουργού Δικαιοσύ
νης, θα μπορούσε να διακρίνει κανείς έναν
κάποιο «συμβιβασμό»: Εάν οι «7» δεχθούν
να εκτίσουν την ποινή τους (και «έκτιση
ποινής» είναι και η εξαγορά της), τότε, εν
δεχομένως, και η κυβέρνηση θα μπορούσε
να τροποποιήσει τον «αντι»τρομοκρατικό
νόμο, τουλάχιστον στις διατάξεις που αναφέρονται στον Τύπο. Αυτά την Τρίτη βρά
δυ. Την Τετάρτη, όμως, ο ίδιος ο πρωθυ
πουργός, μετά τη συνάντηση που είχε με
την πρόεδρο του ΣΤΝ, δήλωνε: «Παραμέ
νουμε αμετακίνητοι»!
★

★

★

ΚΑΤΑ τα άλλα, το δεκαπενθήμερο κύλη
σε με τον γιουγκοσλαβικό εμφύλιο σε νέα έ
ξαρση (παρά τις επάλληλες «συμφωνίες»
για κατάπαυση του πυράς), με τον Δ. Τσοβόλα να κινεί την «βιομηχανία» των εξαιρέ
σεων (κατά του προέδρου του Ειδικού Δ ι
καστηρίου Β. Κόκκινου και, στη συνέχεια,
κατά του κατηγόρου Ν . Κατσαρού) και με
τον Συνασπισμό αποφασισμένο παρά τις δυ
σχέρειες, να εκφράσει, στην Ελλάδα, τη
νέα, σύγχρονη, δημοκρατική Αριστερά.

ΑΝΤΗΝΩΡ
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Το Σάββατο
μπορείς;
Πολλαπλών προελεύσεων
βολές έχει δεχθεί η συνάντηση
των πρωθυπουργών της Ελλά
δας, της Βουλγαρίας, της Ρου
μανίας και του προέδρου της
Σερβίας που έχει προγραμματισθεί για αύριο Σάββατο στην
Αθήνα. Και βεβαίως στο στό
χαστρο δεν βρίσκεται αυτή καθεαυτή η συνάντηση αλλά ο βα
σικός πυρήνας της ελληνικής ε
ξωτερικής πολιτικής τόσο στην
γιουγκοσλαβική κρίση όσο και
στην γενικότερη βαλκανική της
πολιτική. Kat ο πυρήνας αυτός
— ασχέτως αν δεν ομολογείται
και επίσημα— είναι η επιλογή
της Σερβίας, και κατ’ επέκταση
των συμφερόντων της, ως του
νέου προνομιακού συμμάχου
μας στην Βαλκανική. Αυτό άλ
λωστε σημαίνει και η πρόσκλη
ση για συμμετοχή στη συνάντη
ση του προέδρου της Σερβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και όχι του
πρωθυπουργού της Γιουγκοσλαβίας Ά ντε Μάρκοβιτς.
Σε αυτό ακριβώς το σημείο επικεντρώνεται και η κριτική που ά
σκησαν ορισμένοι δυτικοευρωπαίοι εταίροι μας όπως οι κύριοι Ντε
Μικέλις και Γκένσερ χρησιμοποιώντας το αιτιολογικό για το «ανε
πίκαιρο» της συνάντησης, εφόσον δεν έχουν παγιωθεί οι εξελίξεις
στην Γιουγκοσλαβία. Και βεβαίως ως αντιπερισπασμό χρησιμο
ποιούν την απειλή ότι θα υποστηρίξουν την ανεξαρτησία της Δημο
κρατίας των Σκοπιών.
Σύμφωνα με τα όσα είχαν διαρρεύσει, κυρίως από την ελληνική
πλευρά, η συνάντηση θα είχε ως αντικείμενο την κρίση στην Γιουγκοσλαβία, με ιδιαίτερο όμως βάρος στην ανακοπή των προσπαθειών
της Δημοκρατίας των Σκοπιών να προχωρήσει στην ανακήρυξή της
ως ανεξάρτητου κράτους. Είναι προφανές ότι στην προοπτική αυτή
τα συμφέροντα της Ελλάδας χαι της Σερβίας συμπίπτουν, ενώ απο
κλίνουν τα αντίστοιχα της Βουλγαρίας καθώς η Σόφια θεωρεί ότι
στην Δημοκρατία των Σκοπιών «θα μπορούσε να αναβιώσει η κα
ταπιεσμένη βουλγαρική συνείδηση του σλαβικής καταγωγής πληθυ
σμού της». Και αν δεν το είχαμε κατανοήσει εμείς (σ.σ. το «ΑΝΤΙ»
έχει γράψει επανειλημμένως γ ι’ αυτό το θέμα) και επιπλέον δεν το

Ν εοδημοκρατικές
αθλιότητες
Θλιβερό είναι το θέαμα μιας
εξουσίας που ενώ βρίσκεται σε
αδιέξοδο δεν μπορεί να προσφύγει στην καθολική εφαρμογή
(νομότυπη ή όχι) της συστατι
κής της βίας. Στις περιπτώσεις
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αυτές η εξουσία γίνεται κάτι λι
γότερο από αυτό που αυτοορίζεται ότι είναι, δηλαδή κάτι λιγό
τερο από την ολοκληρωτική ε
φαρμογή του λόγου των συμφε
ρόντων της.
Έτσι δείχνει η κυβέρνηση
μπροστά στην κρίση που την
μαστίζει εξαιτίας της φυλάκισης

είχε υποψιασθεί ο βούλγαρος πρωθυπουργός Ν τ. Ποπώφ, ο πρόε
δρος της Βουλγαρίας Ζέλιο Ζέλεφ φρόντισε να γίνει πλήρως κατα
νοητό με τις συχνές επί του θέματος δηλώσεις του το τελευταίο διά
στημα. Πάντως ο Βούλγαρος πρωθυπουργός το αντελήφθη τελικώς
και έτσι μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό των Σκοπιών
έσπευσε να δηλώσει ότι δεν θα δεχθεί να συζητηθεί το θέμα αυτό
στην συνάντηση των Αθηνών εφόσον θα απουσιάζει ο εκπρόσωπος
των Σκοπιών. Ο τελευταίος απηύθυνε έμμεση αίτηση για συμμετο
χή λίγο πριν αναχωρήσει για την Ρουμανία, ο πρωθυπουργός της ο
ποίας δεν συμπεριλαμβανόταν στον αρχικό κατάλογο των προσκε
κλημένων και η οποία έχει κάθε λόγο να διατηρούνται ανοικτά τα
μειονοτικά θέματα εν όψει και των τελευταίων εξελίξεων στην Μολ
δαβία. Πιθανόν όμως, να ξεχνά τα μειονοτικά προβλήματα που αν
τιμετωπίζει με την ουγγρική μειονότητα στην Τρανσυλβανία.
Με αυτά τα δεδομένα, αύριο Σάββατο, καλώς εχόντων των
πραγμάτων, και ενώ θα έχει μεσολαβήσει άλλη μια συνάντηση των
υπουργών εξωτερικών της κοινότητας με αντικείμενο την κρίση
στην Γιουγκοσλαβία, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση.
Μεγάλο το ρίσκο, πιθανό χαι το φιάσκο.
Ν .Χ .

των διευθυντών 7 εφημερίδων.
Η κυβέρνηση θα ήθελε να επι
βληθεί η ποινή, να μην υπάρξει
καμιά αντίδραση (αφού «όλοι
υφιστάμεθα τις έννομες συνέ
πειες των ενεργειών μας»), να
ενεργοποιήσουν οι καταδικα
σμένοι τον μηχανισμό πιθανής
αποκατάστασής τους και, μέσω

αυτού, να κηρυχθεί ενδεχομένης ως αντισυνταγματικός ο νό
μος. Δηλαδή, η κυβέρνηση θα
ήθελε άλλοι αντί γ ι’ αυτήν να
αμφισβητήσουν τη νομιμότητα
του νόμου της εξουσίας της, ε
πειδή αυτή δεν «μπορεί» να αυτοαναιρεθεί σε μια σημαντική ε
ξουσιαστική της επιλογή — και,

φυσικά, επειδή δεν μπορεί να
κλείσει άπαξ διά παντός, εφαρ
μόζοντας απροϋπόθετη βία, τις
εφημερίδες.
Και επειδή τίποτε από αυτά
δεν γίνεται, επειδή η αμφισβή
τησή της οξύνεται και διευρύνε
ται, σε διεθνές πια επίπεδο, ε
πειδή η εκ μέρους της επίκληση
της νομιμότητας δεν πείθει το
«κοινό», επιστρατεύει τις εφε
δρείες της.
Επιστρατεύει το κόμμα της,
ως φτωχό εξάρτημα της κυβερ
νητικής μηχανής, να μιλήσει ό
πως αυτή θα ήθελε, αλλά δεν
της επιτρέπει κάποια στοιχειώ
δης νομιμότητα να μιλήσει, δη
λαδή, να μιλήσει αντ’ αυτής με
ένα και μόνον τρόπο: υβρίζον
τας και αθλιολογώντας. Το
γραφείο τύπου της ΝΔ αποκαλεί «αυτοφυλακισθέντες» τους
καταδικασμένους διευθυντές
των 7 εφημερίδων, και «παρά
τυπο επισκέπτη στην Ελλάδα»
το Γ. Γραμματέα της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων
που αριθμεί σε όλο τον κόσμο
200.000 μέλη.
Με το μόνο που έχουν σχέση
τέτοιου είδους υστερίες και
πτωχολεονταρισμοί είναι με το
φολκλόρ μιας κυβέρνησης· ένα
φολκλόρ που φτιάχνεται όταν
μια κυβέρνηση είναι σε κρίση εξαιτίας μιας επιλογής της και
δεν μπορεί να ενεργοποιήσει ό
πως θα ήθελε τον εξουσιαστικό
μηχανισμό.
Τ .Κ .

Ν έες Αριστερές
Νέα Αριστερά θέλει ο κ. Ανδρουλάκης, ως «Νέα Αριστε
ρά» προσδιορίζει η κ. Δαμανάκη την μέλλουσα να προκόψει
από την ενιαιοποίηση του ΣΥΝ
Αριστερά! Αυτά, κυρίως μετά
την κατάρρευση της ΕΣΣΔ. Πιο
πριν ο λόγος ήταν για την ανα
νεωτική αριστερά απλώς, ή την
ανανεωτική κομμουνιστική συ
νιστώσα κ.λπ.
Σήμερα που τα τέως στελέχη
του ΚΚΕ έχουν συγκροτηθεί πια
σε ξεχωριστή ομάδα (με απροσ
διόριστο ακόμα το status της),
η αναζήτηση μιας ταυτότητας
φυσικό είναι να ευνοεί την ανά

Δικώ ν το ανάγνωσμα
Η δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο για το «σκάνδαλο Κοσκωτά» δια
νύει τα τελευταία στάδια. Κι όσο πλησιάζουμε προς το τέλος τόσο οι
σπασμοί του φανατισμού και της οξύτητας γίνονται εντονότεροι. Ο
κ. Τσοβόλας, που δεν φαίνεται να πέρασε αβρόχοις ποσί την ατομι
κή του περίπτωση της ρύθμισης των χρεών του Σωκρ. Καλκάνη επιδόθηκε με τον γνωστό ζήλο του σε υποβολή αιτήσεων εξαιρέσεως
και άλλες δικαστικές πράξεις προς υπεράσπιση του «απόντος», ενέρ
γειες που αποσκοπούν αποκλειστικά στην δημιουργία εντυπώσεων
και στην χρονοτριβή.
Συνάμα, σε έτερο δικαστήριο, άρχισε η λεγόμενη «δίκη Καμπάνη», πρώην προέδρου της Ελληνικής Βιομηχανίας όπλων, αφού απέτυχε προσπάθεια αναβολής της. Ας υπενθυμίσουμε ότι την υπόθε
ση αυτή που αφορά οικονομικές και διαχειριστικές ατασθαλίες (πωλήσεις όπλων στο Ιράκ μέσω της εταιρείας - φάντασμα κ. Κοστάλη
κ .τ.λ .) παρέπεμψε στην Δικαιοσύνη ο πρώην υπουργός Εθνικής Ά 
μυνας επί ΠΑΣΟΚ '
- - ,
Στο μεταξύ το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται για την συγκέντρωση της
5ης Οκτωβρίου στην Αθήνα που πραγματικός σκοπός της είναι η ε
πίδειξη δυνάμεως εν όψει της απόφασης του Ειδικού Δικαστηρίου,
προειδοποίηση δηλαδή για τις «συνέπειες» μιας καταδίκης του αρ
χηγού του ΠΑΣΟΚ. Ανώτατος θεσμός «ο λαός» θα αποφασίσει διά
βοής, βάζοντας στο ίδιο τσουβάλι την ακρίβεια στις λαϊκές αγορές,
την λιτότητα και τους θεσμούς της Δικαιοσύνης. Να ζούμε άραγε
στην αρχαία Αθήνα και δεν το πήραμε χαμπάρι;
Σόου στη δίκη. Σόου στα μπαλκόνια. Θα μείνει τίποτα όρθιο α 
πό τους θεσμούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η αντιπολί
τευση;
Α.Σ.

πτυξη κάποιων γενικότερων
σκέψεων για το τι σημαίνει αρι
στερά και αριστερός σήμερα. Το
ζητούμενο όμως είναι οι προ
βληματισμοί αυτοί να γίνονται
με όσο το δυνατόν περισσότερο
σύγχρονους όρους, ζωντανή
γλώσσα και καίρια νοήματα.
Το να λένε τέως στελέχη του
ΚΚΕ ότι θέλουν να φτιάξουν μια
«Νέα Αριστερά» που «θα υπερ
βαίνει τον υπαρκτό σοσιαλισμό
αλλά και την σοσιαλδημοκρα
τία», μας κάνει να αισθανόμα
στε περίεργα.
Τόσο καθυστερημένη είναι η
Ελλάδα, που ακόμα και οι
«πρωτοπορίες» της συλλογίζον
ται με τρόπους που έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και μία δεκαετία
τουλάχιστον;
Μ .Β .

Τ ρ ισ ά γ ια
Στην Πάτρα, πριν λίγες ημέ
ρες, κάποιος περαστικός είδε σε

βιτρίνα καταστήματος στην οδό
Ελληνοστρατιώτη, αριθ. 2, την
Παναγία. Περίπου φτυστή. Σε
ελάχιστη ώρα πλήθος κόσμου,
μαζί με παπάδες, έκαναν ευχέλαω.
Έχουμε κι άλλα. Παναγία
της Σουμελά, Παναγιά της Τ ή 
νου, τόποι συνδεδεμένοι με τα
λατρευτικά καθήκοντα του τέως
πρωθυπουργού Α. Π απανδρέου- έχουμε και τα ελληνο
χριστιανικά του κ. Κοντογιαννόπουλου, ως υπουργού Π αι
δείας. Έχουμε και τον συνθέτη
Δ. Σαββόπουλο που αρμονικά
ταιριάζει την ορθοδοξία με το ε
θνικό χρέος και περιοδεύει ανά.
τους στρατώνες, άδων εθνικούς
ύμνους ομού μετά του υπουργού
Εθν. Αμύνης και μια προίκα 39
εκατομμυρίων για τα μουσικά
σήριαλ που θα δούμε από την
ΕΤ1.
Ό λ α αυτά δεν είναι τα ίδια
ασφαλώς. Κάπου όμως πείθε
ται κανείς ολοένα και περισσό
τερο για δυο - τρία πράγματα,

προχωρώντας στην τελευταία
δεκαετία του αιώνα- πείθεται ό
τι η καθυστέρηση, ο Καιροσκο
πισμός, η πρόληψη και η ολοέ
να και μεγαλύτερη μοιρολατρία
είναι πλέον τα μόνα που πρυτα
νεύουν. Ό π ω ς τότε με την έλ
λειψη νερού, που η μεν τηλεό
ραση μας έλεγε κάθε μέρα βλακωδώς πόσο νερό έχει μείνει, ο
κόσμος δε έκανε τρισάγια για
να βρέξει ο θεός...
Κ .Χ .

Περί «καθάρσεως»
και«ανακάμψεως»
Κατά καιρούς, συχνότερα ή
αραιότερα, ανάλογα με την έν
ταση ποικίλων πιέσεων, ο Κ.
Μητσοτάκης διαβεβαιώνει ότι
θα εξαντλήσει την τετραετία
διότι ο λαός του άνέθεσε διά της
ψήφου του να εφαρμόσει το προ
εκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ.
Δηλαδή, το νόημα της ψήφου
είναι η εφαρμογή του προγράμ
ματος.
Ο Κ. Μητσοτάκης, όμως, έ
κανε, τις δύο από τις τρεις ε
κλογικές αναμετρήσεις με την
σημαία της «κάθαρσης». Έ χει
δει ήδη μπροστά του την εκτύλιξη της «μεγάλης δίκης».
Ανόρθωση, λοιπόν, είναι ο ό
ρος που θα αναιρούσε την πολι
τική οικονομικής ανάκαμψης
της χώρας (με την εφαρμογή
του προγράμματος της ΝΔ) και
την πολιτική αναστήλωσης θε
σμών και αξιών (με την κάθαρ
ση).
Και μάλλον έδειξε ο Κ. Μη
τσοτάκης ότι του είναι δύσκολο
να τα πετύχει: κοντά στην σω
ρεία «συμβάντων» αποτυχημέ
νης οικονομικής πολιτικής (αν
τέτοια υπάρχει), ο Κ. Μητσο
τάκης διαβεβαιώνει τους λονδρέζους επιχειρηματίες ότι θα ι
δ ιω τικ ο π ο ιο ύ ν στην Ελλάδα
και κερδοφόροι τομείς, όπως,
μεταξύ άλλων, η κινητή τηλε
φωνία.
Ό μ ω ς το όνομα Κόκκαλης,
ασφαλώς και δεν είναι άγνωστο
στον Κ. Μητσοτάκη, όπως και
στον κόσμο. Τώρα τελευταία, η
πρόσκληση ενδιαφέροντος για
την ανάληψη της κινητής τηλε
φωνίας άλλαξε κατά μια κρίσι
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μη φράση της σε σύγκριση με
την αρχική. Η φράση αφορά σε
ένα από τα κριτήρια αξιολόγη
σης των ενδιαφερομένων. Και η
αλλαγή λέγεται πως είναι φω
τογραφική.
Για ποιον; Δεν έχει και με
γάλη σημασία. Ο κανόνας φαί
νεται να είναι ότι η «ανάκαμ
ψη» της οικονομίας δεν έχει και
μεγάλη σχέση με την λογική
και την ηθική της διαφάνειας.
Ούτε με την «κάθαρση» ασφα
λώς.
Κοιτάχτε μόνο μην εξευτελι
στούμε πάλι — όπως έγινε με
το μετρό— στους «κουτόφραγκους». Το να εξευτελιστούμε
μεταξύ μας. — όπως έγινε με
την «σύγκρουση» Δήμα -Μπακατσέλου— είναι μικρό το κα
κό.
Τ .Κ .

Σουηδία
Έπεσε και το κάστρο της
Σουηδίας. Μετά από 60 χρόνια
συνεχούς σοσιαλδημοκρατικής
διακυβέρνησης, εκτός ενός μι
κρού διαλείμματος 6 χρόνων,
το κόμμα που κατάφερε να φέ
ρει την ευημερία στην χώρα με
ένα από τα υψηλότερα βιοτικά
επίπεδα στον κόσμο, με πλήρη
απασχόληση, με τεράστιο δί
κτυο κοινωνικής προστασίας
—αλλά και υπέρογκους φό
ρους— έχασε την εξουσία.
Δείγματα των καιρών. Οι Σο
σιαλδημοκράτες κράτησαν βέ
βαια το 38,5% του εκλογικού
σώματος και το κράτος κοινω
νικής πρόνοιας που οικοδόμη
σαν αποτελεί ένα από τα «κεκτημένα» που δύσκολα μπορούν
να καταρριφθούν ακόμη και με
την πιο μετωπική συντηρητική
επίθεση, πράγμα που δεν φαίνε
ται όμως να ισχύει.
Βέβαια, η τελευταία κυβέρ
νηση των Σοσιαλδημοκρατών
υπό τον Κάρλσον είχε ήδη εγ
καταλείψει στην οικονομική της
πολιτική πολλές από τις π α 
λαιός αρχές. Είχε εγκαταλείψει
την πλήρη απασχόληση για να
καταπολεμήσει τον πληθωρι
σμό, είχε αρχίσει να αποστα
σιοποιείται από τον άκρατο
κρατισμό, είχε αρχίσει να αντι
λαμβάνεται την «αντιφορολογι-
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κή εξέγερση», είχε εγκαταλεί
ψει την «αυτάρκεια» και την
«απομόνωση» με την αίτηση
ένταξης στην ΕΟΚ κι είχε πάρει
σειρά μέτρων προς κατεύθυνση
αντίθετη με την σοσιαλδημο
κρατική παράδοση. Ό λ α αυτά
όμως δεν φάνηκαν αρκετά για
να συγκρατήσουν την πτώση
του κόμματος σε καιρούς όπου
τα άτομα ζητούν μεγαλύτερη α
νεξαρτησία από τις κρατικές
γραφειοκρατικές δομές, έστω κι
αν είναι άκρως προστατευτικές.
Περνώντας στην αντιπολί
τευση το κόμμα των Σοσιαλδη
μοκρατών έχει πολλά να ξανασκεφθεί, να ανασυγκροτήσει την
ταυτότητά του και να αναζητή
σει νέους προσανατολισμούς.
Παραμένει το πρώτο κόμμα με
μεγάλη διαφορά από το δεύτερο
Συντηρητικό (2 2 % ), ενώ π α 
ραμένει αμφίβολο αν ο συντηρη
τικός συνασπισμός στο σύνολό
του θα καταφέρει να συγκροτή
σει βιώσιμη κυβέρνηση και να
βάλει σε εφαρμογή συνεκτικό
πρόγραμμα.
Κ .Β .

Ας ακούσουμε την
«Ομόνοια»
Ικανοποιημένοι δήλωναν οι
εκπρόσωποι της «Ομόνοιας»,
της πολιτικής οργάνωσης των
Ελλήνων της Αλβανίας, από
τις επαφές που είχαν στην Αθή
να με εκπροσώπους της κυβέρ
νησης και των κομμάτων. Η ι
κανοποίησή τους εστιαζόταν
στο γεγονός ότι βρήκαν «ευήκοον ους» σε όσους έθεσαν τους
προβληματισμούς τους και τις
προσεγγίσεις τους προκειμένου
να ανακοπεί τελικώς το κύμα
φυγής προς την Ελλάδα.
Οι εκκλήσεις τους δεν σχετί
ζονται μόνον με τη δίκαιη κατα
νομή των ελληνικών πιστώσε
ων προς την αλβανική κυβέρνη
ση και τις επενδύσεις στις περιο
χές όπου κατοικεί το ελληνικό
στοιχείο. Σχετίζονται με πολύ
πιο απλά, αλλά τόσο αναγκαία
πράγματα. Ό π ω ς π .χ . το κτί
σιμο δεκαπέντε ηλεκτρικών
φούρνων για την παραγωγή
ψωμιού, ώστε να μην χρειάζο
νται πέντε ώρες δρόμος για την
προμήθειά του.
Ν .Χ .

Ρατσισμός και ξενοφοβία
«Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία εκπηγάζονν από τον φόβο και την
ανασφάλεια τον ατόμου για το μέλλον και τρέφονται από την α
νεργία και την φτώχεια», αναφέρει ο Enrique Barôn Crespo, πρόε
δρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο εισαγωγικό σημείωμά του
στην έκθεση για την «Ξενοφοβία και τον ρατσισμό».
Την έκθεση, που πρόκειται να εκδοθεί από την υπηρεσία Επισή
μων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συνέταξε εξεταστική
επιτροπή του Κοινοβουλίου με εισηγητή τον κ. GlynFord. Με το ί
διο θέμα είχε ασχοληθεί και ο Έλληνας ευρωβουλευτής Α. Ευρυγένης στην έκθεση που είχε εκπονήσει το 1986. Η έκθεση αναφέρει τα
μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί και τις συστάσεις προς τα κράτη - μέλη
που έχουν εφαρμοσθεί, καθώς επίσης, «φωτογραφίζει» τα ρατσιστι
κά φαινόμενα που παρουσιάζονται όχι μόνο στα κράτη - μέλη αλλά
και στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη όπως και στην Νορβηγία,
στην Σουηδία και στην Φινλανδία.
Σκοπός της έκθεσης είναι να εντοπισθεί και να καταπολεμηθεί με
διάφορα μέσα το φαινόμενο του ρατσισμού, ένα ιδιαίτερα σοβαρό
πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα που επηρεάζει ιδιαίτερα τα «αδύ
ναμα» μέλη μιας κοινωνίας.
Το φαινόμενο του ρατσισμού και της ξενοφοβίας βρίσκεται σε έ
ξαρση και είναι ανεξέλεγκτες οι διαστάσεις που παίρνει σε κράτη ό
πως για παράδειγμα η Μεγάλη Βρετανία, από όπου ξεκίνησε το κί
νημα των skinheads. Οι skinheads, οι οποίοι είναι αναμεμειγμένοι
σε ρατσιστικές επιθέσεις, πρωτοεμφανίστηκαν στο τέλος της δεκαε
τίας του ’60. Κατά τη δεκαετία του ’80 διέδωσαν την υποκουλτούρα τους σε Δυτική Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και στην συνέχεια
στην Σκανδιναβία και στις Η.Π.Α. Κίνημα με στεγανά, επιθετικό
και σκληρό στα ίδια του τα μέλη: στην Καλκρόρνια σταύρωσαν σ’ έ
να σταθμό αυτοκινήτων οπαδό τους που ήθελε να εγκαταλείψει την
οργάνωση!
Κι ενώ πρόκειται να κυκλοφορήσει η έκθεση, στο Λουξεμβούργο,
χώρα με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και ελάχιστο πρόβλημα α
νεργίας, κυκλοφορεί ήδη προκήρυξη της ακροδεξιάς οργάνωσης Na
tional Bewegong. Η National Bewegong είναι μία από τις έξι ακρο
δεξιές οργανώσεις που υπάρχουν και αναπτύσσει έντονη δραστηριό
τητα κατά των ξένων (30% του συνολικού πληθυσμού εκ των ο
ποίων 9% οι κοινοτικοί υπάλληλοι). Υπενθυμίζει λοιπόν, η Natio
nal Bewegong «τις όμορφες καλές ημέρες πριν από την άφιξη των
ευρωυπαλλήλων», τους οποίους θεωρεί υπεύθυνους για «την αύξη
ση της κυκλοφορίας στους δρόμους, την αύξηση των ενοικίων»
χαι καλεί σε αγώνα για «να φύγουν οι ευρωνπάλληλοι από το
Λουξεμβούργο».
Τα στοιχεία που αναφέρει η έκθεση για την Ελλάδα είναι ελλιπή
και αποσπασματικά. Μνημονεύονται οι ταραχές μεταξύ χριστιανών
και μουσουλμάνων στην Κομοτηνή και γίνεται μνεία για εμφάνιση
αρκετών ακροδεξιών οργανώσεων τα τελευταία χρόνια οι οποίες
«...εκτός από δραστηριότητες εναντίον εβραίων, τσιγγάνων και
μωαμεθανών έλαβαν μέρος σε πράξεις οικονομικής υπονόμευσης
σε μια προσπάθεια ατιοσταθεροποίησης της προηγούμενης σοσια
λιστικής κυβέρνησης...» (!).
Προς μία Ευρώπη χωρίς σύνορα λοιπόν, μ’ έναν στους τρεις Ευ
ρωπαίους να πιστεύει ότι ο αριθμός των ατόμων άλλης εθνικότητας
στη χώρα του/της είναι μεγάλος και με μια σημαντική μειοψηφία
να θεωρεί ότι η παρουσία ξένων αποτελεί αρνητικό παράγοντα για
το μέλλον.
Ο ρατσισμός δεν έχει όρια ούτε σύνορα και είναι ιδιαίτερα έντονος
προς τις μειονότητες, τους αδύναμους, τους περιθωριακούς, γενικά
τους «διαφορετικούς». Ανάλογα με το πολιτισμικό επίπεδο κάθε
λαού, έθνους, κοινότητας εκδηλώνεται αλλού δυναμικά και αλλού
«πολιτισμένα» με νόμους και διατάγματα.
Όσο για μας αποδεικνύουμε καθημερινά σε όλες του τις εκφάν
σεις τον ρατσισμό και την ξενοφοβία μας τόσο σε προσωπικό όσο και
σε πολιτειακό επίπεδο.

Νίκη Τσιλιγκίρογλου

ΤΡΟΜΟΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Σ τόχος, η ελευθερία του τύπου
του Ρεπόρτερ

Ε ίνα ι γν ω σ τές τόσο οι α ν τιδρ ά σ εις εν α ν τίο ν το ν τρ ο μ ο νό μ ο υ ό τα ν είχε
σ υ ζη τη θ εί κ α ι ψ ηφ ισθεί σ τη Β ο υ λ ή α π ό τη ν ισχνή π λειο ψ η φ ία τη ς Ν Δ , όσο
κα ι τα όσα έ γ ιν α ν μ ε τ ά τ η ν σ ύ λ λ η ψ η το ν δ ιε υ θ υ ν τή τη ς « Ε λευθ ερ ο τυπ ία ς» ,
τη ν δίω ξη δ ιε υ θ υ ν τώ ν όσω ν εφ η μ ερίδ ω ν δ η μ ο σ ίευ σ α ν π ρ ο κηρ ύξεις ή
α π ο σ π ά σ μ α τα κ α ι τη ν κ α τα δ ίκ η τω ν ε π τ ά .
Κ α τ ’ αρχήν, ο φ είλο υ μ ε ν α δ η λώ σ ο υ μ ε ό τι η ελ ευ θ ερ ία του Τ ύ π ο υ δεν είνα ι
δ ια π ρ α γ μ α τε ύ σ ιμ η . Οι εφ η μ ερίδ ες έχ ο υ ν υπ ο χρέω σ η α π έ ν α ν τι σ το υ ς π ο λ ίτες
κα ι ν α πληροφ ορούν, κα ι να σ τη λ ιτεύ ο υ ν , κ α ι να ελ έγχ ο υ ν . Κ α ν έν α
νο μ ο θ έτη μ α α υ τα ρ χ ικ ά ρ υ θ μ ισ τικ ό δ εν είν α ι θ εμ ιτό να υ π ο κ α θ ισ τά το ν
δ ημοσ ιογρά φ ο σ το ν τρ ό π ο π ο υ σ κ έπ τετα ι, γρ ά φ ει, δ ρ α ... Α κ ό μ η κι α ν
δ ια φ ω νεί κα νείς — κα ι το Α Ν Τ Ι δ εν είν α ι σ ύμ φ ω νο — σ τη ν δ ημ ο σ ίευση
π ρ ο κ η ρ ύξεω ν τρ ο μ ο κ ρ α τικ ώ ν ο ρ γα ν ώ σ εω ν (α υ τό ν το ν π α ρ ά λο γο δ ιά λο γο μ ε
τα ό π λ α ) , οφ είλει ν α ε ξ α ν τλ ε ί τη δια φ ω νία το υ στο επ ιχείρ η μ α , σ τη ν
ά π ο ψ η ...
Η κ ο ινω νία μ α ς — η δ η μ ο κ ρ α τία μ α ς — δεν έχει κ α μ ιά α ν ά γ κ η α π ό
α υ τα ρ χ ικ ά ν ο μ ο θ ετή μ α τα π ο υ θεσ π ίζο ντα ι στο όνο μα τη ς δ εο ντο λο γία ς. Η
δ εο ντο λο γία είν α ι δο υλειά τω ν υ π ε ύ θ υ ν ω ν δ η μ ο σ ιο γρ ά φ ω ν — κ ι η σ τη λίτευ σ η
τη ς π α ρ α β ία σ ή ς της υπό θεσ η τη ς κοινω νίας. Η δ η μ ο κ ρ α τία π α ρ έχ ει τα
έν ν ο μ α δ ικ α ιώ μ α τα σ το υ ς π ο λ ίτες π ο υ θεω ρούν ό τι μ π ο ρ ο ύ ν να
π ρ ο α σ π ισ θ ο ύ ν το ν εα υ τό το υς ό τα ν θεω ρούν ό τι θ ίγετα ι. Η ύ π α ρ ξη μ ο ρ φ ώ ν
δη μ ο σ ιο γρα φ ικ ή ς ευ τέλ εια ς , ό τα ν βρίσκει α π ή χη σ η στο κο ινω νικ ό σ ώ μ α , δεν
είνα ι δ υ ν α τό ν ο ύτε θεμ ιτό να α π ο τρ α π εί μ ε α υ τα ρ χ ικ ές π ρ α κ τικ ές. Η
δ η μ ο κ ρ α τία — ε υ τυ χ ώ ς ή δ υ σ τυ χ ώ ς γ ι ’ α υ τή ν — ε π α φ ίε τα ι στα κο ινω νικ ά
α ν α κ λ α σ τ ικ ά τω ν π ο λ ιτώ ν .
Β εβαίω ς, α ν ά μ εσ α σ το υ ς φ υ λ α κ ισ μ έν ο υ ς, β ρίσ κο ντα ι κ α ι εκ δ ό τες π ου
δ ια κ ο νο ύ ν τη δ η μ ο σ ιο γρα φ ία μ ε τρό πο π ο υ κα ι σ ύμ φ ω νο υ ς δ εν μ α ς βρίσκει
κ α ι τη ν α ν τίδ ρ α σ ή μ α ς π ο λ λ ές φορές έχει επιφ έρει. Ω στόσο δ ε ν θεω ρούμ ε ότι
μ π ο ρ ο ύ μ ε να π ο λ ε μ ή σ ο υ μ ε τέτο ιες π ρ α κ τικ έ ς π α ρ ά μ ε επ ιχ ειρ ή μ α τα κ α ι τον
λό γο .
Η κυβ έρνη σ η δ ια κ υβ εύει το δ ικ α ίω μ α τω ν κ ο ιν ω ν ικ ώ ν κα ι π ο λ ιτικ ώ ν ο μ ά δω ν
να α ν τιδ ικ ο ύ ν — να π ο λ ιτεύ ο ν τα ι. Π ρ ο τά σ σ ει το ν α υ τα ρ χ ισ μ ό κα ι τη ν
α λα ζο νεία τη ς εξουσίας. Α ς προσέξει γ ια τ ί σ π έρ ν ο ν τα ς α ν έμ ο υ ς θα θερίσει
θύελλες.

τ ~ | ριν την καταδίκη των επτά διευθυνÊ Ê τών εφημερίδων (Ελευθεροτυπία»,
ί J . « Έθνος», «Αυριανή», «Λόγος»,
«Νίκη», «Ποντίκι», «48 ώρες») είχε
προηγηθεί η περίφημη δήλωση του πρωθυ
πουργού στην Θεσαλονίκη που οδήγησε
τους επτά στο να μην καταθέσουν έφεση.
Η προδιαγραφή της δικαστικής διαδικα
σίας από τον επικεφαλής της εκτελεστικής
εξουσίας δεν ήταν μόνο μια παρέμβαση στην
δικαιοσύνη αλλά και ένα μήνυμα προς τον
Τύπο. Για τον πρωθυπουργό η ελευθερία
της έκφρασης, η ελευθερία του Τύπου, έχει
όρια.
Η παρέμβαση και η καταδίκη έφεραν τε
λικά στην επιφάνεια την θεμελιακή σημασία
της ελευθερίας του Τύπου που ο τρομονόμος
ουσιαστικά την καταργεί αλλά και τον πε
ριορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και ε
λευθεριών που στραγγαλίζονται από τις υ
πόλοιπες διατάξεις του τρομονόμου.

Μ όνιμη συνέλευση του δήμου
Η επιμονή της κυβέρνησης να αρνείται
σταθερά και στην Βουλή παρά τα όσα έγιναν
και παρά την διεθνή κατακραυγή την κα
τάργηση ή έστω την τροποποίηση ενός νό
μου που το σύνολο της αντιπολίτευσης αλλά
και διακεκριμένοι νομικοί χαρακτηρίζουν ως
αντισυνταγματικό, δεν πρέπει να ερμηνευθεί
μόνο ως μία πράξη αυταρχισμού και προσή
λωσης στην τυπική εφαρμογή των νόμων.
Μέσα από αυτή την άκαμπτη επιλογή επι
διώκει να επιβάλει την σιωπή και τον όποιο
πολιτικό λόγο εκφέρεται και έχει στόχο την
εξουσία.
Ο ρόλος του Τύπου είναι όχι μόνο να
πληροφορεί αλλά και να αντιστέκεται στην
σιωπή.

Ο Τύπος, όπως εύστοχα επεσήμανε ο κ.
Τσουκαλάς στη σχετική συζήτηση που έγινε
στην ΕΣΗΕΑ την ημέρα που στην Βουλή γ ι
νόταν η συζήτηση για τον τρομονόμο, θα έ
πρεπε να λειτουργεί ως δήμος σε συνεχή ε 
νέργεια και σε μόνιμη συνέλευση. Και με
την έννοια αυτή δεν δικαιούται απλώς αλλά
υποχρεούται να ελέγχει μόνος του την «συν
ταγματικότητα» των νόμων που διέπουν το
καθεστώς του. Η λογοκρισία αλλά και η αυ
τολογοκρισία — η επιταγή αποσιώπησης
του οποιουδήποτε λόγου, οποιουδήποτε επι
χειρήματος και οποιουδήποτε πολιτικού
επιφωνήματος— είναι εκ προοιμίου απαρά
δεκτες, έστω και αν είναι νόμιμες, ακόμη
και αν θεωρηθούν συνταγματικές.
Από την άποψη αυτή ο ελεύθερος Τύπος
είναι υπεράνω του νόμου. Διότι ο ελεύθερος
Τύπος, επεσήμανε ο κ. Τσουκαλάς, είναι
προϋπόθεση, ίσως η μόνη προϋπόθεση, για
να μπορούν οι νόμοι να ανατρέπονται. Αν ό
ριο της εξουσίας είναι ο νόμος, όριο του Τ ύ
που είναι η εικονοπλασακή δημοκρατική
συνείδηση των λειτουργιών του.
Η απόλυτη ελευθερία της έκφρασης συνε
πώς δεν είναι διαπραγματεύσιμη γιατί ο
Τύπος αν οδηγηθεί σε μια τέτοια λογική
παύει να λειτουργεί ως Τύπος και συναινεί
—το χειρότερο— στο φίμωμα που επιχειρείται και στην φαλκίδευση ατομικών δι
καιωμάτων και ελευθεριών.

Επικίνδυνος αυταρχισμός
Η περίπτωση των επτά διευθυντών είναι
η κορυφή μιας αντιδημοκρατικής αντίλη
ψης, μια πλευρά ενός ιδιότυπου αυταρχισμού που κυριαρχεί στο κυβερνητικό στρα
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τόπεδο στο όνομα μίας στρουθοκαμηλικής
λογικής για την τήρηση των νόμων. Αυτός
ακριβώς ο ιδιότυπος αυταρχισμός που δεν ε
πέτρεψε στην κυβέρνηση και στην οριακή
πλειοψηφία της Ν Δ στην Βουλή να συζητή
σει και να μεταβάλει την στάση της, είναι
διπλά επικίνδυνος για την Δημοκρατία:
• Δημιουργεί προϋποθέσεις φιμώματος
του Τύπου — γιατί κάτι τέτοιο δεν πρόκει
ται να γίνει, και• Ενισχύει τον αυταρχισμό του κράτους
με απρόβλεπτες συνέπειες ιδιαίτερα τώρα,
σε περίοδο κρίσεων στο εσωτερικό και εξω
τερικό μέτωπο.
Είχε την ευκαιρία η κυβέρνηση, τόσο
στην Βουλή όσο και πριν, να προχωρήσει σε
ενέργειες που θα διαμόρφωναν ένα διαφορε
τικό κλίμα. Δεν το έπραξε. Και τις συνέ
πειες αυτής της επιλογής θα τις εισπράξει ό
πως ακριβώς τώρα εισπράττει όσα έσπειρε η
ίδια ψηφίζοντας τον τρομονόμο για τον ο
ποίο και μέσα στην ίδια την ΝΔ είχαν ακουσθεί και ακούγονται φωνές αποδοκιμασίας.
Ο τρομονόμος, και αυτό είχε έγκαιρα και
έγκυρα επισημανθεί από διάφορες πλευρές,
δεν μπορούσε να περιορίσει ούτε κατά «κε
ραία» την τρομοκρατία. Το αντίθετο. Πε
ριορίζει δικαιώματα και ελευθερίες. Ό σα
σαθρά επιχειρήματα ακούσθηκαν από την
πλευρά της κυβερνητικής παράταξης αυτό
το διάστημα επιβεβαίωσαν ότι το μόνο που
κάνει ο τρομονόμος είναι να ενισχύει τον αυταρχισμό και να κλονίζει την Δημοκρατία.
Αυτός ο κλονισμός ιδιαίτερα σε περιόδους
κρίσης όπως η σημερινή είναι η χειριστή υ
πηρεσία που προσφέρει η κυβέρνηση στην α
νάγκη να καλλιεργηθούν άλλες σχέσεις στην

πολιτική και κοινωνική ζωή. Και αυτή η
«υπηρεσία» ξεπερνάει και την στενή έννοια
της συγκυρίας και των κρίσεων για τις ο
ποίες τόσος λόγος γίνεται από την κυβέρνη
ση, αλλά και από τα κόμματα.

Τύπος:
μ ά χες για τη ν ελευθερία
Ό σο για τον Τύπο η κυβέρνηση ας τον α
φήσει ελεύθερο. Δεν χρειάζεται ούτε ο «τρο
μονόμος» ούτε οι άλλοι νόμοι περί Τύπου
της μεταξικής δικτατορίας και άλλων ανώ
μαλων περιόδων. Ο Τύπος οφείλει να δώσει
μέχρι τέλους τη μάχη για την ελευθερία.
Οι συνέπειες που θα έχει τώρα η φυλάκι
ση των επτά διευθυντών στις σχέσεις Τύπου
- κυβέρνησης είναι ένα άλλο θέμα που δια
μορφώνει και νέες καταστάσεις σε όλη την
κλίμακα των σχέσεων εξουσίας - Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης. Οι επιπτώσεις όμως
αυτές θα φανούν στην συνέχεια.
Τελικά το αδιέξοδο με την καταδίκη και
φυλάκιση των επτά διευθυντών εφημερίδων
ίσως λυθεί προσωρινά με την έκτιση της ποι
νής (φυλακή ή εξαγορά). Ό μ ω ς το πρό
βλημα υπάρχει. Ο τρομονόμος ούτε καταργήθηκε, ούτε τροποποιήθηκε. Και βέβαια
κάθε άλλο παρά «εμπόδισε» την εκδήλωση
βομβιστικής ενέργειας από τον ΕΛΑ και την
1η ΜΑΗ στην Θεσσαλονίκη με την συνοδεία
της απαραίτητης όπως κάθε φορά προκήρυ
ξης την ημέρα που γινόταν η συζήτηση των
τροπολογιών της αντιπολίτευσης στην Βου
λή.
Ό σο για την σχετική προκήρυξη αυτή
δημοσιεύθηκε και πάλι στις εφημερίδες.
Πώς θα αντιδράσει τώρα η κυβέρνηση; □

Κράτος, λογοκρισία, εκδότες
της Πέρσας Ζέρη
ΤΤ Τ δη για την πρώιμη φιλε-

X j L λεύθερη σκέψη ήταν θε
μελιώδης η καντιανή διάκριση
μεταξύ σκέψης και δράσης,
γνωμών και ενεργειών- ενώ οι
ενέργειες και η δράση του πολί
τη ρυθμίζονται κι ελέγχονται α 
πό το δίκαιο, οι γνώμες και η
ανταλλαγή τους αναπτύσσονται
ελεύθερα μέσω της πολιτικής
δημοσιότητας και είναι η ίδια η
δημόσια επικοινωνιακή διαδι
κασία που ορίζει τον εαυτό της
ανάλογα με τις ιστορικές και
πολιτικές συνθήκες. Η κρατική
παρέμβαση (νομοθετικά ή δικα
στηριακά) στη διαδικασία της
πολιτικής επικοινωνίας με την
καταδίκη άρθρων, γνωμών και
γενικά αντιπολιτευόμενων εκ
φράσεων γνώμης, ακόμη και
τρομοκρατικών (προκηρύξεις)
αντιστρατεύεται ακόμη και τις
διακηρύξεις της πρώιμης φιλε
λεύθερης αντίληψης περί δημο
σιότητας σύμφωνα με την ο
ποία:
«...δημόσια, ακόμη και δριμεία επίκριση των νόμων και
του πολιτικού συντάγματος,
αλλά και των δημόσιων ενερ
γειών του κράτους δεν αποτελεί
δικαιική προσβολή του κράτους
σύμφωνα με τους φυσικούς νό
μους, εάν υποτεθεί ότι η επίκρι
ση αυτή είχε σαν στόχο την αλ
λαγή του κρατικού συντάγμα
τος. Διότι ο σκοπός αυτός καθεαυτός δεν είναι άδικος: μόνον
τα παράνομα μέσα είναι άδικα.
Γ ι’ αυτό διατάγματα του κρά
τους με τα οποία το ίδιο επιδιώ
κει να κατοχυρωθεί με μεγάλη
απόσταση ασφαλείας χωρίς να
θέλει να περιμένει την επίθεση,
είναι εξαιρετικά αμφίσημα και
πολύ δύσκολα μπορούν να δι
καιολογηθούν από δικαιικής
πλευράς» (L.H . Jakob: Σύμ
φωνα με ποιες αρχές μπορεί κα
νείς να εκτιμήσει πολιτικές ε
νέργειες και γνώμες; 1797).
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αντιτρομοκρατικός νόμος
αποκλείει από την πολιτι
κή δημοσιότητα (Τύπος) περιε-·
χόμενα γνωμών κι έτσι καταρ
γεί τα παραδοσιακά στάνταρτς

της αρχής της νομιμότητας
σύμφωνα με τα οποία μια γνώ
μη (προκηρύξεις) δεν μπορεί δικαακά να θεωρηθεί επικίνδυνη,
επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να
διαδοθεί μέσω της κριτικής δη
μοσιότητας (Τύπος). Σύμφωνα
με το ελληνικό σύνταγμα επι
βάλλεται μια αυστηρά τυπική
διάκριση μεταξύ της καθαρά
πνευματικής επίδρασης της έκ
φρασης γνώμης (που το δίκαιο
πάντα επιτρέπει) και των ίσως
απαγορεύσιμων μορφών του
πολιτικού αγώνα.
Το θέμα για τα όρια του θε
μιτού στον πολιτικό «αγώνα»
γνώμης πρέπει επομένως να αποδεσμευθεί από τα περιεχόμε
να της έκφρασης (περιεχόμενα
των προκηρύξεων) και να απο
δοθεί για απάντηση ως πολιτι
κό ζήτημα στην δημόσια επικοινωνιακή διαδικασία που αυτοπροσδιορίζεται ανάλογα με τις
ιστορικές και πολιτικές συνθή
κες ανάπτυξής της. Δεν είναι ε
πομένως αρμοδιότητα του δικα
στηρίου να κρίνει, αν είναι «θε
μιτός ο περιορισμός ορισμένων
δημοσιευμάτων σχετικών προς
ανακοινώσεις, προκηρύξεις τρο
μοκρατικών οργανώσεων...»
(σκεπτικό τριμελούς πλημμε
λειοδικείου). Η δικαστηριακή
επικύρωση του θεμιτού περιορι
σμού δημοσιεύσεων είναι αθέμι
τη.
έβαια κάτω από τις σύγ
χρονες πολιτικές, οικονομι
κές και κοινωνικές συνθήκες με
τη διαμόρφωση και παραμόρ
φωση της δημόσιας επικοινωνιακής διαδικασίας από κοινω
νικούς σχηματισμούς εξουσίας
(Τύπο, οικονομικά συμφέρον
τα, επαγγελματικούς φορείς,
κόμματα κ .λ π .) τα θεσμοποιημένα κανάλια της «κοινής γνώ 
μης» (εφημερίδες) δεν αποτε
λούν θεσμούς «ελεύθερης αντι
παράθεσης» και διαπραγμάτευ
σης «γενικών αναγκών», αλλά
διαδικασίες κεντρικού επηρεασμού. Οι εκδότες και διευθυντές
των εφημερίδων με το να παί
ζουν το ρόλο του θύματος με θύ
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τη το κράτος αποσιωπούν τον
ρόλο τους ως θύτη με θύμα την
ελεύθερη πληροφόρηση, όταν οι
επιχειρήσεις Τύπου αποτελούν
φορείς οργάνωσης και άσκησης
λογοκρισίας με το να αλλάζουν,
να τροποποιούν, να κόβουν, να
παραγεμίζουν, να αλλοιώνουν,
να ακρωτηριάζουν τα περιεχό
μενα και τις πληροφορίες. Κι
αυτοί οι λίγοι όμιλοι των μέσων
επικοινωνίας που απλά εμπο
ρεύονται τα προϊόντα της μαζι
κής επικοινωνίας δεν επηρεά
ζουν μόνον την ποιότητα της
κουλτούρας, αλλά αποκτούν
κυρίως δεσπόζουσα δύναμη κι ε
πιρροή στις πολιτικές διαδικα
σίες.
αι μέσα στη γενική μη στε
ρούμενη εμετικών θεατρινι
σμών και φαρισαϊσμών αναστά
τωση ζητούν οι εκδότες, αλλά
και οι δημοσιογράφοι (φευ!)
την κατάργηση ή μη θέσπιση ι
διαίτερων ρυθμίσεων και δε
σμεύσεων στον τομέα του Τ ύ
που. Είναι γνωστό ότι στη ση
μερινή εποχή των οργανωμέ
νων συμφερόντων σε αντίθεση
με την «κοινωνία των ατόμων»
του 19ου αιώνα η ελευθερία του
Τύπου μόνον οργανωμένα μπο
ρεί να πραγματοποιηθεί, δηλα
δή δεν έχει πλέον το χαρακτήρα
ενός προσωπικού υποκειμενικού
δικαιώματος σε σχέση με ένα ά
τομο, αλλά σημαίνει τη δια
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σφάλιση της συγκεκριμένης ε
λευθερίας του κοινωνικού πε
δίου του Τύπου μέσα από την
οργάνωσή του. Η ελευθερία του
Τύπου αποτελεί μια οργανωτι
κή αρχή που εγγυάται ελεύθερη
κυκλοφορία γνωμών, πληροφο
ριών, ιδεών κ.λπ. στον Τύπο
μέσα από την διασφάλιση της
συγκεκριμένης ελευθερίας των
φορέων της (δημοσιογράφων
και τεχνικών, διοικητικού προ
σωπικού κ .λ π .). Αυτή η δια
σφάλιση των ελεύθερων δομών
στον Τύπο επιτυγχάνεται με τη
θέσπιση τυπικών οργανωτικών
και διαδικασιακών κανόνων
που διαμορφώνουν το εσωτερι
κό περιβάλλον των οργανώσε
ων (επιχειρήσεων Τύπου), αλ
λά και με τη θεσμοθέτηση διαδικασιακών μηχανισμών της
δημιουργίας πολυφωνίας, πο
λυμορφίας και ετερογένειας
(π .χ. με το σχηματισμό εκπρο
σώπησης των συντακτών). Η
πάγια αυτή απέχθεια των φορέ
ων του Τύπου σε οργανωτικές
προβλέψεις δεν σημαίνει μόνον
παρωχημένο ορίζοντα σκέψης,
αλλά και άγνοια των νέων
πραγματικοτήτων, δεδομένου
ότι η παραγωγή και κατασκευή
γνώσης και δημοσιογραφικής
πολυμορφίας στις σημερινές πε
ρίπλοκες κοινωνίες μόνον μέσα
και μέσω των οργανώσεων εί
ναι δυνατή.
γ -ι

Η τεχνική μιας απάτης
τ©υ Πρέσβη ε.τ. Μ ιχά λη Δούντα
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ Βασιλείου με μήνυμά
του προς τον λαό της Κύπρου εξήγ
γειλε την περασμένη Τρίτη ότι, παρά
την επιβεβαιωθείσα τουρκική αδιαλλαξία,
είχε αποφασίσει να συνεχίσει την αναζήτηση
λύσης του Κυπριακού στο πλαίσιο της συνε
χιζόμενης προσπάθειας Ηνωμένων Πολι
τειών και Ηνωμένων Εθνών.
ΤΟΥΤΟ σημαίνει ότι δεδηλωμένος ελλη
νοκυπριακός στόχος εξακολουθεί να είναι ο
περιορισμός των Τούρκων σε ποσοστό
27,5% της Κυπριακής Δημοκρατίας ως
Τουρκοκυπριακού ομόσπονδου εδάφους και
η παραίτησή τους από την αξίωση για εναλ
λασσόμενη προεδρία σε αναλογία ένα προς
ένα. Ως προς τους πρόσφυγες επιδιώκεται
να αναγνωρίσουν οι Τούρκοι κατ’ αρχήν δι
καίωμα επιστροφής υπό τουρκική διοίκηση
σε όσους δεν απορροφηθούν στα αποδοθησόμενα εδάφη, δηλαδή στην συντριπτική
πλειοψηφία τους, που στην καλύτερη για
τους Έλληνες περίπτωση θα είναι 100.000
επί συνόλου 170.000 αν δηλαδή οι Τούρκοι
δεχθούν τον περιορισμό τους σε 2 7 ,5 % . Αν
επιμείνουν στο μεγαλύτερο ποσοστό τότε οι
πρόσφυγες που δεν θα απορροφηθούν σε αποδοθησόμενα εδάφη θα κυμανθούν από
120.000-130.000.
ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ πραγματικότητα άλλες θα
είναι οι εξελίξεις:
ΔΕΔΟΜΕΝΗΣ της σταθερότητας της
Τουρκίας στις πάγιες θέσεις της και αφού
κάναμε το λάθος να προβούμε και σε νέες
παραχωρήσεις κατά την διάρκεια της τελευ
ταίας αβέβαιης διαπραγμάτευσης το πιθα
νότερο είναι ότι η νέα αμερικανική προσπά
θεια θα χ< /(τείνει να μετακινήσει τον Ντενκτάς από το 32 % προς τα κάτω και μας α 
πό το 27,5% προς τα πάνω (σημειωτέον ό
τι ενώ επισήμως λέγαμε ότι βάση για μας
θα ήταν το 25 % , προτείναμε τελικώς το
2 7 ,5 % . Οι Τούρκοι το δέχθηκαν. Kat τώ 
ρα το 27,5% θα αποτελέσει την νέα βάση
εκκίνησης!).
ΑΛΛΑ και ως προς τους πρόσφυγες παίζε
ται πονηρότατο, βρώμικο παιχνίδι. Αν ot
Τούρκοι δεχθούν το κατ’ αρχήν δικαίωμα επιστοοφής τους υπό τουρκική διοίκηση
— πράγμα που είναι αμφίβολο— θα δημιουργηθούν τέτοια πρακτικά αντικίνητρα
που το δικαίωμα θα εξουδετερωθεί. Συγκε-
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κριμένα: θα τεθεί χρονοδιάγραμμα επιστρο
φής λόγω πρακτικών δυσκολιών: «θα πρέ
πει να κτισθούν σπίτια για τους Τούρκους
που κατέχουν τα ελληνικά». Εξ άλλου υπο
λογίζεται ότι η παλινόστηση θα κλιμακωθεί
σε 8-10 χρόνια. Παράλληλα, και τούτο εί
ναι το σημαντικότερο, θα παραχωρηθεί δι
καίωμα αποζημίωσης. Δηλαδή όσοι πρό
σφυγες δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να επι
στρέφουν θα αποζημιωθούν για τις περιου
σίες τους, εφ’ όσον ήσαν μόνιμοι κάτοικοι
των περιοχών.
Ο ΚΑΘΕΝΑΣ αντιλαμβάνεται ότι υπό
τους όρους αυτούς, δηλαδή υπαγωγή σε
τουρκοκυπριακή διοίκηση και αβέβαιος χρό
νος επιστροφής, ελάχιστοι πρόσφυγες, αν ό
χι κανένας, θα δεχθούν να παλινοστήσουν.
Θα προτιμήσουν την αποζημίωση, ιδίως
μάλιστα αφού έχουν ήδη από καιρό εγκατα
σταθεί στις ελεύθερες περιοχές. Έ τσι «λύε
ται» και το προσφυγικό, με νομιμοποίηση
της αρπαγής των υπό τουρκική κατοχή ελ
ληνικών περιουσιών (πρόκειται για πολύ
παλιό αμερικανο-βρετανικό σχέδιο, που δεν
είχαν μέχρι τώρα τολμήσει να το προωθή
σουν ουσιαστικά. Άλλωστε το μεγαλύτερο
μέρος των αποζημιώσεων θα καλυφθεί με α 
μερικανική δωρεά). Σημειωτέον ότι και ο
κ. Ντενκτάς επανειλημμένα είχε προτείνει
ανταλλαγή και αποζημιώσεις ως λύση του
προσφυγικού. Η ασύγγνωστη όμως ελληνι
κή υποχωρητικότητα επέτρεψε την προώθη
ση της «λύσης» αυτής του προσφυγικού που
συνεπάγεται απεμπόληση πατρογονικών ε
δαφών του ελληνισμού.
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ της πολιτικής παραπλάνησης του λαού προσφέρεται, ως δόλωμα,
και ευρωκοινοτική προοπτική της Κύπρου.
Πρόκειται για μία ακόμη καλλιεργούμενη
ψευδαίσθηση προς κάμψη της αντίστασης
των Ελλήνων της Κύπρου. Τους λέγουν δη
λαδή ό,τι δεσμεύσεις και αν δεχθείτε τώρα
ως προς το δικαίωμα εγκατάστασης αυτές
θα εξανεμισθούν ως δια μαγείας όταν θα γ ί
νετε μέλη της κοινότητας. Ό μ ω ς ποια είναι
η αλήθεια: πρώτον, αν δεν λυθεί το Κυπρια
κό, η Κύπρος δύσκολο να γίνει, υπό τις ση
μερινές τουλάχιστον συνθήκες, μέλος της
Κοινότητας. Αν πάλι λυθεί οι Τουρκοκύ
πριοι, έχοντας δικαίωμα βέτο, θα μπορούν
να παρεμποδίσουν την ένταξη, αλλά και αν

συγκατατεθούν θα μπορέσουν να διασφαλί
σουν την εσωτερική δομή της «Κυπριακής
Ομοσπονδίας» διατηρώντας ακόμη και πε
ριορισμούς ως προς την ελευθερία εγκατά
στασης. Πρόκειται για ευχέρεια γνωστή ως
«αντίστροφη διακριτική μεταχείριση» {Dis
crimination à rebours). Ό μ ω ς με κάτι τέ
τοια φτηνά τεχνάσματα και όνειρα παρα
πλανούν τον λαό, ωραιοποιώντας τις προο
πτικές.
ΩΣ ΠΡΟΣ τους εποίκους, αυτοί θα παρα
μείνουν. Το ομολόγησε άλλωστε την Τρίτη
17/9 ο πρόεδρος Βασιλείου επικαλούμενος
«συγκινητικούς» λόγους ανθρωπισμού.
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ θα προβλέπεται τουρκική
εγγύηση με τουρκική στρατιωτική παρουσία
ως μόνιμο όργανο αυτής της εγγύησης. Το
γεγονός ότι θα υπάρχει αντίστοιχη ελληνική
εγγύηση δεν καθησυχάζει. Αντιθέτως. Διότι
υπό το νέο νομικό και πραγματικό καθε
στώς η Ελλάδα δεν θα μπορεί προληπτικούς
να ενισχύσει την δύναμή της, οπότε αυτή θα
τελεί υπό το βαρύ μειονέκτημα της δυνατό
τητας αιφνιδιασμού εκ μέρους της Τουρ
κίας, ενισχυόμενης και λόγω εγγύτητας.
ΥΠΟ τις συνθήκες αυτές το ελληνικό από
σπασμα θα μεταβαλλόταν από εγγυητή σε
όμηρο...
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι όλες αυτές οι
...«λεπτομέρειες» απούσιασαν από την χθε
σινή από τηλεοράσεως εξωραϊστική χαι δια
φημιστική «παράσταση» του Προέδρου της
Κύπρου.
ΕΝ ΟΤΕΙ αυτής της πραγματικότητας
μπορεί βάσιμα να υποστηριχθεί ότι έναντι
απόδοσης 6-7% εδάφους και παλινόστησης
αναλόγως 40.000-50.000 προσφύγων οι
έλληνες Κύπριοι θα μεταβληθούν εθελου
σίως από κράτος, έστω τραυματισμένο, αλ
λά παγκοσμίως αναγνωριζόμενο, σε αυτοδιοικούμενη κοινότητα μιας συνομοσπον
δίας, που λόγω των δουλειών που θα την
βαρύνουν ολίγο θα διαφέρει από οιονεί προ
τεκτοράτο της Άγκυρας. Εξέλιξη μοιραία
για τον κυπριακό ελληνισμό και ολέθρια γε
νικότερα για την Ελλάδα. Διότι μεταξύ άλ
λων η Τουρκία, απαλλαγμένη από την ό
ποια πίεση του Κυπριακού, θα στραφεί με ό
λες της τις δυνάμεις προς την Θράκη και το
Αιγαίο.
ΚΑΤΑ συνέπεια μια κακή λύση του Κυ

πριακού, πέραν της γενικότερης εθνικής ζη
μίας όχι μόνο δεν θα απαμβλύνει την τουρ
κική πίεση στα άλλα δυο σημεία της αναμέ
τρησης, όπως φαίνεται να ελπίζει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά αντιθέτως, θα την πολλα
πλασιάσει.
ΔΥΣΤΥΧΩΣ όμως ο Έλληνας πρωθυ
πουργός φαίνεται να κατέχεται νοσηρά από
την έμμονη και άκρως επικίνδυνη ψευδαί
σθηση ότι η συνδιαλλαγή και ο κατευνασμός
μπορεί να κάμψουν την επιθετικότητα της
Τουρκίας. Η ιστορία όμως διδάσκει ότι μό
νον η ισχύς κατευνάζει τους άρπαγες. Ανά
λογη είναι και η ψευδαίσθηση του συνοδοι
πόρου του, του κ. Βασιλείου. Αυτός, όπως
τουλάχιστον λέγει, οραματίζεται ότι το οι
κονομικό δαιμόνιο των Ελλήνων θα δη
μιουργήσει τέτοια πραγματικότητα, ώστε
τελικά θα καμφθούν τα προνόμια των Τουρ
κοκυπρίων. Ό μ ω ς κάνει το λάθος να παρα
γνωρίσει τον πλέον καθοριστικό παράγοντα,
δηλαδή την Τουρκία, που έχοντας επιτύχει
κορυφαίο γεωστρατηγικό στόχο της στην
Κύπρο δεν θα την εγκαταλείψει. Απλώς θα
αποβλέπει σε περαιτέρω βελτίωση της θέσης
της.
ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟ τίθεται το ερώτημα: κατά
τι τα τεκταινόμενα θα βελτιώσουν υπέρ των
Ελλήνων την μετακατοχική πραγματικότη
τα;
ΣΕ ΑΥΤΟ ουδέποτε έχει δοθεί πειστική
απάντηση. Λέγουν απλώς ότι ο χρόνος τρέ
χει εις βάρος μας. Αλλά για να εκτιμηθούν
σωστά οι συνέπειες εκ της διαδρομής του
χρόνου πρέπει να συνεκτιμηθεί τι μας προσφέρεται στο μεταξύ. Αν είναι κάτι που θα
συνιστούσε βελτίωση της μετακατοχικής
πραγματικότητας θα έπρεπε ευμενώς να συ
ζητηθεί. Αν όμως ουδεμία, όπως μέχρι σή
μερα, προσφέρεται βελτίωση, τότε η διατή
ρηση του status quo παραμένει η ολιγότερον
επικίνδυνη επιλογή. Ιδίως όταν, κατ’ αντί
θεση με όσα εσκεμμένως αποπροσανατολι
στικά υπαινίσσεται ο κ. Βασιλείου, τα τεκταινόμενα και. την διχοτόμηση νομιμο
ποιούν και την δικοινοτική συγκυριαρχία
καθιερώνουν διά του συνομοσπονδιακού
σχήματος και' επιβάλλουν την στρατιωτική
παρουσία στην Κύπρο και εγγύηση της
Τουρκίας. Προφανής δηλαδή επιδείνωση
της σημερινής de facto πραγματικότητας.
ΛΕΓΟΥΝ επίσης ότι με την πάροδο του
χρόνου το καθεστώς Ντενκτάς θα αναγνωρισθεί. Πρώτον τούτο δεν είναι βέβαιο, αν
και πολύ έβλαψε η αναβάθμισή του συνεπεία
της εσφαλμένης πολιτικής της Λευκωσίας.
Αλλά και αν συμβεί δεν υπάρχει λόγος να το
πράξόυμε από τούδε εμείς οι Έλληνες διά

της υπογραφής μας. Για μας θα είναι μια de
facto κατάσταση. Δηλαδή δεν υπάρχει λό
γος να υπογράψουμε από τώρα μια κακή
λύση επειδή αυτή ενδέχεται να επιβληθεί με
την πάροδο του χρόνου.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ λόγους αυτούς ως καλύτερη
τακτική από πολλούς — και από τον υπογράφοντα— υποστηρίζεται πολιτική, προς
το παρόν, συντήρησης· μη επιδείνωσης· ενί
σχυσης ερεισμάτων ισχύος· κατάλληλοι δι
πλωματικοί χειρισμοί· και διατήρηση όλων
των αξιώσεων. Βεβαίως ως πρώτο βήμα
αυτής της πολιτικής επιβάλλεται ο απεγκλωβισμός, επιτέλους, από την διαδικασία
του διαλόγου και η επανατοποθέτηση του
Κυπριακού ως κατοχικού προβλήματος.
Τούτο όχι προς επίτευξη λύσης τώρα, αλλά
προς εξασφάλιση τακτικών διπλωματικών
πλεονεκτημάτων, καθ’ όλο το φάσμα της α
ναμέτρησης Ελληνισμού -Τουρκίας.
ΚΑΙ ΟΛΙΓΑ ως προς την διαδικασία και
την διαπραγματευτική στάση Αθηνών Λευκωσίας.
Η φρενήρης αδημονία των κ.κ. Βασιλείου
και Μητσοτάκη έχει εγγίσει τα όρια νεύρω
σης. Έχουν αποκαλύψει τέτοια ενδόμυχη
πρόθεση υποχωρητικότητας, ώστε οι Τούρ
κοι ακόμη και αν υποτεθεί ότι θα έκαμαν
κάποιες παραχωρήσεις θα εδίσταζαν ελπί
ζοντας σε επιπρόσθετες δικές μας υποχωρή
σεις.
ΑΛΛΩΣΤΕ και ο αμερικανικός παράγον
τας ενεπλάκη μόνον αφού διαπίστωσε τήν έ
κταση των προθέσεων για συμβιβασμούς
του ατυχέστατου διδύμου της πολιτικής η
γεσίας Κύπρου - Ελλάδας. Αυτή ήταν η πε
ριώνυμη επιτυχία μας, είπαμε δηλαδή
στους Αμερικανούς: εξασφαλίστε κάτι στο έ
δαφος και όλα τα άλλα «τα βρίσκουμε».
Και αντί να συνέλθουμε από το φιάσκο των
Παρισίων, προχωρούμε ακάθεκτοι εθελον
τές της υποχώρησης ικετεύοντας αναξιοπρε
πούς την αμερικανική ή βρετανική παρέμβα
ση, ώστε τελικώς να πιεσθούμε να δώσουμε
και άλλα...
ΑΠΟ ΤΗΝ άλλη πλευρά ot Οζάλ - Γιλμάζ - Ντενκτάς, απολύτως εναρμονισμένοι,
μας δίδουν μαθήματα τακτικής και αξιοπρέ
πειας. Για να αντιμετωπίσουν την όποια α
μερικανική πίεση πρότειναν αρχικώς συζή
τηση του Κυπριακού σε τετραμερή διάσκε
ψη, με στόχο να παραγκωνίσουν τον παρά
γοντα της κυπριακής κυβέρνησης ευθύς εξ
αρχής, αφού κορυφαίο αίτημά τους είναι η
δικοινοτική ισοτιμία. (Δεν υπάρχει δηλαδή
κυπριακή κυβέρνηση αλλά απλώς ελληνο
κυπριακή κοινότητα).
ΟΤΑΝ φοβήθηκαν μήπως πιεσθούν στη

διάσκεψη άλλαξαν γραμμή και εζήτησαν εκ
των προτέρων συμφωνία την οποίαν η διά
σκεψη απλώς θα προσεπικύρωνε. Και ως
προς την ουσία επανήλθαν στα ακραία αιτή
ματα αναγνώρισης κυριαρχικών δικαιωμά
των, και τα λοιπά προαναφερθέντα. Και ε
μείς αντί να συνέλθουμε και να αρπάξουμε
την ευκαιρία, εκστατικά ευγνώμονες, συνε
χίζουμε τα παρακάλια προς Αμερικανούς,
Άγγλους, Γάλλους, Ρώσους... Αντιτάσ
σοντας ως προς την διαδικασία πολυμερή
διάσκεψη. Αλλά είτε τετραμερής είναι είτε
πολυμερής, σημασία έχει να μετέχει και η
Κύπρος ως κυβέρνηση. Αλλά και αυτό φαί
νεται ότι ήδη το έχουμε «καταπιεί» με τον
συλλογισμό ότι αν υπάρξει προηγουμένως
συμφωνία επί της ουσίας, με την οποίαν βε
βαίως θα προβλέπεται κατάργηση του σημε
ρινού κυπριακού κράτους, τι σημασία έχει
αν θα μετέχει η κυπριακή κυβέρνηση. Γ ι’
αυτό, και δεχόμαστε την νέα τουρκική άπο
ψη — που άλλοι λόγοι την υπαγόρευσαν—
την ανάγκη δηλαδή της διάσκεψης να προϋ
πάρξει συμφωνία επί της ουσίας.
ΕΤΣΙ έχουν τα πράγματα ως προς το
Κυπριακό και αυτές οι προοπτικές διαγρά
φονται. Μόνη ελπίδα παραμένει ο τουρκι
κός μαξιμαλισμός· η διαφαινόμενη σωτήρια
αφύπνιση του λαού στην Κύπρο· και κάποιες
αντιδράσεις των αντιπολιτεύσεων Κύπρου
και Ελλάδας. Αλλιώς και ο κυπριακός ελ
ληνισμός θα υποστεί μοιραίο πλήγμα και,
παράλληλα, θα ενισχυθούν οι τουρκικές πιέ
σεις στο Αιγαίο και την Θράκη.
ΟΜΩΣ, ούτε οι Αμερικανοί, ούτε οι
Τούρκοι, ούτε τα Ηνωμένα Έ θνη, ούτέ άλ
λος ξένος φταίνε τόσο για το κατάντημα του
Κυπριακού όσο εμείς οι ίδιοι. Κόπωση και
αποπροσανατολισμός του λαού· ανεπάρκεια
της πολιτικής ηγεσίας, στην Κύπρο και την
Ελλάδα, που δεν μπόρεσε να δει κατάματα
την πραγματικότητα και ως υποκατάστατο
επέλεξε τις ψευδαισθήσεις- την καλλιέργεια
ενός ψευδεπίγραφου ανιστόρητου ρεαλισμού
που ταύτισε την σωφροσύνη με την υποχώ
ρηση· την παραγνώριση της «πρωτεϊκής» α 
λήθειας ότι μόνον η «ισχύς» η στρατιωτική,
η γεωπολιτική, καθορίζει τελικώς τις εξελί
ξεις· την εκποίηση υπό το πρόσχημα αδήρι
της ανάγκης. Ό λα αυτά μαζί με μία αίσθη
ση ημερομισθίου, που αγνοεί τα μακρόπνοα
και τα συλλογικά και κάποια διάχυτη κακο
μοιριά υπονομευτική της αξιοπρέπειας κατά
την αντιμετώπιση των ξένων βρίσκονται
στην ρίζα των δεινών μας.
Και όμως ο λαός έχει ζωντάνια. Αξίζει
καλύτερης ηγεσίας που θα εμπνεύσει φρόνη
μα και θα διαγράψει όραμα.
□
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Κυπριακό:
«Χορεύοντας με τους λύκους»
Ε

ΧΕΙ λεχθεί κατά κόρον τα τελευταία
17 χρόνια ότι το Κυπριακό διανύει
κρίσιμη καμπή. (Αυτή ήταν, ας πού
με, μια από τις φράσεις κλισέ που προοιώνι
ζαν την έναρξη μιας νέας πρωτοβουλίας για
την επίλυση του προβλήματος). Παρά την
κατάχρηση που της έγινε αυτή η φράση εκ
φράζει απόλυτα τις σημερινές συγκυρίες· η
κατάσταση είναι πράγματι κρισιμότατη.
Χρονικά η σημερινή φάση ξεκίνησε από
μια άτοπη για την Κύπρο μεταπολεμική ευ
φορία. Η κρατούσα αντίληψη ήθελε το Κυ
πριακό να βαίνει προς δίκαιη επίλυση στο
γενικότερο κλίμα της νέας κατάστασης
πραγμάτων που εδραιωνόταν στον κόσμο
μετά τον πόλεμο στον Κόλπο. Αυτή η καθεαυτή η αντίληψη ότι η αναμέτρηση του
Κόλπου γέννησε μια νέα δικαιότερη διεθνή
τάξη, ήταν εσφαλμένη. Αυτό που απλά είχε
επιτελεστεί ήταν η επισφράγηση στην πράξη
της επικράτησης της μιας εκ των δύο υπερδυνάμεων: των ΗΠΑ. Ο Κόλπος απλώς εγ
καινίασε και στην πράξη τον μονοπωλιακό
κόσμο στις διεθνείς σχέσεις· συγχρόνως ση
ματοδότησε την αναγκαία εκ των πραγμά
των συρρίκνωση της Σοβιετικής επιρροής.
Το αντίπαλο δέος της Σοβιετικής παρουσίας
που εξασφάλιζε μια διεθνή ισορροπία εξέλειπε.
Έ χοντας εξαργυρώσει το διεθνή της ρόλο
με αμερικανική στήριξη στα εσωτερικά της,
η Σοβιετική Ένωση συνέτεινε στην απόσυρ
ση και των τελευταίων θεσμικών ανασχέσε
ων στην εφαρμογή της αμερικανικής πολιτι
κής. Και ως θεσμική ανάσχεση εννοώ βασι
κά το δικαίωμα αρνησικυρίας στο επίπεδο
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τ ώ 
ρα η αμερικανική πολιτική, με σοβιετική α
νοχή, αποκτούσε και το κύρος απόφασης
του διεθνούς οργανισμού. Εμείς, ως Κυ
πριακή και Ελληνική Κυβέρνηση, στο Κυ
πριακό τουλάχιστον, λαμβάναμε την όποια

Μεγάλο μέρος από το άρθρο του
Γιώργου Κολοκασίδη έχει δημοσιευτεί
στην εφημερίδα «Σημερινή» της
Λευκωσίας 116/9/19911.
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συνδρομή μας από το στρατόπεδο που έχασε
τον ψυχρό πόλεμο και αυτή βέβαια η συν
δρομή στο πλαίσιο επιδίωξης ίδιου συμφέ
ροντος από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες·
και η βοήθεια αυτή δεν ήταν φυσικά και ό
πως τη θέλαμε. Εν πάση όμως περιπτώσει
ήταν μια κάποια βοήθεια σε επίπεδο τουλά
χιστον μηχανισμών του ΟΗΕ.
Θα ήταν φυσικό λοιπόν, στην σε βάρος
μας αλλοίωση της διεθνούς πολιτικής σκη
νής να πολιτευτούμε με επιφύλαξη — «να
κλειδαμπαρωθούμε στο σπίτι μας» μέχρι να
αποσαφηνιστούν τα πράγματα. Δυστυχώς,
αντ’ αυτού επιδιώξαμε αμέσως την.υλοποί
ηση μιας ακαθόριστης αμερικανικής πρωτο
βουλίας· από μια Αμερική ασυγκράτητη
πλέον και με καταγραμμένη την κατά και
ρούς σύμπλευσή της με τις τουρκικές θέσεις.
Προσβλέποντας δε στη δική της ενεργό ανά
μειξη, αναπόδραστα την αποδεχθήκαμε και
ως έντιμο και αμερόληπτο διαμεσολαβητή.

Σ

ΤΗΝ πορεία προέκυψε η πρόταση για
διάσκεψη κατά το πρότυπο της διάσκε
ψης για το Μεσανατολικό. Η Τουρκία
πλειοδότησε αμέσως με πρόταση για τετρα
μερή. Αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο αντιπροτείναμε πολυμερή για να διασκεδάσουμε
τις ευνοϊκές για την Τουρκία εντυπώσεις και
για να εξισορροπήσουμε μια ασύμφορη για
το κύρος του κυπριακού κράτους σύνθεση.
Ως γνωστό αυτό έγινε στην αποκληθείσα «ι
στορική» μεικτή συνάντηση Κυπριακού Ε 
θνικού Συμβουλίου - Ελλαδικής ηγεσίας.
Και εδώ άρχισε να ξυνίζει η επιλογή του
μεσολαβητή στον οποίο εναποθέσαμε τις τύ
χες μας. Ενώπιον δύο προτάσεων η Αμερι
κή έκλινε προς την τουρκική πρόταση για
τετραμερή. Έτσι από τη μια μέρα στην άλ
λη αποκαλύπτεται ότι οι αποφάσεις του Ε 
θνικού Συμβουλίου δεν ήταν τελικά τόσο «ι
στορικές» αφού η πολιτική μας ηγεσία αντι
κατέστησε την υποτιθέμενη πάγια εμμονή
της στην πολυμερή με την πολιτική του «ε
πικεντρώνομαι στην ουσία και παρακάμπτω
τη διαδικασία». Έπρεπε όμως να είχαν
προβλεφθεί αυτές οι πιέσεις. Και εφόσον εί-

του Γεώργιου Κολοκασίδη

χε κριθεί επιζήμια η τετραμερής η αντίθεσή
μας σε αυτή έπρεπε να κρατηθεί ώς το τέ
λος.
Δεν είναι επιτρεπτό να πραγματοποιείται
κάποιου είδους διεθνής σύσκεψη με τη συμ
μετοχή των κρατών της Ελλάδας και της
Τουρκίας και να απέχει ο κυριότερος ενδια
φερόμενος που είναι το κυπριακό κράτος. Ω
σάν να είμαστε πίσω στην αφετηρία χωρίς
την ύπαρξη καν της Κυπριακής Δημοκρα
τίας.
ΔΕΥΤΕΡΗ εξέλιξη στο διαδικαστικό
πεδίο ήταν η ανακοίνωση για σύγκλη
ση της σύσκεψης τον Σεπτέμβρη. Η ανακοί
νωση έγινε από Αμερικανούς επίσημους. Ενισχύεται έτσι η εντύπωση ότι το σχήμα θα
είναι τετραμερές. Σαφής λοιπόν επικρέμεται
πλέον ο κίνδυνος να θεωρηθούμε οι κακοί
αν, εφόσον δεν προκύψει τουρκική μετακίνη
ση στις επόμενες μέρες, αρνηθούμε να προσέλθουμε στη σύσκεψη. Γιατί ο αμερικανι
κός παράγοντας φαίνεται να προσανατολίζε
ται στη σύγκληση της σύσκεψης ασχέτως
προόδου.
Συνεπώς θα πρέπει να προλειανθεί το έ
δαφος με δηλώσεις απαισιόδοξες ως προς τη
δυνατότητα πραγματοποίησης της σύσκε
ψης. Έ στω και αν κριθεί από την ηγεσία ότι
οι οιωνοί είναι καλοί, που φαίνονται να μην
είναι αν κρίνει κανείς από τις δηλώσεις επι
σήμων περιλαμβανομένου του ΓΙΙ ΕΞ Ελλά
δας κ. Σαμαρά. Ο κ. Σαμαράς φαίνεται να
έχει αντιληφθεί ότι λόγω έλλειψης προοπτι
κών η ώθηση που αποκτά η πρόταση είναι
πολύ βλαπτική για την ελληνική πλευρά.
Δηλαδή για να καταστήσουμε τα πράγ
ματα περισσότερο σαφή, αφήσαμε να πάρει
διαστάσεις μια ασύμφορη διαδικαστική πρό
ταση — η τετραμερής— ελπίζοντας ότι θα
υπάρξει σύγκλιση στην ουσία. Την έλλειψη
τέτοιας σύγκλισης θα μας μείνει η κακή δια
δικασία την οποία εμείς θα απορρίπτουμε

Η

Ε Ο,ΤΙ αφορά τα υπό συζήτηση θέματα
τα πράγματα δεν είναι πολύ ευκρινή.
Και αυτό γιατί η πολιτική ηγεσία, για διά
φορους λόγους, έχει εκθέσει σε δημόσια θέα
ελάχιστα. Οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να
έχουν διανύσει πολύ δρόμο και πολλά φαί
νεται να έχουν ήδη αποσαφηνιστεί. Δεν εξη
γείται διαφορετικά η πολύχρηστη δήλωση
ότι «υπάρχουν οκτώ σημεία από τα οποία
αποκλίνουμε μόνο στα δύο». Δηλαδή εδαφι
κό και πρόσφυγες. Ωστόσο, ενώ στο εδαφι
κό υποτίθεται ότι φάνηκαν διατεθειμένοι να

συγκαλεί δημόσια τη Διάσκεψή του. (Και
το χειρότερο είναι ότι αντί να δεχθούμε ως
θεόσταλτο σωσίβιο το αδιέξοδο των Παρισιων, αντιθέτως εκλιπαρούμε μαζοχιστικά
τους Αμερικανούς να επαναλάβουν τις πιέ
σεις με αποτέλεσμα όχι μόνο να επιβεβαιω
θούν όσα κακά ήδη ανεξήγητα δεχθήκαμε,
αλλά, επιπλέον, να στέρξουμε και σε άλλες
υποχωρήσεις!). Τότε όμως ο δρόμος προς
τη λύση θα είναι συνθλιπτικά μονόδρομος
και οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι δεν πρόκει
ται να επιτρέψουν στις ενοχλητικές μας π α
ραφωνίες να τους υποκλέψουν τη διπλωμα
τική τους επιτυχία. Σε ανύποπτο χρόνο ο Τ
Ι I ΕΞ Ελλάδας κ. Σαμαράς έκανε νύξη για

περιορίσουν τις αξιώσεις τους στο 2 7,05% .
(Παλινόστηση προσφύγων 70.000-80.000)
Τπανεχώρησαν και ζητούν + 3 2 % . (Παλινόστηση προσφύγων 30.000-40.000). Οι
υπόλοιποι πρόσφυγες μέχρι του συνόλου
των 170.000... θα αποζημιωθούν! Αλλά
και ο περιορισμός τους στο 27 % θα ήταν
προφανώς ανεπαρκέστατο αντάλλαγμα για
να αποδεχθούμε να περιαχθεί όλη η Κύπρος
υπό αποτελεσματικό τουρκικό έλεγχο, ό
πως θα συμβεί με την αδιανόητη αποδοχή
εκ μέρους μας των έξι υπολοίπων σημείων.
Τι σημαίνει αυτή η σύγκλιση; Και τι γίνεται
με τις σοβαρές μας διαφορές στα θέματα π α 
ραμονής στρατευμάτων, εγγυήσεων και
συνταγματικών ρυθμίσεων; Αν παρακολου
θήσουμε τις τουρκικές δηλώσεις η τουρκική
πλευρά δεν έχει στέρξει σε καμιά παραχώ
ρηση σε αυτά τα μέχρι σήμερα σημεία τρι
βής. Αντίθετα με κάθε σοβαρότητα επιμένει
σε μονομερές δικαίωμα επέμβασης, σε πα
ραμονή σημαντικού τουρκικού αποσπάσμα
τος και στη συνταγματική ισοτιμία.
Μήπως η σύγκλιση θέσεων οφείλεται σε
δική μας μετακίνηση; Ή μήπως επιφυλάσ
σουμε τις διαφωνίες μας στα σημεία αυτά
για κάποιο μεταγενέστερο στάδιο· όταν ο
Αμερικανός Πρόεδρος επαιρόμενος για τη
σύγκλιση σε εδαφικό και προσφυγικό θα

την ύπαρξη συνταγματικών διαφορών αλλά
δυστυχώς η δήλωση έμεινε χωρίς συνέχεια.
Καλύφθηκε κάτω από παχιά στρώματα δη
λώσεων αισιοδοξίας και προσμονής.
Πιο συγκεκριμένα οι συνταγματικές ρυθ
μίσεις, οι εγγυήσεις και η παραμονή στρα
τευμάτων είναι ουσιώδεις γιατί αποφασί
ζουν, μεταξύ άλλων, τη βιωσιμότητα των
τουρκικών παραχωρήσεων σε προσφυγικό
και εδαφικό. Αν π .χ . διατηρηθεί σημαντι
κός τουρκικός έλεγχος στο Βορρά τότε η
τουρκική παραχώρηση επιστροφής Ελλή
νων υπό τουρκική διοίκηση είναι κάλπικη.
Λίγα ενορχηστρωμένα επεισόδια εκφοβι
σμού και οι άνθρωποι φυσικά θα γυρίσουν
στο Νότο· δεν είναι τρελοί να μεγαλώσουν
τις οικογένειές τους στην αβεβαιότητα.
Ως γενική πρόβα της τουρκικής καλοπι
στίας μπορεί να θεωρηθεί ο βαθμός τουρκι
κής συμμόρφωσης, με τη συμφωνία που συνείψε η τουρκική πλευρά για μη εκδίωξη
των Καρπασιτών από τα σπίτια τους· τη
διαβόητη συμφωνία της Βιέννης. Η συμφω
νία αυτή είχε για την Τουρκία περίπου το ί
διο κύρος που είχε το άσπρο χαρτί στο οποίο
αναγράφηκε. Σήμερα ελάχιστοι Καρπασίτες αντέχουν στην ταπείνωση και τον εξευτελισμό και παραμένουν. Περίπου τα ίδια
στην Ιμβρο, Τένεδο, Κωνσταντινούπολη.

και η Τουρκία θα έχει κάθε λόγο να αποδέ
χεται και να εισπράττει πόντους καλοπι
στίας.

Σ

Δεν καταλαβαίνω τι μας κάνει να πιστεύου
με ότι εμείς θα είμαστε «διαφορετικοί». Πό
σο δε ειλικρινείς θα είναι οι πολιτικοί μας να
ενθαρρύνουν χρήση τέτοιου δικαιώματος ε
πιστροφής έτσι ακατοχύρωτου και απογυ
μνωμένου.
ΗΠΩΣ, κατά συνέπεια, έναντι εύτρωτων παραχωρήσεων εμείς προσφέρου
με επί πίνακι τη μόνη «κόρη οφθαλμού» που
έχουμε, που είναι η δυνατότητά μας να αυτοκυβερνηθούμε; Βεβαίως και απειλούμεθα
τώρα και βεβαίως η αίσθηση ασφαλείας που
νιώθουμε ορισμένοι είναι λίγο επίπλαστη
τουλάχιστον όμως σήμερα ελέγχουμε τη
λειτουργία της πολιτείας μας. Έχουμε την

Μ

ελάχιστη κείνη κοινωνική συναίνεση για να
λειτουργήσει και να πάει μπροστά μια κοι
νωνία. Μήπως θα είναι το ίδιο με τη λύση
όπως αρχίζει να μορφοποιείται μέσα από
την τωρινή διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Δηλαδή:
• ΠΡΩΤΟ, με μια περίπου ίση συμμετοχή
των Τουρκοκυπρίων στις πολιτειακές δο
μές.
• ΔΕΥΤΕΡΟ, με μια μοιρασμένη στα ίσια
άνω βουλή που θα μπορεί να αναπέμπει οποιονδήποτε νόμο δεν εγκρίνει (αυτό πρόβλεπε το σχέδιο του ’89 το οποίο εμείς απο
δεχθήκαμε και που φαίνεται πλέον να θεω
ρείται ασυζήτητο).
• ΤΡΙΤΟ , με ένα κατά τα φαινόμενα
τουρκικό δικαίωμα μονομερούς επέμβασης
(που όχι μόνο δεν έπρεπε να είναι μονομε
ρές αλλά θα έπρεπε κανονικά να απουσιάζει
η Τουρκία από τον κατάλογο των εγγυητών
λόγω προηγούμενης κακής συμπεριφοράς).
• ΤΕΤΑΡΤΟ, με ένα τουρκικό απόσπα
σμα στο νησί που ανά πάσα στιγμή θα μπο
ρεί να.ενισχυθεί από τα 30 μιλιά μακριά ευ
ρισκόμενα τουρκικά στρατεύματα.
• IIΕΜ ΠΤΟ. με μια κολοβωμένη εκτελε
στική εξουσία αν ισχύσει τελικά η συμβιβα
στική αμερικανική πρόταση που προβλέπει
κάθε τρεις ελληνικές προεδρικές θητείες μια
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τουρκική (μήπως σε χώρες με μειονότητες
τους προσφέρονται θητείες ανάλογες του με
γέθους τους; ).
Αυτά δεν είναι όροι ελπιδοφόρου
συντάγματος· είναι συστατικά μιας συντα
γής πολιτικής αυτοκτονίας. Χωρίς μάλιστα
να υπάρχει στο σενάριο και η πρωτοτυπία
κάποιας αβεβαιότητας.
Πολλοί στηρίζουν τις ελπίδες τους στην
καλόπιστη χρήση από τους Τουρκοκύπριους
των συνταγματικών τους δικαιωμάτων.
Στο τιμόνι όμως της τουρκοκυπριακής κοι
νότητας βρίσκεται ο Ντενκτάς. Και έχουμε
πικρή γεύση της «καλοπιστίας» του. Εξάλ
λου τόσο καιρό (πολύ ορθά) λέγαμε ότι εί
ναι ο εγκάθετος της Άγκυρας. Μήπως θα
τον αναγορεύσουμε σε τίμιο συμπατριώτη
απλά και μόνο για να υπογράψουμε μια ό
ποια συμφωνία μαζί του; Αλλά κι αν φύγει
ο Ντενκτάς μήπως η Άγκυρα θα επιτρέψει
παρεκκλίσεις; Ή δη ο προοριζόμενος διάδο
χος Ακιντζί ανταγωνίζεται τον Ντενκτάς σε
σκληρότητα. Εν πάση περιπτώσει εδώ ακό
μα και η Ζυρίχη απέτυχε υπό καλύτερες
προϋποθέσεις, θα πετύχει ένα νέο περισσότε
ρο εύθραστο σύνταγμα;
ΑΙ δε φθάνουν αυτά. Φαίνεται ότι διά
χυτη είναι η εντύπωση μεταξύ της πο

Κ

λιτικής ηγεσίας ότι και αν καταρρεύσει η Ο 
μοσπονδία θα αποσχιστεί η ελληνική «πολι
τεία» της Ομοσπονδίας και θα λειτουργήσει
αυτόνομα· έχοντας εξασφαλίσει στο μεταξύ
και ένα εδαφικό ποσοστό. Ό ραμα άπιαστο
όμως αυτό το σενάριο. Γιατί η Τουρκία το
έχει δηλώσει επανειλημμένα και τελευταία
διά στόματος Οζάλ ότι δεν μπήκε στην Κύ
προ για να δεχθεί δημιουργία οιονεί ελληνι
κού κράτους στον κυπριακό νόμο. Και η
προσπάθεια αυτονόμησής του φυσικά θα
προκαλέσει τις ανάλογες τουρκικές αντιδρά
σεις. Γιατί οι Τούρκοι θα προτιμήσουν να
μας διατηρήσουν μέσα σε ένα υβρίδιο κρά
τους το οποίο θα επηρεάζουν παρά εκτός και
ανεξέλεγκτους.
Θα κινηθούν λοιπόν οι Τούρκοι ενεργο
ποιώντας το εγγυητικό τους δικαίωμα και
θα μας αγκαλιάσουν «στοργικά» σε έναν
θανάσιμο εναγκαλισμό. Διεθνή βοήθεια δεν
θα έχουμε γιατί ουδείς συμπαθεί τους δια
σπαστές κρατών που ανεξαρτητοποιούνται
(Ίδε Γιουγκοσλαβία, τουρκοκυπριακό ψευ
δοκράτος, Σοβιετική Ένωση κ .λ π .). Σ υγ
χρόνως δεν θα έχουμε καν διεθνή νομική ον
τότητα για να παραπονεθούμε οπουδήποτε
για την τουρκική κατάχρηση. Ο Κύπριος
αντιπρόσωπος στα Ηνωμένα Εθνη θα π α

ραλύσει γιατί θα είναι εξ ημισείας; το ίδιο
και ο υπουργός Εξωτερικών κ.λπ. Όσον α
φορά το ελληνικό στρατιωτικό απόσπασμα
θα εξουδετερωθεί αμέσως γιατί δεν θα μπο
ρεί να ενισχυθεί έγκαιρα λόγω απόστασης,
αλλά χοα εγγενών ελληνικών αδυναμιών.
Από την άλλη η Τουρκία θα έχει ενισχύσει το δικό της απόσπασμα αστραπιαία α
κριβώς λόγω απόστασης και εγγενούς δύνα
μης. Και βεβαίως μετά από όλα αυτά η μοί
ρα του Κυπριακού Ελληνισμού θα παιχτεί
υποχρεωτικά σε ένα προσωπικό επίπεδο.
Ό σοι έχουν τις δυνατότητες φεύγουν και οι
υπόλοιποι καθίστανται νεοραγιάδες· οι ο
ποίοι «για να αποφύγουν επεισόδια» και την
πιθανότητα συνταγματικής ανατροπής με
τα συνεπακόλουθά της, θα συναινούν στις
τουρκικές απαιτήσεις. Και βεβαίως συναινώντας στις τουρκικές απαιτήσεις θα κατα
λήξουν έμμεσα στο ίδιο αποτέλεσμα: να διολισθήσουν υπό μόνιμη τουρκική επιρροή.
Και έτσι θα έχουμε μια νέα Ιμβρο, μια νέα
Κωνσταντινούπολη, μια νέα Αλεξανδρέτα.
Χορεύοντας στους ρυθμούς της τωρινής
διαπραγματευτικής διαδικασίας έχουμε ψη
λαφήσει την καταστροφή μας.

□

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Λντρέας Γεωργίου
2500 χρόνια από τη γέννηση
της δημοκρατίας

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1 9 9 1 -1 9 9 2
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Εισαγωγή στήνΌμαδική Ψυχοθεραπεία
ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ο ΙΚΟ ΓΕΝ ΕΙΑΣ & ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ: Εισαγωγή στή Δυναμική τής Οικογένειας
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ: ΕΙσαγωγή οτήν Κοινωνική Ψυχιατρική
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ: ΕΙσαγωγή στή Δυναμική Ψυχιατρική
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΕΙσαγωγή στίς Αξιολογήσεις

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ (Group Analysts)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Ο ΙΚΟ ΓΕΝ ΕΙΑΣ & ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜ ΑΣΙΕΣ
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ΕΟΚ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
αρία

διεθνών
στικων δραστηριοτήτων»
που οργανώθηκε πρόσφατα στην
ΕΟΚ. Μ ε την ευκαιρία, δίνει
χρήσιμα στοιχεία για τα
ευρω παϊκά όργανα νεολαίας και
τη δυνατότητα τω ν νέω ν να
επικοινω νούν μ ετα ξύ τους, στο
πλαίσιο της ΕΟΚ, αλλά και να
συντονίζουν τη δράση τους:

Σ υμμετέχοντες και λίγα λόγια για το
πρόγραμμα
Στη ΙΟήμερη συνάντηση συμμετείχαν
35 νέοι ηλικίας 18-35 ετών από τις Σκαν
διναβικές χώρες ώς την Πορτογαλία και
από την Τσεχοσλοβακία ώς την Κύπρο
και τη Μάλτα.
Οι οργανώσεις που είχαν στείλει αντι
προσώπους κάλυπταν πολιτικές νεολαίες
(χριστιανοδημοκράτες νέοι από την Ο λ
λανδία και την Ισλανδία ή σοσιαλιστές α 
πό τη Σουηδία), κοινωνικές (Ερυθρός
Σταυρός και πρόσκοποι), περιβαλλοντι
κές («νέοι φίλοι της φύσης» από τη Γερ
μανία), κινήματα εθελοντικής εργασίας
για το ρατσισμό και τις μειονότητες κα
θώς και εργατικά συνδικάτα.
Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτι
κού προγράμματος κάλυψε ο τρόπος ορ
γάνωσης και εκτέλεσης διεθνών δραστη
ριοτήτων για νέους. Πώς δηλαδή μπορεί
να «στηθεί» ένα σεμινάριο ή ένα πρόγραμ
μα ανταλλαγής νέων, μια κατασκήνωση ή
μια καλλιτεχνική διεθνής συνάντηση, ένα
συνέδριο ή μια καμπάνια.
Διερευνήθηκαν γ ι’ αυτό
1. Ποιοι είναι οι σημερινοί νέοι, οι α
νάγκες τους και οι νεολαιίστικες οργα
νώσειC.
2. Ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις
νέων και ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργα
νισμοί για νέους.
Τι είναι, πώς λειτουργούν, πώς μπο
ρούν μέσω αυτών οι νέοι να πάρουν μέρος
στη χάραξη της πολιτικής που τους αφο
ρά.
3. Εκπαίδευση μέσω διαφορών
Πώς είναι δυνατόν να πετύχουμε μέσα

από διεθνείς νεολαιίστικες δραστηριότητες
όχι μόνο την αλληλοκατανόηση αλλά και
την προσωπική εξέλιξη του ατόμου που α
ποκτά νέες εμπειρίες και συναντά νέες
κουλτούρες. Ποιες είναι οι μέθοδοι εργα
σίας άραγε και πώς θα τις χρησιμοποιή
σουμε για να έχουμε τα όσο το δυνατόν
καλύτερα αποτελέσματα;
Μέθοδοι εργασίας
Χρησιμοποιήθηκαν πολλές μέθοδοι ερ
γασίας που οι περισσότερες είναι τελείως
άγνωστες στους πολλούς Έλληνες, σε
σχέση πάντα με το εκπαιδευτικό μας σύ
στημα. Πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέ
ρουσες μερικές απ ’ αυτές, αφού μαζί με το
ΛΙ ΙΟ 26 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου, έγινε στο
Στρασβούργο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμ
μα με θέμα: «Διοργάνωση διεθνών νεολαιίστικων δραστηριοτήτων». Την ευθύνη
για τη διοργάνωση είχαν το Ευρωπαϊκό
Κέντρο για νέους (EYC), η Ευρωπαϊκή
Συντονιστική Επιτροπή (ECB) και το
Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών εθνικών νεολαιίστικων συμβουλίων (CENYC).
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για νέους
(EYC), είναι εκπαιδευτικό κέντρο για νέ
ους που ιδρύθηκε το 1972 από το Συμβού
λιο της Ευρώπης, στο Στρασβούργο. Κά
θε χρόνο φιλοξενεί 40-50 συνέδρια εκπαιδευτικά προγράμματα για 1.500
περίπου νέους απ’ όλη την Ευρώπη. Τα
προγράμματα αυτά έχουν σκοπό να προ
ωθήσουν τη συμμετοχή των νέων στη χά
ραξη της νεολαιίστικης πολιτικής και να
τους εκπαιδεύσουν θεωρητικά και πρακτι
κά στη διοργάνωση διεθνών νεολαιίστικων δραστηριοτήτων. Καλύπτει όλα τα έ
ξοδα φιλοξενίας αλλά και του ταξιδιού
τους.
Η Ευρωπαϊκή Συντονιστική Επιτρο
πή (ECB), είναι ένα όργανο που η ιστο
ρία του αρχίζει το 1969 αλλά πήρε τη ση
μερινή του μορφή το 1987. Ιδρύθηκε από
διεθνείς μη-κυβερνητικές οργανώσεις
νέων με σκοπό να προωθήσει τις θέσεις
τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να διευκο
λύνει τη δράση τους.
Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Ε
θνικών Νεολαιίστικων Συμβουλίων
(CENYC), είναι ένα όργανο που αποτελείται από τα περισσότερα εθνικά συμβού
λια νεολαίας της Ευρώπης και συντονίζει
τη δράση τους σε διεθνές επίπεδο. Ιδρύθη
κε το 1963 με σκοπό να συνδιαλέγεται με
τα διάφορα κυβερνητικά όργανα για νέους
στην Ευρώπη και να παίζει σημαντικό ρό
λο στη συνεργασία ανατολικής και δυτι
κής Ευρώπης αφού μέλη του είναι και ε
θνικά συμβούλια μερικών χωρών της κεν
τρικής και ανατολικής Ευρώπης. Είναι ε
πίσης η επαφή των νέων με τα Ηνωμένα
Έθνη.

θέμα είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό
της δουλειάς που γίνεται στο Ευρωπαϊκό
Κέντρο, στο Στρασβούργο.
Κάθε μέρα το πρωί υπήρχε ένα πα ιχνί
δι ενεργοποίησης με σκοπό να φέρει τα ά
τομα της ομάδας όσο γίνεται πιο κοντά.
Γνωρίσαμε εκεί παιχνίδια από διάφορες
χώρες με τα χέρια ή τα πόδια, με καρέ
κλες ή μπάλες, με λόγια ή χωρίς. Μετά
απ ’ αυτό άρχιζε η συνεδρίαση στην κ εν 
τρική αίθουσα του κτιρίου όπου ήταν οι
μεταφραστές (γλώσσες εργασίας αγγλικά
και γαλλικά) και τα όργανα προβολής.
Αλλες μέρες γινόταν κάποια εισήγηση
και ακολουθούσαν ομάδες εργασίας για
βαθύτερη διερεύνηση κι άλλοτε δουλεύαμε
■' ίιιιι /) />/Λ» (2'-3' συζήτηση με τους δι
πλανούς γ ι’ αυτά που ακούστηκαν στην
εισήγηση και μετά ερωτήσεις).
Μία από τις ενδιαφέρουσες και πρωτό
τυπες εμπειρίες ήταν τα παιχνίδια κατα
νόησης - αντιμετώπισης και ρόλων. Δί
νονταν κάποιες διευκρινίσεις και η ομάδα
περνούσε στη δράση. Έτσι γνώρισα το
" Ιχνη-προκλήσεις», το «Άλμπατρος»
και τη «Χάρτα», που δείχνουν πώς οι άν
θρωποι αντιδρούν σε μια ομάδα και πώς
αντιμετωπίζονται, πόσο εύκολα βγάζουμε
συμπεράσματα και πόσο δύσκολα αλλά
ζουμε γνώμη, τι ρόλο παίζουν τα φύλα
και τι ot προκαταλήψεις. Ακολουθούσε
πάντα αξιολόγηση.
Το τρίτο μέρος της όλης εκπαιδευτικής
δραστηριότητας ήταν το πιο δύσκολο και
το πιο ενδιαφέρον. Έχουμε όλοι μάθει να
παίρνουμε τις γνώσεις έτοιμες είτε από βι
βλία είτε από δασκάλους και ήταν πολύ
σκληρό για 35 ενήλικες ν’ ακολουθήσουν
τη βασική αρχή του προγράμματος που ή
ταν «μαθαίνω πράττοντας». Οι ομάδες
εργασίας ήταν πέντε κι ετοιμάστηκαν πέν
τε προγράμματα διεθνών δραστηριοτήτων
για νέους.
α) Καμπάνια: «Στρατός χωρίς όπλα»
β) Σεμινάριο: «Φτώχεια, πλεονεξία,
οικονομικό έλλειμμα».
γ ) Κατασκήνωση εργασίας για το πε
ριβάλλον.
δ) Α ντα λλα γές νέων μεταξύ χωρών
ανατολικής και δυτικής Ευρώπης
ε) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: τρόποι
ενίσχυσης των γυναικών να παίξουν έναν
πιο δραστήριο ρόλο στην κοινωνία.
• Πληροφορίες για νεα προγράμματα
μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της SCI.
Ιυλωνος 1.1. 11)1 I I Ιθήνα (τηλ. Eux
<1.11. 7.ΙΓ) η απ' ευθείας: EUROPEAN
YOUTH CENTRE, lu Rue Pierre rie
( oitlwriiii. 07.000 Sirushourfi-Erumv

Ή μόρφωση
χ ω ρ ί ς

Η αυλαία της νέας σχολικής
χρονιάς άνοιξε! Πάνω στο
τεντωμένο σκοινί, η μεγάλη
φουσκωτή σφαίρα της Παιδείας
ταλαντεύεται επικίνδυνα καθώς οι
δύο ακροβάτες (υπουργός και
ΟΛΜΕ), με τα μαχαίρια στο
στόμα, «μάχονται» ποιος θα την
αγγίξει πρώτος. Οι θεατές
κοιτούν σαστισμένοι,
χειροκροτούν, τρομάζουν... αν και
ξέρουν πως σε λίγο η παράσταση
θα λήξει όπως πάντα... χωρίς
αποτέλεσμα! Οι δύο «αθλητές» θα
κατευθυνθούν στ’ αποδυτήρια. Η
επόμενη παράσταση δεν θα
αργήσει. Ξέρουν: οι θεατές θα
είναι εκεί!

νέα σχολική χρονιά βρήκε — γ ι’ άλ
λη μια φορά— την εκπαίδευση σε
κρίση. Μια κρίση που ξεκινά από τις
ουσιαστικές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υπο
δομή, διέρχεται τα θίγόμενα συμφέροντα
των συνδικαλιστών εκπαιδευτικών και κα
ταλήγει στην αέανη κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης.
Ή δη το πρώτο συλλαλητήριο διαμαρτυ
ρίας για φέτος προγραμματίστηκε για τα τέ
λη Σεπτεμβρίου.

Η

Οι μεγάλες ελλείψεις
Για μια ακόμη χρονιά οι 1.800.000 μα
θητές θα κάνουν μάθημα με διπλοβάρδιες,
σε σχολεία που συχνά θυμίζουν φυλακές, ό
που δεν τηρούνται καν οι στοιχειώδεις υ
γειονομικοί κανόνες, χωρίς βιβλιοθήκες και
βοηθητικούς χώρους. Με εργαστήρια, απο
θήκες και τροχόσπιτα για αίθουσες διδασκα
λίας. Σε ένα κλίμα απωθητικό και αντιπαιδαγωγικό. Τα περισσότερα σχολεία βρί
σκονται υπερχρεωμένα σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, και
ΕΤΔΑΠ αδυνατώντας να καλύψουν βασικές
λειτουργικές τους ανάγκες.
Η έλλειψη ειδικευμένων εκπαιδευτικών
φέτος παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις, με
σοβαρές επιπτώσεις στην μορφωτική λει
τουργία Δημοτικών και Γυμνασίων, καθώς
ο αριθμός των εκπαιδευτικών που διορίστη
καν ήταν ο μικρότερος από κάθε άλλη χρο
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το ήθος
είναι
ανάπηρη
του Σταύρου Μ ονεμβασιώτη

νιά. (1.608 καθηγητές,-912 δάσκαλοι και
272 νηπιαγωγοί), Με αποτέλεσμα να μην
καλύπτεται ούτε το 50 % των πραγματικών
αναγκών, με μόνη διέξοδο την πρόσληψη α
ναπληρωτών. Που σημαίνει: καθυστέρηση
σε πρόσληψη, διορισμό αλλά και στην λει
τουργία της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.
Τα αναλυτικά προγράμματα εξακολου
θούν να ανταποκρίνονται στην κοινωνία του
’60. Τα προγράμματα νέων μαθημάτων
δεν πρόκειται να εφαρμοστούν παρά μόνο
στο 15% των Δημοτικών σχολείων της
χώρας. Η πληροφορική σε... 350 Γυμνάσια
ενώ τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκα
λίας για τους αδύνατους μαθητές, εφαρμό
ζονται πειραματικά μόνο στο 6 % των σχο
λείων.
★

★

★

Η μόρφωση λοιπόν γίνεται ευκαιριακό α
γαθό. Ο ρόλος της δημόσιας εκπαίδευσης
περιορίζεται δραστικά έναντι της ιδιωτικής.
(Και ποιος δεν θέλει ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ να στεί
λει το παιδί του στο ιδιωτικό σχολείο;). Έ 
τσι, «μαθαίνει καλά όποιος πληρώνει κα
λά». Που σημαίνει: όξυνση των ανισοτήτων
στην μόρφωση και μείωση της ροής των
παιδιών από τα λαϊκά στρώματα στην ανώ
τερη εκπαίδευση. Ό σο για την παρεχόμενη
γνώση, αδυνατεί να αγγίξει τις ραγδαίες ε
ξελίξεις της εποχής.
Από την άλλη, οι άνεργοι δάσκαλοι και

καθηγητές φτάνουν τους 95.000. Συχνά, ο
εκπαιδευτικός περιμένει και δέκα χρόνια για
να διοριστεί, χωρίς φυσικά στο διάστημα
αυτό να σκεφτεί κανείς να τον επιμορφώσει
ή έστω να του στείλει δωρεάν ένα περιοδι
κό...

Η Κυβέρνηση...
Η λύση των προβλημάτων της Παιδείας,
όμως, απαιτεί κονδύλια και η οικονομική
πολιτική της Κυβέρνησης δεν ευνοεί τέτοιες
λύσεις... Έτσι, ο κ. Σουφλιάς κήρυξε τη
νέα σχολικά χρονιά καλώντας τους μαθητές
«να αναπτύξουν τις ικανότητες τους μ ε
αυτά που τους παρέχει το κράτος», εναπο
θέτοντας τις ελπίδες του για μη επιδείνωση
της κατάστασης στα αποτελέσματα της
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του Εθνικού Διαλόγου για
την Παιδεία. Το «έργο» όμως είναι παλιό.
Το αίτημα για αναβάθμιση της εκπαίδευσης
προβάλλεται από τις κινητοποιήσεις του:
1950, 1955, 1963, 1966, 1974, 1976,
1977, 1979, 1980, 1981, 1988, 1990,
1991 ...Από τότε: «Υπάρχει θέμα διδακτη
ρίων και τεχνικώ ν μέσω ν και ποσοτικής ε 
πάρκειας του προσωπικού και ειδικεύσεως
αυτού και θέμα προγραμμάτω ν». Από τό
τε, ot κυβερνήσεις χαϊδεύουν τα γένια τους
και φτιάχνουν διαλόγους και επιτροπές...

... και οι «άλλοι»
Η αντιπολίτευση «απέχει» από μία δια

δικασία «ανούσια», «αναποτελεσματική»,
«αντιδημοκρατική»... και περιορίζεται να
καταγγέλει, και να παρουσιάζει προτάσεις
«εκτός διαλόγου». Έ τσι, ο ρόλος του προ
στάτη της «παιδείας του λαού» ανατίθεται
στους εκπαιδευτικούς και δη συνδικαλιστές
(κυρίως της ΟΛΜΕ), οι οποίοι επίσης με
την σειρά τους «απαιτούν» ουσιαστικό διά
λογο. Αν όμως για τον κ. Σουφλιά και την
κυβέρνηση διάλογος σημαίνει την υλοποίη
ση του αρχικού τους προγράμματος με εύ
σχημο τρόπο, για την ΟΛΜΕ χαι τη ΔΟΕ
σημαίνει καταρχήν «στήριξη και ενίσχυση
του ρόλου και του έργου του εκπαιδευτι
κού. Προστασία και γενναία ενίσχυση του
εισοδήματος του» και αποδοχή των δικών
τους όρων και προϋποθέσεων. Δηλαδή:
κουβέντα να γίνεται.
★
★
★
Στο τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου θα
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το πρώτο για
φέτος συλλαλητήριο εκπαιδευτικών και ερ
γαζομένων με αντικείμενο την εκπαίδευση
και τις ανάγκες της. Γ ι’ άλλη μια φορά η ο
δός Μητροπόλεως θα γίνει πεδίο των ίδιων
διεκδικήσεων. Φυσικά δεν θα είναι η τελευ
ταία. Αφού κανείς δεν πιστεύει στις προθέ
σεις και την αποτελεσματικότητα της κυ
βέρνησης ή των φορέων. Αν όντως υπήρχε
πολιτική βούληση και καλή πίστη θα είχαν
ήδη δρομολογηθεί συμπληρωματικοί διορι
σμοί όχι μόνο δασκάλων και καθηγητών
αλλά και διοικητικού προσωπικού, θα είχαν
δοθεί στους Δήμους και τα σχολεία έκτα
κτες επιχορηγήσεις για να ξεκινήσουν ομα
λά, θα είχαν διαμορφωθεί «ζώνες προτε
ραιότητας» κατά περιοχές για την εφαρμο
γή της ενισχυτικής διδασκαλίας.
Η πληροφορική θα διδασκόταν σε περισ
σότερα από χίλια σχολεία. Το Λύκειο δέν
θα ήταν ο δρόμος προς τις Γενικές Εξετά
σεις, θα παρείχε πολυκλαδική εκπαίδευση
και θα συνδεόταν από ένα δίκτυο κρατικής
επαγγελματικής κατάρτισης για παραπέρα
εξειδίκευση... Ό λ ο το σύστημα της εκπαί
δευσης θα ήταν υπό συνεχή αξιολόγηση και
προγραμματισμό. Δυστυχώς, όμως, το
πρόβλημα της Παιδείας στον τόπο μας
— όπως όλα— συνδέεται με τον κομματικό
ανταγωνισμό και τις συνδικαλιστικές διεκδι
κήσεις. Είναι δηλαδή αντικείμενο δημαγω
γίας. Η δημαγωγία όμως δεν έχει ηθική και
«η μόρφωση χωρίς το ήθος είναι
ανάπηρη!».
Η νέα σχολική χρονιά θα κυλήσει, ως συ
νήθως, με πορείες, απεργίες... και τον υ
πουργό Παιδείας να δηλώνει «ανέχεια» και
να «διαλέγεται» με τον εαυτό του. Κοντά
στην ψήφιση του προϋπολογισμού και τις
Γενικές Εξετάσεις η ατμόσφαιρα θα ενταθεί.
Έ πειτα, πάλι καλοκαίρι και... ο χορός κα
λά κρατεί.
□

Τα Εργαστήρια
Ελευθέρων Σπουδών
δημιουργούν ή λύνουν
τα προβλήματα;

ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ κ. Α Ν Δ Ρ Ε Α Κ ΙΝ Τ Η ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΕΣ κ. Β Λ Α ΣΗ ΒΕΛΙΟ

Οι διώξεις που ασκήθηκαν πρόσφατα σε ιδιοκτήτες Εργαστηρίων Ελευθέρων Σ που
δών για ψευδείς διαφημιστικές καταχωρήσεις και εξαπάτηση του κοινού, έφεραν
πάλι στην επιφάνεια την ανάγκη θέσπισης του συστήματος Τεχνικής Ε π α γγελμ α τι
κής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης μετά το Λύκειο. Ή δη η επιτροπή ειδικών που εί
χε συσταθεί στα πλαίσια του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία παρουσίασε τις
προτάσεις της, το ίδιο θα κάνει και ο υπουργός Παιδείας, προκειμένου να ανοίξει ο
δρόμος και να καταλήξουμε σε μια νομοθετική ρύθμιση ίσως στα μέσα Οκτωβρίου.
Σ τα πλαίσια αυτού του διαλόγου το ΑΝΤΙ διοργάνωσε και φιλοξενεί σήμερα μία
συζήτηση μεταξύ του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ανδρέα Κιντή και του προέδρου της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Εργαστηρίων Ελευ
θέρων Σπουδών κ. Βλάση Βέλιου, συνιδιοκτήτη των σχολών «ΑΚΤΟ». Θέμα
της συζήτησης τα Εργαστήρια των Ελευθέρων Σπουδών και Τεχνική, Ε πα γγελμ α 
τική Κατάρτιση μετά το Λύκειο.

ΑΝΤΙ: Ας ξεκινήσουμε την κουβέντα με
αφορμή τις 100 χιλιάδες νέων που
απέτυχαν στις Γενικές Εξετάσεις και
βρίσκονται σήμερα μπροστά στην διπλή
διέξοδο των σπουδών στο εξωτερικό ή
των σπουδών στα ΕΕΣ...
Λ. Κ ΙΝ Τ Η Σ : Ακριβώς. Δεν έχουν αναπτυ
χθεί άλλες εναλλακτικές διέξοδοι στην πο
ρεία για σταδιοδρομία αφ’ ενός και αφ’ ετέ
ρου η δομή του εκπαιδευτικού μας συστήμα
τος αλλά και κάποιες μακροχρόνιες καταβο
λές της ελληνικής κοινωνίας σπρώχνουν τα
παιδιά να τελειώσουν το Γενικό Λύκειο και
να αναζητήσουν μια θέση στα ΑΕΙ. Ό μ ω ς

ούτε όλα τα παιδιά μπορούν και έχουν τις
προϋποθέσεις να τελειώσουν Πανεπιστήμιο,
ούτε και το Πανεπιστημιακό μας σύστημα
είναι σε θέση να απορροφήσει όλα αυτά τα
παιδιά. Εκ των πραγμάτων λοιπόν οδη
γούνται είτε στο δρόμο του εξωτερικού είτε
στην διέξοδο των διαφόρων Κέντρων Ελευ
θέρων Σπουδών που λειτουργούν στην χ ώ 
ρα μας, καθένα κάτω από διάφορες συνθή
κες.
Β. ΒΕΛΙΟΣ: Βέβαια, ο δρόμος του εξωτε
ρικού είναι προσιτός για τα μεγάλα βαλάν
τια. Τ α υπόλοιπα παιδιά είτε θα περιμένουν
να ξαναδώσουν την άλλη περίοδο είτε θα
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καταφύγουν — έστω και μέχρι τις επόμενες
Γενικές— στα ΕΕΣ. Πράγματι, όπως είπε
ο κ. Πρύτανης είναι στις δομές της ελληνι
κής κοινωνίας ο σκοπός για το Πανεπιστή
μιο. Βλέπουμε όμως ότι από τις 100 χιλιά
δες και πλέον που βγαίνουν κάθε χρόνο από
το Λύκειο, ένα μεγάλο ποσοστό, ενσυνείδη
τα, παρακολουθεί τα ΕΕΣ χωρίς να ενδιαφέρεται για τα ΑΕΙ· αυτό το ποσοστό δεν έ
χει άλλη επιλογή. Ίσω ς, τις λεγάμενες Α
ναγνωρισμένες Σχολές που είναι όμως Τ ε
χνικά Επαγγελματικά Λύκεια, είναι δηλα
δή μια επιστροφή προς τα πίσω.
ΑΝΤΙ: Συμπεραίνει λοιπόν κανείς, ότι η
λειτουργία των ΕΕΣ σχετίζεται με την
έλλειψη Τ εχνικής - Ε παγγελματικής
Κατάρτισης μετά το Λύκειο. Το ερώτημα
είναι κατά πόσο τα ΕΕΣ καλύπτουν αυτό
το κενό; Ή η λειτουργία τους προσθέτει
προβλήματα;

βγουν να φωνάξουν. Είναι υπουργός Π αι
δείας... Παρουσιάζεται λοιπόν προστάτης
του λαού εναντίον απατεώνων που προσπα
θούν να εξαπατήσουν τα παιδιά. Θέλω ό
μως να πω το εξής. Υπάρχουν πάρα πολλοί
Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι που διδάσκουν
στα ΕΕΣ. Υπάρχει ένα 10% φοιτητών που
παρακολουθεί και τα ΕΕΣ. Και ξέρετε για
τί; Γιατί εμείς μη μπορώντας να δώσουμε
πτυχία και αναβολή στράτευσης, μας μένει
η ποιότητα. Πολλά ΕΕΣ έχουν ανεβάσει
παρά πολύ το επίπεδο σπουδών τους ώστε
να τα συγκρίνει κανείς με Πανεπιστήμια του
εξωτερικού...
Α. Κ ΙΝ ΤΗ Σ : Να κάνω εδώ μία διακοπή.
Γιατί ο κ. Βέλιος μίλησε και για την επίθε
ση του ΥΠΕΠΘ κατά των ιδιοκτητών ΕΕΣ.
Νομίζω ότι αυτή η επίθεση οφείλεται στο ό
τι πολλά από τα κέντρα αυτά προβλήθηκαν
όχι απλώς σαν Πανεπιστημιακού επιπέδου,
αλλά, ορισμένα, ότι θα παρείχαν και καλύ
τερες ακόμη σπουδές από των ΑΕΙ. Και εδώ
πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Εάν
τα ΕΕΣ θέλουν να ανταγωνιστούν τα ΑΕΙ,
πιστεύω ότι κάτι τέτοιο δεν μπορούν να το
κάνουν και ούτε θα ήταν προς όφελος της
κοινωνίας. Εάν όμως τα ΕΕΣ ενταχθούν σε
ένα σωστά διαμορφωμένο πλαίσιο μεταλυκειακής εκπαίδευσης με κατεύθυνση την ε
παγγελματική κατάρτισή νομίζω ότι εκεί
μπορούν να προσφέρουν. Ή ταν λάθος πολ
λών ιδιοκτητών να προβάλουν τα εργαστή
ριά τους σαν ΑΕΙ. Γιατί, επίσης, το γεγονός
ότι σε ορισμένα από αυτά διδάσκουν κάποιοι
Πανεπιστημιακοί δεν τα αναβαθμίζει αυτό
ματα και σε Πανεπιστήμια!
Β. ΒΕΛΙΟΣ: Πολύ λίγοι εμφανίζονται σαν
ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Δεν ξέρω κανέναν
να μίλησε για ιδιωτικό Πανεπιστήμιο, ε
κτός κι αν αναφέρεσθε στο Southeastern. Kt
εκεί όμως το έλεγε στις προσωπικές
επαφές... όχι έξω ...
Α. Κ ΙΝ ΤΗ Σ: Στο Southeastern·, Ο κ. Κανελλόπουλος εμφανίστηκε εγγράφως και ως
Πρύτανης... κάτι ανάλογο έκανε το 1ST...

Α. Κ ΙΝ Τ Η Σ : Το κενό αυτό αρχικά είχε
προγραμματιστεί να το καλύψουν τα ΚΑΤΕΕ πρυ στη συνέχεια μετεξελίχθηκαν σε
ΤΕΙ χάνοντας τον αρχικό τους χαρακτήρα.
Έ τσι, η αδυναμία του εκπαιδευτικού μας
συστήματος είναι ότι μεταξύ Λυκείου και
Πανεπιστημίου δεν υπάρχει οργανωμένος
χώρος που να δίνει επαγγελματικές διεξό
δους σΐη νεολαία και μάλιστα σε επαγγέλ
ματα που έχουν ζήτηση και αποδοχές πολ
λές φορές καλύτερες από αυτές των. αποφοί
των ενός Πανεπιστημίου, δεν έχουμε κατορ
θώσει σαν κοινωνία να προσδώσουμε ένα
status σε πολλά επαγγέλματα που θεωρούν
ται από τους νέους παρακατιανά. Σε μεγά
λο βαθμό εδώ βρίσκεται το πρόβλημα. Τα
ΕΕΣ, ένα μέρος τους, καλύπτουν αυτό το
κενό. Αν και η'εντύπωσή που επικρατεί είvat ότι δεν είναι — τουλάχιστον όλα— καλά
οργανωμένα ώστε να προσφέρουν μία εκ
παίδευση επαγγελματικά προσανατολισμέ
νη και ικανοποιητική. Διότι το θέμα μας δεν
είναι να δημιουργηθεί ένας άλλος χώρος που
να δίνει εκπαίδευση κάπως... παρόμοια με
αυτή του ΑΕΙ σε χαμηλότερο βαθμό. Αυτό
θα οδηγούσε μια ομάδα νέων αύριο το πρωί
να αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα επαγ Β. ΒΕΛΙΟΣ: Ό χ ι, το 1ST μιλάει για συ
γελματικής και κοινωνικής αποκατάστα νεργασίες στο εξωτερικό.
Α. Κ ΙΝ ΤΗ Σ : Είπε, ότι θα ανέβαζε το Π α
σης.
Β. ΒΕΛΙΟΣ: Ε γώ , θα συμφωνήσω με τον νεπιστημιακό επίπεδο! Πρέπει να παραδε
κ. Πρύτανη ότι δεν είναι όλα τα ΕΕΣ οργα χτούμε ότι πολλοί ιδιοκτήτες βιάστηκαν να
νωμένα, ώστε να δώσουν αυτό που επιδιώ αναδειχτούν σε AËI, μπροστά στο μεγάλο
κουν οι νέοι σήμερα. Τελευταία, δόθηκε έμ αριθμό των αποφοίτων. Σου λέει, εδώ υ
φαση μεγάλη και πυροδοτήθηκαν δημοσιεύ πάρχει ένα μεγάλο φιλέτο, να τρέξουμε
ματα τα οποία προέβαλαν τα ΕΕΣ σαν χ ώ  ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι...
ρους απάτης, παραπληροφόρησης και παρα- Β. ΒΕΛΙΟΣ: Δεν θα έλεγα ότι μπορούν να
πλάνησης. Έχουμε γίνει συνταγή για τον ανταγωνιστούν τα ΑΕΙ. Γίνονται όμως με
κάθε υπουργό Παιδείας ο οποίος μπορεί χ ω  γάλες επενδύσεις και παρέχουμε ποιότητα.
ρίς πολιτικό κόστος να ασκεί γόητρο βάλ Και το πετυχαίνουμε αν θέλετε επειδή δρούλοντας εναντίον των ΕΕΣ, γιατί εμείς δεν με ανεξέλεγκτα, έξω από τον ασφυκτικό
είμαστε χιλιάδες να κατέβουμε και να κλεί- κλοιό του ΥΠΕΠΘ, την γραφειοκρατία των
σουμε την Ακαδημίας και την Βουλή, ούτε υπηρεσιακών υπαλλήλων και τα προγράμ
οι σπουδαστές μας ακούγοντας αυτά θα ματα του 1960. Μόνοι φτιάχνουμε τα προ-
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γράμματά μας, μόνοι προσλαμβάνουμε τους
καθηγητές μας.
ΑΝΤΙ: Μπορούμε, όμως κ. Βίλιο, να
μιλάμε για υψηλό επίπεδο σπουδών στα
ΕΕΣ, όταν απουσιάζει κάθε έλεγχος;
Β. ΒΕΛΙΟΣ: Αν υπάρχουν τρεις, πέντε...
οι οποίοι παραπλανούν, υπάρχουν τα υπη
ρεσιακά συμβούλια, υπάρχουν τα όργανα
του ΥΠΕΠΘ που θα μπορούσαν να κάνουν
μια υπόδειξη ή ακόμη να τους πάνε στον ει
σαγγελέα χωρίς φανφάρες. Τους βάλαμε ό
μως όλους σε ένα καλάθι, γιατί π .χ . κά
ποιος χρησιμοποίησε την λέξη «Κολλέγιο».
Μια λέξη που ούτως ή άλλως δεν υπάρχει
στο σχολικό σύστημα και χρησιμοποιείται
επειδή δίνει ένα άλλο p restig e...Α οιπόν,
για να καταλήξω, πιστεύω ότι το ΥΠΕΠΘ
συνειδητά κίνησε όλη αυτή την διαδικασία
δίωξης των ΕΕΣ, για οφέλη άλλα, που δεν
θέλω αυτή τη στιγμή να τα κατανομάσω.
Α. Κ ΙΝ ΤΗ Σ : Ε γώ βλέπω ότι τα Κέντρα
Ελευθέρων Σπουδών, παρασυρόμενα σε ένα
βαθμό και από τις εξαγγελίες της Νέας Δη
μοκρατίας προεκλογικά περί ιδιωτικών
ΑΕΙ, έχουν κατά κάποιο τρόπο αποπροσα
νατολιστεί και τα ίδια. Προσπαθούν να δου
λέψουν συμπληρωματικά με τα ΑΕΙ, με θε
ωρητικά μαθήματα και επίπεδο χαμηλότε
ρο.
Εάν ξεφύγουν όμως από τον ρόλο τους
για επαγγελματική κατάρτιση μετά το Λύ
κειο, τόν ρόλο των ΑΕΙ δεν μπορούν να τον
παίξουν. Γιατί το Πανεπιστήμιο είναι δύ
σκολη υπόθεση που στηρίζεται σε μία παρά
δοση δέκα αιώνων και έχει μεγάλη χρονική
προοπτική. Είναι βασικό συστατικό της κοι
νωνίας. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με μία ι
διωτική σχολή, όσο μεράκι κι αν έχει ο ιδιο
κτήτης της, ο οποίος στην ουσία δουλεύει με
τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης.
Και επειδή είπα για ιδιωτικά ΑΕΙ. Λένε
πολλοί ότι στο εξωτερικό τα καλύτερα Π α
νεπιστήμια είναι ιδιωτικά — εννοούν φυσικά
των ΗΠΑ γιατί στον υπόλοιπο κόσμο δεν υ
πάρχουν ιδιωτικά Πανεπιστήμια, τα οποία
όμως και αυτά δεν είναι ιδιωτικά, αλλά μη
κρατικά. Τα έχουν φορείς ή η Εκκλησία...
τα οποία επίσης, έχουν τεράστιες περιουσίες
που προέρχονται από δωρεές. (Η περιουσία
του Χάρβαρντ μπορεί να ξεπερνά και αυτή
του Ελληνικού κράτους). Στην Ελλάδα τα
ΕΕΣ είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις που στηρί
ζονται στα δίδακτρα.
Β. ΒΕΛΙΟΣ: Σας διαβεβαιώνω ότι υπάρχει
πολύ μεράκι. Θα έκανα όμως στο σημείο
αυτό μια τολμηρή πρόταση. Στο εξωτερικό,
τα Πανεπιστήμια αποτελούνται από πολλά
επιμέρους αυτόνομα κολλέγια ( State Uni
versity, London U niversity) . Δεν θα μπο
ρούσε αυτό να υπάρχει και εδώ; Ύστερα για
τις περιουσίες. Στο εξωτερικό οι δωρεές που
είπε ο κ. Πρύτανης εκπίπτουν από τις φορο-

λόγιες, δεν θα μπορούσε να γίνει και εδώ το
ίδιο; Να στηριχτούμε σε αυτές και να μην έ
χουμε καν δίδακτρα. Λείπει λοιπόν μία πο
λιτική με ανοιχτό μυαλό... Και να γιατί θα
μπορούσε ένα ΕΕΣ να κάνει και τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Σήμερα πολλά εργαστήρια συ
νεργάζονται με Πανεπιστήμια του εξωτερι
κού, τα οποία εγκρίνουν τα προγράμματά
μας και δίνουν τη δυνατότητα στους σπου
δαστές μας να πάνε εκεί και να πάρουν πτυ
χίο. Πώς λοιπόν αυτά τα ιδρύματα εγκρί
νουν τις σπουδές μας, μας δίνουν τα πτυχία
τους και η ελληνική πολιτεία εξακολουθεί
να αρνείται;
ΑΝΤΙ: Τί πτυχία όμως, για τί...
Α. Κ ΙΝ ΤΗ Σ : Χρειάζεται να είμαστε προ
σεκτικοί σε αυτές τις συνεργασίες. Γιατί τα
Πανεπιστήμια του εξωτερικού προσφέρουν
πτυχία για διάφορες κατηγορίες φοιτητών
και για διάφορες χώρες. Στην Γαλλία για
παράδειγμα, υπήρχαν μέχρι πρόσφατα τρεις
κατηγορίες διδακτορικών. Το Doctorat d '
Université, το Troisième Cycle και το Doc
torat D ' Etat. Το πρώτο από αυτά το χ α 
ρακτήριζαν ντοκτορά για τις τρίτες χώρες.
Με άλλα λόγια επειδή τα Πανεπιστήμια
του εξωτερικού αντιμετωπίζουν μεγάλες οι
κονομικές δυσκολίες, προσπαθούν με κάθε
τρόπο να βρουν χρήματα, πουλώντας εκ
παιδευτικές υπηρεσίες σε τρίτες χώρες. Από
το χώρο της Ευρώπης, η Ελλάδα είναι ο
καλύτερος πελάτης.
ΑΝΤΙ: Πέρα από το μεράκι και την
ανάγκη ελέγχου, η κάλυψη του κενού της
Μ εταλυκειακής επαγγελματικής
κατάρτισης δεν μπορεί παρά να
συνδυαστεί και με την «μετεξέλιξη» των
ΕΕΣ, είναι έτσι;

σεις— αφήστε μας να διδάξουμε με τον δικό
μας τρόπο, όπως εμείς ξέρουμε καλύτερα.
Τότε και οι τσαρλατάνοι θα φύγουν από τη
μέση.
Α. Κ ΙΝ Τ Η Σ: Εγώ προσβλέπω στη δη
μιουργία ενός θεσμικού πλαισίου, με προϋ
ποθέσεις και δικλείδες ελέγχου του συστή
ματος, μέσα στο οποίο θα μπορούσαν τα
ΕΕΣ να προσφέρουν και επαρκή και ηλεγμένη επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευ
ση. Και αυτό το χρωστάει η Πολιτεία κυ
ρίως στην ελληνική νεολαία· μπορεί και
πρέπει. Και για το λόγο ότι υπάρχουν πολ
λές ειδικότητες που το κράτος δεν καλύπτει,
τις οποίες μπορούν να δώσουν τα ΕΕΣ, σε έ
να σύστημα όμως με διαδικασίες εισόδου και
εξόδου ώστε και τα παιδιά να είναι κατοχυ
ρωμένα και οι υπεύθυνοι επαγγελματίες να
είναι κατοχυρωμένοι απέναντι στους τσαρ
λατάνους. Στό χώρο της καθαρά επαγγελ
ματικής εξειδίκευσης, σίγουρα ένας επαγγελματίας, ένας γραφίστας για παράδειγ
μα, που διδάσκει σε ΕΕΣ χωρίς να είναι
Πανεπιστημιακός, μπορεί να δώσει πολύ
περισσότερο και από τον καθηγητή του ΑΕΙ,
που έχει θεωρητικές γνώσεις και ξέρει δυο τρία πράγματα για τη λειτουργία αυτού και
εκείνου. Και σε αυτήν την κατεύθυνση π ι
στεύω, οι επαγγελματίες πρέπει να πιέσουν
την Πολιτεία. Είναι καιρός να αντιμετωπί
σουμε αυτό το ζήτημα της Παιδείας που
κουβεντιάζουμε, σε μία πιο μακροχρόνια
προοπτική. Και σίγουρα όχι με την παλιά
νοοτροπία της κλειστής και μικρής αγοράς.
Β. ΒΕΑΙΟΣ: Μετά την 1/1 /9 3 στην χώρα
μας θα εισβάλουν ξένα Πανεπιστημιακά Ι 
δρύματα, υπάρχει σχετική οδηγία της ΕΟΚ
που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
Γ ιατί λοιπόν να περιμένουμε τους ξένους να
έρθουν να μας καπελώσουν και να μην ξεκι
νήσει μια προσπάθεια με δική μας, ελληνική
πρωτοβουλία;

Β. ΒΕΛΙΟΣ: Σήμερα ο τρόπος επαγγελμα
τικής κατάρτισης δεν είναι συγκεκριμένος.
Υπάρχουν ταχύρυθμα τμήματα, άλλος
μπορεί να κάνει αυτοδιδασκαλία μπροστά σε
★
★
★
κομπιούτερ, μιλάνε για Πανεπιστήμιο μέσω
δορυφόρου... Λέμε λοιπόν, θεσπίστε κάποια Έ να θεσμοθετημένο πλαίσιο
κριτήρια για κάθε επάγγελμα. Τ ι θέλετε να τεχνικής Επαγγελματικής
ξέρει π .χ . ένας σχεδιαστής. Κάνετε επιτρο Κατάρτισης με όρους και
πές, τέλος του χρόνου,να δίνουν εξετάσεις οι ασφαλιστικές δικλείδες αμέσως μετά
απόφοιτοι των ΕΕΣ και όποιος άλλος θέλει το Λύκειο, η θέσπιση συγκεκριμένων
και συγκεντρώνει τα προσόντα και τις προϋ κριτηρίων για κάθε ειδικότητα και
ποθέσεις να παίρνουν μια άδεια ικανότητας εξετάσεις στο τέλος των σπουδών;
επαγγελματία. ( Ό χ ι πτυχίο, που όλοι λένε Αυτές είναι οι προτάσεις των
και ξαναλένε). Αυτήν την πρόταση την έ συνομιλητών μας, οι οποίες μπορούν
χουμε ξανακάνει και στο παρελθόν χωρίς να να ληφθούν σοβαρά υπόψη στα
μας ακούσουν. Ούτε και ο νυν υπουργός πλαίσια του διαλόγου για την
Παιδείας, που δεν δέχτηκε να μας μιλήσει Μεταλυκειακή εκπαίδευση η οποία
ούτε στο τηλέφωνο.
απ’ ό,τι φάνηκε και στην κουβέντα
Έ χουμε χρόνια σ’ αυτόν τον χώρο και μας δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται
γνωρίζουμε τις ανάγκες του. Διαθέτουμε «αγοραία» και εφήμερα. Αλλά σε
και τα μέσα. Ορίστε λοιπόν επαγγελματικά προοπτική και σίγουρα έξω από κάθε
κριτήρια και αφήστε μας να ανταγωνιστού μικρή ή μεγάλη πολιτική
με ο ένας τον άλλο — αφού όλοι θα θέλουμε σκοπιμότητα.
τα δικά μας παιδιά να περνούν τις εξετά
Σταύρος Μονεμβασιώτης

ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΤΣΟΤΚΟΣ

Κ α λ ύ τ ερ α
νά νικούσαν οί κόκκινοι
ΗΛΙΛΣ ΚρΤΤΣΟί'ΚΟΣ
Καλύτερα
να νικούσαν οι κόκκινοι

ΚΚΑΟΣΕΙΣ ΝΕώΚΛίΙ

...Ό χρόνος ή (κάλλιο) ό τρόμος
τοϋ χρόνου, στοιχειώνει αύτή
τή συλλογή διηγημάτων. Ό άφηγητής είτε ώς παρατηρητής
των μελλοντικών χρόνων, είτε
ώς ήρωας μελοδραματικών ρο
μάντζων, βουλιάζει μέσα σέ
βάλτους αύτοεγκλεισμού, όπου
καί βολοδέρνει τρεφόμενος μέ
τά άποφάγια της μνήμης.
Τό επιβάλει τό είδος τών άλαφροΐσκιωτων ήρώων πού π εριγράφονται καί λειτουργούν, ό
τρόπος μέ τόν όποιο αντιδρούν,
ό παρορμητισμός καί ή άκρα έ
νταση μέ τήν όποια συμπεριφέρονται, οί απόλυτες άποφάσεις,
τά όνειρα πού κάνουν καί πού
συνήθως βρίσκονται σέ άγρια
διάσταση μέ τήν ρέουσα π ραγ
ματικότητα... Δέν έχουμε παρά
νά θυμηθούμε ήρωες τού Θανά
ση Βαλτινοΰ, τού Γιάννη Πάνου
’Α π ό τό στόμα τη ς παληας R e
m ington, καί τού Δημήτρη Πετσετίδη άπό Τό παιχνίδι.
Η.Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟΣ

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ Ν Ε Φ Ε Λ Η
Μ αυρομιχάλη 9 - ’Αθήνα
Τηλ. 36.07.744 - 36.04.793
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Ot Οικονομικοί «πονοκέφαλοι»
της κυβέρνησης Μητσοτάκη
του Αλέκου Βυζάντιου
Και για να αποτύχεις σε κάτι
χρειάζεται προσπάθεια, επιτυχής
ή όχι. Η Κυβέρνηση καταφέρνει,
ελλείψει και αντιπολίτευσης να
προβαίνει σε συνεχείς αποτυχίες...
αλλά με επιτυχία.

τις πραγματικά ανελαστικές δαπάνες και
«σύγκρυο» στους περισσότερους εργαζόμε
νους, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τι ση
μαίνει να περικοπούν ακόμη και εκείνες οι
δαπάνες ot οποίες μέχρι τώρα θεωρούνταν
ανελαστικές.
Και για να μην μας αφήσει καμιά αμφι
βολία
για το «πού το πάει» η κυβέρνηση
ναμφισβήτητα υπάρχουν πολλά προ
τούτη,
ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε, στην ο
βλήματα, εσωτερικά και εξωτερικά,
μιλία
του
στην ΔΕΘ, ότι «για μ α ς δεν υ 
αλλά και εκκρεμότητες που μπορούν
να προκαλέσουν — και προκαλούν— «πονο πάρχουν κεκτημένα δικαιώματα. Κ εκτη
κεφάλους» σε μια κυβέρνηση και ιδιαίτερα μ ένα δικαιώματα είναι δικαίωμα όταν
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία εδώ μπορείς να το ασκήσεις» ...θέλοντας να
πει, τι; Ό τ ι οι συνταξιούχοι (για παράδειγ
και μερικούς μήνες με' τις αντιθέσεις της, τις
μα) δεν έχουν κεκτημένο δικαίωμα είσπρα
διαμάχες της, τις αμφιταλαντεύσεις της και
τις οπισθοχωρήσεις της σε καίρια θέματα ξης της σύνταξής τους... γιατί δεν μπορούν
«αρχής», θυμίζει τους τελευταίους μήνες να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό;
Άλλωστε από όσα έχει πει ώς τώρα ο κ.
διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ.
Μητσοτάκης
ελάχιστοι απομένουν στην Ε λ
Ωστόσο, επειδή το σημαντικότερο ίσως
λάδα
που
μπορούν
να ασκήσουν τα κεκτημέ
πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζει η κυβέρ
να
τους
δικαιώματα,
αφού η κατάσταση της
νηση του κ. Μητσοτάκη, είναι το οικονομι
κό και επειδή, όπως ο ίδιος έχει παραδε οικονομίας, κατά γενική ομολογία, δεν εί
χθεί, χωρίς την επίλυση του προβλήματος ναι καθόλου ευχάριστη, το δε μέλλον της
διαγράφεται ζοφερό. Μια πρώτη προσέγγι
αυτού δεν μπορεί να ασκηθεί ούτε εξωτερική
πολιτική και επειδή πολύ σύντομα ορισμένοι ση της οικονομικής κατάστασης, μας οδηγεί
υπουργοί θα κληθούν να δώσουν λογαρια στα εξής συμπεράσματα:
• Ό τ ι οι αντιθέσεις μεταξύ κυβερνητικών
σμό για την οικονομική πορεία της χώρας
στελεχών για τον προϋπολογισμό 1992, τις
στους Κοινοτικούς αξιωματούχους προκειμένου να μας χορηγηθεί η δεύτερη δόση του περικοπές δαπανών και τα συμφέροντα που
δανείου, καλό θα ήταν να δούμε «πού βρι θα θιγούν όπως και οι διαφοροποιήσεις π ά
νω στα θέματα του προγράμματος δημο
σκόμαστε» .
Βέβαια, για το «πού βρισκόμαστε» ανα σίων επενδύσεων, ενδέχεται να οδηγήσουν
σε συγκρούσεις μεταξύ κορυφαίων οικονομι
φέρθηκε αρκετές φορές ο πρωθυπουργός
κών υπουργών με απρόσμενες, προς το π α
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τις τελευταίες
ρόν, προεκτάσεις...
εβδομάδες, με αποκορύφωμα τις δηλώσεις
• Πως η αδυναμία επίτευξης των στόχων
του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
που όπως ήταν φυσικό προκάλεσαν πολλές στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων, για
αντιδράσεις αφού το 1992 το έταζε χειρότε τα οποία μας παρέπεμψε ο πρωθυπουργός
ρο του 1991. Υπενθυμίζουμε ότι ο πρωθυ στην ομιλία του στην ΔΕΘ, στο 1992, από
πουργός με έμφαση τόνισε ότι «δεν υπάρ κρατικά ομόλογα και αποκρατικοποιήσεις
χουν κεκτημένα δικαιώματα ούτε ανελα θα προκαλέσει την μήνιν των Κοινοτικών αστικές δαπάνες στον προϋπολογισμό. Ό  ξιωματούχων, οι οποίοι είχαν δεχθεί, μετά
λα είναι ελαστικά από την ώρα που δεν έ από πολλές πιέσεις, μεταξύ των όρων για.
χεις να πληρώσεις», προκαλώντας έτσι «ρί την χορήγηση του δανείου, ότι οι στόχοι αυ
γη» στον κ. Παλαιοκρασσά, ο οποίος καλεί τοί θα επιτευχθούν μέσα στο 1991. Και αυ
τό έχει ιδιαίτερη σημασία διότι στην περί
ται τώρα με τον προϋπολογισμό του 1992,
πτωση που η ΕΟΚ διαπιστώνει ότι οι όροι
να αναθεωρήσει πάγιες πλέον απόψεις για

Α
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για την χορήγηση του δανείου δεν επιτυγ
χάνονται θα γίνουν «έξω φρενών» με απρό
βλεπτες και εδώ συνέπειες, διότι εκτός των
άλλων η λήψη του δανείου από την Ελλάδα
έγινε με την εγγύηση της ΕΟΚ. Κατά συνέ
πεια, μαζί με την Ελλάδα εκτίθεται και η
ΕΟΚ στην περίπτωση’που δεν ικανοποιούν
ται οι όροι χορήγησης του δανείου.
• Ό τ ι καμία σημασία και κανένα θετικό
αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουν οι ό
ποιες φορολογικές απαλλαγές αποφασίσει η
κυβέρνηση δεδομένου ότι ο πληθωρισμός θα
μειώσει έτσι και αλλιώς το καθαρό εισόδη
μα των εργαζομένων ακόμη περισσότερο.
Ειδικά για τον πληθωρισμό πρέπει να το
νιστεί ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να μειωθεί
από το 15% ή 16% ή 17% στο 10% , ό
πως είναι ο κυβερνητικός στόχος για το
1992, παρά από το 23% ή 24% που ήταν
το 1990 στο 15% ή 16% ή το 17% . Σ η 
μειώνεται ότι στα υψηλά κλιμάκια των υ
πουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονο
μικών αμφισβητείται έντονα το κατά πόσο
θα μειωθεί ο πληθωρισμός «έτι περισσότε
ρο» διότι, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, λει
τουργεί ουσιαστικά μόνο το ένα σκέλος του
«δίπτυχου» για την πτώση του πληθωρι
σμού. Δηλαδή, ενώ απελευθερώνεται η α
γορά δεν απελευθερώνονται ot συντελεστές
της. Για να μειωθεί ο πληθωρισμός, υπο
στηρίζουν οι ίδιοι, δεν πρέπει μόνο να απε
λευθερωθούν πλήρως οι τιμές, αλλά παράλ
ληλα να υπάρξει και πλήρης απελευθέρωση
εισόδου στα επαγγέλματα, πλήρης απελευ
θέρωση του ωραρίου και πλήρης απελευθέ
ρωση της λειτουργίας των καταστημάτων
και όχι ορισμένοι επαγγελματίες και ομάδες
πίεσης να καθορίζουν μέχρι και σε ποια από
σταση θα είναι το ένα κατάστημα από το
άλλο...
Ό π ω ς είναι φυσικό η «διάχυση» της «νέ
ας» αυτής άποψης προετοιμάζει το έδαφος
για την πλήρη απελευθέρωση και κατά συ
νέπεια θα πρέπει να αναμένεται σύγκρουση
συμφερόντων μεταξύ κυβέρνησης και εμποροεπαγγελματιών. Δεν είναι τυχαίο ότι εκ
πρόσωπός τους στον οποίον διεμηνύθη η ά

ποψη αυτή, απάντησε ότι το πιθανότερο είvat να κηρυχθεί απεργία διάρκειας αν η κυ
βέρνηση αποφασίσει να «περάσει» κάτι τέ
τοιο.
• Πως τα Μεγάλα Έ ργα (Αχελώος, Μέ
τρο, Αυτοκινητόδρομοι, Αεροδρόμιο Σπάτων) προχωρούν με τους γνωστούς ελληνι
κούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα να χρειαστεί
σύντομα να απολογηθούν στον Πρωθυπουρ
γό μερικοί υπουργοί. Αυτό σε συνδυασμό με
το «κλείσιμο» των προβληματικών επιχει
ρήσεων και την αποεπένδυση θα επιφέρουν
τρομακτική αύξηση της ανεργίας με όλα τα
συνακόλουθα.

Τα «ότι» και τα «πώς» μας δίνουν και
σαφή και πλήρη εικόνα του «οικονομικού
περιβάλλοντος» του τι πρόκειται να περά
σουμε και το 1992 και τι θα πρέπει να περι
μένουμε για το 1993. Έ ω ς τότε αναμείνατε
αντιπολίτευση... σε επίπεδο στήριξης της
Κυβέρνησης...
• Πως οι ιδιωτικές καταθέσεις συνεχίζουν
την καθοδική τους πορεία, εξέλιξη καθόλου
ευχάριστη και για τις Τράπεζες αλλά και
για το σύνολο της οικονομίας. Μόνο στο α'
εξάμηνο του 1991 και παρά τον συνυπολογισμό των τόκων οι καταθέσεις ιδιωτών και
ιδιωτικών επιχειρήσεων «έπεσαν» κατά 60

δισ. δρχ. σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Σε «καλούς καιρούς» το
ποσόν αυτό θα ήταν δεκαπλάσιο και στη
στήλη της ανόδου και όχι της καθόδου.
• Ό τ ι θα μπορούσε στο «βάθος του τού
νελ» να διακρίνεται ένα επενδυτικό φως.
Αντί αυτού μόνον επενδυτική άπνοια και δυ
σπραγία, αποεπένδυση και μείωση της πα
ραγωγής, τουλάχιστον μέχρι το Μάιο όπως
μας πληροφορούν από τη. Στατιστική Υπη
ρεσίας Ελλάδος (τα στοιχεία ως γνωστόν
δημοσιεύονται με καθυστέρηση).

□

Μεταναστεύσεις, παλινοστήσεις, εποικισμοί...

Σ

οβαρότατα προβλήματα (και οπωσ
δήποτε περισσότερα από ό,τι τώρα)
θα αντιμετωπίσει και η Ελλάδα στο
άμεσο μέλλον, από την μαζική μετανάστευ
ση αλλοδαπών και την παράνομη απασχό
λησή τους.
Προβλήματα που θα έχουν σχέση (και ή
δη έχουν) με την όξυνση των ταξικών αντι
θέσεων, την παραοικονομία, τη φοροδιαφυ
γή, το έλλειμμα των ασφαλιστικών ταμείων
αλλά και την απασχόληση, αυτή καθ’ εαυτή, των αλλοδαπών, κυρίως στα βαριά και
ανθυγιεινά επαγγέλματα, την άνοδο της εγ
κληματικότητας κ.λπ.
Ό λ α αυτά δηλαδή τα προβλήματα που
αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν ήδη
πολλά κράτη της Δύσης από την μετανά
στευση —νόμιμη και παράνομη— υπηκόων
από τις Ανατολικές Χώρες αλλά και την Α 
φρική και την Ασία.
Και εδώ είναι ίσως η μεγάλη σημασία
του όλου θέματος. Δηλαδή ότι ενώ οι εμπει
ρίες που απέκτησαν και αποκτούν άλλα
κράτη θα έπρεπε να μας είχαν καταστήσει ι
διαίτερα, προσεχτικούς για το θέμα της με
τανάστευσης οι πάντες κωφεύουν, καθένας
για τους λόγους του.
Αλλά ας δούμε την πραγματική διάσταση
του όλου θέματος.
Οι νόμιμα απασχολούμενοι αλλοδαποί,
με άδεια εργασίας στην Ελλάδα, δεν ξεπερ
νούν τους 25.000, ενώ οι παράνομα απα
σχολούμενοι ή υποαπασχολούμενοι είναι
τουλάχιστον δεκαπλάσιοι, αριθμός εξαιρετι
κά και επικίνδυνα υψηλός αν λάβει κανείς υ
πόψη το σύνολο του πραγματικού εργατικού ·
δυναμικού της χώρας.
Το υπουργείο Δημόσιας Τάξης εκτιμά ό
τι ot παράνομα απασχολούμενοι αλλοδαποί
στην Ελλάδα δεν ξεπερνούν τους 120.000,
οι ανεπίσημες πληροφορίες τους αναβιβά
ζουν σε 300.000, η ΓΣΕΕ τους υπολογίζει

σε 350.000 ενώ πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρονται σε 400.000. Αν και τα τελευ
ταία νούμερα μοιάζουν για υπερβολικά γε
γονός είναι ότι ένας μεγάλος αριθμός Πο
λωνών, Ρουμάνων, Αλβανών, Αιγυπτίων,
Κούρδων, Πακιστανών, αφρικανών και άλ
λων, εργάζονται ή υποαπασχολούνται σε
βουστάσια, χοιροστάσια και πτηνοτροφεία,
στην οικοδομή και στα εργοστάσια, στη γε
ωργική γη, σε ξενοδοχεία και ορυχεία συνή
θως κάτω από άθλιες συνθήκες «χωρίς ταυ
τότητα» αφού κανένας εκτός από τους εργο
δότες τους δεν γνωρίζει πως δουλεύουν και
με μεροκάματο που πολλές φορές μόλις ξε
περνά εκείνα που θα εισέπρατταν στη χώρα
τους.
Αλλά και στην «υπερήφανη ναυτιλία
μας» τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Το
υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας υπολογίζει
ότι το 10% των πληρωμάτων των υπό ελ
ληνική σημαία πλοίων είναι αλλοδαπό ενώ
στα ελληνόκτητα πλοία με ξένη σημαία οι 4
στους 10 από τα μέλη του πληρώματος εί
ναι αλλοδαποί.
Ό λο ι οι παραπάνω, συνήθως ανασφάλι
στοι, χωρίς ωράριο και με μοναδική ελπίδα
τη διατήρηση της θέσης τους, ζουν κάτω α
πό τις ίδιες αναλογικά συνθήκες που έζησαν
για πολλά χρόνια εκατοντάδες χιλιάδες
Έλληνες που ξενιτεύτηκαν παλαιότερα στις
ΗΠΑ και την Αυστραλία και πιο πρόσφατα
στην Γερμανία την Γαλλία και αλλού. Αλ
λά αυτά φαίνεται να έχουν ξεχαστεί στην
Ελλάδα αν και είμαστε σίγουροι ότι μια έ
ρευνα θα αποδείκνυε ότι πολλοί εργοδότες
που εκμεταλλεύονται την «μαύρη αγορά ερ
γασίας» σήμερα ήταν πριν λίγα χρόνια, σε
άλλο τόπο, στην ίδια θέση του Πολωνού,
του Ρουμάνου, του Αλβανού, του Κούρδου
και του Πακιστανού.
Και το χειρότερο; Το χειρότερο είναι ί
σως ότι όχι μόνον αυτοί οι αλλοδαποί υπο

φέρουν, έστω και αν περνούν καλύτερα από
ό,τι στη χώρα τους, αλλά και «έπεται συνέ
χεια», αφού την ίδια μοίρα ή σχεδόν την ί
δια θα έχουν και άλλοι που δεν είναι αλλο
δαποί με την παραπάνω έννοια. Ποιοι; Μα
ένα μέρος των Ποντίων που ζουν σήμερα
στην ΕΣΣΔ (ήδη έχουν έρθει 40.000), οι ο
μογενείς από την Αλβανία (άλλοι τόσοι)
και οι Σαρακατσάνοι (αναμένονται 10.000).
Ό λο ι αυτοί, όχι σε πολύ χρόνο, θα υπερκαλύψουν τις θέσεις εργασίας που δεν ενδια
φέρουν τώρα τους Έλληνες και σιγά - σιγά
θα περάσουν σε άλλες που ενδιαφέρουν τους
Έλληνες (όχι ιδιαίτερα βαριές και βρώμι
κες δουλειές). Και τότε αναμφίβολα θα δημιουργηθούν 'και νέα προβλήματα που θα
φθάσουν μέχρι και σε συγκρούσεις ημεδα
πών και αλλοδαπών. (Το έργο το έχουμε
ξαναδεί σε πολλές άλλες χώ ρες).
Προς το παρόν βέβαια οι σχέσεις των δύο
πλευρών είναι άριστες. Οι Έλληνες μεταφέ
ρουν παράνομα τους αλλοδαπούς «εν μια
νυκτί» μέσω των συνόρων, καρπούνται την
υπεραξία της δουλειάς τους, αλλά έως πότε;
Μπροστά σε αυτούς τους κινδύνους και
άλλους πολλούς που δεν εξαντλούνται στις
λίγες αυτές γραμμές για αυτό το τεράστιο
θέμα, η ελληνική νομοθεσία για τους αλλο
δαπούς βασίζεται σε νόμο του 1929 (!).
Ό σο για τον καινούριο που ετοιμάζεται
έγινε γνωστό ότι θα προβλέπει την συγκρό
τηση ειδικών μονάδων (από αστυνομικούς
και λιμενικούς) που θα αναλάβουν την κα
ταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και
ποινές, πολλές ποινές για τους εργοδότες
που θα απασχολούν αλλοδαπούς χωρίς ά 
δεια εργασίας. Ό λοι λένε ότι ο νέος νόμος
θα έχει περισσότερο τον χαρακτήρα κατα
σταλτικού μέτρου και λιγότερο προληπτι
κού.
Έ τσι και αλλιώς ποιος μπορεί να πει ότι
ο χρόνος δουλεύει υπέρ ημών;
□

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ (1)

Το αντιαεροπορικό σύστημα
γορά ενός νέου συστήματος. Η τελευταία
«υποχώρηση» που δέχεται είναι να χρησι
μοποιηθεί το «ξεπερασμένο» σύστημα AR
TEMIS του αμαρτωλού παρελθόντος, αφού
εμπλουτισθεί με έναν συγκεκριμένο εκτοξευτή πυραύλων, τύπου SKYCUARD αντί δα
πάνης 40 δισ. δρχ. περίπου.
Φαίνεται ότι σήμερα η διαφορά των νέων
διοικήσεων από τις παλιές, όπως αυτή του
Στο παρελθόν χρεώνεται η έλλειψη σχε- κ. Καμπάνη που ήδη δικάζεται, είναι η προ
διασμού και υποβάθμισης των αμυντικών κλητικότητα. Οι παλιές διοικήσεις πράγμα
μας βιομηχανιών ώστε αυτή τη στιγμή να τι διόγκωσαν το πραγματικό κόΐστος του συ
παρατάσσουμε ελάχιστες εταιρείες παραγω στήματος που ανέπτυσσαν, αλλά πάντως
γής αμυντικού υλικού (ΠΥΡΚΑΛ-ΕΒΟ- κουτσά - στραβά το ανέπτυξαν. Οι σημερι
ΕΑΒ-Ναυπηγεία και μετρημένες στα δάχτυ νές, αντιθέτως, ξεδιάντροπα κατηγορούν το
λα εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που εκ ίδιο το προϊόν τους, και δημιουργούν (ή τεί
προσωπούνται από τον ΣΕΚΠΥ), έναντι 50 νουν να δημιουργήσουν) πολλαπλάσια ζη
περίπου της Τουρκίας που συμπαράγουν μιά, με αντίστοιχο όφελος που θα καρπωο,τιδήποτε προμηθεύονται οι ένοπλες δυνά θούν συγκεκριμένοι αντιπρόσωποι.
Ευθυγραμμισμένο με την προσπάθεια αυ
μεις της.
τή της διοικήσεως Μπουλούκου, και της αν
Και στην Τουρκία αυτό επιτυγχάνεται με τιπροσωπείας Δαλέζιου, εμφανίστηκε στην
έναν πανίσχυρο και καλά οργανωμένο φο «Καθημερινή» της περασμένης Κυριακής,
ρέα πολεμικής βιομηχανίας που προγραμ ένα άρθρο, καταδικαστικό του ARTEMIS
ματίζει για τις ανάγκες της επόμενης που ήταν πλήρες ανακριβειών.
20ετίας, ενώ στη χώρα μας η αντίστοιχη
Υ.ΠΟ.ΒΙ. (Υπηρεσία Πολεμικής Βιομηχα Παραπληροφόρηση
νίας), εκτός από ελάχιστες υπηρεσίες διεκΤα κύρια σημεία του άρθρου αυτού* που
περαιωτικής μορφής, δεν έχει να επιδείξει
μόνο παραπληροφόρηση παρείχε είναι τα ε
τον προγραμματισμό ούτε μιας εγχώριας
ξής:
κατασκευής.
1) Οι προδιαγραφές της μονάδας πυρο
Και όχι μόνον αυτό, αλλά μετά την από βόλων είναι ξεπερασμένες και ήδη χρονολο
λυση του 30% έως 40% του προσωπικού γούνται από το 1981, σε αντίθεση με τις
της ΠΥΡΚΑΛ/ΕΒΟ, το υπόλοιπο απλώς προδιαγραφές του συστήματος SKYGUARD
...κάθεται. Μια επίσκεψη λ .χ . στην Μάν της OERLIKON.
δρα Αττικής ή στην Ηλιούπολη σε εργάσι
2) Το σύστημα ARTEMIS έχει απορριμες ώρες μπορεί να διακόψει μια απέραντη φθεί κατά την αξιολόγησή του.
απραξία, την ίδια στιγμή που υλικά των Ε 
3) Διακόπηκαν οι όποιες προσπάθειες
νόπλων Δυνάμεων εισάγονται μανιωδώς, ε παραγωγής λόγω ... του μη επιχειρησιακού
νώ η Υ.ΠΟ.ΒΙ. και το Υ.ΕΘ.Α. «προγραμ των επιμέρους συστημάτων κ .τ.λ.
ματίζουν».
4) Παραγγέλθηκαν από τις προηγούμε
Στο κείμενο που ακολουθεί αναφερόμα νες διοικήσεις όλα σχεδόν τα υποσυστήματα
στε μόνο στο πρόβλημα της ΕΒΟ και ειδικό έναντι κόστους 40 δισ.δρχ., τα οποία γενι
τερα του αντιαεροπορικού συστήματος AR κώς είναι άχρηστα, δεδομένου ότι τα σύγ
TEMIS μετά την μαζική απόλυση του 80 %
χρονα αεροσκάφη επιχειρούν εκτός βεληνεπερίπου των πτυχιούχων μηχανικών της! κούς πυροβόλων.
Το AR TEMIS σχεδ ιάστηκε από την παρούσα
5) Δεν προβλέπεται κοινή ευθύνη των ε
διοίκηση της ΕΒΟ. Και το πρόβλήμα, ή πιμέρους κατασκευαστών παρά μόνο του κύ
μάλλον το σκάνδαλο, με την υπό τον κ. Ά  ριου κατασκευαστή (ΕΒΟ) απέναντι στις
ρη Μπουλούκο διοίκηση είναι ότι αυτός δια- Ένοπλες Δυνάμεις.
καώς επιθυμεί, σε συνεργασία με ξένους αν
6) Το μόνο πυραυλικό σύστημα που φαί
τιπροσώπους, να διακοπεί η παραγωγή του νεται αξιόπιστο και κατάλληλο να ενσωμα
ARTEMIS, να πεταχτούν τα 40 δισ. δρχ. τωθεί στο ARTEMIS είναι το SKYÙUARD
που δαπανήθηκαν μέχρι τώρα, και να κατα του Δαλέζιου, με βεληνεκές 12.000 m σύμ
βληθούν άλλα 100 δισ. δρχ. περίπου για α φωνα με ειδική μελέτη!
▼
I

σα ακολουθούν, με αφορμή τα
1 γνωστά επεισόδια εργαζομένων
στην ΕΒΟ, αποτυπώνουν μία τρα
γική πραγματικότητα σε ένα τμήμα της α
μυντικής βιομηχανίας και υποβάλουν σειρά
κρίσιμων ερωτημάτων στον αρμόδιο υπουρ
γό κ. Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έχει
αρκετή ευθιξία ώστε να επιληφθεί των όσων
έχουν δρομολογηθεί.
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Η πραγματικότητα
Οι πραγματικές όμως θέσεις, πλήρως
διασταυρωμένες έχουν ως εξής:
1) Οι προδιαγραφές του ARTEMIS είναι
οι νεότερες διεθνώς για μονάδα πυροβόλων.
Αυτές λ .χ. του SKYGUARD που προβάλλε
ται είναι του 1970! Σύμφωνα επίσης με
πληθώρα μελετών το διαμέτρημα των 30
χιλιοστών είναι το βέλτιστο για αντιαερο
πορική άμυνα. Έ να διαμέτρημα 35 χιλ. ή
40 χιλ. προσφέρει μεν 10-15% αύξηση βεληνεκούς σε βάρος ταχυβολίας, διασποράς
κ .τ.λ ., με συνέπεια την ακαταλληλότητα
για εγγύς αεράμυνα.
2) Το ARTEMIS έχει γίνει αποδεκτό
πλήρως, σύμφωνα με τρεις (3) εκθέσεις του
Υ.ΕΘ.Α. Αντίθετα το SKYGUARD, που α
γοράστηκε από την Ελλάδα και Αίγυπτο
(ούτε καν από την Ελβετία που το
παράγει), παρουσίασε πληθώρα προβλημά
των (MISS FIRE) τόσο σε στοιχειώδεις αρ
χικές δοκιμές, όσο και στις δοκιμές αποδο
χής, τις οποίες «επιμελήθηκε» ο γνωστός
αντιπτέραρχος I. Μαρινάκης.
3) Οι ...προσπάθειες παραγωγής διακό
πηκαν με ευθύνη του Μπουλούκου και του
προϊσταμένου της Υ.ΠΟ.ΒΙ. κ. Δημουλή,
που μετά την αποδοχή από τις αντίστοιχες
επιτροπές δεν εισηγήθηκαν την έναρξη μαζι
κής παραγωγής σύμφωνα με την σύμβαση.
Το θέμα βέβαια είναι γιατί η διορισμένη
διοίκηση θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα
της Εταιρείας, όπως και η επιβλέπουσα δη
μόσια αρχή (Υ.ΠΟ.ΒΙ.)!
4) Πράγματι παραγγέλθηκαν με απαρά
δεκτο τρόπο από τις προηγούμενες διοική
σεις διάφορες υποσυλλογές, και τον λόγο έ
χει η δικαιοσύνη. Δεν νομίζουμε βέβαια ότι
είναι άχρηστο, σαν αντιαεροπορικό μέσο, το
πυροβόλο, ούτε αυτό προκύπτει από καμιά
ανάλυση, το αντίθετο μάλιστα. Η ανάγκη
συμπληρώσεως του συστήματος με ένα ευέ
λικτο, αξιόπιστο και ει δυνατόν, φθηνό πυ
ραυλικό σύστημα, νομίζουμε επίσης ότι ε ί- .
ναι υπαρκτή.
Θα έπρεπε συνεπώς, βάσει του νόμου
284/89 η Υ.ΠΟ.ΒΙ. να δώσει προδιαγραφές
και να προκηρύξει διαγωνισμό, και όχι να
συντάξει χωρίς κριτήρια μια ειδική, όπως
την αποκαλεί το δημοσίευμα, μελέτη η ο
ποία καταλήγει υπέρ του SKYGUARD του
Δαλέζιου! Η «μέλέτη» αυτή που περιήλθε
στην αντίληψή μας, είναι μνημείο προχειρότητος που ελάχιστα αντέχει σε κριτική.

IR TEMIS
5) Ουδέποτε ο επιμέρους κατασκευαστής
ελέγχεται για ευθύνη, την οποία ακέραιη
φέρει ο κύριος κατασκευαστής (στην διάθεσή
μας υπάρχουν επ’ αυτού αναλύσεις, της ί
διας της Υ.ΠΟ.ΒΙ., ΝΑΤΟϊκών οδηγιών
ποιότητας κ .τ .λ .).
6) Υπάρχουν πυραυλικά συστήματα που
έχουν παραχθεί σε εκατοντάδες αντίτυπα ε
κτός του SKYGUARD για το οποίο έγινε
στοιχειώδης παραλαβή από τον υποπτέραρ
χο κ. Μαρινάκη, που προαναφέραμε. Μ ά
λιστα για να πετύχει τον στόχο επελέγη α
νακλαστική επιφάνεια ίση με αυτή ενός
BOEING, και υποχρεώθηκε να περάσει δύο
φορές από την ίδια πορεία!
Λίγα λόγια τώρα για το ARTEMIS-?)0.
Ως γνωστόν το αντιαεροπορικό αυτό σύ
στημα περιλαμβάνει συστοιχίες δίδυμων πυ
ροβόλων 30 χιλιοστών που κατευθύνονται
από ένα RADAR ερεύνης που διεγείρει τη
μονάδα παρακολούθησης στόχων και αυτή
με τη σειρά της τα πυροβόλα. Ό λ α τα συγ
κροτήματα ραντάρ καθώς και διάφορα επι
μέρους εξαρτήματα έχουν ήδη παραγγελθεί
σε εταιρείες του εξωτερικού (αφού υπογρά
φηκαν σχετικές συμβάσεις), που τώρα πιέ
ζουν για εξόφλησή τους. Ot μονάδες πυρο
βόλων (σε συντομία Μ.Π.Π.) αποτελούν το
κυρίως συγκρότημα στο οποίο παρέχει η
ΕΒΟ προστιθέμενη αξία. Τ α δύο αρχικά
πρωτότυπα έχουν σχεδιαστεί και κατα
σκευαστεί από τη γερμανική ΚΟΚΑ.
Το πρόγραμμα ARTEMIS λοιπόν, το μο
ναδικό εθνικό πρόγραμμα σε εξέλιξη μετά α 
πό ακροβατισμούς προηγούμενων διοικήσε
ων, έφτασε επιτέλους σε κάποιο τέλος. Ot
Μ.Π.Π. έγιναν αποδεκτές από τις ένοπλες
δυνάμεις όπως είπαμε μετά από 3 θετικές
εκθέσεις (δύο διακλαδικές και μία της Αερο
πορίας με περιβάλλον αντιμέτρων).
Στη συνέχεια στους χρήστες, μετά μάλι
στα από τις νωπές αναλύσεις του πολέμου
του Κόλπου, αναθερμάνθηκε η ανάγκη προσαρτήσεως στις συστοιχίες πυροβόλων και
ενός πυραυλικού συστήματος, .πράγμα για
το οποίο υπήρχε πρόβλεψη στο αρχικό συμ
βόλαιο της ΕΒΟ.

Μπουλούκος, Δαλέζιος,
Μ αρινάκης
Και από το σημείο αυτό, που τοποθετεί
ται στις αρχές του ’91, αρχίζει η ευθύνη κυ
ρίως της Υ.ΠΟ.ΒΙ. της διοικήσεως της ΕΒΟ
και εν μέρει του Y .ΕΘ Λ . Αντί της εντολής

ενάρξεως κατασκευής εκατό και πλέον μο ριπτώσει, ως υπηρεσίας αναπτύξεως της Α
νάδων Μ.Π.Π. που είχαν ήδη γίνει αποδε μυντικής Βιομηχανίας.
Το πλάνο λοιπόν του Μ. Δαλέζιου, με ακτές, άρχισε από τον διορισθέντα πρόεδρο
νοχή της διοικήσεως της Ε Β Ο αλλά και της
της ΕΒΟ και βουλευτή κ. Μπουλούκο, μία
τακτική υπαναχωρήσεως και συγκεκαλυμ- I Υ .Π Ο .Β Ι . φαίνεται να αρχίζει να προωθείται
μένης κατηγορίας του ARTEMIS από την ί ' και οδηγεί στη ματαίωση του προγράμμα
δια την εταιρεία (όπως ότι η ΕΒΟ αδυνατεί τος ARTEMIS και σε ακόμη μεγαλύτερη
διόγκωση του κόστους του δεδομένου ότι οι
να το καλύψει σε ανταλλακτικά κ .λ π .).
Παράλληλα ο αντιπρόσωπος Μ. Δαλέ ήδη ανειλημμένες υποχρεώσεις της Ε Β Ο που
ζιος, που φέρεται να έχει στενή σχέση με τον προαναφέραμε, συμποσούνται σε πολλές δε
κ. Μπουλούκο, (τουλάχιστον για ένα μεγά κάδες δισεκατομμύρια δραχμές.
λο διάστημα ήταν τακτικός επισκέπτης των
Υ πάρχει απάντηση;
γραφείων της ΕΒΟ) άρχισε να προωθεί την
Προτού προχωρήσουμε σε περισσότερες
ιδέα κατάργησης των Μ.Π.Π. καθώς και ο
λεπτομέρειες θα θέλαμε μία απάντηση α π ’
λόκληρου του ARTEMIS και αντικατάστα
τον κ. Βαρβιτσιώτη, στα εξής:
σής του με τα πυροβόλα 35 mm της OERLI• Πράγματι θα «πεταχτούν» τα περίπου
ΚΟΝ και το πυραυλικό σύστημα SKY
40 δισ. δρχ. που ήδη δαπανήθηκαν;
GUARD που ο ίδιος αντιπροσωπεύει.
• Υπάρχει πολιτική βούληση να μην επα(Το σύστημα SKYGUARD έχει πουληθεί
ναληφθόύν
οι μεθοδεύσεις του ΠΑΣΟΚ που
στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο, είχε δε
εκκρεμούν στα δικαστήρια; Ποιος ο λόγος
πρωτοστατήσει στην αγορά του ο γνωστός
της πρόχειρης εκθέσεως της-Υ.ΠΟ.ΒΙ. και
μας αντιπτέραρχος I. Μαρινάκης των
ποιος
τελικά, ο ρόλος της στην υποστήριξη
MAGIK-II).
της
Ελληνικής
Αμυντικής Βιομηχανίας;
Στην σιωπηρή πρόσκληση για πυραυλικό
Γιατί παραβιάζεται το ΠΔ 284/89 και η
σύστημα που τελείως ανορθόδοξα κίνησε η
σχετική υπουργική απόφαση;
Υ .Π Ο .Β Ι ., προαήλθαν προσκεκλημένες - α
• Χρειάζεται περισσότερο από -ενάμισυ
πρόσκλητες 6 ξένες εταιρείες και μια ομάδα
χρόνο για να ληφθούν αποφάσεις για το AR
2 ελληνικών εταιρειών που σε συνεργασία
TEMIS — το δε κόστος του αργούντος προ
με τη γερμανική KUKA αναλάμβαναν να
σωπικού
ποιος το πληρώνει; To SKYκατασκευάσουν στη χώρα το πυραυλικό σύ
ΟΙΛ4ΛΥ>παρελήφθη
λ .χ . σε μερικές εβδομά
στημα στο ένα δέκατο του κόστους των ξέ
δες, ενώ είμαστε ο πρώτος χρήστης στον κό
νων ανταγωνιστών. Παράλληλα, οι ελληνι
κές εταιρείες δεσμεύτηκαν σε πλήρη αξιο σμο.
• Υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο υποκατά
ποίηση, του συστήματος ARTEMIS.
στασης εισαγωγών και αναπτύξεως συστη
Η ανορθόδοξη σ υμ π ερ ιφ ορ ά της
μάτων που ακολουθεί η Τουρκία; Φερ’ ειΥ.ΠΟ.ΒΙ. συνίσταται στη μη εφαρμογή του
πείν,
είναι γνωστό ότι τα ανταλλακτικά μας
νόμου 284/89, δηλ. χωρίς να συντάξει προ
σε
F-16
θα τα προμηθευόμαστε μελλοντικά
διαγραφές και κριτήρια αξιολογήσεως, συ
νέγραψε έκθεση στην οποία αυθαίρετα προ ί α π ’ την Τουρκία(!) ενώ υπάρχει εγχώρια
κρίνει το σύστημα Μ. Δαλέζιου και την έ δυνατότητα κατασκευής τους που καταπνί
στειλε στον πρώην αναπληρωτή υπουργό γεται. Το ίδιο ισχύει για πληθώρα συστηΠαπαδόγγονα. Στην ίδια έκθεση αποκλείει I μάτων.
Αλλά θα επανέλθουμε, περιμένοντας εν
ουσιαστικά τους Έλληνες, παρά την πρό
τω
μεταξύ κάποιες διευκρινίσεις απ ’ το
σφατη υπουργική απόφαση του τ. αναπλη
Υ.ΕΘ.Α.
ρωτή υπουργού Αμυνας κ. Παπαδόγγονα,
όπου δίδονται οδηγίες για ελληνοποίηση
προμηθειών και του ρόλου της, εν πάση πε-

□

Πρόωρες εκλογές;
του Μ . Βικελίδη

ο ζήτημα του συσχετισμού δυνάμεων
ανάμεσα στην ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ δεν
μπορεί ασφαλώς να λυθεί μέσω κά
ποιων δημοσκοπήσεων. Οι τάσεις που μπο
ρούν να διαφανούν από τις δημοσκοπήσεις
των τελευταίων μηνών ερμηνεύοντας έτσι ή
αλλιώς, ανάλογα με το ποιος τις ερμηνεύει,
πώς και ως προς τι. Το γεγονός ότι τα απο
τελέσματα των δημοσκοπήσεων έχουν εντα
χθεί άμεσα στους στρατηγικούς χειρισμούς
των κομματικών ηγεσιών και έχουν έτσι γ ί
νει οργανικό στοιχείο στον πολιτικό αντα
γωνισμό, περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα
προβλήματα που ενέχονται στην προσέγγι
ση των δεδομένων για τις τάσεις της κοινής
γνώμης.

Τ
Με προίκα δύο
δημοσκοπήσεις, η επίθεση που
εξαπέλυσε από την
Θεσσαλονίκη ο Α. Παπανδρέου
φαίνεται να στηρίχθηκε στους
καλούς θεούς της κοινής
γνώ μης: οι δημοσκοπήσεις που
δημοσιεύθηκαν την
προηγούμενη εβδομάδα στον
«Ταχυδρόμο» και στο «ΕΝΑ»
έδιναν προβάδισμα στο κόμμα
της αξιωματικής
αντιπολίτευσης 5,2% και 8% ,
αντίστοιχα, έναντι της Ν Δ .
Για τον Α. Παπανδρέου, δεν
είχε καμιά σημασία το ότι οι
δημοσκοπήσεις έγιναν στις 4
εκλογικές περιφέρειες της
Αθήνας και του Πειραιά και
δεν ήσαν πανελλαδικές* ίσως
δεν είχε σημασία και αυτή
καθ’ εαυτή η δημοσκόπηση
— του χρειαζόταν σαν
υποστήριγμα στον «αέρα» που
διεκδικεί έναντι του
κυβερνώντος κόμματος. Γ ι’
αυτό και, άλλη μία φορά, ήταν
προσεκτικός: μίλησε όχι για το
πλειοψηφούν ΠΑΣΟΚ, αλλά
για το ΠΑΣΟΚ -«πρώτο
κόμμα» και για μειοψηφούσα
κυβερνητική παράταξη.

28

Είναι όμως κοινός τόπος ότι υπάρχουν α 
πώλειες για την Ν Δ : πριν από τρεις περίπου
μήνες, ο Κ . Μ ητσοτάκης ήταν αυτός ο ο
ποίος, όταν ρωτήθηκε για τα αποτελέσματα
δημοσκόπησης που έφεραν προπορευόμενο
το ΠΑΣΟΚ, ισχυρίσθηκε ότι η ΝΔ μπορεί
να έχει χάσει το 2-3% των ψηφοφόρων της
του Απριλίου 1990. Το πρόβλημα όμως αρ
χίζει από εκεί και μετά: απώλειες προς όφε
λος ποιου; Και με ποια κριτήρια μετρώνται
αυτές οι απώλειες, ή, αντίθετα, η Ισχύς των
κομμάτων; Και μέσα σε ποιο θεσμικό πλαί
σιο προβάλλονται; Σε εκείνο του ισχύσαντος ή σε αυτό του ισχύοντος εκλογικού συ
στήματος; Και με βάση ποια γεωγραφική
κατανομή εδρών, την ισχύουσα, ή αυτήν
που μπορεί να υπάρξει αν ληφθεί σαν βάση
υπολογισμού του εκλογικού πληθυσμού ή
φετινή απογραφή;
Και, για να κλείσουμε αυτόν τον τελείως
ενδεικτικό, κατάλογο προβλημάτων με ε
πισημάνσεις «τεχνικής φύσεως», πώς συγ
κροτούνται τα δείγματα αυτών των δημο
σκοπήσεων, (πέρα από την απλή απογρα
φή: «η έρευνα έγινε με την μέθοδο των quo
tas:» ...), με ποιες τεχνικές αναλύονται τα
πορίσματά τους, πώς γίνονται οι σταθμίσεις
της ψήφου, πώς ανιχνεύεται η πρόθεση ψή
φου (με μία ή με περισσότερες μεταβλητές),
πώς προσδιορίζονται αναλυτικότερα οι μα
ζικές βάσεις των κομματικών χώρων;
Δυστυχώς οι δύο πρόσφατες έρευνες δεν

παρέχουν αξιόλογη βάση για υπολογισμούς
και ελέγχους μετατοπίσεων και κερδών, α
πωλειών ή πιθανοτήτων παλινόστησης / επαύξησης. Και, πρώτα α π ’ όλα, και οι δύο
έρευνες δεν παρουσιάζουν την ψήφο που δή
λωσε ο πληθυσμός του δείγματός τους για
τον Απρίλιο του 1990 (δηλαδή, τόσο τοις ε
κατό του δείγματος είχε ψηφίσει τον Απρί
λιο 1990 ΠΑΣΟΚ, τόσο ΝΔ, τόσο ΣΥΝ
κ .ο .κ .). Το σίγουρο είναι ότι οι πρόθεση
ψήφου για την ΝΔ υπολείπεται σημαντικό
τατα από τις ψήφους που συγκέντρωσε τον
Απρίλιο του 1990 κατά 17% , στην έρευνα
του «Ταχυδρόμου» (από 45,3 σε 28 ,6 % )
και κατά 2 5 % , στην έρευνα του «ΕΝΑ» (α
πό 45,3 σε 2 0 % ), πράγμα που ενδεχομέ
νως υποδηλώνει (αν ληφθεί υπόψη και η κα
τανομή της «μη ψήφου» στην ανά κόμμα
πρόθεση ψήφου) μία υποαντιπροσώπευση
των συντηρητικών ψηφοφόρων στα δείγμα
τα αυτών των ερευνών. Kat βεβαίως, ακό
μη και αν δεχθεί κανείς τη θέση ότι «η δη
μοσκόπηση δεν είναι φωτογραφία, αλλά
χάρτης» που δείχνει τάσεις, το πρόβλημα
είναι ότι αν υπάρχουν κάποια «ελαττώμα
τα» τότε ούτε τα περί «τάσεων» γίνονται
άλλοθι για να αποφευχθεί ο αυστηρός έλεγ
χος των δεδομένων.

Σ ημαντικές μετατοπίσεις;
Με αυτά υπόψη, δεν είναι αυθαίρετο να
υποθέσει κανείς ότι οι απώλειες της ΝΔ δεν
μεταφράζονται αβίαστα σε αντίστοιχες με
τατοπίσεις - κέρδη υπέρ του ΠΑΣΟΚ. Ακό
μη και αν μιλήσει κανείς για «τάσεις», μπο
ρεί να υποτεθεί ότι από τις δύο αυτές δημο
σκοπήσεις δεν προκύπτουν ανακατατάξεις
μείζονες. Ακόμα και αν το ΠΑΣΟΚ «ει
σπράττει» από την ΝΔ, δηλαδή έχουμε
πραγματική μετατόπιση και όχι αναστολή
ψήφου προς το κυβερνών κόμμα, τά ποσο
στά που φαίνεται να εισπράττει και στην μία
και στην άλλη δημοσκόπηση δεν είναι ικανά
να μειώσουν σημαντικά ή πόσο μάλλον να
αντιστρέψουν την κατά 9% απόστασή του
από την ΝΔ τον Απρίλιο του 1990. Διότι
το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται, επιπρόσθετα, να
χάνει λίγους ψηφοφόρους του το ’90 από

τον ΣΥΝ, ενώ καταγράφει σχεδόν ίδιο πο
σοστό «μη ψήφου» (λευκό - άκυρο, αναπο
φάσιστοι) με τον ΣΥΝ. Οι περισσότεροι ψη
φοφόροι της Ν Δ του Απριλίου 1990 που δεν
δηλώνουν αντίστοιχη πρόθεση ψήφου για
«σήμερα» κατατάσσονται στους αναποφάσι
στους, στους «μη γνωρίζοντες» στα «λευ
κά» και στα «άκυρα». Αυτό σημαίνει ότι
μεταστροφή κρίσιμης μάζας δεν υπάρχει
προς το παρόν.
Υπάρχει περισσότερο μία «αναστολή»
των εκλογικών προσανατολισμών των συν
τηρητικών ψηφοφόρων. Και αυτό συμβαίνει
στις κοινωνικά εξόχως προβληματικές για
το κυβερνών κόμμα περιοχές του Λεκανοπε
δίου της Αττικής, μέσα σε μία κατάσταση
πλήρους σχεδόν διάλυσης και φυγοκεντρι
κής δυσαρέσκειας της κομματικής μηχανής
της Ν Δ , και με τριβές και συγκρούσεις στην
ανώτατη πολιτική ηγεσία της. Αυτό, βε
βαίως, δεν σημαίνει ότι κάποιες μετατοπί
σεις δεν έγιναν από τον κυβερνητικό χώρο
προς εκείνον της αξιωματικής αντιπολίτευ
σης. Το ζήτημα που τίθεται εδώ είναι η ση
μασία, δηλαδή ο όγκος και η δυναμική της
μετατόπισης. Και αυτό δεν μπορεί να εξα
χθεί αν, μεταξύ άλλων που λείπουν από τις
δύο δημοσκοπήσεις, δεν γίνει «προβολή»
των εκλογικών τάσεων του πληθυσμού του
λεκανοπεδίου σε εθνικό επίπεδο, ελλείψει
της σίγουρα δαπανηρής πανελλαδικής δημο
σκόπησης.

Υ πάρχει και Αριστερά
Στον χώρο της Αριστεράς η εικόνα που
προκύπτει από τις δύο δημοσκοπήσεις είναι
εξόχως προβληματική, τουλάχιστον αν δια
βάζουμε συνετά τα δεδομένα τους: και στις
δύο δημοσκοπήσεις ο ΣΥΝ με το ΚΚΕ εμ
φανίζονται με ένα ποσοστό ίδω, γύρω στο
14% . Και αυτό παρά το γεγονός ότι τα πο
σοστά της ΝΔ — και σε μικρότερο βαθμό
του ΠΑΣΟΚ— διαφέρουν αρκετά μεταξύ
των δύο ερευνών. Αν σε αυτό το 14% των
ΚΚΕ + ΣΥΝ συνυπολογιστούν τα σχεδόν
ταυτόσημα πάλι μεταξύ των δύο ερευνών
ποσοστά των ψηφοφόρων που το 1990 είχαν
ψηφίσει ΣΥΝ αλλά τώρα επιλέγουν το λευ
κό - άκυρο ή δεν έχουν αποφασίσει (131 5 % ), τότε ούτε λίγο ούτε πολύ η Αριστε
ρά δείχνει ακόμη και να ξεπερνά το ποσοστό
του ΣΥΝ τον Απρίλιο του 1990.
Το ποσοστό των λευκών - άκυρων και
των αναποφάσιστων που καταγράφεται στο
εκλογικό σώμα της αριστεράς στην Αθήνα
και τον Πειραιά είναι θεμιτό να υπολογίζε
ται σαν δυνητική ψήφος προς τα ΚΚΕ/ΣΥΝ
δεδομένου ότι αυτοί οι ψηφοφόροι δεν προσελκύσθηκαν από άλλους κομματικούς χ ώ 
ρους και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αριστερά
εμφανίζεται στις δύο έρευνες ως εξαιρετικά
συνεκτική (διατηρώντας δηλαδή το 80%
περίπου των ψηφοφόρων του ΣΥΝ το
1990). Και όλα αυτά, τη στιγμή που έχει
διαλυθεί το σύμπαν στον αριστερό χώρο

(διεθνώς και εθνικώς) και οι εγχώριες κομ
ματικές μηχανές του ΚΚΕ και του ΣΥΝ είτε
βρίσκονται σε κατάσταση αποσάθρωσης
(ΚΚΕ), είτε είναι ασυγκρότητες (ΣΥΝ).
Αυτά είναι λίγα από τα στοιχεία που μπο
ρούν να θεμελιώσουν την υπόθεση ότι, αντί
θετα με τον χώρο της Ν Δ , η αριστερά ίσως
να υπεραντιπροσωπεύεται στο δείγμα πλη
θυσμού και των δύο ερευνών.
Όσον αφορά την κατανομή της πρόθεσης
ψήφου των ψηφοφόρων του ΣΥΝ τον Απρί
λιο του 1990 μεταξύ του ΚΚΕ και του ΣΥΝ,
η οποία δίνει διπλάσιο σχεδόν ποσοστό ψή
φων στο ΚΚΕ από τον ΣΥΝ, είναι ίσως νω 
ρίς ακόμη να εξαχθούν συμπεράσματα για
το ποιος κληρονομεί το μεγαλύτερο μέρος
των αριστερών ψήφων: το ΚΚΕ εμφανίζεται
με δύναμη 5% περίπου και στις δύο έρευ
νες, τη στιγμή που και οι δύο δημοσκοπή
σεις έγιναν μετά το πραξικόπημα στην ΕΣΣΔ και τις θέσεις αλληλεγγύης προς αυτό εκ
μέρους του Περισσού, και όταν υπάρχει σαν
δεδομένο, από άλλη δημοσκόπηση, ότι το
1/4 περίπου του πληθυσμού Αθήνας Πειραιά κάθε άλλο παρά διάκειται δυσμε
νούς προς την μοσχοβίτικη χούντα. Είναι
μάλλον νωρίς ακόμα για να κρίνουμε τις
κοινωνικές αντοχές που διαθέτει η κουλτού
ρα του σημερινού ΚΚΕ, και είναι το λιγότε
ρο επιπόλαιο όλα αυτά να τα «ξεμπερδεύ
εις» με τη φράση «η ελληνική κοινωνία έχει
ακόμη ένα δημοκρατικό έλλειμμα», όπως έ
κανε η Πρόεδρος του ΣΥΝ Μ. Δαμανάκη.

Πρόωρες εκλογές;
Αν οι παραπάνω προσεγγίσεις δεν είναι
χωρίς αντίκρυσμα στην πραγματικότητα,
τότε το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά
πόσο υπάρχει περίπτωση να μετατοπισθεί
το πολιτικό εκκρεμές από τον σημερινό του
άξονα ειδικότερα, κατά πόσο ενδέχεται να
υπάρχουν μετατοπίσεις τέτοιες που να προμηνύουν σύντομα αλλαγές στην διακυβέρνη
ση της χώρας. Μόνον έτσι μπορεί να ελεγ
χθεί η άποψη Α. Παπανδρέου ότι η κυβέρ
νηση είναι μειοψηφία στο εκλογικό σώμα.
Οι δημοσκοπήσεις και άλλα στοιχεία για
τις τάσεις της κοινής γνώμης δεν αφήνουν
πολλά περιθώρια για θετική απάντηση στο
ερώτημα μιας κοντινής ή μακρυνότερης αλ
λαγής στην διακυβέρνηση. Αν η ΝΔ έχει
κάποιο πρόβλημα, αυτό δεν είναι η μετατό
πιση της εκλογικής της βάσης προς το ΠΑ
ΣΟΚ όσο κυρίως η μετάπτωση κάποιου α
προσδιόριστου ακόμη τμήματος αυτής της
βάσης στην κατάσταση της εν γένει πολιτι
κής και όχι στενότερα κομματικής αδιαφο
ρίας. Η πιθανή δυσαρέσκεια ψηφοφόρων του
Κ. Μητσοτάκη από την οικονομική πολιτι
κή της κυβέρνησής του, ή από την ελαχιστο
ποιημένη λειτουργία των μηχανισμών πε
λατειακής διευκόλυνσης δεν μετατρέπεται
αυτομάτως σε εγκατάλειψη του κομματικού
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χώρου, ούτε σε «λευκό» στις επικείμενες
εκλογές. Το πρόβλημα ως προς την ΝΔ έγ
κειται στην έλλειψη κινήτρων αλλά και
πλαισίου (αν σκεφτεί κανείς την ανυπαρξία
σχεδόν κομματικής μηχανής), που θα οδη
γούσαν σε μια ενεργότερη στήριξη της κυ
βέρνησης και της πολιτικής της. Αυτό δεν
σημαίνει ότι η εν λόγω κατάσταση αδιαφο
ρίας τμήματων των νεοδημοκρατών ψηφο
φόρων δεν μπορεί να μετασχηματισθεί μέσα
στο χρόνο σε θετική ψήφο υπέρ του άλλου
«μεγάλου κόμματος».
Για να γίνει αυτό, όμως, θα πρέπει το
«μεγάλο κόμμα», το ΠΑΣΟΚ, να μην χ α 
ρακτηρίζεται απλώς από συνοχή στις τάξεις
των δεδομένων ψηφοφόρων του. Το κόμμα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης χρειάζεται
ορισμένες εκατοντάδες χιλιάδων ψήφους
προκειμένου να φθάσει στην εκλογική στρο
φή που θα του εξασφαλίσει διακυβέρνηση, α 
φήνοντας κατά πολύ πίσω του το 38,62%
του Απριλίου 1990. Και αυτό κάθε άλλο
παρά εύκολο είναι, με τα προβλήματα που
έχει στην ηγεσία του, στην πολιτική του,
στην σχέση του με απωλεσθέντα κρίσιμα
στρώματα τού εκλογικού σώματος, αλλά
και στη σχέση του με το πρόσφατο παρελθόν
του. Και δεν είναι καθόλου καλός οδηγός
για τον Α. Παπανδρέου η πεποίθηση ότι το

11ΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, αφού το πρό
βλημα είναι αλλού —στο πόσο είναι πρώτο
κόμμα. Ούτε μπορεί το ΠΑΣΟΚ να υπολο
γίζει στις απώλειες της αριστεράς που δεν
μπορούν να αποτελόσουν παρά τσόντα (ε
κτός και αν υπάρχει η άποψη ότι η αριστερά
θα φτάσει στο 5 ή στο 6 % ). Ούτε είναι σί
γουρο ότι προσθέτουν αξιόλογη δύναμη στην
εκλογική του πελατεία τα δεινοπαθούντα
στρώματα από τις προβληματικές επιχειρή
σεις, αν υπολογισθεί ότι πολλές από αυτές
ήταν ήδη προνομιακές για την πολιτική δύ
ναμη του ΠΑΣΟΚ. Ή μήπως υπολογίζει το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι
με κάποιο άγνωστο ακόμη — ωστόσο δια
κηρυγμένο, όπως άλλωστε πάντα σχεδόν—
3ετές «πρόγραμμα σωτηρίας» θα προσελκύσει παραδοσιακά στρώματα από τον τριτογενή τομέα του εμπορίου, όταν, στα σωμα
τεία τους, οι συντηρητικές διοικήσεις συγ
κρούονται πολλές φορές με την κυβέρνηση
του Κ. Μητσοτάκη, ενώ δεν είναι άγνωστες
και κάποιες σκέψεις των εμπορικών κύκλων
για δημιουργία αυτοτελούς σχήματος πολι
τικής αντιπροσώπευσης;
Ο αρχηγός της ΝΔ μπορεί βέβαια να
σκέφτεται γενικώς τη λύση των εκλογών,
προκειμένου, μεταξύ άλλων, να λύσει προ
βλήματα που δημιουργούνται από την αρκε

τές φορές διαλυμένη εικόνα της κυβέρνησής
του, από την ανικανότητα κατάστρωσης
συγκεκριμένων προγραμμάτων ή εκτέλεσης
των λίγων σχεδιασθέντων, από την έλλειψη
συνοχής διακηρύξεων - πράξεων, και, τέ
λος, ίσως το σημαντικότερο, από την ανάγ
κη να διαμεσολαβηθούν αποτελεσματικότε
ρα και αμεσότερα στο θεσμικό κυβερνητικό
πλέγμα τα συμφέροντα συγκεκριμένων ι
σχυρών ομάδων (εκτός και αν νομίζει κα
νείς ότι η σύγκρουση με Δήμα και Κεφαλογιάννη έγινε για λόγους «προσβολής προσωπικότητος» ...) . Οι περιορισμοί του Κ.
Μητσοτάκη στην λύση των πρόωρων εκλο
γών είναι ποικίλοι, με σημαντικό μεταξύ
αυτών τον περιορισμό που θέτει το χρονικό
όριο ισχύος της λίστας: μετά τον Μάρτιο
του 1992 ο αρχηγός της ΝΔ δεν θα διαθέτει
το ενδοκομματικά εξουσιαστικό πλεονέκτη
μα που του παρέχει ο (και πειθαρχικός) μη
χανισμός της λίστας. Μην ξεχνάτε, όμως,
ότι η κυβέρνηση της ΝΔ είναι ίσως και χει
ρότερη από το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Παλαιοκρασσάς, π .χ ., έχει ήδη τάξει «ένα δωράκι» στο
«πόπολο», εκεί κάπου στα Χριστούγεννα
του 1992. Κάπου εκεί είναι και η προθεσμία
που λήγουν — αν δεν αλλάξει τίποτε στο με
ταξύ— τα περιοριστικά μέτρα που συνοδεύ
ουν τις δόσεις του κοινοτικού δανείου...
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Ο Δούναβης και η ελληνοτουρκική σύγκρουση
του Αστέρη Κ. Χουλιάρα

Ελλάδα και η Τουρκία πάντα φιλο
δοξούσαν να παίξουν το ρόλο της
«γέφυρας» μεταξύ της Ευρώπης και
της Μέσης Ανατολής. Σε μια εποχή που η
πολιτική ρευστότητα στα Βαλκάνια δεν δη
μιουργεί μόνο κινδύνους αλλά και ευκαιρίες,
είναι επόμενο ο ελληνοτουρκικός ανταγωνι
σμός για το μελλοντικό έλεγχο των εμπορι
κών οδών Ανατολής - Δύσης να είναι έντο
νος. Η Αθήνα και η Αγκυρα επιδιώκουν σε
πρώτη φάση να αποφύγουν την περιθωριο
ποίηση. Η μεν Ελλάδα, επιδιώκοντας να υποκαταστήσει την εξάρτησή της από τη δια
λυόμενη Γιουγκοσλαβία, έχει ήδη ενισχύσει
την ακτοπλοϊκή της σύνδεση με την Ιταλία
ενώ ταυτόχρονα προωθεί την αναβίωση της
Εγνατίας οδού (σύνδεση Θεσσαλονίκης με
τον Αλβανικό λιμένα του Δυρραχίου)1. Η
δε Τουρκία, αντιμετωπίζοντας δύο εχθρικά
κράτη στα δυτικά σύνορά της (Ελλάδα και
Βουλγαρία), φαίνεται γεωπολιτικά πολύ
περισσότερο απομονωμένη. Είναι, λοιπόν,
αναμενόμενο, το ειδικό ενδιαφέρον της Ά γ 
κυρας για τα τεκταινόμενα στα Βαλκάνια να
είναι μεγάλο. Ακολουθώντας, λοιπόν, αυτή
την επιχειρηματολογία, πολλοί αναλυτές
συμπεραίνουν ότι «αντικειμενικός στόχος
της (Τουρκίας είναι) οι εμπορικοί δρόμοι
που θα διανοιχτούν από την Ευρώπη προς
τη Μέση Ανατολή να "ελέγχονται” ( ...)
από βαλκανικά κρατίδια που (θα) βρίσκον
ται υπό την επιρροή της»2. Σύμφωνα με αυ
τή την προσέγγιση οι Τούρκοι decisionmakers παρουσιάζονται να πιστεύουν ότι
μπορούν να αποτρέψουν τη γεωγραφική α 
πομόνωση της χώρας τους από την Ευρώπη
διευρύνοντας την επιρροή τους στα Βαλκάvta. Είναι το λεγόμενο «μουσουλμανικό
χαρτί» της Άγκυρας: χρησιμοποίηση των
μειονοτήτων του Ισλάμ οι οποίες τέμνουν
τον εθνολογικό χάρτη των Βαλκανίων στα
δύο, με σκοπό την έξοδο της Τουρκίας από
την γεωπολιτική της περιθωριοποίηση. Αυ
τό το σενάριο κάνει την ελληνοτουρκική
σύγκρουση αναπόφευκτη: η Ελλάδα έχει
κάθε συμφέρον να αποτρέψει τη δημιουργία
εχθρικών κρατιδίων στα βόρεια σύνορά της.

Η

Ό π ω ς όμως θα δούμε, η ανάλυση αυτή,
αγνοεί το σημαντικότατο γεγονός ότι η
Τουρκία, πολύ σύντομα, θα είναι λιγότερο

απομονωμένη από την υπόλοιπη Ευρώπη
και συνεπώς θα έχει λιγότερα κίνητρα για
να εμπλακεί στα Βαλκάνια ακολουθώντας
μια πολιτική η οποία:
1. πιθανώς να έχει μεγάλο κόστος για
την ασφάλειά της (π .χ . συσπείρωση των
μελλοντικών χριστιανικών κρατών των
Βαλκανίων εναντίον της), καμ
2. πιθανώς να αποδώσει πενιχρά αποτε
λέσματα (π .χ. το μουσουλμανικό τόξο που
συνδέει τον Εύξεινο με την Αδριατική δεν εί
ναι συνεχές — υπάρχουν μεγάλα κενά κατοικούμενα από χριστιανικούς πληθυ
σμούς— και συνεπώς η εξασφάλιση ενός
χωρίς εμπόδια εμπορικού δρόμου είναι εξαι
ρετικά δύσκολη).
Από το 1992 η Τουρκία θα μπορεί να παρακάμψει τα Βαλκάνια και να αποφύγει τη
διεθνή της περιθωριοποίηση. Η λύση; Ο
Δούναβης.
«Το 1992 δεν θα σηματοδοτήσει μόνο
την αρχή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς
αλλά επίσης και μιας άλλης, πιθανόν εξίσου
σημαντικής σύνδεσης: την ολοκλήρωση του
καναλιού σύνδεσης του Ρήνου με τον Δούνα
βη», έγραφε πρόσφατα η αναλύτρια Vera
Rich στο The World Today3. Η σύνδεση
των δύο μεγαλύτερων πλωτών Ευρωπαϊ
κών ποταμών θα δημιουργήσει έναν νέο εμ
πορικό δρόμο μεταξύ της Βαλτικής και της
Μαύρης Θάλασσας. Κι αν ακόμη λάβουμε
υπόψη ότι το διεθνές δίκαιο εγγυάται την ε
λεύθερη — ασχέτως εθνικότητας— είσοδο
και έξοδο εμπορικών σκαφών στους και από
τους εν λόγω ποταμούς, μπορούμε εύκολα
να κατανοήσουμε τη μεγάλη διέξοδο που το
έργο αυτό προσφέρει στο πρόβλημα της
Τουρκικής γεωγραφικής απομόνωσης. Η
σημαντική αυτή εξέλιξη όχι μόνο δεν απα
σχόλησε τον ελληνικό Τύπο αλλά ούτε
— α π ’ ό,τι γνωρίζουμε— και την ελληνική
ακαδημαϊκή κοινότητα.
Είναι αρκετά ενδιαφέρον να παρακολου
θήσει κανείς από κοντά τη στροφή της Τουρκικής πολιτικής προς τη Μαύρη Θάλασσα,
στροφή που πιθανόν να οδηγήσει σε μείωση
του Τουρκικού ενδιαφέροντος για το Γιουγ
κοσλαβικό δράμα και για τις γενικότερες ε
ξελίξεις στην Βαλκανική «πυριτιδαποθή
κη». Έ τσι, η δημιουργία και προώθηση α

πό την Άγκυρα της Πρωτοβουλίας για τη
Συνεργασία στη Μαύρη Θάλασσα (μαζί με
την Σοβιετική Ένωση, την Βουλγαρία και
την Ρουμανία) δείχνει ξεκάθαρα ότι η
Τουρκική κυβέρνηση επιδιώκει να δημιουρ
γήσει μέσω του Δούναβη και του Ρήνου έ
ναν νέο εμπορικό δρόμο σύνδεσης με την
Κεντρική Ευρώπη και, ιδιαίτερα με την
Γερμανία, τον κυριότερο εισαγωγέα τουρκι
κών προϊόντων.
Πρόσφατα, μάλιστα, οι τέσσερις χώρες
της Πρωτοβουλίας υπέγραψαν ένα σχέδιο
συμφωνίας για την οικονομική συνεργασία
στην περιοχή με απώτερο στόχο τη δη
μιουργία μιας Παρευξείνιας Ελεύθερης Ο ι
κονομικής Ζώνης όπου θα ανθούν οί μετα
φορές4, ενώ οι εμπορικές συναλλαγές του
συνασπισμού των χωρών της πρώην Σοβιε
τικής Ένωσης και της Τουρκίας προβλέπεται να τριπλασιαστούν στα επόμενα 2-3
χρόνια5. Παράλληλα, η Τουρκική κυβέρνη
ση, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει το αναγ
καίο πλαίσιο ασφαλείας για την επέκταση
των ανταλλαγών μέσω του Εύξεινου Πόν
του βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το
Βουκουρέστι για την ανανέωση του τουρκορουμανικού συμφώνου μη επίθεσης του
19336. Αν, λοιπόν, η Τουρκία μπορέσει με
τον τρόπο αυτό να παρακάμψει τη γεωπολι
τική της περιθωριοποίηση, τότε θα έχει ένα
λόγο παραπάνω να εγκαταλείψει τις πιθα
νότατα επικίνδυνες για τα συμφέροντά της
βλέψεις επιρροής στην Βαλκανική.
Να, λοιπόν, ένα αισιόδοξο σενάριο για το
μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων!
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ΑΑΣΕ και Μειονότητες ΔΑΣΕ — «Ανθ
Η μνηνομευόμενη συνάντηση έγινε στην Γενεύη α
Η κατάρρευση τω ν ολοκληρωτικών καθεστώτων στις χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης, τα προβλήματα συγκρότησης μιας νέας συντεταγμένης δη
μοκρατικής πολιτείας και η ευαισθησία της δημοκρατικής κοινής γνώμης στην Δ ύ
ση για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούσαν παρά να βρουν έκφραση στην Δ ιά
σκεψη για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (Δ Α Σ Ε ). Στο επίκεντρο
της λεγάμενης «Ανθρώπινης Διάστασης» της ΔΑΣΕ βρέθηκαν κατά συνέπεια και τα
προβλήματα των διαφόρων μειονοτήτων, φορέων μεγάλων και μικρών εθνικισμών
που όρμησαν απειλητικά στο προσκήνιο δημιουργώντας αστάθεια, αβεβαιότητα και
ρευστότητα στη διεθνή σκηνή και που απειλούν να ανατρέψουν ακόμη και τα γνω 
στά σύνορα μεταξύ των κρατών. Απτή απόδειξη η διάλυση της Σοβιετικής Έ ν ω 
σης, η κήρυξη ανεξαρτησίας διαφόρων κρατών, βιώσιμων και μη, οι εθνικιστικές
συγκρούσεις που φθάνουν σε εμφύλια σύρραξη, όπως στην γειτονική Γιουγκοσλαβία
κ .τ .λ ., κ .τ.λ.
Πίσω βέβαια από τις διακηρύξεις για τις μειονότητες και την προστασία των δι
καιωμάτων τους υποκρύπτονται ποικίλες ιδιοτελείς επιδιώξεις. Κράτη τις χρησιμο

ποιούν είτε για «στρατηγικούς» σκοπούς διείσδυσης και πίεσης είτε για ελάχιστα
συγκαλυμένες επεκτατικές διαθέσεις.
Αυτονόητο είναι ότι το θέμα των μειονοτήτων και οι διάφορες ρυθμίσεις στους
κόλπους της ΔΑΣΕ ενδιαφέρουν άμεσα την Ελλάδα. Ό χ ι γιατί μία σύγχρονη δη
μοκρατία έχει τίποτε να φοβηθεί από τέτοιες ρυθμίσεις αλλά ακριβώς για τους ιδιοτελείς αυτούς σκοπούς που αναφέραμε πιο πάνω. Τ α παραδείγματα της Τουρκίας
σε σχέση με την πολιτική της στο θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας στην Δ.
Θράκη από τη μία μεριά και των Σκοπιών από την άλλη που επικαλούνται ανύπαρ
κτες μειονότητες είναι χαρακτηριστικά και γνωστά και δεν χρήζουν περαιτέρω επε
ξηγήσεων.
Το «ΑΝΤΙ» δημοσιεύει πιο κάτω σχετικό απόσπασμα από βασικό ντοκουμέντο
της ΔΑΣΕ που αφορά τις μειονότητες και που έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι φωτίζει
τις διεθνείς υποχρεώσεις κάθε χώρας.
Τ ο κείμενο περιλαμβάνει τις σχετικές ρυθμίσεις που περιέχονται στο Έ γγραφο
(Document) της ΔΑΣΕ με ημερομηνία 25 Ιουνίου 1990, έγγραφο που προέκυψε
μετά από τη διάσκεψη στην Χ άγη (5 -2 9 /6 /9 0 ) των 35 μελών - κρατών της ΔΑΣΕ
αναφορικά με την «Ανθρώπινη Διάσταση». (Σ ε προσεχή τεύχη θα δημοσιεύσουμε
κι άλλα σχετικά κείμενα της ΔΑΣΕ για τις εθνικές μειονότητες). Ας σημειώσουμε,
τέλος, ότι στις 10 Σεπτεμβρίου άρχισε στην Μ όσχα, για πρώτη φορά,.η διάσκεψη
της ΔΑΣΕ για την «Ανθρώπινη Διάσταση» της οποίας τα αποτελέσματα ιδιαίτερα
ως προς την υιοθέτηση μηχανισμών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή ευρύτε
ρου φάσματος ανθρώπινων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών αναμένονται με
μεγάλο ενδιαφέρον.
Β .Κ .
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Κ ο π ε γ χ ά γ η 2()/(> ΙΠΠΟ
3 0 Τ α συμμετέχοντα Κράτη αναγνωρίζουν
ότι τα προβλήματα που σχετίζονται με τις
εθνικές μειονότητες μπορούν να επιλυθούν ι
κανοποιητικά μόνο μέσα σε ένα δημοκρατι
κό πολιτικό πλαίσιο βασισμένο στο νόμο, με
τη λειτουργία ανεξάρτητης Δικαιοσύνης. Το
πλαίσιο αυτό εγγυάται πλήρη σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμε
λιωδών ελευθεριών, ίσα δικαιώματα και
status για όλους τους πολίτες, την ελεύθερη
έκφραση όλων των νόμιμων συμφερόντων
και προσδοκιών, του πολιτικού πλουραλι
σμού, της κοινωνικής ανεκτικότητας και της
εφαρμογής των νομικών κανόνων που θέ
τουν αποτελεσματικούς φραγμούς στην κα
τάχρηση της κυβερνητικής εξουσίας.
Αναγνωρίζουν επίσης τον σημαντικό ρόλο
των μη κυβερνητικών οργανώσεων, συμπε
ριλαμβανομένων και των πολιτικών κομμά
των, των εργατικών συνδικάτων, των ορ
γανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα
και των θρησκευτικών ομάδων, στην προώ
θηση της ανεκτικότητας, της πολιτιστικής
διαφορετικότητας και της επίλυσης προβλη
μάτων που έχουν σχέση με εθνικές μειονό
τητες.
Επιβεβαιώνουν περαιτέρω ότι ο σεβα
σμός των δικαιωμάτων ατόμων που ανή
κουν σε εθνικές μειονότητες ως μέρος των
καθολικά αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δι
καιωμάτων αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα
για την ειρήνη, την δικαιοσύνη, την σταθε
ρότητα και την δημοκρατία στα συμμετέ
χοντα Κράτη.

3 1 Ατομα που ανήκουν σε εθνικές μειονό
τητες έχουν το δικαίωμα να ασκούν πλήρως
και αποτελεσματικώς τα ανθρώπινα δι
καιώματα τους και τις θεμελιώδεις ελευθε
ρίες τους χωρίς καμιά διάκριση και εν πλήρει ισότητα έναντι του νόμου.
Τα συμμετέχοντα Κράτη θα λάβουν, ό
που καθίσταται αναγκαίο, ειδικά μέτρα με
σκοπό να διασφαλίσουν στα άτομα που ανή
κουν σε εθνικές μειονότητες πλήρη ισότητα
με τους άλλους πολίτες στην άσκηση και α
πόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
θεμελιωδών ελευθεριών.

3 2 τ ο να ανήκει κανείς σε εθνική μειονότη
τα είναι θέμα προσωπικής επιλογής του α
τόμου, από την άσκηση δε αυτής της επιλο-

ρώπινη Διάσταση»
τό 1 έως 19 Ιούλιον 1991)

γής δεν νοείται να προκύπτουν δυσμενείς συ
νέπειες.
Ά τομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότη
τες έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθε
ρα, να διατηρούν και να αναπτύσσουν την εθνοτική, πολιτιστική, γλωσσική ή θρησκευ
τική ταυτότητά τους και να συντηρούν και
να αναπτύσσουν την κουλτούρα τους σε όλες
της τις πτυχές, ελεύθερα από κάθε απόπειρα
αφομοίωσης ενάντια στη θέλησή τους. Ιδιαί
τερα, έχουν το δικαίωμα:
3 2 . 1 — να χρησιμοποιούν ελευθέρως την
μητρική τους γλώσσα κατ’ ιδίαν καθώς και
δημοσίως3 2 . 2 — να ιδρύουν και να συντηρούν τους
δικούς τους εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς
και θρησκευτικούς θεσμούς που μπορούν να
επιδιώκουν την εθελοντική χρηματοδότησή
τους και άλλες εισφορές καθώς και δημόσια
βοήθεια, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία3 2 . 3 — να πρεσβεύουν και να ασκούν την
θρησκεία τους, συμπεριλαμβανομένων της
απόκτησης, κατοχής και χρήσης θρησκευτι
κών υλικών, και να διεξάγουν τις θρησκευ
τικές εκπαιδευτικές δραστηριότητές τους
στη μητρική γλώσσα3 2 . 4 — να συνάπτουν και να συντηρούν α
νεμπόδιστες επαφές μεταξύ των εκτός της
χώρας τους καθώς χοα επαφές πέραν των
συνόρων με πολίτες άλλων Κρατών μετά
των οποίων διαμοιράζονται κοινή εθνοτική
ή εθνική καταγωγή, πολιτιστική κληρονο
μιά ή θρησκευτικές πεποιθήσεις ·
3 2 . 5 — να διαδίδουν, να έχουν πρόσβαση
σε και να ανταλλάσσουν πληροφορίες στη
μητρική τους γλώσσα3 2 . 6 — να ιδρύουν και να διατηρούν ορ
γανώσεις ή ενώσεις μέσα στη χώρα τους και
να συμμετέχουν σε διεθνείς μη κυβερνητικές
οργανώσεις.
Ά τομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότη
τες μπορούν να ασκούν και να απολαμβά
νουν τα δικαιώματά τους ατομικώς καθώς
και από κοινού με άλλα μέλη της ομάδας
τους. Από την άσκηση ή μη άσκηση τέτοιων
δικαιωμάτων από άτομο που ανήκει σε εθνι

κή μειονότητα δεν μπορούν να προκύπτουν
δυσμενείς συνέπειες.

3 3 τ α συμμετέχοντα Κράτη θα προστατεύ
σουν την εθνοτική, πολιτιστική, γλωσσική
και θρησκευτική ταυτόιητα των Εθνικών
μειονοτήτων στο έδαφος τους και θα δη
μιουργήσουν τις συνθήκες για την προώθηση
αυτής της ταυτότητας. Προς τον σκοπό αυ
τό, θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα μετά από
δέουσες διαβουλεύσεις, συμπεριλαμβανομέ
νων και επαφών με οργανώσεις ή ενώσεις
τέτοιων μειονοτήτων, σύμφωνα με τις δια
δικασίες λήψης των αποφάσεων σε κάθε
Κράτος.
Τέτοια μέτρα θα είναι σύμφωνα με τις
αρχές της ισότητας και της μη διάκρισης έ
ναντι των άλλων πολιτών των εν λόγω συμμετεχόντων Κρατών.
3 4 Τα συμμετέχοντα Κράτη θα προσπαθή

σουν να διασφαλίσουν ώστε τα άτομα που α
νήκουν σε εθνικές μειονότητες, παρά την α
νάγκη να εκμάθουν την επίσημη γλώσσα ή
γλώσσες του εν λόγω Κράτους, θα έχουν ε
παρκείς ευκαιρίες για διδασκαλία της μητρι
κής τους γλώσσας ή στη μητρική τους
γλώσσα, καθώς, όπου καθίσταται δυνατό
και αναγκαίο, και της χρήσης των ενώπιον
των δημοσίων αρχών, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της ιστο
ρίας και κουλτούρας σε εκπαιδευτικούς θε
σμούς, θα πάρουν επίσης υπ’ όψιν τους την
ιστορία και κουλτούρα των εθνικών μειονο
τήτων.
3 5 Τ α συμμετέχοντα Κράτη θα σεβαστούν

το δικαίωμα αποτελεσματικής συμμετοχής
των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονό
τητες στις δημόσιες υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής στις υποθέ
σεις που σχετίζονται με την προστασία και
προώθηση της ταυτότητας τέτοιων μειονο
τήτων.
Τα συμμετέχοντα Κράτη σημειώνουν τις
προσπάθειες για την προστασία και δη
μιουργία συνθηκών που έχουν αναληφθεί
για την προώθηση της εθνοτικής, πολιτιστι
κής, γλωσσικής και θρησκευτικής ταυτότη
τας ορισμένων εθνικών μειονοτήτων ιδρύον
τας, σαν ένα από τα δυνατά μέσα επίτευξης

των στόχων αυτών, κατάλληλες τοπικές ή
αυτόνομες διοικήσεις που ανταποκρίνονται
στις ιδιαίτερες ιστορικές και εδαφικές περι
στάσεις τέτοιων μειονοτήτων και σύμφωνα
μετην πολιτική του εν λόγω Κράτους.
3 6 Τ α συμμετέχοντα Κράτη αναγνωρίζουν
την ιδιαίτερη σημασία της αυξανόμενης ε
ποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των επί
θεμάτων που έχουν σχέση με εθνικές μειο
νότητες. Τέτοια συνεργασία επιδιώκει να
προωθήσει την αμοιβαία κατανόηση και εμ
πιστοσύνη, σχέσεις φιλικές και καλής γειτο
νίας, την διεθνή ειρήνη, ασφάλεια και δι
καιοσύνη.
Κάθε συμμετέχον Κράτος θα προωθήσει
κλίμα αμοιβαίου σεβασμού, κατανόησης,
συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ όλων
των ατόμων που ζουν στο έδαφος του, χ ω 
ρίς διάκριση ως προς την εθνοτική ή εθνική
καταγωγή ή θρησκεία και θα ενθαρρύνει την
επίλυση προβλημάτων με διάλογο βασισμέ
νο στις αρχές των κανόνων δικαίου.
3 7 Κ α μ ιά από αυτές τις δεσμεύσεις δεν
μπορεί να ερμηνευθεί ότι συνεπάγεται κανέ
να δικαίωμα εμπλοκής σε δραστηριότητα ή
εκτέλεση πράξης που να παραβιάζει τους
σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνω
μένων Εθνών, άλλες υποχρεώσεις του διε
θνούς δικαίου ή τις διατάξεις της Τελικής
Πράξης, συμπεριλαμβανομένης και της αρ
χής της εδαφικής ακεραιότητας των Κρα
τών.
3 8 Τ α συμμετέχοντα Κράτη, στις προσπάθειές τους να προστατεύσουν και να προω
θούν τα δικαιώματα των ατόμων που ανή
κουν σε εθνικές μειονότητες, θα σεβαστούν
πλήρως τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει
από τις υπάρχουσες συμβάσεις για τα αν
θρώπινα δικαιώματα και άλλων σχετικών
διεθνών συνθηκών και θα εξετάσουν τη συμ
μόρφωσή τους προς τις σχετικές συμβάσεις,
εάν δεν το έχουν πράξει ακόμα, συμπερι
λαμβανομένων και αυτών που προβλέπουν
το δικαίωμα υποβολής παραπόνων από ά
τομα.
3 9 . ..Τ α συμμετέχοντα Κράτη θα εξετά
σουν τη σύγκληση συνάντησης εμπειρογνομώνων για μια πληρέστερη συζήτηση του
θέματος των εθνικών μειονοτήτων.
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“ ε μ ια δύσκολη εποχή στην οποία δεν μπορούσα να βρω
καμιά απόλαυση στην ζω ή μου στη ν Λ θήνα α λ λ ά μόνο
δυσάρεστη ταλαιπω ρία , θυμήθηκα μ ια εικόνα που είδα
κάποτε στη ν Π ελοπόννησο: σε ένα βιβλικό περιβάλλον
κοντά στην θάλασσα και στην π λ α γιά ενός βουνού
περπατούσα ανάμ εσα σε ελαιόδεντρα και κυπαρίσσια, όπου
τα χόρτα και η γ η μοσχολοβολούσαν. η θάλασσα και ο
ουρανός ή τα ν γα λά ζια . Τ η ν ίδια επ οχή κοίταζα κάτι
φωτογραφίες που είχ α κά νει στην Κέρκυρα
— φωτογραφίες με ελαιόδεντρα— που με ε ίχ α ν
εντυπω σιάσει με τις εκφράσεις τους.
Και σε μια α νά γκ η φυγής αποφάσισα να αναζη τή σω τον
Κ λαιώ να τη ς Α θήνας γ ια τον οποίρ ε ίχ α ακουστά.
Ι'.ψαχνα να βρω τα δέντρα και τελικ ά βρήκα αυτά που
α π έμ εινα ν. ( )μορφα, λ ίγα και σε ένα κατεστραμμένο
περιβάλλον. Βρήκα μια φυσική εικαστική αξία
ανυπολόγιστη, ειεπέρασα τις δυσκολίες να μ π α ίνω σε μ ια
μικρή περιφ ραγμ ένη ιδιω τική έκταση, τα κοίτα γα από
κοντά και τα χαιρόμουνα, (θυμήθηκα τ η ν Π ελοπόννησο,
που κάποιος, κάτω από ένα ελαιόδεντρο, τότε έψ αλλε
βυζαντινούς ύμνους.
★

★

★

Μου άρεσε και μου αρέσει η φύση. Η νεκρή και η
ζω ντα νή . Λ εν θα μου άρεσε να είμ α ι α ιχ μ ά λ ω τ ή τη ς.
Π άντα όμως θα μου αρέσει ως π η γή έμπνευσης και
ερεθισμός
σαν αλη θινό θέαμα, που με ευχαριστεί και με
φοβίζει. ιΜιώθω α π ένα ντι τη ς μ ια απόσταση και
ταυτόχρονα τ η ν α νά γκ η να είμ αι κοντά τη ς.
( >α μου άρεσε η πολυτέλεια να ζω με τη ν φύση σε ένα
επίπεδο α ισθη τικ ή ς α να ζή τη σ η ς και απόλαυσης και όχι
μόνο στο πεδίο τ η ς α ντιπ α λότη τα ς ή της χρη σ ιμ ότη τα ς.
Ι' κεί. στο χώ ρο τη ς αισθητικής και τω ν αισθήσεω ν η
τ έ χ ν η είχ ε και έ χ ε ι πάντα μια σχέση με τ η ν φύση.
Μ πορεί να υπάρχουν επ οχές που αυτό να μ η ν είνα ι πολύ
φανερό αλλά ο κάθε κ α λ λ ιτ έ χ ν η ς θα το ξέρει. Η σ υ νεχή ς
ροή αυτής τη ς σχέσ η ς από την α ρ χα ιότη τα ώ ς σήμερα
στην, έκφραση του πολιτισμού είναι εφικτή. Και εν τέλει
μπορούμε να βλέπουμε και να κρίνουμε τον όποιον
πολιτισμό στο μέτρο του εάν και πώ ς η φύση είναι
παρούσα ή απούσα στην α ντίλ η ψ η του ανθρώπου.
I ο ελαιόδεντρο είνα ι ένα πολιτισμικό δέντρο και σύμβολο
του ανθρώπου, ιδιαίτερα στον μεσογειακό χώ ρο. Έ να ς
ελ α ιώ να ς είναι ιερός! Σ τη ν α ρ χα ιότη τα ή τα ν θανάσιμο
έγ κ λ η μ α εάν κάποιος έκοβε ένα ελαιόδεντρο. Α ντιθέτω ς.
αυτός που φύτευε μ ια ελιά σκεπτόταν το μ έλλ ον και τη ν
ειρ ή νη. I ο ελαιόδεντρο χρ ειά ζετα ι χρόνο — τον οποίον
και συμβολίζει. Β λέποντα ς τα όμορφα και πολύ παλιά
δέντρα που α πέμ εινα ν στην περ ιοχή του Κ λαιώ να τη ς
Α θήνας σκεπτόμουνα ότι ανάμεσα στα θαυμάσια πάρκα
τ η ς Κυρώπης μπορούσε να προστεθεί ένα ακόμα: ένας
Κ λαιώ νας! Κνα πολιτισμικό τοπίο, μ ια π η γή απόλαυσης.

ΑΝΝΑ WICH
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ΕΡ: Έ χουμε να συναντηθούμε από το

’84. Θυμάμαι τότε πόσο είσαστε, και
οι δύο, ριζικά αντίθετοι με το
καθεστώς στην Γιουγκοσλαβία, με
τον κομμουνισμό.
ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΣΛΑΠΣΑΚ: Ναι έτσι ήταν
τότε. Ό μ ω ς ο κομμουνισμός πέθανε. Δεν έ
χει πλέον νόημα να μάχεσαι κάτι που δεν υ
πάρχει. Τώρα ο αντικσμμουνισμός είναι για
τις μεγάλες μάζες οι οποίες πρέπει να βρουν
κάτι για να καλύψουν την απογοήτευσή
τους, τις χαμένες επενδύσεις τους. Ο αντίκομμουνισμός είναι σήμερα ψυχολογικό
πρόβλημα.
Μ ΠΟΖΙΝΤΑΡ ΣΛΑΠΣΑΚ: Το ’84 εμείς
κάναμε μια αριστερή κριτική στον κομμου
νισμό, στον υπαρκτό σοσιαλισμό. Ό ποτε
ερχόμαστε στην Ελλάδα προσπαθούσαμε να
εξηγήσουμε στους Έλληνες φίλους μας ότι ο
κομμουνισμός στην Γ ιουγκοσλαβία ήταν
της Δεξιάς...
ΕΡ: Τους ήταν εύκολο να καταλάβουν;
Μ ΠΟΖΙΝΤΑΡ: Ό χ ι καθόλου.
ΣΒΕΤΛΑΝΑ: Ούτε οι Έλληνες ούτε οι
Ευρωπαίοι αριστεροί φίλοι μας μπορούσαν
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να καταλάβουν ότι το κομμουνιστικό κόμμα
ήταν το δεξιό, δηλαδή το συντηρητικό κόμ
μα. Τώρα πλέον φάνηκε ότι είχαμε δίκιο.
Αυτό το κόμμα έγινε με τόση ευκολία εθνι
κιστικό. Επομένως είχε πράγματι όλα τα
δεξιά στοιχεία που του καταλογίζαμε.
ΕΡ: Τώρα ποιος πολιτικός χώρος σας

εκφράζει;
ΣΒΕΤΛΑΝΑ: Είμαστε στο Κέντρο που «α
νοίγεται» στην Αριστερά (γέλια). Είμαστε
εκεί όπου υπάρχει περιθώριο για προβλημα
τισμό, για ερωτήματα, για συζήτηση.
ΕΡ: Αισθάνεστε Γιουγκοσλάβοι; Ή

ενδεχομένως σε μια τέτοια ερώτηση
απαντάτε «είμαι Σλοβένος», «είμαι
Σέρβα»;
Μ ΠΟΖΙΝΤΑΡ: Αυτό δεν έχει μεγάλη ση
μασία για μένα. Είμαι βεβαίως Σλοβένος
αλλά, επίσης, είμαι Γιουγκοσλάβος. Η
Γ ιουγκοσλαβία είναι για μένα μία πραγμα
τικότητα. Είναι η χώρα στην οποία γεννή
θηκα κι έζησα. Είναι οι προσωπικές, οι οι
κογενειακές, οι επαγγελματικές μου σχέσεις
και δραστηριότητες. Ο κόσμος μου δεν πε
ριοριζόταν στην Σλοβενία, αλλά απλωνόταν

ΣΒΕΤΛΑΝΑ: Για μένα η Γιουγκοσλαβία
είναι — δηλαδή ήταν— πρώτα-πρώτα μία
πολιτιστική ένωση. Αισθάνομαι Σέρβα, ορ
θόδοξης πάράδοσης. Οι διαφορές που έχω
με τους άλλους είναι διαφορές πολιτιστικές
και τίποτα άλλο. Ε γώ , δηλαδή, γνωρίζω
περισσότερα για την σέρβική κουλτούρα
π .χ ., από έναν Κροάτη ή ένα Βόσνιο.
Εμείς — ο Μπόζινταρ κι εγώ— ζούσαμε
μεταξύ Βελιγραδιού και Λουμπλιάνας.
Ταυτοχρόνως εγώ δίδασκα στο Ζάγκρεμπ,
ενώ οι εκδοτικοί οίκοι με τους οποίους συ
νεργαζόμουν ήταν στο Σεράγεβο και στο
Νόβι Σαντ. Είμασταν πάντοτε σε κίνηση.
Θα ήθελα να σημειώσω στο σημείο αυτό
πως στη δεκαετία του ’70 και του ’80 όταν
δεν μπορούσες να κάνεις κάτι στο Βελιγράδι
το έκανες στο Ζάγκρεμπ. Μπορούσες να αποφύγεις την λογοκρισία πηγαίνοντας από
την Σερβία στην Κροατία ή την Σλοβενία κι
αντιστρόφους. Ό ,τ ι δεν μπορούσαμε να δη
μοσιεύσουμε στο Βελιγράδι, το δημοσιεύα
με στην Λουμπλιάνα. Υπήρχε ένα σύστημα
επικοινωνίας τα τελευταία είκοσι χρόνια το
οποίο δεν ήταν καθόλου κρατικό...

Δεν είμαστε τα παιδιά του
κομμουνισμού
ΕΡ: Τι έχετε να πείτε σε εκείνους που
θεωρούν την Γιουγκοσλαβία μία
χώρα τεχνητή;
ΣΒΕΤΛΑΝΑ: Τ ι θα πει τεχνητή χώρα; Ε 
μείς γεννηθήκαμε στην Γιουγκοσλαβία.
Τρεις, τέσσερις γενιές γεννήθηκαν στην
Γιουγκοσλαβία. Οι διανοούμενοι, επίσης,
την θεωρούν ένα πολιτιστικό φαινόμενο. Ο
Ντανίλο Κ ις1 έλεγε ότι ήταν Γιουγκοσλά
βος κι όχι Εβραιοσέρβος. Οι μεγάλοι ζω
γράφοι ο Βλάντα Βελίσκοβιτς κι ο Λιούμπα
Κόποβιτς, που ζουν στο Παρίσι, είναι
Γιουγκοσλάβοι. Τι θα πει λοιπόν τεχνητή
χώρα:

,,

[Ν ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ

ιναι τα σύνορα;»
: διανοούμενοι μιλούν στο Α Ν Τ Ι

Συνέντευξη
στην Τέτα
Παπαδοπούλου

αντιπολίτευσης ήταν πολύ υψηλό. Ό λ α αυ
τά τα σάρωσε ο εθνικισμός και ο λαϊκισμός.
Τώρα, με όσα συμβαίνουν, ζούμε τη ντροπή
της Γιουγκοσλαβίας.

Ο πόλεμος της προπαγάνδας
ΕΡ: Ποια είναι η γνώμη σας για τον
ρόλο και την στάση των
διανοουμένων από τις απαρχές της
κρίσης έως τώρα;

Ο Μ πόζινταρ και η Σ ββτλάνα Σ λάπσ ακ στην Α θήνα λίγο πριν αναχωρήσουν γ ια τ η ν Γιουγκοσλαβία.

EF: Από την απάντησή σας μπορώ να
συνάγω ότι θ ε ω ρ ε ί τ ε πως υπάρχει
γιουγκοσλαβικό έθνος;
ΣΒΕΤΛΑΝΑ: Το πρόβλημα για μένα είναι
αν υπάρχει οποιοδήποτε έθνος. Υπάρχουν
οι άνθρωποι που αισθάνονται όπως αισθά
νονται. Πάντως στην τελευταία απογραφή,
πριν έξι χρόνια, πολλοί απάντησαν ότι είναι
Γιουγκοσλάβοι.
ΜΠΟΖΙΝΤΑΡ: Το ζήτημα δεν είναι αν υ
πάρχει ή όχι γιουγκοσλαβικό έθνος, αλλά
πώ ς ορίζουμε το έθνος, ποια είναι τα κριτή
ρια. Ωστόσο είναι προφανές ότι η Γιουγκο
σλαβία δεν έγινε έθνος. Γιουγκοσλαβικό έ
θνος δεν υπάρχει, παρ’ ό,τι πολλοί αισθά
νονταν μέχρι πρότινος Γιουγκοσλάβοι. Τ ώ 
ρα όλα αλλάζουν. Στην μεγάλη πλειοψηφία
τους οι άνθρωποι θέλουν να είναι Κροάτες,
Σλοβένοι, Σέρβοι και να ζήσουν στο δικό
τους κράτος - έθνος.
ΕΡ: Πώς ζείτε, καθένας ξεχωριστά,

όλα όσα συμβαίνουν στην
Γιουγκοσλαβία τους τελευταίους
μήνες;
ΣΒΕΤΛΑΝΑ: Ως προσωπική ήττα. Αισθά
νομαι ότι δεν έκανα αρκετά πράγματα για

την ειρήνη. Πρώτα είναι η προσωπική μας
ευθύνη και μετά η ευθύνη των άλλων. Αυτή
η κατάσταση σημαίνει για μένα τον θάνατο
μιας γενιάς, τον θάνατο μιας προσπάθειας
να δημιουργηθεί μια κουλτούρα εξ’ ορισμού
αντιπολιτευτική. Ε , αποτύχαμε... Πριν α
ναλύσουμε τα γεγονότα οφείλουμε να σκεφθούμε γιατί δεν προλάβαμε την καταστρο
φή, γιατί δεν σταματήσαμε τους εθνικιστές
το ’87 όταν εμφανίστηκε στο πολιτικό προ
σκήνιο της Σερβίας ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.
Φυσικά, δεν τρέφω την παραμικρή νο
σταλγία για το καθεστώς το προ του ’87.
Εμείς δεν είμασταν χαϊδεμένοι από το σύ
στημα, εμείς δεν είμαστε τα παιδιά του κομ
μουνισμού. Τρεις φορές μου πήραν το δια
βατήριο, στα καλύτερά μου χρόνια δεν μπο
ρούσα να ταξιδέψω στο εξωτερικό, έχασα τη
δουλειά μου, δικάστηκα, έγιναν πολλά...
Μ ΠΟΖΙΝΤΑΡ: Για μένα αυτή η κατάστα
ση είναι πρώτα απ ’ όλα μια ταπείνωση. Η
Γιουγκοσλαβία ήταν ενδιαφέρων χώρος.
Μετά τον θάνατο του Τίτο αναπτύχθηκαν
κινήματα πρωτοποριακά όχι μόνο για την
Ανατολική Ευρώπη αλλά για όλη την Ευ
ρώπη. Το επίπεδο του πολιτικού λόγου της

ΣΒΕΤΛΑΝΑ: Φταίνε πολύ οι διανοούμενοι
οι οποίοι, παρά την αδιαμφισβήτητη αντί
στασή τους στο κομμουνιστικό καθεστώς,
τα τελευταία χρόνια έκαναν μεγάλη στρο
φή. Έχασαν το ηθικό κύρος τους. Έγραψαν
τα χυδαιότερα εθνικιστικά κείμενα. Καλ
λιέργησαν τα πιο φθηνά λαϊκιστικά αισθή
ματα. Αναφέρομαι στους Σέρβους, αλλά
και στην Σλοβενία δεν είναι πολύ καλύτερη
η κατάσταση.
Οι διανοούμενοι στο Βελιγράδι ακόμη
και τώρα αρνούνται να ασκήσουν κριτική
στον Μιλόσεβιτς, ενώ σπρώχνονται για να
πάρουνε ...θεσίτσες, χρήματα, κάποιο δια
μέρισμα. Φοβερή κατάσταση.
Νομίζω ότι ο πόλεμος στην Γιουγκοσλαβία είναι αποκλειστικό αποτέλεσμα της
προπαγάνδας που άρχισε πριν τέσσερα χρό
νια και σιγά-σιγά δημιούργησε τις προϋπο
θέσεις ώστε να χυθεί αίμα. Σε αυτή τη φρικτή πορεία από το 1987 έως τώρα συνέβα
λαν δυστυχώς οι διανοούμενοι.

ΕΡ: Ποιος έχει ωστόσο την κύρια
ευθύνη;
ΣΒΕΤΛΑΝΑ: Ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς
ασφαλώς. ΓΓ αυτό δεν χωρά αμφιβολία.
ΕΡ: Αλλά ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς

δεν έπεσε εξ ουρανού. Επιπλέον, ούτε
ήταν, ούτε είναι μόνος του...
ΣΒΕΤΛΑΝΑ: Βεβαίως. Πρέπει να το πού
με. Ο Μιλόσεβιτς αναδείχθηκε υποστηριζόμενος μαζικά από τον κόσμο, από τους Σέρ
βους.
ΕΡ: Αυτή τη μαζική υποστήριξη

φαίνεται πως ακόμη την διατηρεί.
Δεν είναι έτσι;
ΣΒΕΤΛΑΝΑ: Να δούμε τι θα γίνει στις 9
Οκτωβρίου στο Βελιγράδι στην μεγάλη πο-
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ρεία διαμαρτυρίας εναντίον του πολέμου και
του Μιλόσεβιτς. Διατηρώ ακόμη ορισμένες
ελπίδες για τους Σέρβους...
ΕΡ: Μιλήσατε για τον εθνικισμό που

σαρώνει την Γιουγκοσλαβία από
άκρη σε άκρη, για τον ρόλο του
Μιλόσεβιτς, για τη στάση των
διανοουμένων. Εδώ εξαντλείται η
παράθεση των βασικών αιτιών που
οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση;
ΜΠΟΖΙΝΤΑΡ: Ό χ ι, υπάρχουν κι άλλοι
λόγοι. Θα αναφέρω έναν που τον θεωρώ
πολύ σημαντικό. Η πολιτική εξέλιξη της
Γιουγκοσλαβίας δεν ήταν η ίδια σε όλη την
επικράτειά της. Υπάρχει μια καθυστέρηση
σε φάσεις. Ασφαλώς η Σλοβενία υπήρξε
πρωτοποριακή. Μετά τον θάνατο του Τίτο
όλα τα μεγάλα κινήματα υπέρ των αλλα
γών ξεκινούσαν από αυτήν. Το σύστημα
στην Σλοβενία και την Κροατία είναι πολύ
διαφορετικό από εκείνο της Σερβίας. Στην
Σερβία επέζησε το κομμουνιστικό καθεστώς
απλώς αλλάζοντας ονομασία... Οι Σλοβένοι αποκαλούν το καθεστώς της Σερβίας εθνικοσοσιαλιστικό και οι Κροάτες σερβοκομμουνιστικό...
Υπάρχουν λοιπόν εχθρικά πολιτικά συ
στήματα στα πλαίσια της Γιουγκοσλαβίας.
Πιστεύω ότι η εχθρότητα των πολιτικών
συστημάτων πήρε την μορφή εχθρότητας
των εθνών.

Αν ο Εθνικισμός ci ναι
ο μοναδικός δρόμος, τότε...
ΕΡ: Ο εθνικισμός πλήττει την
Ανατολική Ευρώπη και την
Σοβιετική Έ νω ση. Στην
Γιουγκοσλαβία όμως έχει πάρει
δραματικότερες διαστάσεις από
οπουδήποτε αλλού. Ποια είναι κατά
τη γνώ μη σας τα όρια ανάμεσα στο
δικαίωμα ενός έθνους για
ανεξαρτησία και στον εθνικισμό; Δεν
δικαιούνται η Σλοβενία και η
Κροατία να γίνουν ανεξάρτητες;

Ε ίνα ι άραγε ο εθνικισμός ο
μοναδικός τρόπος για να
αποκτήσουν οι Σλοβένοι ή οι
Κροάτες εθνική ανεξαρτησία;
Α ν είναι ο μόνος τρόπος, τότε
διερωτώμαι κατά πόσον αξίζει
η εθνική ανεξαρτησία ένα
τέτοιο τίμ η μ α ...
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Μ ΠΟΖΙΝΤΑΡ: Αναμφίβολα κάθε έθνος έ
χει αυτό το δικαίωμα. Ασφαλώς κι εμείς οι
Σλοβένοι δικαιούμαστε να αποκτήσουμε α 
νεξάρτητο κράτος. Εκείνο όμως που δεν μου
αρέσει είναι ο τρόπος με τον οποίο φθάσαμε
στην ανεξαρτησία.
Θέτω ένα απλό ερώτημα: είναι άραγε ο
εθνικισμός ο μοναδικός τρόπος για να απο
κτήσουν οι Σλοβένοι ή οι Κροάτες εθνική α
νεξαρτησία; Αν είναι ο μόνος τρόπος, τότε
διερωτώμαι κατά πόσον αξίζει η εθνική ανε
ξαρτησία ένα τέτοιο τίμημα...
Ο εθνικισμός εύκολα οδηγεί στον σωβινι
σμό αλλά και στον ρατσισμό. Με τον εθνικι
σμό το επίπεδο της κουλτούρας και του πο
λιτικού λόγου δεν μπορεί παρά να είναι πο
λύ χαμηλό.
Δεν είμαστε λοιπόν εναντίον της ανεξαρ
τησίας της Σλοβενίας ή της Κροατίας. Ε ί
μαστε όμως εντελώς αντίθετοι με τον εθνι
κισμό. Στην περίπτωση που η τιμή για την
ανεξαρτησία είναι ο εθνικισμός, τότε δεν τη
θέλουμε...
ΣΒΕΤΛΑΝΑ: Στην Κροατία και την Σ λο
βενία οι αρχές έχουν επιβάλει λογοκρισία
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκτός αυτού
υπάρχει κάτι χειρότερο: η αυτολογοκρισία.

Οι άνθρωποι δεν τολμούν να πουν ο,τιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί ...«αντεθνικό».
Αν συνεχισθεί αυτή η κατάσταση αναρω
τιέμαι ποιες άραγε θα είναι οι επιπτώσεις
της στην πολιτική ζωή, την κουλτούρα, την
λογοτεχνία... Τ ι θα απογίνει η κροατική
λογοτεχνία, μια λογοτεχνία γεμάτη εκπλή
ξεις και λεπτή ειρωνία; Φοβάμαι ότι θα με
ταβληθεί σε λογοτεχνία εθνικών αισθημά
των. Φοβάμαι μήπως πέσουμε πάλι στον
ρεαλισμό...

Ο Κούντερα, η Σλοβενία
και τα Β αλκάνια
ΕΡ: Τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου,
ενώ ο γιουγκοσλαβικός στρατός
πολιορκούσε την Λιουμπλιάνα, ο
Μ ιλάν Κούντερα2 έγραψε, όπως
γνωρίζετε, ένα άρθρο υπέρ της
ανεξαρτησίας της Σλοβενίας. Η
Σλοβενία «είναι μια χώρα δυτική,
καθολική, που επί πολύ μεγάλο
διάστημα ήταν τμήμα της
αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας (...).
Tt το κοινό μπορεί να έχει η
Σλοβενία με τα Βαλκάνια;»
υποστηρίζει ο Κούντερα.

υπό την Οθωμανική αυτοκρατορία
και σε εκείνες που ήταν τμήμα της
Αυστροουγγαρίας, όπως η Σλοβενία;
ΜΠΟΖΙΝΤΑΡ: Ωραία, υπάρχουν διαφο
ρές. Πού είναι όμως τα σύνορα; Μήπως με
ταξύ Σλοβενίας και Κροατίας; Μα και η
Κροατία ανήκε στην Αυστροουγγαρία. Μή
πως μεταξύ Βοϊβοδίνας και Σερβίας; Μα η
Σερβία είναι ενωμένη τώρα με την Βοϊβοδί
να. Μήπως μεταξύ Βοσνίας και Κροατίας;
Μα η Βοσνία τον 19ο αι. ήταν αυστριακή
κτήση. Πού είναι λοιπόν τα σύνορα που ο
Κούντερα και η Ευρώπη τα διακρίνουν με
τόση ευκολία;
Τα Βαλκάνια αποτελούν ένα παράδειγμα
μικτής παράδοσης της Ευρώπης. Δέχομαι
από καθαρά ορθολογική άποψη ότι, εδώ
που έφθασαν τα πράγματα, η Γιουγκοσλα
βία πρέπει να διαλυθεί. Μας φαίνεται όμως
εντελώς αστείο είτε ότι οι Βόσνιοι δεν μπο
ρούσαν να συνυπάρξουν στο ίδιο κράτος με
τους Σλοβένους είτε ότι οι Σλοβένοι δεν
μπορούν να ζήσουν μαζί με τους Σέρβους...

Η μαύρη τρύπα τη ς Ευρώπης
Ζάγκρεμπ,
Κροάτ«ς
πολιτοφύλακες
και αστυνομικοί.

Συμμερίζεστε την άποψή του;
ΜΠΟΖΙΝΤΑΡ: Μα, τι σημαίνει Βαλκά-

vta;
ΣΒΕΤΛΑΝΑ: Τα Βαλκάνια είναι ένας μύ
θος της Ευρώπης που δυστυχώς εμείς οι
Βαλκάνιοι τον αποδεχόμαστε επειδή ακρι
βώς έχουμε το σύμπλεγμα της περιφέρειας
(γέλια ).
Θεωρώ την άποψη του Κούντερα ανεύθυ
νη. Η ανευθυνότητα έγκειται όχι φυσικά στο
ότι υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Σλοβε
νίας, αλλά στην διάκριση και υποτίμηση
των Βαλκανίων. Πάντοτε υπήρχαν ευρωπαίοι διανοούμενοι που επένδυαν σε μικρά έ
θνη. Αυτό είναι ωραίο. Ό μ ω ς ο Κούντερα
το κάνει εναντίον των άλλων εθνών. Κατ’
αυτόν τα άλλα μικρά έθνη είναι χειρότερα,
είναι... Βαλκάνια. Σε αυτό το σημείο εγώ
διαβλέπω κάποιο σπέρμα ρατσισμού... Ε ί
ναι ελεύθερος βεβαίως ο Κούντερα να διαλέ
ξει την αγάπη του — την Σλοβενία— αλλά
ας μην υποτιμά τα άλλα έθνη που υπάρχουν
εκεί γύρω ...

ΕΡ: Κατά τη γνώ μη σας υπάρχουν ή
όχι σημαντικές διαφορές στις
περιοχές και χώρες, όπως τα
Βαλκάνια, που βρέθηκαν επί αιώνες

ΕΡ: Πώς κρίνετε την στάση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην κρίση
της Γιουγκοσλαβίας;
ΣΒΕΤΛΑΝΑ: Για μένα με τη στάση τους
οι εταίροι της ΕΟΚ μοιάζουν να λένε: εμείς
εδώ είμαστε εντάξει, αλλά αυτοί εκεί πέρα
έχουν προβλήματα. Λες κι όσα συμβαίνουν
στην Γιουγκοσλαβία δεν συμβαίνουν στην
Ευρώπη...
Μ ΠΟΖΙΝΤΑΡ: Το ζήτημα είναι αν η Ευ
ρώπη θα αφήσει μια μαύρη τρύπα μέσα της.
Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί, δεν είναι δυ
νατόν να συνεχισθεί. Δεν με νοιάζει τι θα εί
ναι η νέα Γιουγκοσλαβία ή πόσα κράτη θα
δημιουργηθούν στη θέση της. Ξέρω όμως ό
τι αυτός ο χώρος πρέπει να επικοινωνεί, να
έχει ένα δίκτυο σχέσεων το οποίο δεν θα εξαρτάται — ελπίζω— από τα κράτη και τα
πολιτικά τους συστήματα, αλλά από τους ί
διους τους ανθρώπους και την ανάγκη τους
να έχουν σχέσεις μεταξύ τους.
Η Γιουγκοσλαβία που γνωρίσαμε διαλύ
θηκε, αυτό είναι φανερό. Ωστόσο θεωρώ ότι
η λύση η οποία θα δοθεί θα λαμβάνει υπ’ όψιν τη ν... Γιουγκοσλαβία. Στην Χάγη αυ
τές τις ημέρες οι εταίροι της ΕΟΚ προσπα
θούν να βρεθεί λύση συνολικά για την
Γιουγκοσλαβία, όχι μόνο για την Σλοβενία
ή την Κροατία.
ΕΡ: Τι βύχεσθε να γίνει;
ΣΒΕΤΛΑΝΑ: Να υπάρξει ειρήνη. Τίποτα
άλλο.

Το ζήτημα δεν είναι αν
υπάρχει ή όχι γιουγκοσλαβικό
έθνος, αλλά πώς ορίζουμε το
έθνος, ποια είναι τα κριτήρια.
Ωστόσο, είναι προφανές ότι ή
Γ ιουγκοσλαβία δεν έγινε έθνος.
Δ εν υπάρχει γιουγκοσλαβικό
έθνος, παρ’ ό,τι πολλοί
αισθάνονταν μ έχρ ι πρότινος
Γ ιουγκοσλάβοι

ΜΠΟΖΙΝΤΑΡ: Ν α σταματήσουν οι άν
θρωποι να αλληλοσκοτώνονται. Αν έχουν
την ...δυνατότητα (παύση) να μη σκοτώ
νονται, θα μπορέσουν να βρουν πάλι το εν
διαφέρον να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.
Δεν θα έχει σημασία αν η Σλοβενία και η
Κροατία θα είναι ανεξάρτητες ή αν τα σύνο
ρα θα αλλάξουν.
Ας φθάσουμε σε συμφωνία ειρήνης τώρα
στην Χ άγη. Μόνο όταν γίνει ειρήνη θα μπο
ρέσουμε να σκεφθούμε λογικά, να κάνουμε
πολιτική και πολιτισμό. Αυτό εύχομαι.
ΕΡ: Βρίσκεστε στην Αθήνα από τον

Ιούνιο και πρόκειται τις επόμενες
ημέρες να επιστρέφετε στην
Αουμπλιάνα.
ΣΒΕΤΛΑΝΑ: Φύγαμε οδικώς από την
Αουμπλιάνα, με αρκετές δυσκολίες βε
βαίως, την πέμπτη ημέρα του πολέμου. Ό 
λο αυτό το διάστημα στην Αθήνα φυσικά συ
ζητάμε με τους φίλους μας για. την Γιουγκοσλαβία...
Τι μου έχει μείνει περισσότερο από αυτό
τον πόλεμο που τον ζω από απόσταση; Έ 
χω μπροστά μου συνεχώς τις εικόνες που εί
δα στην τηλεόραση. Από την μια πλευρά ε
κείνα τα παιδιά στην Κροατία που παριστά
νουν τους ψευτο-Ράμπο και γλεντάνε τον
πόλεμο..,. Από την άλλη πλευρά εκείνες οι
φοβερές εικόνες των Σέρβων εθνικιστών με
το ψευτομεξικάνικο επαναστατικό ύφος.
Ποιοι είναι άραγε όλοι αυτοί; Από ποια
χώρα έρχονται; Τ ι διαβάσανε, τι ακούσανε
αυτά τα παιδιά πριν πάνε να σκοτώσουν και
να σκοτωθούν; Αναρωτιέμαι, μόνο μέσα σε
τέσσερα χρόνια κατόρθωσε η προπαγάνδα
να καταστρέψει τόσο πολύ τους ανθρώπους;12

1. Μυθιστοριογράφο;, δοκιμιογράφο;, ο οποίο;
πιθανέ πριν δύο χρόνια. Από τη δεκαετία του '70
ζούαε στην Γαλλία.
2. Μιλάν Κούντερα, «//fa u t sauver la Slovénie», Le
Monde, 4/7/91.
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ΚΚΕ και Μακεδονία
Ο ι σχέσεις του ΚΚΕ με την Μ ακεδονία και το λεγόμενο «μακεδονικό π ρ ό β λ η μ α » γνώρισαν πολλές διακυμάνσεις από την ίδρυση του κόμματος μέχρι σήμερα. Είναι
ένα θέμα - ταμπού στο οποίο η Αριστερά γενικότερα δείχνει μ εγάλη «ευαισθησία»
είτε ποιώ ντας την νήσσα είτε αποφεύγοντας να τοποθετηθεί ιστορικά επί της ουσίας:
κι αν η στάση αυτή «εξηγείται» γ ια πολύ συγκεκριμένους λόγους όσον αφορά το π α 
ρελθόν, δύσκολα μπορεί να ερμηνευτεί σήμερα. Μ ετά την περίφημη 6η Ο λομέλεια
του 1956, όταν τα «αδελφά» κόμμ ατα ανέτρεψαν τον Μ άρτη του 1956 την ηγεσία
του Ζ αχαριάδη και υποτίθεται ότι αποκατέστησαν τις «λενινιστικές» α ρχές, δεν εί
ναι γνω σ τή καμιά ολοκληρω μένη τοποθέτηση οργάνου επί του θέματος πέρα από
τις γενικόλογες εκτιμήσεις περί «σοβαρών π ολιτικώ ν λαθών» της καθοδήγησης ή
της «αριστερίστικης πολιτικής» της στην περίοδο 1946-49. Ούτε το ΚΚΕ, ούτε η
προδικτατορική ΕΔΑ, ούτε το Κ Κ Ε εσ., ούτε η ΕΑΡ έχουν τοποθετηθεί αναλυτικά
στο θέμα αυτό (κάθε διορθω τική επισήμανση ευπρόσδεκτη). Ιδιαίτερα, σήμερα, λ ό 
γ ω της προκλητικότητας τω ν Σ κ ο π ιώ ν , επιβά λλετα ι η κριτική τοποθέτηση της Αριστεράς έναντι τω ν ιστορικών της πεπραγμ ένω ν και. στάσεων και η διευκρίνιση της
σημερινής της θέσης, που δεν μπορεί απ λώ ς να εξαντλείται στο ότι «δεν υπάρχει
Μ ακεδονικό».
Τ ο σ ημείω μα που ακολουθεί δεν είναι ολοκληρω μένο από την άποψη της ευρύτε
ρης δέσμης τω ν παραγόντω ν που επηρέαζαν τη στάση του ΚΚΕ και από την άποψη
τω ν συγκρούσεων και αποφάσεων στον βαλκανικό χώ ρ ο . Εν τούτοις, το σημείω μα
επισημαίνει ορισμένα καίρια γεγονότα και κατά συνέπεια μπορεί να κεντρίσει το εν
διαφέρον γ ια μια πιο συστηματική έρευνα.

Ο Παύλος Μελάς
ΐΜίκης Ζέζας), που
εικονίζεται επάνω
με ατολή
μακεδονομάχου οε
πίνακα του
Ιακωβίδη, υπήρξε
ένας από τους
τέσσερις
αξιωματικούς που η
κυβέρνηση
Θεοτόκη αποφάσισε
στις αρχές του
1904 να στείλει ως
οργανωτές του
αγώνα στην
Μακεδονία
(Αθήνα, Εθνικό
Ιστορικό ΜουσείοΙ.
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του Κ . Βασιλείου

Μ εσοπόλεμος
ο «Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα»
Ελλάδος που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο
του 1918 μετονομάστηκε σε Κομμου
νιστικό Κόμμα Ελλάδος (Ελληνικό Τμήμα
της Κομμουνιστικής Διεθνούς, ίδρυση
1919) αφού φυσικά αποδέχθηκε τους 21 ό
ρους της. Ο 16ος όρος προέβλεπε σαφώς ότι
«όλες οι αποφάσεις των συνεδρίων της AΔ
καθώς και της Εκτελεστικής Επιτροπής εί
ναι υποχρεωτικές για όλα τα κόμματα που
ανήκουν στην Κ.Λ.».
Τα ΚΚ που ανήκαν στην ΚΛ αποκαλούν
ταν «τμήματα της ΚΛ» και για την καλύτε
ρη καθοδήγησή τους ήταν ενταγμένα σε ο
μοσπονδίες. Τα ΚΚ των Βαλκανικών χ ω 
ρών ήταν ενταγμένα στη «Βαλκανική Κ ομ
μουνιστική Ομοσπονδία» ( B K Ü ) όπου κυ
ρίαρχο ρόλο έπαιζε το Κ Κ Βουλγαρίας με
τα εξέχοντα στελέχη του Δ η μ η τ ρ ώ φ και
Μ α ν ο υ η λ ίσ κ ι τα οποία είχαν μεγάλη ε
πιρροή στην Κ Δ και φυσικά στο Κ Κ Σ Ε .

Τ

Η Βουλγαρία είχε ήδη «δραστηριοποιη
θεί» στην Μακεδονία από τα τέλη του περα
σμένου αιώνα με τους κομιτατζήδες που
τρομοκρατούσαν τους πληθυσμούς της πε
ριοχής υπό τον Οθωμανικό τότε ζυγό και
κυρίως μέσω της Εσωτερικής Μακεδονικής
Επαναστατικής Οργάνωσης, γνωστής με
τα αρχικά I.M.R.O., που είχε σαφώς διακη
ρυγμένο στόχο την «πλήρη πολιτική αυτο
νομία» της περιοχής μέχρι και το Αιγαίο!
Η IMRO υποκίνησε «επανάσταση» στα
βιλαέτια του Μοναστηριού και της Αδριανούπολης, που καταπνίγηκε σε 3 εβδομάδες
από τους Οθωμανούς, καθώς και στην σέρ
βική Μακεδονία. Στο Κρούσοβο, κοντά στα
Σκόπια, όπου κατοικούσαν κυρίως Έλληνες
έγιναν ανελέητες σφαγές από την Οργάνωση.
Με τους Βαλκανικούς πολέμους (191213) και την εγκατάσταση 700.000 προσφύ
γων από την Μικρά Ασία, η εθνολογική
σύνθεση της Μακεδονίας άλλαξε ριζικά υπέρ
της Ελλάδας. Η επίσημη ελληνική απογραφή του 1928 έδειξε ότι σε σύνολο πληθυσμού
6.032.761 κατέγραψε 81.984 σλαβόφω
νους Έλληνες. Η απογραφή αυτή επιβε
βαίωνε τις εκτιμήσεις της απογραφής της
Κοινωνίας των Εθνών (1926) κατά την ο
ποία η Μακεδονία κατοικείτο σε ποσοστό
88,8% από Έλληνες, 5,1% από Βουλγά
ρους και 6% από διάφορες εθνότητες. Κατά
συνέπεια το λεγόμενο «μακεδονικό» πρό
βλημα πέρα από τις εδαφικές διευθετήσεις
είχε και εθνολογικά λυθεί για την Ελλάδα.

Μετά τον διορισμό του Λάμπρου Κορόμηλά το 1904 ως γενικού προξένου
της Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη, το Προξενείο μεταβλήθηκε σε αληθινό ε
πιτελείο του Μακεδονικού αγώνα.
Επάνω: το προσωπικό του ελληνικού Προξενείου της Θεσσαλονίκης σε ο
μαδική φωτογραφία του 1908 (Αθήνα, συλλογή Ιωάννη ΜαζαράκηΙ.

Ο Λάμπρος Κορομηλάς, όταν έφτασε ως γενικός πρόξενος στην Θεσσαλο
νίκη τον Μάιο του 1904, είχε ήδη σχηματίσειμια πολύ σαφή εικόνα του
κινδύνου που διέτρεχε ο ελληνισμός στην Μακεδονία και είχε φτάσει στο
συμπέρασμα πως έπρεπε με κάθε μέσο να παρεμποδισθεί η βουλγαρική
προπαγάνδα και δράση (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικά Μουσείο).

Δυστυχώς όχι για τους γείτονες της.
Στο 5ο Συνέδριο της Β Κ Ο που συνήλθε
στην Μόσχα το 1923 υιοθέτησε απόφαση με
ρητή τη διατύπωση του συνθήματος για μία
«αυτόνομη και ανεξάρτητη Μακεδονία
και Θράκη». Ο αντιπρόσωπος του Κ Κ Ε
Σ α ρ γο λ ό γο ς υπέγραψε την απόφαση,
πράγμα που προκάλεσε σάλο στην Αθήνα.
Αντί να γυρίσει στην Αθήνα μετανάστευσε
απ ’ ευθείας στις Η Π Α . Ωστόσο, ορισμένα
μέλη της Κ Ε συζητούσαν την αποδοχή της
απόφασης. Μόνο ο Γ ιά ν ν η ς Κ ορδάτος,
εκδότης του «Ριζοσπάστη», απέρριψε σα
φώς την απόφαση της Κομιντέρν. Τελικά α
πόφαση το Κ Κ Ε δεν έπαιρνε.
Σύντομα όμως, στο 6ο Συνέδριο της
Β Κ Ο τον Μάρτιο του 1924 οι αντιπρόσωποι
του Κ Κ Ε Π ουλιόπουλος και Μ ά ξιμ ο ς
υιοθέτησαν άνευ όρων την βουλγαρική άπο
ψη. Το σύνθημα «ενωμένη και ανεξάρτητη
Μακεδονία» υιοθετήθηκε και στο 5ο Συνέ
δριο της Κομιντέρν (Μάϊος - Ιούνιος 1924)
υπό την πίεση των Βουλγάρων και Ρώσων.
Πουλιόπουλος και Μάξιμος ψήφισαν υπέρ
και στο Έκτακτο Συνέδριο του Κ Κ Ε που
συνήλθε στις 26 Νοεμ. - 30 Δεκ. 1924 στην
Αθήνα υποστήριξαν την άποψή τους. Ο κομ
μουνιστής ηγέτης Σ τα υ ρ ίδ η ς που γνώριζε
την κατάσταση στην Μακεδονία και υπο
στήριξε την ελληνικότητά της υπέβαλε σχε
τικό υπόμνημα. Ό ντας όμως εξόριστος, η
θέση του απορρίφθηκε. Επρόκειτο για μια

απόφαση - ορόσημο στο θέμα αυτό. Η από
φαση αναγνώριζε το δικαίωμα «των λαώ ν
της Μ ακεδονίας και Θράκης» για αυτοδιά
θεση και απόσχιση από την Ελλάδα και υ
ποστήριζε τη λογική ότι ο διαμελισμός της
Μακεδονίας μεταξύ Γιουγκοσλαβίας, Ε λ 
λάδας και Βουλγαρίας «όξυνε ακόμα π ε
ρισσότερο την επιθυμία τω ν Μακεδόνων
να ενώσουν τα τρία κομμάτια της διαμελι
σμένης πατρίδας τους και να σχηματίσουν
μια ενωμένη και ανεξάρτητη Μ ακεδονία».
Και πάλι ο Γ. Κ ορδάτος το 1927 υψώ
νει φωνή διαμαρτυρίας στον «Ριζοσπάστη»
εις μάτην όμως, ενώ ο Πουλιόπουλος προ
τείνει τώρα τη θέση για «αυτοδιάθεση» του
«μακεδονικού λαού» με δικαίωμα απόσχι
σης.
Στο μεταξύ η ηγεσία του ΚΚΕ έχει περά
σει στα χέρια των Κουτβιστών, των στελε
χών που έχουν εκπαιδευτεί στην κομματική
σχολή της ΕΣΣΔ. Η «ερμηνεία» του Πουλιόπουλου απορρίπτεται στο τρίτο Τακτικό
Συνέδριο του κόμματος που συνέρχεται τον
Μάρτιο του 1927.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι βουλευτές του
κόμματος δεν υποστήριξαν την απόφαση για
την Μακεδονία και κατηγορήθηκαν για
«ρεφορμιστικό ευνουχισμό», τους απαγο
ρεύτηκε δε να εκπροσωπούν το κόμμα στην
Βουλή.
Ό μ ω ς σταδιακά η θέση του ΚΚΕ τροπο
ποιείται ελαφρά. Στο 4ο Συνέδριο (Δεκ.

1928) γίνεται λόγος πλέον για «καταπιε
σμένες εθνότητες» που απέμειναν σε Μακε
δονία και Θράκη ενώ το 1931 η θέση του
Κ Κ Ε επιβεβαιώνει το «ανεξάρτητη» Μακε
δονία, αποσιωπά όμως το «ενω μένη»... Η
ελαφρά αυτή μετακίνηση σίγουρα είχε σχέ
ση με την ήττα του Κ Κ Ε στις εκλογές του
1928.
Η θέση του Κ Κ Ε για το «μακεδονικό
πρόβλημα» μεταβάλλεται αργότερα, στο 6ο
Συνέδριο (Δεκ. 1935) αφού είχε προηγηθει
σχετική απόφαση της Κ Ε (1 1 /6 /3 5 ). Στην
απόφαση αυτή γίνεται λόγος για «πλήρη ι
σότητα των μειονοτήτω ν», αναγνωρίζεται
ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού της Μακε
δονίας είναι ελληνική και το όλο θέμα καλύ
πτεται κάτω από την «Λενινιστική - Σ ταλι
νική» αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών. Υ
πογραμμίζεται συνάμα ότι η πλήρης εθνική
αποκατάσταση του Μακεδονικού λαού θα
βρει δικαίωση μόνο με την επικράτηση της
σοβιετικής εξουσίας στα Βαλκάνια.

Κ α το χή κ α ι Α ντίσταση
Η κατοχή της Γιουγκοσλαβίας και της
Ελλάδας από τα γερμανικά, ιταλικά και
βουλγαρικά στρατεύματα ανατρέπει και π ά
λι το σκηνικό στην Μακεδονία. Οι Βούλγα
ροι και οι ένοπλες συμμορίες του Κ άλτσεφ
αλωνίζουν. Ο ελληνικός πληθυσμός στενά
ζει. (Οι Βούλγαροι εγκατέλειψαν τα ελλη
νικά εδάφη τον Νοέμβριο του 1944 μόνο
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μετά από σθεναρές διαμαρτυρίες των δυτι
κών κρατών). Το ΚΚ Βουλγαρίας αποκτά
τον έλεγχο του ΚΚ Γιουγκοσλαβίας εγκαθιστώντας τον δικό του άνθρωπο και υιοθε
τώντας πολιτική μη επιθέσεως εναντίον των
γερμανικών στρατευμάτων κατοχής. Ο έ
λεγχος διατηρείται μέχρι το καλοκαίρι του
1943 όταν ο Τ έμ π ο εκπρόσωπος του Τίτο,
κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και
να συστήσει ΚΕ του ΚΚ Μακεδονίας και
«Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό». Το Νο
έμβριο του 1943 ο Τ ίτ ο αναγνωρίζει την ύ
παρξη «μακεδονικού έθνους», χωρίς φυσικά
καμιά ιστορική θεμελίωση και υπόσχεται
την ένταξή του στην μεταπολεμική ομο
σπονδία της Γ ιουγκοσλαβίας.
Από τότε φαίνεται να αρχίζει και η ενερ
γός ανάμειξη της Γ ιουγκοσλαβίας στο
«Μακεδονικό» με την αποστολή του Τέμπο
στο αρχηγείο του ΕΛΑΣ στην Μακεδονία,
όπου την ευθύνη για το ΚΚΕ είχε ο Ανδρέας Τ ζ ή μ α ς . Συμφωνήθηκε τότε η οργάνω
ση από τον ΕΛΑΣ και υπό την αιγίδα των
σλαβόφωνων Ελλήνων της Μακεδονίας.
Δόθηκε άδεια για τη σύσταση του Σλαβομακεδονικού Εθνικού Μ ετώ που (SNOF).
Συγκρούσεις και διαφωνίες μεταξύ του Ε
ΛΑΣ και του SNOF ήταν συχνές. Η ηγεσία
του SNOF προπαγάνδιζε ανοιχτά την ενσω
μάτωση της ελληνικής Μακεδονίας στην
Γιουγκοσλαβία. To SNOF υπό τον Γκότεφ
πίεζε για περισσότερη αυτονομία στη δράση
του και μεγαλύτερη στρατολόγηση σλαβό
φωνων. Ο αρχηγός του ΕΛΑΣ Σ α ρ ά φ η ς υ
ποστήριζε την διάλυση του SNOF διά της
βίας.
Τελικά τον Οκτώβριο του 1944 ο ΕΛΑΣ
περικύκλωσε το τάγμα του Γκότσεφ και θα
το εκμηδένιζε αν δεν επενέβαινε η τοπική
οργάνωση Φλώρινας του ΚΚΕ που βοήθησε
τον Γ κότσεφ να διαφύγει στην Γ ιουγκοσλαβία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τόσο το
ΚΚΕ όσο και το ΕΑΜ δεν είχαν τότε συγκε
κριμένη και ξεκαθαρισμένη πολιτική για το
«Μακεδονικό», αλλά και δεν υπάρχει αμφι
βολία ότι πολλοί «Σλαβομακεδόνες» κομ
μουνιστές ανεπιφύλακτα υποστήριζαν αποσχιστικές τάσεις. Σύμφωνα με έναν ειδικό ε
πί του θέματος «οι εξτρεμιστές Σλαβομα
κεδόνες” που αναδύθηκαν σαν επα να στά
τες κα τά τη διάρκεια της κατοχής δεν ήταν
ούτε Βούλγαροι ούτε "Μ ακεδόνες” γιου
γκοσλαβικού τύπου. Α ποτελούσαν απλώς
ομάδα σλαβόφωνων κατοίκω ν σε ένα απο
μακρυσμένο μέρος της Ελλάδας, που λό 
γω της αντίθεσής τους απέναντι στα αυ
θαίρετα μέτρα τω ν αρχών στράφηκαν
πρώτα προς την Βουλγαρία και αργότερα
προς την Γιουγκοσλαβία» (βλ. Ε. Kofos,
Nationalism and Communism in Macedo
nia, Institute fo r Balkan Studies, 1964, σελ.
131).
Υπήρξαν κομμουνιστές ηγέτες, όπως ο
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Ο Κωνσταντίνος
Μαζαράκης Αινιάν (Ακρίτας)
δεν υπήρξε μόνον
αρχηγός
σημαντικού
σώματος κατά
τον Μακεδονικό
αγώνα, αλλά και
συντονιστής της
δράσεως των
ελληνικών
σωμάτων
κεντρικής και
δυτικής
Μακεδονίας και
σύνδεσμος μεταξύ
των ελληνικών
Προξενείων
Θεσσαλονίκης και
Μοναστηριού
(Αθήνα, συλλογή
Ιωάννη
Μαζαράκη).
Γ . Ζ εύγος, που υποστήριζαν ένθερμα την
άποψη ότι η Μακεδονία ήταν ελληνική γη
και δέχονταν τα «ίσα δικαιώματα» των
μειονοτήτων και για την Μακεδονία και για
την Β. Ή π ε ι ρ ο , (την ελληνική δηλαδή
μειονότητα της Αλβανίας).

Απελευθέρωση και Εμφύλιος
Το σκηνικό στην Μακεδονία αλλάζει και
πάλι με την απελευθέρωση, την δημιουργία
του «Μακεδονικού» Ομόσπονδου κράτους
της Γιουγκοσλαβίας (2 /8 /4 4 ) και την ανά
ληψη της διακυβέρνησης τής Βουλγαρίας α
πό το Πατριωτικό Μέτωπο (9 /9 /4 4 ), ό
που κυριαρχεί το ΚΚ. Η πρωτοβουλία στο
θέμα παραχωρείται στην Γιουγκοσλαβία
που επιμένει περί «μακεδονικού λαού», ενώ
η Βουλγαρία στην Διάσκεψη Ειρήνης στο
Παρίσι διεκδικεί από την Ελλάδα την Δυτι
κή Θράκη. Συνάμα, υπολογίζεται ότι μετα
ξύ 20.000 με 25.000 «Σλαβομακεδόνες»
εγκατέλειψαν την Ελλάδα με προορισμό την
Βουλγαρία και την Γ ιουγκοσλαβία.
Η συνάντηση Τ ίτ ο και Δ η μ η τρ ώ φ στο
Μπλεντ (2 /8 /4 7 ) επισφραγίζει την αλλαγή
της βουλγαρικής πολιτικής στο Μακεδονι
κό. Αναγνωρίζονται τα «εθνικά δικαιώμα
τα» των κατοίκων του Πιρίν.
Στην Ελλάδα ο θεωρητικός του ΚΚΕ Γ .
Ζεύγος τοποθετείται δημόσια το 1945 στο
θέμα διακηρύσσοντας την ελληνικότητα της
Μακεδονίας ενώ στο 7ο Συνέδριο του κόμ
ματος ο γ .γ . Ν . Ζ α χ α ρ ιά δ η ς ενώ αναφέ-

ρεται με απόλυτο σεβασμό στα «δικαιώμα
τα της Σλάβο μακεδονικής μειονότητας»
θεωρεί ότι η ελληνική Μακεδονία κατοικείται κατά 90 % από Έλληνες κι ότι αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής επικρά
τειας.
Στις αρχές του 1946 υπολογίζεται ότι
κάπου 25.000 κομμουνιστές από την Ελλά
δα είχαν συγκεντρωθεί στην Γιουγκοσλα
βία, όπου στο στρατόπεδο του Μπούλκες υφίσταντο στρατιωτική εκπαίδευση για ανταρτική δράση στην Ελλάδα και φύσικά πο
λιτική εκπαίδευση.
Συστήνεται νέα οργάνωση, το Εθνικό Α 
πελευθερωτικό Μ έτω πο ( NOF) από εκπαι
δευμένους «Σλαβομακεδόνες» που συμμετέ
χει ενεργά στον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλά
δα και αποτελεί το βασικό όργανο των σχε
δίων της Γιουγκοσλαβίας. Μετά την επί
σκεψη του Ζαχαριάδη στην Γ ιουγκοσλαβία
το 1946 το NOF γίνεται δεκτό στο ΕΑΜ.
Το 1947 το NOF έχει ένοπλες δυνάμεις που
τίθενται υπό την διοίκηση του «Δημοκρατι
κού Στρατού» και συγκεκριμένα του Μ ά ρ 
κου Β α φ ειά δη . Προς τα τέλη του 1947 το
NOF ελέγχει μεγάλο μέρος του εναπομείναντος σλαβόφωνου ελληνικού στοιχείου
στην Μακεδονία και στρατολογεί σε εθελον
τική και ενιαία βάση μεταξύ του πληθυσμού
αυτού.
Υπολογίζεται ότι στις αρχές του 1948
κάπου 11.000 «Σλαβομακεδόνες» αντάρτες
υπηρετούσαν μέσω του NOF στις τάξεις του
«Δ .Σ .». Εκτιμάται επίσης ότι ο «Δ .Σ.»

άρχισε να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό στρα
τιωτικά από αυτό το «Σλαβομακεδονικό»
στοιχείο, το οποίο υπολογίζεται μεταξύ 2030% του συνόλου των δυνάμεών του.
Το σχίσμα μεταξύ της Κομινφόρμ και
του Τίτο δημιούργησε σοβαρά προβλήματα
στο ΚΚΕ και στην διεξαγωγή του εμφυλίου
πολέμου. Eivat γνωστή η απόφαση της 4ης
Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ (2 8 /7 /4 8 )
που παίρνει το μέρος της Διεθνούς, αλλά
κρατείται, για ευνόητους λόγους, μυστική.
Σύντομα το ΚΚΕ ξεκαθαρίζει την ηγεσία
του NOF από τα φιλογιουγκοσλαβικά στοι
χεία και τα αντικαθιστά με πιστά στην Κο
μινφόρμ. Μετά την μαζική εκδίωξη των φιλογιουγκοσλαβικών στοιχείων και την μα
ζική έξοδό τους στην Γιουγκοσλαβία φαίνε
ται ότι η πλειοψηφία των «Σλαβομακεδόνων» ευνοεί την βουλγαρική γραμμή για
αυτονομία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην «προσω
ρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση» περιλαμβά
νεται ο Μιτρόφσκι ως «Υπουργός τροφί
μων» και ο Κότσεφ ως Διευθυντής Εθνι
κών Μειονοτήτων στο «υπουργείο Εσωτε
ρικών», αμφότεροι ανώτατα στελέχη του
NOF.
Στο μεταξύ, τον Νοέμβριο του 1948 ο
Βαφειάδης, που εκτός των άλλων έχει σο
βαρές αντιρρήσεις για την πολιτική στο Μ α
κεδονικό, καθαιρείται και αρχηγός του
«Δ .Σ .» αναλαμβάνει ο ίδιος ο Ν. Ζ αχαρώ 
δης.
Ot εξελίξεις αυτές και η πίεση του ΛΌ/7ο
δηγούν στην μοιραία απόφαση της 5ης Ολο
μέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ (Ιαν. 1949), όπου
γίνεται λόγος για «μακεδονικό λαό» και
«πλήρη εθνική αποκατάσταση». Επανέρ
χεται δηλαδή το ΚΚΕ στην πολιτική της «ε
νιαίας και ανεξάρτητης Μακεδονίας».
Στο 2ο Συνέδριο του NOF ο ίδιος ο Ζα
χαρώδης υιοθετεί απόφασή του που μιλά
για «ανεξάρτητη Μακεδονία» στο πλαίσιο
«Βαλκανικής Ομοσπονδίας». Λίγο αργό
τερα, τον Μάρτιο, κάτω από πολλές αντι
δράσεις, η γραμμή τροποποιείται έμμεσα.
Τώρα γίνεται λόγος για «αυτοδιάθεση των
Μ ακεδόνων». Ωστόσο το ΚΚΕ συμφωνεί
στην ίδρυση ξεχωριστών κομματικών οργα
νώσεων για τους «Σλαβομακεδόνες» (Μ α
κεδονία του Αιγαίου).

Μετά την ήττα κι ενώ ο Ζαχαρώδης επέ
μενε ότι η πολιτική του ΚΚΕ στο Μακεδονι
κό ήταν ορθή το μέλος της ΚΕ Μ . Παρτσαλίδης επέκρα/ε την πολιτική αυτή σαν
λάθος σε σχολική έκθεσή του και στην 7η
Ολομέλεια της ΚΕ (Μάϊος 1950). Παρ’ ό
λα αυτά, το 1952, το ΚΚΕ συστήνει νέα ορ
γάνωση «Σλαβομακεδόνων» (Iliden) με
σαφή αντιγιουγκοσλαβικό χαρακτήρα. Ι
δρύει μάλιστα και σχολεία για την διδασκα
λία της «σλαβομακεδονικής διαλέκτου», ε
νώ παράνομοι κομματικοί πυρήνες λειτουρ
γούν στην ελληνική Μακεδονία.
Μετά τον θάνατο του Στάλιν (5 /3 /5 3 )
τα πράγματα αλλάζουν και πάλι. Η Βουλ
γαρία ξαναβαφτίζει τους κατοίκους του Πιρίν «Μακεδόνες», ενώ το ΚΚΕ στην 6η Ο 
λομέλεια (1956) με την βοήθεια των «α
δελφών κομμάτων» αποκαθηλώνει τον Ζα
χαρώδη. Ο νέος γ .γ . Κ. Κ ολιγιάννης, ε
πικρίνει την απόφαση του 1945 για το Μα
κεδονικό σαν πολύ σοβαρό αριστερίστικο και
σεχταριστικό λάθος. Η νέα πολιτική του
ΚΚΕ επανέρχεται στην θέση των «ίσων δι
καιω μάτω ν για τους Σλαβομακεδόνες» οι
οποίοι εξισώνονται με την «τουρκική μ ειο 
νότητα» της Δυτικής Θράκης.
Μεταξύ 1957 και 1962 οι Γιουγκοσλά
βοι φαίνεται ότι κατάφεραν να συγκεντρώ
σουν μεγάλο μέρος των «σλαβομακεδόνων
προσφύγων» στους οποίους και απέδωσαν
γιουγκοσλαβική υπηκοότητα. Προς τα τέλη
του 1962 υπολογίζεται ότι ο αριθμός των
«προσφύγων» αυτών ανερχόταν στις
40.000.
Νέα στροφή στις σχέσεις της εξόριστης η
γεσίας του ΚΚΕ και της Γιουγκοσλαβίας
σημειώνεται το 1962 μετά την επίσκεψη

Χρουτσώφ στο Βελιγράδι και το λυώσιμο
των πάγων. Οι επιθέσεις του ΚΚΕ εναντίον
της Γιουγκοσλαβίας σταματούν.

Επίλογος
Η συνοπτική αυτή εξιστόρηση δεν απο
σκοπεί στο να ξανανοίξει παλιές πληγές.
Δεν υφίσταται σήμερα θέμα1ούτε για το
ΚΚΕ ούτε για τον ΣΥΝ. Σαφείς ήταν οι
πρόσφατες δηλώσεις τόσο της κ. Παπαρήγα όσο και της κ. Δαμανάκη.
Η στάση όμως του ΚΚΕ στο Μακεδονι
κό, οι διακυμάνσεις της πολιτικής του που
εξηγούνται από διάφορους προσδιοριστικούς
παράγοντες ot οποίοι έχουν σχέση τόσο με
την ιδεολογία του κόμματος και τις διεθνείς
δεσμεύσεις του όσο και με τις πρακτικές του
πολιτικές ανάγκες σε διάφορες κρίσιμες
καμ πές της εξέλιξής του, αποτελούν μέρος
της ιστορικής διαμόρφωσης του προβλήμα
τος.
Δια πυράς και σιδήρου το θέμα για την
Ελλάδα είναι ανύπαρκτο και η δήθεν «μειο
νότητα» που επικαλούνται τα Σκόπια φάν
τασμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βρίσκουμε
το θέμα συνεχώς μπροστά μας, λόγω της
πολιτικής και των φιλοδοξιών των Σκο
πιών. Ό μ ω ς, ακόμη και μια πρόχειρη ιστο
ρική ανάγνωση της ιστορικής εξέλιξης του
θέματος είναι αρκετή για να δείξει το «με
γάλο παιχνίδι» στα Βαλκάνια, με επίκεντρο
το «Μακεδονικό». Όπου για μία ακόμη
φορά αποδεικνύεται ότι πέρα από τις ταξικές
ιδεολογίες ο εθνικισμός παραμένει μία συγ
κλονιστική και δεσπόζουσα ιστορική δύνα
μη, δημιουργική αλλά και καταστροφική
συνάμα για πολιτικά κόμματα και κράτη.

□

Μετά τον εμφύλιο
Σε λίγους μήνες η Γ ιουγκοσλαβία κλείνει
τα σύνορα (2 3 /7 /4 9 ) και το τέλος του εμ
φυλίου πλησιάζει με την ήττα του «Δ .Σ .»
στον Γράμμο και το Βίτσι. Οι «Σλαβομα
κεδόνες» εγκαταλείπουν κι αυτοί την Ελλά
δα. Ot Ελληνικές αρχές υπολόγισαν τους αποχωρήσαντες σε 35.000. Σύμφωνα με την
ελληνική απογραφή του 1951 στην Ελλάδα
απέμειναν 42.000 σλαβόφωνοι με ελληνική
συνείδηση.

Ο Τσόντος (Βάρδας) που έφτασε μι αρκιτούς Κρητικούς αντικατέστησι τον Νοέμβριο του 1904 τους
Κατιχάκη και Γύπαρη στην αρχηγία του αγώνα στην Δυτική Μακιδονία και έπαιξι σημαντικά ρό
λο μέχρι το τέλος του αγώνα το 1908. Το σώμα του Τσόντου (Αθήνα, συλλογή Ιωάννη Μαζαράκη).
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Γ ΙΟ Υ Γ Κ Ο Σ Λ Α Β ΙΑ :

Μια ελληνική πολιτική στηριγμένη στο

και την Αυστροουγγρική αφ’ ετέρου κυριαρ
χία. Οι Σέρβοι στην Κροατική επαρχία της
Κράινα π .χ ., οι οποίοι σήμερα θέλουν να α
ποσπάσουν την περιοχή τους από την Κροα
τία, εγκαταστάθηκαν εκεί κατά το τέλος
του 16ου αιώνα, όταν η επαρχία αυτή απο
τελούσε το «θερμό» στρατιωτικό σύνορο του
κράτους των Αψβούργων με την Οθωμανι
κή αυτοκρατορία. Η Βιέννη φρόντισε να
προσελκύσει εκεί σέρβικούς πληθυσμούς που
καταπιέζονταν από τον τουρκικό ζυγό, εγγυήθηκε ειδικά δικαιώματα αυτονομίας
τους, τους απάλλαξε από την φορολογία,
εγγυήθηκε την αυτονομία της Ορθόδοξης ε
πισκοπής τους και παραχώρησε την επικαρ
πία όλων των εδαφών, παρ’ όλο που ο Κάιζερ κράτησε την ιδιοκτησία του. Ή αυτονο
μία αυτή που ίσχυε μέχρι πρόσφατα (την
κατήργησε η νέα κροατική κυβέρνηση του
Franjo Tudzman) ήταν το αντάλλαγμα για
την υπεράσπιση των Αυστροουγγρικών συ
νόρων από αυτούς τους Σέρβους αγρότες στρατιώτες της Κράινα, η οποία ονομαζό
ταν τότε «Πολεμική Κράινα» ( Vojna Kra
jina) . Αυτό το παράδειγμα, το οποίο επιβε
βαιώνει Σέρβος συγγραφέας (ο Ivan Ivanji
στο Spiegel, τεύχος 31/1991) διαψεύδει τα
επιχειρήματα του Σέρβου εθνικοκομμουνιστή ηγέτη Μιλόσεβιτς, τα οποία στηρίζουν
τον σημερινό Μεγαλοσερβικό επεκτατισμό
που αποδέχεται ο Χρ. Λαζαρίδης. Η πραγ
ματικότητα, Βαλκανική και Ευρωπαϊκή, εί
ναι μερικές φορές περισσότερο πολυσύνθετη
από τον απλοϊκό κανόνα ο οποίος ταυτίζει
το έθνος με τον χώρο ενός κρατικού μορφώ
ματος.
Ουγγρικής καταγωγής μουσονλμά■ νους δεν θα βρει ο Χρ. Λαζαρίδης
στην Βοϊβοντίνα ακόμη και αν την ψάξει
σπιθαμή προς σπιθαμή. Η αυτόνομη αυτή ε
παρχία της Σερβίας έχει πλειοψηφία Σέρβων, έχει Ουγγρική μειονότητα, έχει επί
σης λίγους Κροάτες, Εβραίους, Γερμανούς
και Σλοβάκους ποικίλων χριστιανικών δογ
μάτων, μουσουλμάνους όμως έχει μόνον
κάποιους μετανάστες από την Βοσνία. Το
«μουσουλμανικό τόξο» δεν θα φθάσει άλλη
φορά έξω από τα τείχη της Βουδαπέστης
και της Βιέννης.
βίας ούτε στη μεταπολεμική χάραξη των
H στάση των Γ ερμανών (και των
ι συνόρων από τον Τίτο, αλλά δημιουργήθη■ Ιταλών) δεν αποτελεί «ιδιοτελή ε
και
κε κυρίως σε προηγούμενους αιώνες, όταν ο
θνικιστική συμπεριφορά» περισσότερο απ
χώρος της Γιουγκοσλαβίας παρέμενε διαι ό,τι η διαφορετική στάση της Αγγλίας,
ρεμένος κάτω από την Οθωμανική αφ’ ενός
Γαλλίας, Ισπανίας ή Ελλάδας στο Γιουγ-

Η συζήτηση για την Γιουγκοσλαβία και την Βαλκανική Χερσόνησο δυσκολεύ
εται να προχωρήσει στην εσωστρεφή μας χώ ρα, ακόμα και τώρα, κάτω από την
πίεση κοσμογονικών ανακατατάξεων. Ό μ ω ς, αν επί δεκαετίες στρέφεις την κ ε
φαλή σου αλλού όταν γίνεται λόγος για την γειτονιά σου, τότε δεν είναι καθόλου
εύκολο να ανταλλάξεις επιχειρήματα και να διαμορφώσεις άποψη τεκμηριωμέ
νη, στηριγμένη σε στερεό έδαφος, για ένα θέμα μάλλον άγνωστο. Οι ελάχιστες
εξαιρέσεις (όπως η σε βάθος ενασχόληση του Λεωνίδα Χατζηπροδρομίδη με την
πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα, την πολιτισμική κατάσταση και τη
λογοτεχνία της γειτονικής μας χώρας) δεν έτυχαν δυστυχώς έγκαιρα της αρμόζουσας προσοχής.
Δεν γνωρίζουμε λοιπόν επαρκώς την γειτονική μας χώρα — ή μάλλον τις χ ώ 
ρες οι οποίες συστεγάζονται κάτω από την Γιουγκοσλαβική Ομοσπονδία— και
για τον λόγο αυτό ο διάλογός μας για την Γιουγκοσλαβία κινδυνεύει να πάρει τη
μορφή διαλόγου μεταξύ κουφών και τυφλών. Παράδειγμα χαρακτηριστικό ήταν
κατά τη γνώ μη μου το άρθρο του Χ ρ . Λ α ζ α ρ ίδ η , Ε μ είς, οι Σ έρβοι τα Β α λ κ ά ν ια
κ α ι η Ε υ ρ ώ π η (Α Ν Τ Ι , τ. 472, 9 Αυγούστου 1991), το οποίο ήταν απάντηση
στο δικό μου κείμενο Σ τ η Γ ιο υ γκ ο σ λα β ία δ ο κ ιμ ά ζετα ι η τύ χ η τη ς Ε υ ρ ώ π η ς
(ΑΝΤΙ τ. 471, 26 Ιουλίου 1991).
Πίσω λοιπόν στα γεγονότα, γνωριμία με την πραγματικότητα την οποία τόσο
πολύ αγνοούσαμε· χω ρίς στοιχεία, μία ενδεχόμενη συνέχιση της συζήτησης (και
όχι μόνον του Χ ρ. Λαζαρίδη με τον υπογράφοντα), κινδυνεύει να ομοιάσει με τη
συζήτηση επί του Πύργου της Βαβέλ. Για τον λόγο αυτό, αντί για απαντήσεις
και ανταπαντήσεις εφ’ όλης της ύλης, ας αποσαφηνίσουμε μερικά, «σκοτεινά ση
μεία» που περιέχει η εν λόγω απάντηση του Χρ. Λαζαρίδη, τουλάχιστον τα οφθαλμοφανέστερα για όσους γνωρίζουν τη γειτονική χώρα και την ιστορία της
Βαλκανικής Χερσονήσου.
Και κάτι πολύ ζοφερότερο από ανακρίβειες καί άγνοιες: Επιχειρήματα όπως
«όποιος ζει ακονίζοντας το ξίφος ενός ψεύτικου εθνικισμού είναι φυσικό να πέσει
θύμα από το ξίφος ενός α λη θ ιν ο ύ εθνικισμού», ή «αφού δεν έχουν λοιπόν ιστορι
κή υπόσταση οι Σκοπιανοί, ας αντιμετωπίσουν τη μ ο ίρ α τους» (Χρ. Λαζαρίδης)
δεν συνεισφέρουν στο διάλογο, ούτε προκαλούν αντεπιχειρήματα. Φέρνουν μό
νον κρύα ρίγη στη ραχοκοκκαλιά. Δεν στρέφονται εναντίον ευρωπαϊστικών, διεθνιστικών, αριστερών ή δεξιών αντιλήψεων (άλλωστε οι όροι «δεξιά» ή «αριστε
ρά» όταν τίθεται θέμα δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν σημαίνουν τίποτε σήμε
ρα), αλλά εναντίον του ανθρωπισμού (που υπερβαίνει ιδεολογίες, πολιτικές αν
τιλήψεις και εθνικά συμφέροντα). Ας μη χαίρεται τόσο ο Χρ. Λαζαρίδης όταν
βλέπει το ξίφος του αληθινού εθνικισμού να αστράφτει· γνωρίζει άλλωστε πόσο
επικίνδυνο είναι να στηρίζεται κανείς σε ξίφος, δικό του ή ξένο.

Ι

Η περίπλοκη εθνολογική διάρθρωση
■ των Γιουγκοσλαβικών χωρών, και
διαίτερα η μ η αντιστοιχία εθνοτήτων
ομόσπονδων κρατιδίων δεν οφείλεται τόσο
στη μεταπολεμική μορφή της Γιουγκοσλα-

44

Μ

m

Ελλάδα - Σερβία,
Συμμαχία!...

σέρβικά ξίφη;

του Χρύσανθου Ααζαρίδη

τ ο υ Γ ιώ ρ γ ο υ Ρ ι τ ζ ο ύ λ η
κοσλαβικό ζήτημα. Θα έλεγα μάλιστα ότι
υποστηρίζοντας την αυτοδιάθεση της Σ λ ο
βενίας, Κροατίας ή οποιουδήποτε άλλου ο
μόσπονδου κρατιδίου — σε αντίθεση με τους
υπόλοιπους— καταλήγουν, ανεξαρτήτως
κινήτρων, σε περισσότερο δημοκρατική και
εποικοδομητική πολιτική: παρ’ όλα όσα
μπορεί να καταλογίσει κανείς στους Σλοβένους, Κροάτες, Σλαβομακεδόνες ή Αλβα
νούς που διεκδικούν σήμερα μορφές ανεξαρ
τησίας, δεν υπάρχει δυστυχώς άλλη δημο
κρατική εναλλακτική λύση εκτός από την
υποστήριξη του αιτήματος τους. Η Πανευ
ρωπαϊκή ολοκλήρωση με περιφερειακές δο
μές θα μπορούσε να είναι μια τέτοια λύση,
βρίσκεται όμως ακόμη πολύ μακριά.

...κ α ι η συζήτηση π ρ ά γμ α τι
σ υ νεχ ίζετ α ι, μ ε τ η ν δεύτερη
α ντα π ά ντη σ η , του συνεργάτη
μ ας Χρύσανθου Λ αζαρίδη,
υπόψη του οποίου θέσαμε το
άρθρο του Γιώ ργου Ρ ιτζού λη

Η συγκρότηση μιας «Μείζονος
■ Σερβίας» στον Νότο δεν μπορεί να
είναι συμπληρωματική και συμβατή με την
ανεξαρτησία της Κροατίας και Σλοβενίας
στον Βορρά, άρα δεν μπορεί να συνυπάρξει

μ ε όσα επιθυμούν Γερμανοί, Ιταλοί και τα
λοιπά, για πολλούς λόγους. Τον κυρώτερο
τον αναφέρει ο ίδιος ο Χρ. Λαζαρίδης: μία
τέτοια λύση σημαίνει υποταγή κάτω από το
ξίφος αυτού του Σερβικού εθνικισμού (ο ο
ποίος αναζωπυρώθηκε από το ίδιο το καθε
στώς της νομενκλατούρας) όχι μόνον των
Σκοπιανών, αλλά και των Βοσνίων μου
σουλμάνων, των Αλβανών, των μειονοτι
κών Ούγγρων καθώς και μεγάλου μέρους
Κροατικών πληθυσμών. Αλλά η κατάκτηση δημιουργεί πάντοτε αντίσταση · θα δε
χθούν οι Κεντροευρωπαίοι τρεις - τέσσερις
Παλαιστίνες στα κράσπεδα της επικράτειάς
τους; Θα ήταν τρελλοί αν το δέχονταν.
Άλλωστε η στρατιωτική ισχύς των Σέρβων είναι φανερή, δεν σημαίνει όμως αυτό
ότι η Σερβία είναι αρκετά ισχυρή ώστε να
μετατοπίσει τα γεωπολιτικά σύνορα Δυτι
κής και Ανατολικής Ευρώπης από τον πο
ταμό Δρίνο (σύνορα Βοσνίας και Σερβίας)
στα περίχωρα του Ζάγκρεμπ. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος το 395 μ .Χ . όρισε την
γραμμή του Δρίνου ως σύνορο του Δυτικού
και Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους και η
γραμμή αυτή ήταν επί αιώνες το μόνιμο μέ
τωπο ποικίλων συγκρούσεων. Μια Ελληνι
κή Βαλκανική πολιτική η οποία στηρίζεται
στο ιδεολόγημα της Μείζονος Σερβίας είναι
απλούστατα μ η ρεαλιστική και κινδυνεύει
ήδη να εκμηδενίσει τον ειδικό ρόλο της χώ 
ρας μας ως κράτους - μέλους της ΕΟΚ στην
Βαλκανική Χερσόνησο.
□

πάρχει ένα όμορφο εξωτικό πτηνό
— η στρουθοκάμηλος— που ζει στις
σαβάννες της Αφρικής αν δεν απατώμαι, και η οποία έχει την βλαβερή συνήθεια,
όταν βλέπει τον κίνδυνο να ...χώ νει το κε
φάλι της στο έδαφος! Παύει να βλέπει τον
κίνδυνο άρα πιστεύει ότι ο κίνδυνος δεν υ
πάρχει. Και πάντα πληρώνει με τη ζωή
της, την ολέθρια αυτή εθελοτυφλία.
Η δυσκολία μου να συζητήσω επί της ου
σίας με τον Γιώργο Ριτζούλη δεν προκύπτει
από τη δική μου υποτιθέμενη «άγνοια» του
ζητήματος (απλώς παρενόησε τι ανέφερα
για τους Ούγγρους της Βοϊβοδίνας, όπως
θα δούμε πιο κάτω). Η πραγματική δυσκο
λία έγκειται — και να με συμπαθάει— στη
δική του εθελοτυφλία.
Ο ίδιος πιστεύει ότι η άποψή του πατάει
στέρεα στο έδαφος του Ανθρωπισμού! Εγώ
πιστεύω, αντίθετα, ότι η άποψή του κρέμε
ται στον αέρα από τα σύννεφα ενός εξω
πραγματικού φευτοουμανισμού.
Δεν θα κουραστώ να το αποδείξω. Α
πλώς θα αντιστρέφω το επιχείρημά του: α
ναφέρει κάπου ότι «είναι επικίνδυνο να στη
ρίζεται κανείς σε ξίφος, δικό του ή ξένο...».
Το ακριβώς αντίθετο ισχύει: αληθινά ε
πικίνδυνο είναι να κάνεις εξωτερική πολιτι
κή χωρίς να στηρίζεσαι στη δική σου δύνα

Υ

μη και σε ισχυρές συμμαχίες. Αληθινά επι
κίνδυνο είναι να πολιτεύεσαι στον διεθνή πε
ρίγυρο δίχως να δημιουργείς ευνοϊκούς συ
σχετισμούς, δίχως να στηρίζεσαι σε «ξίφη»,
δικά σου ή ξένα...
Η μακροχρόνια εθνική πολιτική δεν α
σκείται με επίκληση αφηρημένων αρχών
— ουμανιστικών ή άλλων— αλλά με οικο
δόμηση ισχυρών συσχετισμών. Συσχετι
σμών πολιτικών, οικονομικών, ασφαλώς
και στρατιωτικών.
'Οποιος αυτό δεν το αντιλαμβάνεται, α
σφαλώς εθελοτυφλεί.
Σε περιόδους διεθνούς σταθερότητας-(ό
πως η, μακαρία τη λήξει, εποχή του διπολι
σμού) το οικονομικό και πολιτικό σκέλος
της εθνικής σου πολιτικής έχει προτεραιό
τητα σε σχέση με το στρατιωτικό...
Αλλά σε περιόδους τέτοιας πρωτοφανούς
ρευστότητας, σε περιόδους μεταβατικές, α
πό ένα μοντέλο «στατικής ισορροπίας» διε
θνώς σε ένα άλλο μοντέλο «δυναμικής ι
σορροπίας», σε τέτοιες περιόδους, όπου όλα
τα θέματα τίθενται εκ νέου και ο παγκό
σμιος χάρτης αλλάζει, η σημασία του στρα
τιωτικού σκέλους αυξάνεται... Ό ποιος δεν
το αντιλαμβάνεται αυτό επίσης εθελοτυ

φλεί.
Αναρωτιέται ο Γιώργος Ριτζούλης
— στον τίτλο του άρθρου του μάλιστα:
«Μια ελληνική πολιτική στηριγμένη σε σέρ
βικά ξίφη;». Προς τι η απορία του; Μήπως
ο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν έκανε εξωτερι
κή πολιτική στηριγμένος στα ελληνικά, στα
βουλγαρικά και τα σέρβικά ξίφη;

Μ ία «λύση» που... οξύνει
το πρόβλημα
Παρά τις όποιες υπερβολές των Σέρβων
σωβινιστών το ιστορικό αίτημα της δη
μιουργίας βιώσιμου σερβικού κράτους μέσα
στα γεωγραφικά όρια του ιστορικού Σερβικού Έθνους, είναι απόλυτα φυσιολογικό και
μακροπρόθεσμα σταθεροποιητικό για την
ευρύτερη περιοχή! Τρεις είναι οι μείζονες
εθνότητες της νότιας Βαλκανικής. Οι Έ λ 
ληνες, οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι. Ό πω ς
έχουν εθνικά κράτη οι Έλληνες και οι
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Βούλγαροι, γιατί να μην αποκτήσουν τέτοιο
εθνικό κράτος και οι Σέρβοι;
Σε μεγάλο βαθμό, άλλωστε, η σημερινή
Γιουγκοσλαβική κρίση προέκυψε λόγω του
τεχνητού κατακερματισμού της Σερβίας
στα πλαίσια της μεταπολεμικής Ομόσπον
δης Γ ιουγκοσλαβίας.
Ο Γ .Ρ . βλέπει την «λύση» την διαιώνιση
των αιτίων που δημιούργησαν το πρόβλη
μα: να παγιωθεί ο κατακερματισμός του
Βαλκανικού χώρου σε μ η βιώσιμα «εθνικά
κρατίδια» που θα εμπλέκονται σε ατέλειω
τες διαμάχες, θα κλείνουν τα σύνορά τους,
θα σπάνε την ενότητα της Βαλκανικής α γο
ράς, θα διακόπτουν την συνέχεια των εμπο
ρικών δρόμων («σπορ» στο οποίο έχουν ήδη
«διακριθεί» οι Σκοπιανοί), θα κατασπατα
λούν τους φτωχικούς τους πόρους σε επα
χθείς στρατιωτικές δαπάνες και αιματηρές
συγκρούσεις, διαιωνίζοντας έναν φαύλο κύ
κλο τοπικής αστάθειας και χρόνιας υπα νά 
πτυξης.

Το φάσμα τ η ς τουρκικής
διείσδυσης.
Υπάρχει ακόμη μια επεκτατική χώρα
της περιοχής — η Τουρκία — που έχει σο
βαρότατους λόγους και ισχυρότατα κίνητρα
να τροφοδοτεί συνεχώς τις ενδοβαλκανικές
συγκρούσεις αναδεικνύοντας και την μ ο υ 
σουλμανική διάσταση. Δεν πρόκειται για
κάτι που εικάζουμε ότι θα κάνει. Πρόκειται
για κάτι που ήδη κάνει...
Είναι σήμερα διακηρυγμένη επιδίωξη
της Τουρκίας να δημιουργήσει πέντε μου
σουλμανικά κρατίδια στην Βαλκανική, επι
καλούμενη, όπως το συνηθίζει άλλωστε, υ
παρκτές και ανύπαρκτες μειονότητες. Μ ε
ταξύ των οποίων και οι Ούγγροι της Βοϊβο
δίνας.
Ελάχιστη σημασία έχει για μας αν ...υ 
πάρχουν Ούγγροι μουσουλμάνοι στην Βοϊ
βοδίνα! (Ούγγροι υπάρχουν σίγουρα, όπως
παραδέχεται και ο Γ .Ρ .). Το ζήτημα είναι
ότι οι Τούρκοι επικαλούνται την ύπαρξή
τους (όχι εγώ) και προσπαθούν να τους
προσεγγίσουν στηριζόμενοι και στην λεγά
μενη τουρκομανική καταγωγή τους.
Καθ’ όσον αφορά την πολιτική συζήτηση
που κάνουμε (και όχι ακαδημαϊκές διατρι
βές εθνολογικής ή ιστορικής υφής) σημασία
δεν έχει καν αν είναι, όντως, οι Ούγγροι
(και οι Φινλανδοί) «οι τουρκομάνοι της

Ευρώπης», αν έχουν δηλαδή κοινή φυλετι
κή καταγωγή με τους Τούρκους, όπως υπο
στηρίζει η Άγκυρα. Το μεγάλο ζήτημα για
μας είναι ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί επιθε
τικότατα και την «μουσουλμανική αλλη
λεγγύη» και την «τουρκομανική αλληλεγ
γύη» ως «μοχλούς» για την δημιουργία
Βαλκανικών κρατιδίων υπό την άμεση επιρ
ροή της.
Την διάσταση αυτή του προβλήματος
— διάσταση εξαιρετικά απειλητική και για
τους Έλληνες και για τους Βούλγαρους και
για τους Σέρβους, και για την μακροπρόθε
σμη σταθερότητα της περιοχής— ο Γ .Ρ .
την αγνοεί πλήρως. Και η άγνοιά του αυτή
είναι πολύ πιο σοβαρή από τ ο ... «ακανθώ
δες» ζήτημα του θρησκεύματος των Ο ύγ
γρων μειονοτικών στην Βοϊβοδίνα.
Ψαρεύοντας στα «θολά νερά» της Γιουγκοσλαβικής κρίσης, οι Τούρκοι μπορούν να
πετύχουν τους στόχους τους. Ιδιαίτερα αν η
αστάθεια διαιωνιστεί με τον κατακερματι
σμό της Γιουγκοσλαβίας σε αδύναμες και
αλληλοϋποβλεπόμενα κρατίδια...
Αυτή η εφιαλτική προοπτική δεν προκαλεί, άραγε, ρίγη στην ραχοκοκκαλιά του
Γ .Ρ .;

Κ α ι συμβατή και συμ πληρω ματική
Βασική θέση του Γ .Ρ . είναι ότι «η συγ
κρότηση μιας μείζονος Σερβίας στον Νότο
δεν μπορεί να είναι συμπληρωματική και
συμβατή με την ανεξαρτησία της Κροατίας
και Σλοβενίας στον Βορρά...».
Και επειδή η συγκρότηση της Μείζονος
Σερβίας περνάει μέσα από την — βίαιη
ενδεχομένως— προσάρτηση της λεγάμενης
«Μακεδονίας των Σκοπιών», ο Γ .Ρ . μας
προειδοποιεί: «Η καταπάτηση δημιουργεί
πάντα αντίσταση· θα δεχθούν οι Κεντροευρωπαίοι τρεις - τέσσερις Παλαιστίνες στα
κράσπεδα της επικράτειάς τους; Θα ήταν
τρελοί αν το δέχονταν».
Πιστεύω ότι αυτά είναι και τα ισχυρότε
ρα πολιτικά επιχειρήματα του Γιώργου
Ριτζούλη...
Στηρίζονται, όμως, σε μια θεμελιώδη
παρανόηση: Οι περιπτώσεις της Σλοβενίας
και της Κροατίας είναι διαφορετικές από
την περίπτωση των Σκοπιών.
Οι Σκοπιανοί υπήρξαν τμήμα της ενιαίας
προπολεμικής Σερβίας — πράγμα που δεν
ισχύει, βέβαια, για τους Σλοβένους και τους

Κροάτες. Ό ς το 1941 ot Σκοπιανοί δεν εί
χαν διανοηθεί ότι είναι... ξεχωριστό
έθνος... «Μακεδόνων».
Ή ταν Σέρβοι, ένιωθαν Σέρβοι, κι α να 
γνωρίζονταν από τους υπόλοιπους Σέρβους

ως Σέρβοι.
Και η περιοχή τους ακόμη, δεν ονομαζό
ταν «Μακεδονία» - «Διοίκησις Βαρδαρίου»
ονομαζόταν.
Η ενδεχόμενη κατάκτηση της Σλοβενίας
και της Κροατίας από την Σερβία, φυσικά
και θα προκαλούσε μακροχρόνια αντίσταση,
δημιουργώντας τοπική «πληγή». Αλλά η
ενσωμάτωση των Σκοπιών, πέρα από κά
ποια πρώτη αντίσταση, γιατί τάχα να δη
μιουργήσει «μικρή Παλαιστίνη»;
Το Παλαιστινιακό δημιουργήθηκε από
τον ξεριζωμό ενός αρχαίου λαού από την
πατρίδα του. Ό χ ι από την συντριβή μιας
σωβινιστικής νομενκλατούρας που προ
σπάθησε να δώσει ψευδή «εθνική συνείδη
ση» στους κατοίκους μιας περιοχής...
Οι τρεις σημαντικότερες εθνότητες της
σημερινής Γιουγκοσλαβίας είναι οι Σλοβένοι, οι Κροάτες και οι Σέρβοι. Τι πιο «φυσι
κό» και μακροπρόθεσμα σταθεροποιητικό,
αφού δεν μπορούν να ζήσουν μαζί, να φτιά
ξουν τρία εθνικά κράτη σε σταθερά σύνορα.
Από αυτή την άποψη η δημιουργία της
«Μεγάλης Σερβίας» είναι αντίθετα από ό,τι
πιστεύει ο Γ. Ρ ., απολύτως συμπληρω μα
τική και συμβατή με την ανεξαρτησία της
Σλοβενίας και της Κροατίας στον Βορρά...
• Αλήθεια, περίεργος ο «ουμανισμός» του
Γιώργου Ριτζούλη: τον οδηγεί να ταυτίζει
τα εθνικά αιτήματα Σλοβένων, Κροατών
και Σέρβων, με τον «Μακεδονικό, ψευτοεθνικισμό » των Σκοπιανών.
• Και οι «ευαισθησίες» του ακόμη πιο π ε
ρίεργες: του προκαλεί «ρίγη στην ραχοκοκκαλιά» ο εθνικισμός των Σέρβων (που δεν
μας απειλεί), αλλά όχι και ο σωβινισμός
των Σκοπιανών, που άμεσα μας απειλεί.
Ή — έστω και βίαιη— επανενσωμάτωση
των Σκοπιών στην Σερβία δεν πρόκειται να
δημιουργήσει «νέο Παλαιστινιακό», ας μην
ανησυχεί ο Γ .Ρ .
Αντίθετα, ο κατακερματισμός της Γιουγ
κοσλαβίας σε εχθρικά κρατίδια θα μετατρέ
ψει τα Βαλκάνια σε... Μέση Α νατολή σε ό
λο το εκρηκτικό της μεγαλείο.
Ό σ ο για τους Ευρωπαίους, θα είναι όν
τως τρελοί να δεχθούν την δημιουργία ενός
νέου Μεσανατολικού στην Βαλκανική... □

Κυκλοφόρησε και ο 31ος τόμος του ΑΝΤΙ (β' εξάμηνο 1989)
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ΟΙ Μ Α Θ Η ΤΕΣ
• Από τη συνέντευξη δύο
μαθητών Λυκείου στο
προηγούμενο τεύχος, ο
Κώστας Γαρδούνης παίρνει
αφορμή για την επιστολή που
ακολουθεί:
Διαβάζοντας τη συνέντευξη
των συμμαθητών μου Αλέξη
Τσίπρα και Στέφανου Μυτιληναίου ένιωσα την ανάγκη να κά
νω ορισμένες παρατηρήσεις κοι
τώντας τα πράγματα από μια
διαφορετική λογική. Λογική
που κινείται στα πλαίσια ενός
πνεύματος που εξέφραζε πολ
λούς μαθητές - καταλήψιες και
το οποίο βρισκόταν και βρίσκε
ται στον αντίποδα του τρόπου
σκέψης των δύο συμμαθητών
μου. Δεν φιλοδοξώ να είμαι ο
αυθεντικός εκφραστής αυτού
του πνεύματος γιατί απλούστατα η ευρύτητα και ο δυναμισμός
του βρίσκονται πέρα από το οποιοδήποτε κείμενο.
Ή ταν σαφής πέρσι στο κίνη
μα των καταλήψεών μας, η αν
τίθεση του κινήματος σε κάθε
προσπάθεια χειραγώγησής του
από τους κομματικούς μηχανι
σμούς. Η αντίθεση αυτή εκφρά
στηκε με τον πιο δυναμικό τρό
πο , μέσα από την πολεμική που
ασκήθηκε στην Παναττική Ε πι
τροπή Καταλήψεων για τον ε
ξαιρετικά επικίνδυνο ρόλο που
έπαιξε για την αυτονομία του
κινήματος. Κάτω από το βάρος
των κατηγοριών η Π αννατική
Επιτροπή κυριολεκτικά κατέρρευσε. Οι γνωρίζοντες τα
πράγματα το ξέρουν πολύ καλά
αυτό, όπως το γνωρίζουν και οι
δύο μαθητές — τότε μέλη της
Επιτροπής— που έδωσαν τη

ύέντευξη. Ή ταν φανερό ότι η
ιιάναττική επιτροπή ελεγχόταν
από κομματικούς αγκιτάτορες.
Είμαι σε θέση, όπως και πολλοί
άλλοι μαθητές να έχω υπόψη
μου συγκεκριμένα στοιχεία γι
αυτή την κατάσταση. Παρά ό
μως τις κατηγορίες για «καπέλλωμα» ενάντια στην — καταρρέουσα πλέον— Επιτροπή ο φί
λος Τσίπρας εμφανίστηκε στη
τηλεοπτικό κανάλι του A nten
na (!) ως επιφανής εκπρόσωπος
του μαθητικού κινήματος. Τα
φώτα της δημοσιότητας από τό
τε πέφτουν πάνω του (και άλλη
εμφάνιση στον Antenna, συνέν
τευξη στην «Ελευθεροτυπία»
κ .τ.λ .).

έγιναν, πρέπει να μας εξηγή
σουν για τι είδους αγώνες μιλά
νε.
Δυο λόγια ακόμη για τα ζη
τήματα που τέθηκαν από την
συνέντευξη ως πιο σημαντικά.
Οι δαπάνες για την Παιδεία εί
ναι βέβαια κάτι σημαντικό. Έ 
νας όμως θεσμός καταπίεσης
και εγκλεισμού όπως είναι το
σχολείο σήμερα, ακόμα και αν
βελτιωθεί υλικοτεχνικά θα εξα
κολουθήσει να είναι στην ουσία
αυτό που ήταν. Το σημαντικό
δεν είναι να ζητήσουμε, πάνω
από όλα χρήματα, άλλα να π α
λέψουμε για μια Παιδεία βασι
σμένη στην αυτενέργεια και την
αυτοοργάνωση των μελών της.

Η Παναττική Επιτροπή γε
νικά ήταν μια δυσάρεστη παρέν
θεση στον αγώνα μας και γ ι’
αυτό η συμπεριφορά των μελών
της θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα
σεμνή, και να μην εκμεταλλεύ
ονται τη θέση που είχαν τότε
για να προβάλλονται, αποδεχό
μενοι κάθε πρόσκληση που τους
γίνεται από κάποιο MME.
Σχετικά με την ανάγκη δια
λόγου με το υπουργείο θα έλεγα
ότι οι συμμαθητές μου ξεχνούν
πολύ εύκολα. Μπορώ να ανα
φέρω άπειρα παραδείγματα για
το πού έχει οδηγήσει ο διάλο
γος με την κρατική εξουσία.
Πάντα το αποτέλεσμα ήταν ή
τίποτα ή μερικές, μικροβελτιώσεις — ίσα για να εκτονώνονται
οι αγώνες— και καμιά ουσια
στική αλλαγή. Γιατί λοιπόν να
περιμένουμε κάτι διαφορετικό
τώρα; Το βασικό όμως δεν εί
ναι αυτό. Δεν πάει ένας χρόνος
που δολοφονήθηκε ο Νίκος
Τεμπονέρας. Δεν πάει ένας
χρόνος από τις φασιστικές επι
δρομές στα σχολεία, τα δακρυγόνα και τις εκατοντάδες τραυ
ματιών διαδηλωτών. Τότε που
η κρατική βία αποκαλύφθηκε σε
όλο της το μεγαλείο. Μήπως ή
ταν όλά αυτά λεπτομέρειες και
πρέπει να τα ξεχάσουμε; Εμείς
οι μαθητές ξέρουμε πολύ καλά
από πού καθοδηγούνταν οι δο
λοφόνοι του Ν . Τεμπονέρα.
Και όμως μιλάμε για διάλογο,
κοροϊδεύοντας τους εαυτούς μας
— όσοι το κάνουν. Αν κάποιοι
θεωρούν σημαντικό «να διαφαίνεται ο διάλογος, σαν λέξη» και
ελπίζουν σε αυτόν μετά τα όσα

Τότε μόνο οι μαθητές θα α
γαπήσουν το σχολείο σα δεύτε
ρο σπίτι τους. Οποιαδήποτε αλ
λαγή (π .χ. νέα βιβλία από το
κράτος) που δεν θα βασίζεται σε
αυτές τις αρχές μπορεί να ανε
βάσει το επίπεδο μάθησης, ό
μως είναι καταδικασμένη να
παράγει μια νέα καταπίεση, ί
σως εκλεπτυσμένη, αλλά πάν
τως καταπίεση. Άρα ούτε «οι
βάσεις για μια Ευρωπαϊκή Π αι
δεία» είναι η λύση.
Ποια πρέπει λοιπόν να είναι
η στάση των μαθητών; Πάνω
από όλα χρειάζεται μια καθη
μερινή πρακτική μέσα στο σχο
λείο — και όταν γίνονται κατα
λήψεις και όταν δεν γίνονται—
που θα βάζει σε εφαρμογή κάθε
τι που προάγει αποφασιστικά
την αυτενέργεια και την αυ
τοοργάνωσή τους. Και βέβαια
χρειάζεται μια δυναμική πρα
κτική μαζικής αντίστασης και ε
πίθεσης, που θα στοχεύει στην
άσκηση της μέγιστης πίεσης και
στην επιβολή της μέγιστης απο
διοργάνωσης στους μηχανι
σμούς της κατεστημένης πολιτι
κής. Η βάση θα δώσει τη λύση.

Κώστας Γαρδούνης
Α ιγάλεω

ΟΕ Λ Λ Η Ν ΙΣ Μ Ο Σ
• Προς τον Χρύσανθο
Λαζαρίδη απευθύνει την
επιστολή του ο φοιτητής
αναγνώστης μας. Βέβαια
ακούγονται κάπως ουτοπικά
όλα όσα υποστηρίζει· και
αρκετά φιλόδοξα. Ας

ακούσουμε όμως τον ίδιο
(αποσπασματικά, μια που η
επιστολή του είναι τεράστια
σε έκταση).
Η ζοφερή κατάσταση που ο
λόγυρά μας δημιουργείται περί
τα εθνικά ζητήματα, η πανθομολογούμενη χρεωκοπία του
«αθηναϊκού» κράτους, η βαθύ
τατη ανησυχία που προκαλείται
από διάφορες δυσοίωνες εξελί
ξεις στους νουνεχείς Έλληνες
και πάνω α π ’ όλα η βούληση να
πάρουμε εμείς οι ίδιοι οι Έ λλη
νες τις τύχες μας στα δικά μας
χέρια δημιουργούν την εντύπω
ση πως επιτέλους κάτι κινείται
σε αυτόν τον ...καψαλισμένο α
πό τον «ρεαλισμό» τόπο. Εν
τούτοις βαθύτερη και ενδελεχέστερη ανάλυση και μελέτη του
βασικότερου και ίσως ...αστάθ
μητου στους ζυγούς των μαγεί
ρων των τραγωδιών του λαού
μας καταλυτικού παράγοντα
δεν έχει λάβει χώρα μέχρι στιγ
μής: το κεφάλαιο «ανθρώπινος
παράγοντας» δεν έχει ανυψωθεί
ως παράμετρος στο σημείο που
θα έπρεπε. Κι όταν ομιλούμε
γ ι’ αυτό το ζήτημα, εννοούμε
την στο έπακρο αξιοποίηση του
όπου γης Ελληνισμού και των
δυνατοτήτων που αυτός έχει.
Μέχρι σήμερα δεν έχουν αξιο
λογηθεί εθνικά υπό τις διαρκώς
μεταβαλλόμενες άρδην συνθή
κες ο ρόλος των ελληνικών
μειονοτήτων στις Βαλκανικές
χώρες, στην Εγγύς, την Μέση
και την Ά π ω Ανατολή, τις Με
σογειακές χώρες, την Σοβιετι
κή Ένωση, η θέση των Ελλή
νων πολιτικών προσφύγων στις
χώρες της τέως πολιτικά Ανα
τολικής Ευρώπης και τη Σοβ.
Ένωση, η σημασία της Ομογένειας και των παροικιών, η βα
ρύτητα της παρουσίας των Ε λ 
λήνων επιστημόνων στο εξωτε
ρικό και των Ελληνορθόδοξων
Πατριαρχείων και Ιεραποστο
λών ανά τον κόσμο, η προοπτι
κή της συνεργίας με τις χώρες
που διαθέτουν παροικίες στην
Ελλάδα έχοντας αυτές για «γέ
φυρα» προς αυτή την κατεύθυν
ση και το πολιτικά θεμιτό της
ανάπτυξης των επαφών της Ε λ
λάδας με τα απελευθερωτικά
κινήματα της περιοχής μας και
ευρύτερα (Αρμενικό, Κουρδικό,
Πολισάριο κ .τλ .).
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Ο ρόλος των ελληνικών
μειονοτήτων στις Βαλκανικές
χώρες πρέπει να αναδειχθεί από
την μητροπολιτική Ελλάδα σε
τέτοιο μοχλό αναγνώρισης δι
καιωμάτων, προάσπισης της
πανάρχαιης ελληνικής καταγω
γής τους, συνέχισης της αδιατάρακτης παρουσίας του ελληνι
σμού της περιοχής ανά τους
αιώνες, μετεξέλιξης σε παρά
γοντα υποστήριξης των συμφε
ρόντων του έθνους και τέλος
παράδειγμα προς μίμηση ως
προς το σεβασμό των δικαιω
μάτων και των υποχρεώσεων

των λαών της περιοχής με πρώ
το αυτό του σεβασμού της Πρά
ξης του Ελσίνκι 1975 (...)· Ας
ανευρεθούν επιτέλους οι διττόγλωσσοι και διττόθρησκοι αλ
λοδαποί πληθυσμοί με την α 
δρανή ελληνική εθνική συνείδη
ση — οι περιπτώσεις της Νότιας
Γιουγκοσλαβίας, της Ίμβρου
και της Τενέδου, της Ανατολι
κής Θράκης, του Πόντου, της
Αλβανίας, της Κωνσταντινού
πολης και κυρίως της Σοβιετι
κής Ένωσης και της Βορείου
Ηπείρου προσφέρονται γ ι’ αυ
τό! Ας αποτελόσουν οι πληθυ

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ Τ Σ ΙΚ Ο Υ Ρ Η Σ (1945-1970)
21 Χ ΡΟ Ν ΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ Τ ΡΑ ΓΙΚ Ο ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ
Στις 2 Σεπτεμβρίου συμπληρώθηκαν 21 χρόνια από τον τραγικό θά
νατο του αγωνιστή της Δημοκρατίας Γεωργίου Τσικουρή. Η έκρηξη
π ρ ι ν από την ώρα της βόμβας μεγάλης ισχύος που θα τοποθετούσε
στην Αμερικανική Πρεσβεία των Αθηνών οδήγησε στο θάνατο τον
νεαρό Κύπριο και την Ιταλίδα συναγωνίατριά του Μαρία Ατζελόνι.
Η ηρωική θυσία των δύο νέων αποτέλεσε την κορυφαία έκφραση α
γάπης τους για την Δημοκρατία και της ιδέας μίας Ελλάδας απαλ
λαγμένης από το δικτατορικό καθεστώς της στρατιωτικής χούντας.
Ο Γεώργιος Τσικουρής γεννήθηκε στα 1945 στο τουρκοκρατούμε
νο σήμερα χωριά Άσσια. Οι γονείς του Χρίστος και Χρυστάλλα Τσικουρή, άνθρωποι με πλατιές αντιλήψεις για τη ζωή, φρόντισαν με ε
πιμέλεια την ανατροφή των παιδιών τους. Ο Τσικουρής έζησε τα
πρώτα του χρόνια σε μία περίοδο που κυριαρχείται από τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του κυπριακού λαού ενάντια στους Άγγλους αποικιοκράτες. Άνθρωπος παρατηρητικός και μεθοδικός, διερωτάται
και προβληματίζεται για τα τοπικά και παγκόσμια γεγονότα έτσι ώ
στε από πολύ μικρός να τοποθετείται απέναντι σε σημαντικά πολιτι
κά και εθνικά ζητήματα. Άριστος μαθητής, αμέσως μετά την απο
φοίτησή του από τη Σχολή Τέρρα Σάντα της Λευκωσίας κερδίζει tποτροφία της ιταλικής κυβέρνησης χ α ι συνεχίζει τις σπουδές του
στην Φυσικομαθηματική Σχολή του Μιλάνου.
Στο έντονα πολιτικοποιημένο περιβάλλον της Ιταλίας μελετά και
αναλύει συνεχώς την πολιτική κατάσταση «στην μεγάλη πατρίδα».
Με επιμονή αναζητεί τους τρόπους στράτευσής του στους αγώνες του
ελληνισμού ενάντια στην χούντα των Αθηνών. Άνθρωπος ένατονα
ευαίσθητος δεν ήταν δυνατόν να παραμείνει απαθής απέναντι στην
Στρατιωτική Δικτατορία. Εκφράζει τις πολιτικές του θέσεις και πε
ποιθήσεις σε κάποια κείμενα που δημοσιεύει σε εφημερίδες και πε
ριοδικά που εκδίδονται αυτή την εποχή μακριά από την Ελλάδα, ό
πως στο περιοδικό «Πορεία», θέλοντας έτσι να συμβάλει στην ενδυ
νάμωση του αντιχουντικού αγώνα. Η συνολική του δράση βρίσκει απήχηση ανάμεσα στους Έλληνες φοιτητές της Ιταλίας και σε συν
δυασμό με την ευγένεια του χαρακτήρα του, το ήθος και την σοβαρότητά του, συντελούν ώστε να εκλεγεί πρόεδρος του Συλλόγου Ελλή
νων Φοιτητών Ιταλίας.
Ο Τσικουρής δεν μένει εγκλωβισμένος στην σχηματοποίηση ω
ραίων αγωνιστικών λόγων αλλά εντάσσεται σε αγωνιστικούς κύ
κλους που έχουν και άλλες επιλογές αντίστασης. Επισκέπτεται αρ
κετές φορές την Ελλάδα και διαμορφώνει πλήρη εικόνα για την πο
λιτική κατάσταση της χώρας και τη βοήθεια που μπορεί ο ίδιος να
προσφέρει. Δυστυχώς, το μοιραίο εκείνο βράδυ, κάτι δεν πήγε καλά.
Η θυσία του συγκλόνισε όσους είχαν στρατευτεί στην προσπάθεια ε
παναφοράς της Δημοκρατίας στην Ελλάδα.
Κ ω σ τ ή ς Κ οκκινόφ τα ς
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σμοί των Ελληνόφωνων της
Κάτω Ιταλίας, οι Έλληνες των
πάλαι ποτέ παρίστριων ηγεμο
νιών στην Ρουμανία, οι Μανιά
τες της Κορσικής, οι κάτοικοι
της Έλτσε της Ισπανίας, οι κοι
νότητες των Ελληνορθόδοξων
της Κορέας αντικείμενο θερμής
μέριμνας από το Εθνικό Κέν
τρο! Ο Ελληνισμός μόνο να
κερδίσει μπορεί από κάτι τέτοιο
— όχι να χάσει...
Και απλά να αναλογιστεί
κανείς ότι και μόνο αριθμητικά
ο ομογενειακός χοα ο παροικιακός Ελληνισμός είναι περίπου ί
σος με τον ελλαδικό, κατανοεί
τις δυνατότητες που προσφέρονται, αν κινητοποιηθεί αυτός. Αν
σε αυτούς προσθέσουμε και τους
γόνους μικτών γάμων, ιδιαίτε
ρα σε ορισμένες χώρες όπως
ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδά, τό
τε σίγουρα ο αριθμός αυτός ξε
περνά κατά πολύ τον ελλαδικό!
Έτσι αν καταφέρουμε να κινη
τοποιήσουμε και να φέρουμε ε
νώπιον των ευθυνών τους τους
ομογενείς και τους πάροικους
δημιουργώντας ανά χώρα μία ι
σχυρή ομάδα πίεσης για την
προστασία των εθνικών συμφε
ρόντων πολύ σύντομα θα κατα
φέρουμε να απολαύσει το Έ 
θνος πολιτικά οφέλη.
Σε δεύτερη φάση θα μπορού
σαν να εισρεύσουν ομογενειακά
και παροικιακά κεφάλαια στην
ελκυστική επενδυτικά Ελλάδα.
Το ιστορικό παράδοξο μια
μικρή χώρα, όπως η Ελλάδα,
να είναι μια απύθμενη δεξαμενή
επιστημόνων, καλλιτεχνών και
γενικά προσωπικοτήτων του
πνεύματος είναι δυσεξήγητο για
τους ξένους. Ό μω ς για μας
τους Έλληνες, που η φιλομάθεια και το φιλελεύθερο του
πνεύματος είναι εθνικά χαρα
κτηριστικά, κάτι τέτοιο φαίνε
ται απόλυτα φυσιολογικό. Ε ί
ναι καιρός λοιπόν να ενεργοποι
ήσουμε αυτό το περίλαμπρο
κομμάτι του Έθνους χοα να αναλάβει πρωτοβουλίες με εθνι
κή προοπτική ( ...) .
Σε αυτή την κατεύθυνση φυ
σικούς αρωγούς θα βρουν την
Εκκλησία και τα Ελληνορθόδο
ξα Πατριαρχεία, τους παραδο
σιακούς πνευματικούς ηγήτορες
του Ελληνισμού (...) .
Ο ελληνικός λαός έχει απο

δείξει Stoc μέσου των αιώνων τα
φιλειρηνικά του αισθήματα, τη
διεθνή του αλληλεγγύη, τους ι
σχυρούς δεσμούς φιλίας με τους
άλλους λαούς, την πίστη' του
στα πανανθρώπινα ιδεώδη και
την απόλυτη αξία της ανθρώπι
νης αξιοπρέπειας... Σήμερα κα
λείται ξανά να σφυρηλατήσει
άρρηκτους δεσμούς με τη διεθνή
κοινότητα.
Φιλικά
Γ ιά ν ν η ς Ε λ . Κ υ μ ιω ν ή ς
Φοιτητής Νομικού Τμήματος
Π ανεπιστημίου Αθηνώ ν

Ο «ΛΑΟΣ» ΚΑΙ
ΟΙ «ΓΥΦΤΟΙ»
Χ α ιρ ό μ α σ τε ε ιλ ικ ρ ιν ά όταν
οι α ν α γ νώ σ τες μ α ς
επιβεβαιώ νουν μ ε τη
σ τά σ η τους τ η ν κ ο ιν ω νικ ή
τους εγρήγορση α π ένα ν τι
σε φ αινόμενα όπω ς ο
ρατσισμός. Η κ α τ α γ γ ε λ ία
του φίλου από τ η Β έροια
(σ το ιχεία του στο ΑΝΤΙ)
είν α ι εν δ εικ τικ ή :
Αγαπητό ΑΝΤΙ, χαίρε.
Εξαρχής αναρωτιέμαι από πού
να αντλήσει αισιοδοξία ο πολί
της αυτής της πολύπαθης χ ώ 
ρας. Αφορμή της επιστολής αυ
τής το σχόλιο υπό τον τίτλο
«Κρύψτε τους» που δημοσιεύ
τηκε στην συντηρητική τοπική
εφημερίδα «Λαός» την πρώτη
μέρα των εργασιών του επιτυ
χημένου συμποσίου που οργά
νωσε ο Δήμος της Βέροιας.
Υ .Γ. 1. Την εβδομάδα αυτή
η «κοινωνία των τσιγγάνων» έζησε όντως έντονες στιγμές με
τά την εκδίκαση και καταδίκη
πρωταιτίων μιας βεντέτας. Επί
ώρες ελάμβαναν χώραν «οχλη
ρές» εκδηλώσεις συγγενών τους
στο ήμισυ της πλατείας. Το έ
τερον ήμισυ «καταλαμβάνουν»
σε πρωινές και απογευματινές
ώρες Αλβανοί που παζαρεύουν
το κορμί τους.
Τ .Γ . 2. Ά λλο πράγμα το
συμπόσιο για τη Μακεδονία και
άλλο δημοτικές εκλογές: κά
ποιοι μπορούν και εξαγριώνον
ται κατά των «γύφτων», καθό
σον οι εκλογές απέχουν αρκετά.
Γ .Μ .
Βέροια

Φ εστιβάλ βιβλίου
στο πεδίο του
Ά ρ εω ς κα ι το
τη λεοπ τικ ό σποτ

J A S P E R JO H N S : F L A S H L IG H T , 1960

τ η ς Ε ΡΤ θέλη σε
ΓΡΑΦΟΥΝ:

να θυμίσει στους
τ η λ εθ εα τ ές τ η ν
αδια μφ ισβή τη τη
χρ η σ ιμ ό τ η τα του
βιβλίου. Π ά ει
πολύ, όμω ς, να
χρη σ ιμ ο π ο ιείτα ι

ΤΟ B B C Κ Α Ι...

ΗΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΕΡΤ
Πού οφείλεται η κρίση τον τελευταίου μήνα στην ΕΡΤ; Σ ε
χρόνια ενδογενή προβλήματά της; Σ τη ν ιδιωτική τηλεόραση;
Και στα δύο; Πώς αξιολογείται η έκθεση τον BBC; Ερωτήματα
στα οποία απαντά ο Κώστας Σφικτός.
(σελ. 50-51).

Γ. ΓΡΑΜΜΑ ΤΙΚΑΚΗΣ
ΗΛ. ΚΑΝΕΛΑΗΣ
Τ. ΜΕΝΔΡΑΚΟΣ
ΑΛ. ΡΑΠΤΗΣ
Κ. ΣΦΙΚΤΟΣ
Δ.Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΤΛΛΟΠΟΤΑΟΣ
Ν.Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΤΑΛΟΠΟΤΑΟΣ
Δ. ΦΙΛΙΠΠΗΣ
Δ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΑΝΤ. ΦΡΑΝΤΖΗ
B. ΧΑ ΤΖΗΒΑΣΙΑ ΕΙΟΤ

ω ς κίνη τρο γ ια
τ η ν προσέλκυση
επ ισ κ επ τώ ν, η
π ιθα νότη τα
συνά ντη σ ή ς τους
κα ι συνομιλίας
τους με
συγγραφ είς,
λ ο γ ο τ έ χ ν ε ς,
π οιη τές και, στην
οθόνη, να
εμ φ α νίζετα ι ο
...Ν ικ η φ ό ρ ο ς
Β ρεττά κος!
Ό τ α ν η μ ικρή
οθόνη πά ει ...σ τ ο ν
παράδεισο.

«Είμαστε νέοι. Γνωρίζουμε
καλά όσα κατέκτησε η νέα
τεχνολογία. Αγαπήσαμε
εκπροσώπους των πιο
ζωντανών μουσικών ρευμάτων».
Μ ιλάει στο ΑΝΤΙ η
νικήτρια στους αγώνες
τραγουδιού της Καλαμάτας.
ΣΕΛ. 53

Ξεκίνησε τη δύσβατη πορεία
της το σκληρό χειμώ να του
1941 με ένα αφιέρωμα στον
Παπαδιαμάντη. Σήμερα, 50
χρόνια μετά, συνεχίζει να
εκδίδεται, πάντα
προσηλωμένη στη λογοτεχνία
Γράφει ο Ν.Δ.
Τριανταφυλλόπουλος.
ΣΕΛ. 59-57

( ) Φρανκ Κάπρα, ο
σκηνοθέτης της «Υπέροχης
Ζωής» που «έφυγε» πριν από
μερικές μέρες, περιγράφει
την γνωριμία του με τον
Κλαρκ Γκαίημπλ: «Κύριε
Γκαίημπλ, κάνουμε μαζί μια
ταινία;». «Άκου φιλάρα,
παράτα μας»...
ΣΕΛ. 55
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Πού οφείλεται η κρίση του
τελευταίου μήνα στην ΕΡΤ; Σε
χρόνια ενδογενή προβλήματα
της; Σ την ιδιωτική
τηλεόραση; Και στα δύο; Πώς
αξιολογείται η έκθεση του
B B C ; Ας είμαστε κριτικοί.

ρεις είναι οι αιτίες που οδήγησαν την
ΕΡΤ στην σημερινή της κρίση. Οι δύο
πρώτες είναι εμφανείς και μάλλον
πολυσυζητημένες, η δε τρίτη έχει αποσιωπηθεί ή δεν έχει εκτιμηθεί κατάλληλα.
Η π ρ ώ τ η αιτία θα πρέπει να αναζητηθεί
στις καταβολές της ελληνικής τηλεόρασης,
στην Ϊ.Ε .Ν .Ε .Δ . και το Ε.Ι.Ρ.Τ. Οργανι
σμοί που, στην εξέλιξή τους τα τελευταία εί
κοσι πέντε χρόνια, ήταν κάτω από τον άμε
σο έλεγχο, την χειραγώγηση και την εξάρ- !
τηση από την κάθε κυβέρνηση για λόγους
που γνωρίζουμε όλοι.
Η δεύτερη αιτία εντοπίζεται στην κο
λοσσιαία και αργοκίνητη γραφειοκρατία
(που χαρακτήριζε το ΕΙΡΤ ήδη από το
’74), στην τεχνολογική καθυστέρηση του
σταθμού και στην έλλειψη εκπαιδευμένου
προσωπικού. «Να βολέψουμε τους ημετέρονς, μ ε μια σίγουρη θέση στο Δημόσιο»
ήταν από τις βασικές ενασχολήσεις των κά
θε φορά τηλεοπτικών (και μη) αρχόντων.
Επόμενο είναι βέβαια να φτάσουμε στα ση
μερινά εξωφρενικά νούμερα. Κάποιοι μι
λούν για 4.500, άλλοι για 9.000 υπαλλή
λους της ΕΡΤ. Προσωπικό δυσανάλογα
πολλαπλάσιο των αναγκών του καναλιού
που οδηγεί νομοτελειακά σΐις μετατάξεις.
Το βασικό ερώτημα είναι ποιοι θα μεταταγούν, που και με ποια κριτήρια. Αλλά κάτι
τέτοιο ξεφεύγει από τον στόχο του παρόντος
άρθρου.
Η τ ρ ίτ η αιτία της σημερινής κρίσης της
ΕΡΤ είναι την ίδια στιγμή και η αφορμή να
τονιστούν και ot δύο πρώτες. Η εμφάνιση
της ιδιωτικής τηλεόρασης, το φθινόπωρο
του ’89, σαν ένας από τους λόγους της κρί
σης της ΕΡΤ ή δεν αναφέρθηκε καθόλου ή
αντιμετωπίστηκε με έναν μάλλον ανεπαρκή
τρόπο από διάφορους σχολιαστές και τηλεκριτικούς. Κάποιοι από αυτούς πιστεύουν
πως «παρά το ότι η εμφάνιση της ιδιωτικής
τηλεόρασης», από μόνη της ( ;) , «ήταν ένας
λόγος για να σοβαρευτεί η ΕΡΤ ...αυτή (η
ΕΡΤ) αντιθέτως, γελοιοποιώντας εντελώς
την ύπαρξή της κινδυνεύει να εξαφανιστεί»

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ BBC
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ ΚΑΙ...

T J

η κρίση

Τ
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(«Ελευθεροτυπία» 1 /9 /1 9 9 1 ). Ό μ ω ς τα
πράγματα δεν είναι έτσι. Πώς είναι δυνατόν
να είναι, όταν η ΕΡΤ καθυστερεί να προσαρ
μοστεί στα νέα — παγκόσμια— τηλεοπτικά
δεδομένα εξαιτίας της υποταγής της στο
κράτος και του γεγονότος πως για χρόνια
λειτουργούσε μέσα σε ένα μονοπωλιακό, μ η
ανταγω νιστικό περιβάλλον;

Οι κανόνες του παιχνιδιού
Πώς είναι δυνατόν να είναι έτσι αφού,
χωρίς να προηγηθεί κανένα θεσμικό π λα ί
σιο λειτουργίας τους, τα δύο μεγάλα ιδιω
τικά κανάλια όταν εμφανίστηκαν πριν δύο
χρόνια επέβαλαν δυναμικά τους δικούς τους
κανόνες; Δηλαδή, νέα αντίληψη ροής, α

Η έκθεση - πόρισμα του
B B C y ια την ΕΡΤ δεν
είναι βέβαια η πρώτη.
Έ χ ε ι προηγηθεί η
συμβουλευτική έκθεση του
Σερ Χίου Γκρην το 1975
και αυτή του Ά λ α ν
Πρόθηροου για τον Τομέα
Ειδήσεων. Ακόμα η
έκθεση του Φέλιξ
Χ αϊντενμ περγκ της
Βαυαρικής Τηλεόρασης.

νανεωμένος χαρακτήρας προγράμματος,
εκσυγχρονιστικές αντιλήψεις, μά ρκετινγκ
και εκμετάλλευση της αγοράς. Μια πρα
κτική που ήδη είχε εφαρμοστεί, με επιτυ
χία, στις τηλεοπτικά «απορρυθμισμένες»
και τεχνολογικά προηγμένες ΗΠΑ και Δ.
Ευρώπη (βλ. «ΑΝΤΙ» No 471, σελ. 50).
Από το φθινόπωρο του ’89 οδηγούμαστε
με ακρίβεια στην σημερινή... υπαρξιακή
κρίση της ΕΡΤ. Ακολουθούσε αδύναμη τις
εξελίξεις που de facto καθόρισαν, από τη
μία η έλλειψη πρόθεσης για την δημιουργία
τού ρυθμιστικού θεσμικού σχεδίου για την
Ραδιοτηλεόραση (είτε από το ΠΑΣΟΚ όταν
ήταν κυβέρνηση είτε τώρα από την Ν. Δη
μοκρατία) , και από την άλλη οι νέοι μεγά
λοι τηλεοπτικοί - ιδιωτικοί πρωταγωνιστές.
Και ασφαλώς, η ΕΡΤ δεν θα μπορούσε να
«σοβαρευτεί» αναδιαρθρώνοντας μόνο το
πρόγραμμά της και διατηρώντας από την
άλλη την ξεπερασμένη δομή και τον τρόπο
λειτουργίας της. Αυτό το έκανε. Έκανε το
πρόγραμμά της πιο ανταγωνιστικό, πιο εμ
πορικό, αλλά χωρίς να καταφέρει τίποτα.
Η ΕΡΤ, λοιπόν, δεν είναι ότι είχε την ευ
καιρία να «σοβαρευτεί» αντ’ αυτού όμως
την έχασε και γελοιοποιήθηκε. Αυτό που α 
παιτείται είναι να ρίξουμε μια κριτική, και
λιγότερο ίσως δημοσιογραφική, ματιά στα
παγιωμένα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά
της ΕΡΤ αλλά και στην παγκόσμια τηλεο
πτική κατάσταση που έχει τους εκπροσώ
πους της και στη χώρα μας. Κατάσταση για

στην Ε Ρ Τ
την οποία η ελληνική κρατική τηλεόραση
ποτέ δεν προετοιμάστηκε. Από κανέναν.
Το πόρισμα των «μπιμπιο'ώων» λίγο ώς
πολύ το ξέρουμε όλοι ή έστω το φανταζόμα
στε: απεξάρτηση της ΕΡΤ από την εκάστοτε
κυβέρνηση, αντικειμενικότητα, συμπληρω
ματικός ρόλος των τριών κρατικών καναλιών, τεχνολογική αναβάθμιση, μείωση
προσωπικού κ.λπ.
Πράγματα μάλλον γνωστά ήδη πολλά
χρόνια τώρα. Η διαφορά είναι πως τώρα
κάτι τέτοιες προτάσεις τις πληρώνουμε 7.5
εκατομμύρια!

Το 1991 είναι ένας
δύσκολος, φαίνεται,
χρόνος για τα δημόσια
τηλεοπτικά δίκτυα. Το
BBC αντιμετω πίζει
οικονομική συρρίκνωση
αφού η αύξηση τω ν τελώ ν
των συνδρομητών του
είναι κάτω από την
αύξηση του πληθωρισμού.
Μ έχρι το 1993
προβλέπεται η απόλυση
2.400 ατόμων, σύμφωνα
με τον γενικό διευθυντή
του Ν . Τ σέγκλαντ,
προκειμένου ο οργανισμός
να ανταπεξέλθει στις
πιέσεις ενός
ανταγωνιστικού
περιβάλλοντος.
Και γιατί προσφεύγουμε κατά καιρούς
στο BBC·, Γιατί θεωρείται το κανάλι με το
μεγαλύτερο κύρος και εμπειρία. Για πολ
λούς ο πιο αξιόπιστος τηλεοπτικός οργανι
σμός, για άλλους «η λιγότερο κακή τηλεό
ραση στον κόσμο». Εδώ όμως, αξίζει να υ
πογραμμίσουμε δύο σημεία τα οποία φανε
ρώνουν τις άγνωστες πλευρές του BBC και
πλήττουν την υποτιθέμενη ανεξαρτησία του'
από τον κρατικό έλεγχο και την αντικειμενικότητά του.
• Π ρ ώ τον, ποιοι είναι το BBC και ποια η

του Κώστα Σφιχτού

σχέση του με την βρετανική κυβέρνηση. Το
BBC διοικείται από πρόσωπα που διορίζει η
κυβέρνηση η οποία δύναται με οικονομικά,
διοικητικά και νομικά μέτρα να παρέμβει
στη λειτουργία του Οργανισμού άλλοτε λογοκρίνοντας κι άλλοτε ματαιώνοντας εκ
πομπές (βλ. «ΑΝΤΙ», No 468, σελ. 59).
Το Αγγλικό κράτος μπορεί να μην έχει α
πευθείας έλεγχο ασκεί όμως επιρροή στον
Οργανισμό. Για ποια ανεξαρτησία μιλάμε;
• Δ εύ τερ ο ν, η αντίληψη των «μπιμπισίδων» για το ζήτημα της αντικειμενικότη
τας έχει εξισωθεί με την πολιτική της ίσης
μεταχείρισης των δύο μεγάλων κομμάτων
(Μ . Σεραφετινίδου, 1987, 205) απο
κλείοντας έτσι κάποιες άλλες απόψεις συνή
θως κριτικές του status quo. Έ τσι φτιά
χνονται τα όρια της κοινω νικής συναίνεσης
που εκφράζεται άριστα με τις σύγχρονες δη

μοκρατικές - πλουραλιστικές (εντός ορίων,
πάντα) αντιλήψεις. Για ποια αντικειμενικό
τητα μιλάμε;

Α πεξάρτηση...
Είναι φανερό πως το BBC και τα «έγκυ
ρα» πορίσματά του γ ια την μοίρα της δύ
σμοιρης ελληνικής κρατικής τηλεόρασης δεν
μπορούν για πολύ ακόμα να αποτελούν πα
νάκεια για τις πληγές της ΕΡΤ. Η απεξάρ
τηση της ΕΡΤ από τον κυβερνητικό έλεγχο
είναι σίγουρα ένα βήμα προς την σωστή κ α 
τεύθυνση όμως ας μην είμαστε αφελείς. Ας
απεξαρτηθούμε από την εμμονή μας στο κύ
ρος του BBC κι ας προχωρήσουμε παρακά
τω. Σε αντίθετη περίπτωση ...«άλλαξε ο
Μανωλιός κι έβαλε τη βράκα αλλιώς». Και
τότε βέβαια θα είναι πιο κομψός, πιο αθόρυ
βος, πιο υπόγειος.
□

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΡΙΚΟΣ
Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ 72 Τ η λ. 3629675

ΑΖΙΖ ΝΕΣΙΝ

ΥΠ Ο Π ΤΟ Σ ΚΟΣΜ ΟΣ

Ο ΖΗΣΗΣ
ΚΑΙ Ζ Ε Ι ΚΑΙ Δ Ε ΖΕΙ

Το κρυφό ημερολόγιο
της Αύρας Πάλμερ

ΑΖΙΖ ΝΕΣΙΝ

Ο Ζ ηςης
κ α ι Ζ ει κ α ι

λε

Ζ ει

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

«ΔΑΝΑΟΣ»

Μ αυρομιχάλη 64 Τηλ. 3604161

51

Ε Ν Θ Ε Τ Α ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΕΦ Η Μ ΕΡΙΔΩ Ν

Πώς ένας πίνακας του Ραφαήλ
ομορφαίνει τον ...Κράξι
του Δημήτρη Φ ιλιππή
\

Το ΕΨΙΛΟΝ, ένθετο περιοδικό της «Κυριακάτικης
Ελευθεροτυπίας», ήταν η αρχή. Π ολύχρωμο όσο και ανώδυνο,
«τίναξε» την κυκλοφορία της εφημερίδας στα ύψη. Ή δη , στο
«ΒΗΜΑ», θορυβημένοι, ετοιμάζουν ανάλογη αντεπίθεση —και
ακολουθούν κι ά λλοι... Κι όμως. Περιοδικά ένθετα σε
εφημερίδες, ενισχυτικά της κυκλοφορίας, στην Ιταλία λ .χ .,
κυκλοφορούν εδώ και πολλά χρόνια — και, εκτός από
εντυπωσιασμό, «πωλούν» και τέχνη .

από τα ένθετά τους. Η C οm ere del lu sera
που διευθύνει ο Ούγκο Στίλε (από τις παλαιότερες και εγκυρότερες εφημερίδες στην
Ιταλία), δεν έχει καμιά σχέση με το ένθετό
της. Το ίδιο ισχύει και για την Reppublica
του Εουτζένιο Σκάλφαρι...
Μετά τα πρώτα φύλλα που ανέβασαν ση
μαντικά το τιράζ, τόσο η Reppublica
+ Venerdi, όσο και η Corriere + 7 έπεσαν
στην συνηθισμένη — και πάντοτε υψηλή—
κυκλοφορία τους (και οι δύο εφημερίδες ξε
περνούν καθημερινά τις 600-700.000 φύλ
λα) . Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η προσπά
θεια απέτυχε. Το ...πείραμα είχε ξεκινήσει
με καλές προοπτικές όταν, πριν έξι - επτά
χρόνια, η Reppublica εξέδωσε σε μια σειρά
μικρών τόμων τη ...δημοσιογραφική της
ανθολογία. Ανά έτος και ένθετο, από το
1977-78... Η επιτυχία όμως δεν είχε συνέ
χεια. Τα σημερινά ένθετα περιοδικά, που
βγαίνουν εδώ και τέσσερα χρόνια, είναι
μάλλον παθητικό για τις δύο εφημερίδες.
(Η L ' Unità που μοιράζει κάθε τόσο ένα βι
βλίο σαν ένθετο, έχει βρει καλύτερη λύση).
ι μεγαλοεκδότες δεν το έβαλαν κάτω.
Αντί για το χοιρομέρι που υπέδειξε ο
Μπιάτζι η ...τσελεμεντέ — όπως συμβούλε
ψε πρόσφατα κάποιος αμερικανός ειδικός— ,
οι δύο ιταλικές εφημερίδες προτίμησαν να ε
πενδύσουν στις ...τέχνες. «Μεγάλοι συνθέ
τες» και με κασέτα η Corriere, «Μεγάλα
μουσεία της Ευρώπης» η Reppublica... Δεν
λείπει η φαντασία από τους Ιταλούς. Τα
καλλιτεχνικά ένθετα φαίνεται πως αρέσουν.
Ποιος Ιταλός, εξάλλου, προτιμά τη φάτσα
του Κράξι ή του Ντε Μικέλις, από τους
«Γάμους του Φίγκαρο» ή από την « TransHxurazione (1516-20)» του Rafaello, βλ.
σελίδα 17 του ένθετου αρ. 9, της La Rep
publica·, ...

Ο
Από τον Μ ιχ α ή λ Ά γ γ ε λ ο ώ ς τον Μ πετόβεν... Τ α ενθετα τη ς «Ρεπούμπλικα» και τ η ς «Κορριέρε ντελα Ιέρ ρ α ».

▼

ταυ ζήτησαν την γνώμη του Έυ■ λ τζο Μπκχτζι (παλαίμαχου δήμο
ν - / σιογράφου, επί σειρά ετών διευ
θυντικού στελέχους εφημερίδων μεγάλης
κυκλοφορίας και πρώην διευθυντού ειδήσε
ων της R A I ) γιατα ένθετα περιοδικά των ι
ταλικών εφημερίδων, εκείνος απάντησε με
ταξύ σοβαρού και αστείου:
— Δ εν μπορώ να καταλάβω τους διευ
θυντές τω ν εφημερίδων. Τι χρησιμεύουν,
τέλος πάντω ν, αυτά τα ένθετα. Θα ήταν
καλύτερα αν οι εφημερίδες έδιναν εκατό
γραμμάρια χοιρομέρι (prosciutto), αντί
για περιοδικά... (Για όσους δεν το ξέρουν,
οι Ιταλοί τρώνε πολύ χοιρομέρι).
Το ένθετο της L A R E P P U B L I C A είναι το
I L V E N E R D I (Η Παρασκευή) που κυκλοφο
ρεί μαζί με την εφημερίδα κάθε... Παρα
σκευή φυσικά. «7» — εννοείται «επταήμε
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ρο»— είναι το ένθετο της Corriere deüu se
ra του Σαββάτου. Αντίθετα με το ένθετο πε
ριοδικό της ισπανικής E L P A I S της Κυρια
κής, το E L P A I S S E M A N A L (πιστή αντιγρα
φή του το «Έψιλον» της Κ .Ε .) που το βρί
σκουμε στα περίπτερα, τα περιοδικά των ι
ταλικών εφημερίδων προορίζονται μόνο για
...εσωτερική κατανάλωση...
Και, εμείς εδώ, δεν χάνουμε δα και τίπο
τα το σπουδαίο... Τ α πολύχρωμα και
...πολύ βαριά ένθετα των ιταλικών εφημε
ρίδων δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν από
πλευράς ειδησεογραφίας και αναλύσεων.
Μόνο μερικές φωτογραφίες αξίζουν που, ό
μως, όσοι προσέχουν τις λεπτομέρειες υπο
στηρίζουν πως δεν δημοσιεύονται για πρώτη
φορά.
Για να το πούμε διαφορετικά: οι ιταλικές
εφημερίδες, ευτυχώς, είναι πολύ καλύτερες

ΤΓ.Γ. ( 1 ) , π ρ ο ς κ . X . Λ α μ π ρ ά κ η , ε κ δ ό τ η ,
δ ιο ικ η τ ικ ό μ έ λ ο ς Μ ε γ ά ρ ο υ Μ ο υ σ ικ ή ς κ α ι
λ ο ιπ ο ύ ς ε κ δ ό τ ε ς : κ ά ν τ ε κ ά τ ι . . .
Ϊ '. Γ . ( 2 ) , π ρ ο ς κ . X . Π α π ο υ τ σ ά κ η , ε κ δ ό τ η
π ε ρ ιο δ ικ ο ύ « Α Ν Τ Ι» : Θ α α ν α γ κ α σ τ ε ίτ ε ν ο μ ίζ ω
σ ύ ν τ ο μ α ν α δ ιε υ κ ρ ιν ίσ ε τε σ το ε ξ ώ φ υ λ λ ο το υ
π ε ρ ιο δ ικ ο ύ σ α ς ό τ ι «η δ ε κ α π ε ν θ ή μ ε ρ η π ο λ ιτ ικ ή
κ α ι π ο λ ιτ ισ τ ικ ή ε π ιθ ε ώ ρ η σ η » σ α ς δεν είν α ι
έ ν θ ετο κ α μ ιά ς ε φ η μ ε ρ ίδ α ς ...

Μαρία Βουμβάκη

Π ροσπερ νώντας
βεβαιότητες, γούστα,
συνήθειες...
Γεννήθηκε το 1963 και από πολύ νωρίς αφιερώθηκε στη
μουσική. Σπούδασε για πολλά χρόνια στο Εθνικό Ωδείο
πιάνο και θεωρητικά και, σχετικά νωρίς, ασχολήθηκε με
την σύνθεση. Δούλευε μόνη της με τη βοήθεια
ηλεκτρονικών μηχανημάτων και οι ελάχιστες
προσπάθειες που έκανε να προσεγγίσει παραγωγούς και
δισκογραφικές εταιρείες ατιέτυχαν. Εστειλε δύο
συνθέσεις της τιριν από μερικούς μήνες στην διοργάνωση
των Αγώνων Ελληνικού Τραγουδιού της Καλαμάτας
—έμπνευση του Μάνου Xατζιδάκι— που προκρίθηκαν,
ξεχώρισαν, άρεσαν, και βραβεύθηκαν. Ονομάζεται
Μαρία Βουμβάκη.
— Έ χ ω ασχοληθεί με όλα
σχεδόν τα είδη της μουσικής,
αλλά κατέληξα στο τραγούδι
— που, πρέπει να το πούμε, το
θεωρώ εύκολο...
• Θα ασχοληθείτε, λοιπόν,
επαγγελματικά με κάτι
«εύκολο»;
— Κ ατ’ αρχήν θα ασχοληθώ
με το τραγούδι. Αργότερα
—ποιος ξέρει;— ίσως καταφέ
ρω να γράψω για τον κινηματο
γράφο, κάτι που με ενδιαφέρει
πολύ. Ωστόσο, το τραγούδι εί
ναι ένας άμεσος τρόπος να εκφράσει κανείς τη σχέση του με
την ζωή.
• Ας μιλήσουμε λοιπόν για
το ελληνικό τραγούδι. Για
την παράδοσή του και για τις
επιδράσεις σου...
— Δεν αρνούμαι τις επιδράσεις
από κάποιους σημαντικούς Έ λ 
ληνες δημιουργούς — κι ιδιαίτε
ρα από τον Χατζιδάκι, σχετικά
με τον τρόπο που κάνει μουσική
και το Σαββόπουλο, αναφορικά
με τον τρόπο που δένει την μου
σική με τον στίχο.
Ωστόσο οι επηρεασμοί μου
περισσότερο θα μπορούσαν να
αναζητηθούν, πιστεύω, στη
σύγχρονη κίνηση τού ροκ

— έχω ακούσει πάρα πολλή ξέ
νη μουσική.
• Εντάξει με τη μουσική....
Ό μω ς, στο τραγούδι το ίδιο
βαραίνει κι ο στίχος. Η
στιχουργική σου, μπορούμε να
πούμε ότι συμπυκνώνει
ερεθίσματα της
καθημερινότητας δοσμένα με
πολύ απλό τρόπο. Πώς
γράφεις στίχους;
— Θα έλεγα, αναγκαστικά.
Με απασχολεί πολύ το ερώτη
μα: «Γιατί να γράψει κανείς
στην εποχή μας;». Υπάρχουν
κάποια θέματα που επαναλαμ
βάνονται συνεχώς. Η καθημερι
νότητα, ο έρωτας... Πάντως,
«Η Ιστορία και η ευτυχία»,
που βραβεύθηκε στην Καλαμά

τα, έχει μια πολιτική χροιά.
Ομως η πολιτική και η σχέση
μαζί της έχει αλλάξει — η φόρ
μα του πολιτικού, του αγωνι
στικού τραγουδιού, σήμερα
φαντάζει παρωχημένη. Τους
στίχους αυτού του τραγουδιού
τους έγραψα βλέποντας μετά τα
μεσάνυχτα από το CNN το ξεκί
νημα του πολέμου στον Κόλπο.
Φοβάμαι, πάντως, την αμη
χανία και την επανάληψη. Ί 
σως, στο μέλλον, χρειασθεί να
προσφύγω στην συνεισφορά κά
ποιων στιχουργών...
• Πολλοί υποστηρίζουν ότι
το τραγούδι πρέπει πριν απ’
όλα να τραγουδιέται. Ισχύει
κάτι τέτοιο;
— Δεν είμαι σίγουρη. Νομίζω
ότι οι φόρμες έχουν εξελιχθεί κι
ίσως αυτός ο σκοπός να μην εί
ναι μονόδρομος. Ό μ ω ς οι άν
θρωποι θέλουν να ψιθυρίζουν έ
να μοτίβο — γ ι’ αυτό και πολ
λοί παραπονιούνται που στην ε
ποχή μας δεν υπάρχουν τρα
γούδια «τραγουδίσιμα». Παρ’
όλα αυτά, η μουσική εξελίσσε
ται κι οι απόλυτες παραδοχές
είναι επικίνδυνες. Ο κόσμος
προχωρεί συμπαρασύροντας βε
βαιότητες, συνήθειες και γού
στα.
Δεν αναφέρω το μεγάλο κοινό,
την αποδοχή, αυτό που λέμε ε
πιτυχία. Ωστόσο θεωρώ αδια
νόητο να δουλεύει κανείς με

\χ - / Οι ανησυχίες του Μάνου Χατζιδάκι για την πορεία
ψΜ της ελληνικής μουσικής σκηνής και η επανεγκαινίαση
W του θεσμού των αγώνων τραγουδιού στην Καλαμάτα,
“
έδωσαν την ευκαιρία στην Μαρία Βουμβάκη να ξεχω
ρίσει με δύο τραγούδια. Ανήσυχη, με επιρροές από τον χώρο
της διεθνούς σκηνής του ροκ η Μαρία Βουμβάκη ενδιαφέρεται να προχωρήσει την αποκλειστικά προσωπική της οπτική
για το τραγούδι — που θεωρεί ότι εκφράζει τις ανησυχίες της
γενιάς της. Η συνέντευξή της στο ΑΝΤΙ είναι χαρακτηριστι
κή.

στραμμένη την προσοχή του
στο μέσο γούστο.
• Αν στόχευε σε κάτι η
βράβευσή σας στην
Καλαμάτα, ήταν να
πιστοποιήσει, συμβολικά
έστω, τα καινούρια στοιχεία
με τα οποία μπολιάζετε μία
λίγο - πολύ συμβατική
μουσική σκηνήί Ποιο είναι
αυτό το καινούριο που
προτείνετε;
— Είμαστε κάποιοι νέοι άν
θρωποι με αντιλήψεις για τη
ζωή διαφορετικές από αυτές
τω ν δθά ρ η δω ν κ α ι τω ν
όΟάρηδων που ακόμα κυριαρ
χούν στους κοινωνικούς, πολι
τιστικούς και πολιτικούς χ ώ 
ρους. Γνωρίζουμε πολύ καλά να
χρησιμοποιούμε όσα κατέκτησε
η νέα τεχνολογία. Και οι επιρ
ροές μας προέρχονται από μια
βαθιά σχέση με τα πιο ζωντανά
μουσικά ρεύματα της Ευρώπης,
της Αμερικής, αλλά και του τό
που που γεννηθήκαμε και ζούμε...
• θέλετε να
μιλήσετε με περισσότερη
σαφήνεια για τα πρότυπά σας;
— Ot επηρεασμοί μου από την
ελληνική μουσική παράδοση εί
ναι μικροί. Και, ως γυναίκα, ο
φείλω να πω ότι δεν είχα γυναι
κεία πρότυπα στον ελληνικό
χώρο. Αντίθετα, πολλές γυναί
κες της μουσικής από τη διεθνή
σκηνή με χαρακτηρίζουν: η
Τζόνι Μίτσελ, η Κρίσι Χάϊντ
των Πριτέντερς (τουλάχιστον
ερμηνευτικά, μια που εγώ δεν
παίζω κιθάρες, ντραμς και δεν
ζω στην Αγγλία και, συνεπώς,
δεν μπορώ να εναρμονιστώ α
πολύτως στο μουσικό της
ύφος), η Τζόαν Αρματρέϊντινγκ... Από τις νεότερες μου
αρέσει η Σούζαν Βέγκα, δεν
μπορώ να υποστηρίξω όμως ότι
με έχει επηρεάσει.

Την συνέντευξη πήρε ο
Η λίας Κανέλλης
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'Ένα άνεξόφλητο χρέος τής
Ελλάδας
του Δ ημήτρη Δ . Τριανταφυλλόπουλου
Ό λό γο ς εδώ είναι γ ιά τά μ ν η μ εία τή ς ’Α λβ α νία ς, πού έχουν
ά μ εση σχέσ η με τ ά όμορφα έλ λ η ν ικ ά , καί γ ιά τά όποια ή έλ λ η ν ικ ή
πλευρά θά έπρεπε ή δ η νά έ χ ε ι ένδιαφ ερθεΐ π ο λλ α π λώ ς. Ε λ π ίζ ω ότι
τούτα δέν έκ λα μ β ά νοντα ι ώς προπαγάνδα· μ ετά άπό δ εκ α ετίες
ψυχρού πολέμου καί ά λ λ ε π ά λ λ η λ ε ς άπόπειρες διαστρέβλω σης τής
'Ιστορίας γ ιά λόγους πολιτικούς, είναι καιρός όλοι νά δούμε τά
π ρ ά γμ α τ α κ α τά μ α τα καί ά π ρ ο κ α τ ά λ η π τ α !
ç y y έλληνική συμβολή στήν ερευνά
I I του πολιτισμού, τής ιστορίας καί
J . J . τής τέχνης τής σημερινής ’Αλβα
νίας δέν είναι ευκαταφρόνητη: γιά τού λό
γου τό άληθές δέν έχει κανείς παρά νά φυλ
λομετρήσει τίς σχετικές βιβλιογραφίες (Ε.
I i’Hrand, Λ. Δρούλια -Β. Κόντη, Βαλκανι
κή Βιβλιογραφία κ .τ .λ .). 'Ωστόσο οί πολι
τικές συνθήκες μετά τόν πόλεμο έμπόδισαν
κάθε άμεση πρόσβαση στά ίδια τά μνημεία.
Ή βαθμιαία άπόψυξη τών σχέσεων, κυρίως
μετά τό 1990, δέν οδήγησε σέ ανάλογη σύ
σφιγξη δεσμών μεταξύ τών αρχαιολογικών
κύκλων Ε λλάδας καί ’Αλβανίας. Είναι
πραγματικά αξιοπερίεργο, οτι οι δύο τρέ
χουσες συνεργασίες στό πεδίο τούτο, δηλα
δή ή έρευνα τού Βουθρωτοΰ (Butrinto) καί
ή άποκατάσταση όρθοδόξων ναών, γίνονται
άπό τή ΓΓΕΤ καί τό ΕΕΣ άντίστοιχα, μέ α
πόντες τό Π1ΙΙΟ καί τήν ’Αρχαιολογική
'Υπηρεσία του! 'Ομολογώ ότι δέν γνωρίζω
σέ τί όφείλεται αύτή ή απουσία, ελπίζω
πάντως όχι σέ άδιαφορία ή αμέλεια!
Δέν διαθέτω άλβανολογικές περγαμηνές,
ώστε νά μιλήσω άπό καθέδρας. Ώσότου όμως φανούν καί άναλάβουν πρωτοβουλίες οί
τυχόν «άλβανολόγοι» μας, θεωρώ καθήκον
μου, ώς "Ελληνας αρχαιολόγος πού είχε
τήν ευκαιρία νά υπηρετήσει μιά δεκαετία
στά ’Ιωάννινα καί ό ΕΕΣ τού έκανε τήν τιμή
νά τού αναθέσει τήν παρακολούθηση τής άποκατάστασης ναών - μνημείων τής ’Αλβα
νίας, νά άπαριθμήσω συγκεκριμένες προτά
σεις γιά μιά συνεργασία μεταξύ τών δύο χ ω 
ρών στό πεδίο τών μνημείων. Θά είχα λοι
πόν νά προτείνω:

πρός τά μνημεία κάθε εποχής.
2. Καθιέρωση τακτών περιοδικών συναντή
σεων (συνεδρίων, σεμιναρίων, συμποσίων ή η
μερίδων) μεταξύ τών δύο ’Α ρχαιολογικών Υ 
πηρεσιών.
3 . Δυνατότητα άμεσης καί πλήρους πρόσβασης στά μνημεία καί τά μουσεία τών δύο χω 
ρών. Δ έν χρειάζεται, υποθέτω, νά θυμίσω τί
σημαίνουν γιά τήν αρχαία Ελλάδα τόποι όπως
τό Βουθρωτό, ή Έπίδαμνος, ή ’Α πολλωνία, τί
γιά τό Βυζάντιο τά Βελέγραδα (Μπεράτι), τό
Δυρράχιο, τό Λάμποβο, τέλος τί γιά τήν Τουρ
κοκρατία ή Μοαχόπολις, τό Αργυρόκαστρο, τό
Δέλβινο κ .τ.λ. Κ αί μόνο ένας ανιστόρητος θά
άγνοοϋσε τήν καίρια επιστημονική σημασία
τών μνημείων τής 'Ηπείρου, τών Ίονίων, τής
Μακεδονίας γιά τούς ομοτέχνους μας τής Α λ 
βανίας!
4. Ά μ εσ η άνταλλαγή εμπειρίας καί πρακτι
κής βοήθειας σέ θέματα άνασκαφής, τεκμηρίω
σης, άπσκατάστασης τών μνημείων. "Αν, π ι
θανόν, ή Ελλάδα υπερτερεί στόν εκσυγχρονι
σμό τών μεθόδων, ή Αλβανία έχει τό πολύτιμο
πλεονέκτημα νά διαθέτει έμπειροτεχνίτες πού
ακόμη γνωρίζουν καί άσκονν τίς πατροπαρά
δοτες τεχνικές!
ϋ . Ά ντληση διδαγμάτων γιά τό πώς κατορ
θώθηκε στήν Αλβανία, ίσως εις πείσμα τού
«σοσιαλιστικούμετασχηματισμού» ή διατήρηστ]
παραδοσιακών οικισμών καί μνημειακών συ
νόλων. Η ψευδοκαπιταλιστική Έλλαδίτσα
τών μικρομεσάίων μεταπρατών τού προγονι
κού πλούτου πρέπει νά μάθει κάποτε, οτι ό άνεξέλεγκτος τουρισμός μεταβάλλεται εύκολώτιιτα σέ Μολώχ!

Μ

έ συντροφιά πολύτιμη τήν πρόσφατη,
έμπλουτισμένη μετάφραση τού βιβλίου
τού René Puaux «Δυστυχισμένη Βόρειος
’Ήπειρος» (έκδοση «Τροχαλίας»), πού θά
τή
συνιστοΰσα ένθερμα σέ κάθε φιλίστορα
1.
Σύναψη διμερούς συμφωνίας γιά πολιτι
καί φιλογενή, διασχίζαμε τό δρόμο Κακα
στικά καί αρχαιολογικά θέματα, μ έ τήν υπο
βιά -’Αργυρόκαστρο - Τίρανα. Κοπαδιαστές
χρέωση άμοιβαίας ενημέρωσης καί βοήθειας ώς
οί μνήμες καί στό λαιμό μόνιμα ένας κόμ
πος,
πού λύνεται πιά καθώς μπαίνουμε στίς
*0 κ. Δημ. Τριανταφυλλόπουλος, Δρ. Φ, υ
ρημαγμένες εκκλησίες τού ’Αργυροκάστρου.
πηρετεί ώς Εφορος Βυζαντινών Αρχαιοτή
Τό ίδιο λίγο αργότερα, δταν σέ άπόσταση
των στη Διεύθυνση Αρχείου Μνημείων και
Δημοσιευμάτων του ΐΓΤΠΟ.
κοντινή βλέπουμε νά διαγράφονται πύλες
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Μονή Είσοδίων Θεοτόκου στήν Άρδένιτσα.
Προσκυνητάρι του Άγιου Κοσμά του Α£τωλοΰ.
καί αετώματα τής άρχαίας ’Απολλωνίας, ή
δταν βαδίζουμε στόν αυχμηρό βαλτόκαμπο
τού Κολκόντασι, προσκυνητές στόν τάφο
τού πατρο-Κοσμά. ’Αλλά, προπάντων, κα
θώς άξιωνόμαστε νά συναναστήσουμε μέ
τούς ’Ορθόδοξους ’Αλβανούς καί "Ελληνες
στή
Μ ητρόπολη
τώ ν
Τ ιρ ά ν ω ν
(1 6 /7 /1 9 9 1 ), δταν ό ’Έξαρχοςτού Οικου
μενικού Πατριαρχείου κ. ’Αναστάσιος άσπάζεται κατανυκτικά τό μαρτυρικό έδαφος
τού επί 25 χρόνια χειμασθέντος ποιμνίου
του! Σκέφτομαι διαρκώς μέ αγωνία τήν ευ
θύνη μας, δταν μάλιστα κομπάζουμε πώς
είμαστε γέφυρα άνάμεσα ’Ανατολή καί Δύ
ση, πού καθεύδουμε τόν νήδυμον γιά τά
μνημεία τού «Μείζονος Ελληνισμού» στή
Μεσόγειο, στά Βαλκάνια, στή Ν.Α. Ευρώ
πη, στή Μέση ’Ανατολή! Συλλογιέμαι τό
καχεκτικό ΥΠΠΟ, «υπουργείο μ ή παρα
γωγικό, τρίτης τάξεως» κατά τά ζυγιάσματα τών «ευφυών» τεχνοκρατών μας, πού
δέν διανοείται νά ξεκολλήσει άπό τή νοοτρο
πία τού διαχειριστή τών μνημείων τού έλλαδικοΰ χώρου! Ποιος θά τού έμφυσήσει νέα
πνοή, θά τό κάνει νά ένδιαφερθεΐ γιά δ,τι
σημαίνει γιά τήν ’Ανθρωπότητα ’Αρχαίος
καί Βυζαντινός Ελληνισμός, σέ δλη του τή
γεωγραφική καί πολιτιστική διάσταση;
Ποιός θά ταρακουνήσει τούς μακάριους καρεκλοκένταυρούς του, πού κόπτονται μόνο
γιά τά «κεκτημένα» τους καί ελαφρά τή
καρδία καταργούν 'Υπηρεσίες πολύτιμες, ό
πως άποπειράθηκαν πρόσφατα νά καταπον
τίσουν τή Δ/νση ’Αρχείου Μνημείων καί
Δημοσιευμάτων, εντεταλμένη άκριβώς γιά
τό έργο τεκμηρίωσης τών μνημείων τού
'Ελληνισμού;
Ή ’Αλβανία είναι γιά τό ΥΓΙΓΙΟ πρό
σκληση, πρόκληση και πρόκριμα! Θά τήν
άποδεχθεΐ ή ή ραστώνη μας θά άφήσει νά
χαθεί μιά άκόμη ι σ τ ο ρ ι κ ή ε ύ κ α ι ρία ;

□

Η ΓΝΩ ΡΙΜ ΙΑ Μ Ο Υ Μ Ε ΤΟ Ν
Κ Λ Α Ρ Κ ΓΚ ΑΙΗ Μ Π Λ
του Φρανκ Κάπρα

Η Κ λω ντέτ
Κολμπέρ κ αι ο
Κλαρκ Γ κ α ίη μ π λ
στο «Ν έα Υόρκη Μ αϊάμι» του
Φρανκ Κάπρα.

Ο θ ά να το ς το υ Φ ρα νκ Κ ά π ρ α , τον σ κη ν ο θ έτη π ο υ
«ζαχάρω σε» το α μ ερ ικ α ν ικ ό όνειρο, και, π α ρ ’ όλα
α υ τά , υ π ή ρ ξ ε δη κ τικ ό ς κ α ι κρ ιτικ ό ς α π έ ν α ν τι σ τη ν
κο ινω νία το υ α λ λ ά κ α ι «γήινος» κ α ι σ υ ν ά μ α
α π ο κ α λ υ π τικ ό ς μ α ς δίνει τη ν ευ κ α ιρ ία να το ν
θ υ μ η θ ο ύ μ ε ά λ λ η μ ια φορά. Α ν τ ί νεκ ρ ο λο γία ς
π ρ ο τιμ ή σ α μ ε να π α ρ ο υ σ ιά σ ο υ μ ε έν α μ ικ ρ ό α π ό σ π α σ μ α
α π ό τη ν α υτο β ιο γρ α φ ία του.
«Και τώρα, H arry 1, αν μπορέσουμε να βρούμε πρώτα έναν άν
τρα βεντέτα, θα είναι πιο εύκολο να βρούμε μετά μία γυναίκα. Η
M.C.M. έχει έναν ηθοποιό πολύ αστείο, πολύ ελαφρύ: τον Robert
M ontgom ery».

Για νιοστή φορά το σενάριο πήρε το δρόμο της
για νιοστή φορά ξαναήρθε στα χέρια μας με επιστροφή μέσω ταχυδρο
μείου. Ο B ob M ontgom ery το είχε απορρίψει.
Τότε, για πρώτη φορά, διέβλεψα την λήξη των ατυχιών του
«N ew York-Miami» . 0 Cohn, με δάκρυα στα μάτια, ικέτευε τον
Louis M ayer 2 να πει καλά λόγια γ ι’ αυτόν στον M ontgomery.
«Μα Harry, έλεγε ο M ayer συγκαταβατικά, ο M ontgom ery λέει
ότι είναι πολλές οι ταινίες με λεωφορεία αυτόν τον καιρό. Και, χ ω 
ρίς να θέλω να σε προσβάλω, οι βεντέτες μου δεν θέλουν να αλλά
ζουν συχνά διεύθυνση, ειδικά αν πρόκειται να πάνε από την M.G.M.
στην G ower Street. Αλλά, Harry, είσαι τυχερός, γιατί έχω καλή
διάθεση σήμερα. Έ χ ω έναν ηθοποιό που κάνει του κεφαλιού του,
και ζητάει και περισσότερα λεφτά. Θα ήθελα να του τις βρέξω λίγο.
Σου δανείζω τον Clark Gable.
— Κι αν δεν του αρέσει το σενάριο;
— Harry σου μιλώ εγώ, ο Louis Mayer. Σου λέω να πάρεις τον
Gable.

— Τον Clark Gable-, αναφώνησα δύσπιστα. Μόνο σε μια ταινία τον
έχω δει, την « The Last M ile», όπου έπαιζε έναν δολοφόνο.
— Άκου, φίλε, ή τον Gable ή τίποτα, κατάλαβες; Θα σου έρθει α 
πό στιγμή σε στιγμή».
Το πράγμα ήταν ξεκάθαρο στα μάτια μου. Κάθε φορά που ο
Mayer φταρνιζόταν, ο Cohn έπαιρνε ασπιρίνη. Τώρα, ο Cohn ήταν
υποχρεωμένος να κάνει το «N ew York - M iam i » επειδή ο M ayer ή 
θελε να τιμωρήσει τον G able που «έχανε του κεφαλιού του», αναγ-

κάζοντάς τον να δεχτεί έναν ρόλο από τους ψωριάρηδες — την εξο
ρία, με λίγα λόγια, την Σιβηρία των σταρ της M.G.M. που έκαναν
τους δύσκολους.
Ηξερα πως ήταν ο Gable όταν άκουσα κάποιον να δρασκελίζει
βαριά τα σκαλοπάτια της άθλιας σκάλας που οδηγούσε στο άθλιο
γραφείο μου που είχε θέα στην άθλια εσωτερική αυλή. Μια ογκώ
δης φιγούρα εμφανίστηκε στην πόρτα. Ο Gable στάθηκε ακίνητος
στο κατώφλι του γραφείου μου, με το καπέλλο του να πέφτει στο
αυτί του, ψελλίζοντας· φυσικά, είχε σταματήσει σε όλα τα μπαρ που
βρήκε στην διαδρομή από την M.G.M. ώς την Gower Street.
«— A ... αυτό είναι το γρ.,.αφείο του κυρίου Frank Capra·,
— Φυσικά, κύριε Gable. Εγώ είμαι ο Frank Capra. Παρακαλώ
κάντε τον κόπο να περάσετε μέσα...
— Χαίρω πολύ για τη γνωριμία».
Κατευθύνθηκε προς μια καρέκλα κουζίνας και αφέθηκε να πέσει
πάνω της με όλο του το βάρος. Κράτησα την αναπνοή μου. Η καρέ
κλα βόγγηξε, αλλά δεν υποχώρησε. Κι εκείνος κρατιόταν καλά.
Περιέφερε ένα θολό βλέμμα στην επίπλωση, άφησε ένα ρέψιμο αη
διασμένος, και μετά γύρισε προς το μέρος μου.

«Λοιπόν, αφεντικό, τι πλάκα ετοιμάζετε εδώ και διαλέξατε εμέ
να;».
Ό χ ι μόνο ήταν τελείως πίτα, αλλά ήταν και θυμωμένος!
«Λοιπόν, κύριε Gable, θα ...
— Τι κάθαρμα ο M ayer , με διέκοψε εκείνος. Πάντα ήθελα να πάω
στην Σιβηρία, αλλά, μα το θεό, δεν φανταζόμουν ότι βρώμαγε τό
σο. Πουάχ!».
Τα νεύρα μου άρχιζαν να τεντώνονται. Πήρα το σενάριο στα χ έ 
ρια μου και το ξεφύλλιζα.
«Κύριε Gable, πρόκειται, εσείς και εγώ, να κάνουμε μια ταινία
βάσει αυτού του σεναρίου. Θέλετε να σας πω περί τίνος πρόκειται, ή
μήπως προτιμάτε να το διαβάσετε όταν θα έχετε πω καθαρό μυαλό;
— Ά κου, φιλάρα, είπε με αργόσυρτη φωνή, το σενάριό σου μπορείς
να το βάλεις στον κώλο σου!»3.
1. H arry C ohn, διευθυντής της Colum bia.
2. Διευθυντής της M.G.M.
3. Παρά ταύτα ο C lark Gable θα γυρίσει το « N ew Y ork-M iam h και θα πάρει Ό 
σκαρ καλύτερου ηθοποιού.

απόσπασμα από το «H o llyw o o d Story» του Φράνκ Κάπρα. Μετάφραση:
Μαργαρίτα Κρεμμυδά.

Επέτειος και παρεπόμενοι
Π ενή ντα χρόνια αδιάλειπτης
τακτικής παρουσίας για ένα
φιλολογικό περιοδικό δεν είναι
λ ίγ α . Κ ι όμως. Η «Ν έα
Εστία», που ξεκίνησε την
δύσβατη πορεία τη ς τον
χειμ ώ να του 1941, συνεχίζει
και σήμερα να εκδίδεται.
- _

I

_

«Νέα Εστία» τόν τρομερό χει-

I μώνα τοΰ ’41 έψώμισε, μέ τόν

J. J.

τρόπο της καί κατά τή δύναμή
της, τό έλληνικό άναγνωστικό κοινό: άφιέρωσε τό χριστουγεννιάτικο τεύχος της στόν
Παπαδιαμάντη. Ή άνταπόκριση ήταν άμε
ση: «Τήν παραμονή της Πρωτοχρονιάς,
πού έκυκλοφόρησε ή Χριστουγεννιάτικη
"Νέα Ε σ τία ” , τό βιβλιοπωλείο Κολλάρου
κατακλύσθηκε κυριολεκτικά άπό κόσμο πού
ζητούσε τό τεύχος άπό πολύ πρωΐ, καί δέν
παράλλαζε άπό πολιορκούμενο φούρνο τών
πολεμικών αύτών ήμερων. Φαινόμενο πού
δέν έχει τό δμοιό του στά έλληνικά φιλολογικοβιβλιοπωλικά χρονικά, άλλά καί καθα
ρή ένδειξη έμπιστοσύνης πρός τίς πραγματι
κές άξίες», (Πέτρος Χάρης, «Ν .Ε .» 1 Ίαν.
1942, σ. 3)
Παρά τίς δύσκολες συνθήκες τό τεύχος άποτελέσθηκε άπό 214 σελίδες καί ήταν τό
πρώτο σημαντικό καί συστηματικά συγκρο
τημένο άφιέρωμα τοΰ περιοδικού, πού έ
κλεινε δεκαπέντε χρόνια ζωής. Φέτος λοι
πόν, πού συμπληρώνονται πενήντα χρόνια
άπό τήν έκδοσή του, έπρεπε νά τό θυμηθού
με καί νά τού άποδώσουμε τόν όφειλόμενο
φόρο τιμής.
Κυρίως δμως νά δούμε συνοπτικότατα:
α) πώς τό ύποδέχτηκαν οί λόγιοι καί
β) τόν «έσωτερικό» άντίκτυπό του στό πε
ριοδικό. ’Αντλώ τίς πληροφορίες μου γιά
τήν κριτική τού άφιερώματος άπό τή στήλη
«Περιοδικά κι Εφημερίδες» τών τευχών
τού 1ου τόμου τού 1942. Κατά τόν συντά
κτη τής στήλης: «Είς δλας τάς Άθηνα'ίκάς
έφημερίδας έσχολιάσθη εύρύτατα τό άφιερωμένον είς τόν ’Αλέξανδρον Παπαδιαμάντην Χριστουγεννιάτικον τεύχος μας μέ έκτενή άρθρα ή σύντομα σημειώματα, τά όποια

καθ’ δλον τόν ’Ιανουάριον ήσαν τά άξιολογώτερα φιλολογικά δημοσιεύματα τοΰ ’Α 
θηναϊκού Τύπου. Πλήν τοΰ άρθρου τού κ.
Κ .Θ . Δημαρά («Ελεύθερον Βήμα» 31
Ί α ν .), είς τό όποιον χαρακτηρίζεται μέν ώς
πραγματικόν έκδοτικόν κατόρθωμα τό τεύ
χος Παπαδιαμάντη, άλλά καί άορίστως
διατυποΰνται «κάποιες έπιφυλάξεις» διά τήν
φιλολογικήν του έμφάνισιν, δλα τά άλλα ή
σαν ένθουσιώδεις κρίσεις, έγγίζουσαι τόν ένθουσιασμόν τοΰ έγκωμίου, καί άνεπιφύλακτος άναγνώρισις τής γενικωτέρας προσπά
θειας τής "Νέας Ε σ τίας” » (τεΰχ. Φεβρ.
1942, σ. 127).
Πρώτο δημοσιεύεται τό άρθρο τού Θ .
Ξύδηστήν «Καθημερινή» τής 7.1.42, δπου
έπισημαίνεται δτϊ ό Παπαδιαμάντης «έκφράζει μέ τόση συνέπεια στό έργο του τή δι
πλή παράδοση τοΰ έθνους: τήν έλληνική καί
τή χριστιανική». Ό κ. Βάρναλης στήν
«Πρωία» τής 13 Ία ν. υπογραμμίζει δτι «άληθινά υπήρξε άγιος δ Παπαδιαμάντης, δχι
μοναχά γιατί ήτανε θρήσκος καί τό έργο του
γεμάτο χριστιανική μυστικοπάθεια, παρά
καί γιατί έπέρασε μιά μαρτυρική ζωή δλο
στερήσεις καί φτώχειες, χωρίς νά βγή άπό
τόν ϊσιο δρόμο τής άρετής καί χωρίς νά κα,τεβή ούτε ένα σκαλί άπό δ,τι καλούμε πνευ
ματική άξιοπρέπεια». Στά «Αθηναϊκά
Νέα» ^τής 19 Ίαν. ό Βασ. Ή λιάδης άποκαλεΐ τό άφιέρωμα ωραίο πνευματικό μνημό
συνο, καί ό Αίμ. Χουρμούζιος στήν «Καθη
μερινή» τής 24 Ία ν . έπαινεΐ τή φιλολογική
συγκρότηση τοΰ τεύχους, τίς συνεργασίες
τού Βαλέτα καί τό δοκίμιο τοΰ Π . Χάρη.
Ό χρονογράφος Π. Παλαιολόγος στό « Ε 
λεύθερο Βήμα» τής 31 Ία ν. δείχνει έντυπωσιασμένος άπό «τήν ειδικότητα τών μή
ειδικών. ’Εννέα καθηγηταί τού Πανεπιστη
μίου μας άσχολοΰνται μέ τό έργο τοΰ Παπαδιαμάντη. ( ...) Θεολόγοι, νομικοί, οι
κονομολόγοι ... Καί μιλούν μέ τήν έμβρίθεια τοΰ ειδικού, μέ τή σαφήνεια τού σοφού,
μέ τήν παρατηρητικότητα τού άληθινοΰ έπιστήμονα»1.
«Είς μνήμην Παπαδιαμάντη» τιτλοφο
ρείται τό κείμενο τοΰ Γ . Φτέρη στά «’Αθη
ναϊκά Νέα» (2 Φεβρ.)· έγκωμίαζοντας τό
τεύχος σημειώνει καί δτι «έπρεπε, τώρα
πού βγήκαμε πιά άπό τήν περίοδο τής μα

χητικής λογοτεχνίας, νά καταπιαστούμε μέ
τό έργο τού καθορισμού τών έλληνικών άξιών, καί νά ίδοΰμε τί άξίζει ή καθεμιά, άφοϋ άφαιρεθή τό βάρος τής γλωσσικής προκαταλήψεως πού ένόθευε έως τώρα τήν κρι
τική». Ό Ά δ . Παπαδήμας έξάλλου (« Ά κρόπολις», 1 Φεβρ.) υποδεικνύει δτι πρέπει
νά διασωθεί τό σπίτι τού διηγηματογράφου
καί νά ιδρυθεί Μουσεϊον Παπαδιαμάντη.
Κατά πάσα πιθανότητα καί τό σημείωμα
τοΰ Δημ. Γατόπουλου στή «Βραδυνή» (2
Μαρτίου) γιά τό' δτι οι δάσκαλοι στό δημο
τικό σχολείο έκαναν τήν έγγραφή τοΰ Παπαδιαμάντη μέ τό δνομα ’Αλέξανδρος Άδαμαντιάδης γράφτηκε μέ άφορμή τό τεύχος
τής «Νέας Εστίας». Ό Γ . Πράτσικας στήν
ίδια έφημερίδα (9 Μαρτίου) θεωρεί δτι τό
άφιέρωμα «είναι ένα τεύχος αιώνιο».
Ό άπόηχος κρατάει ώς τό Πάσχα. Τότε
ό Ξενόπουλος («’Αθηναϊκά Νέα», 6 Ά π ρ .)
άρθρογραφώντας γιά τό τεύχος άποφαίνεται
δτι τό κριτικότερο άπό τά περιεχόμενα τού
άφιερώματος είναι τό μελέτημα τοΰ Δ .Σ .
Μπαλάνου2. Πάντως ή «Νέα Ε σ τία », μέ
άφορμή τά δσα γράφει ό Ξενόπουλος περί
ιωβηλαίου, σημειώνει μέ πείσμα (τεΰχ.
Μαΐου, σ. 335): « Ά λ λ ’ ή "Ν έα Ε σ τία ”
μόνον ίωβηλαϊον δέν όνόμασε τό "Τεύχος
Παπαδιαμάντη” . Ένόμισε δτι, είς τούς δυσκόλους καιρούς πού περνούμε, είναι καταφύγιον ψυχής τό έργον τού Παπαδιαμάντη
καί έκάλεσε τούς συνεργάτας της, μαζί καί
τούς άναγνώστας της, είς τήν μελέτην του.
’Αλλά μήπως πρέπει νά έχουν συμπληρωθεί
25, 50, 100 ή 200 χρόνια άπό τόν θάνατον
ή τήν γέννησιν ένός συγγραφέως διά νά μελετηθή τό έργον του καί, άν είναι άνάγκη,
νά άναθεωρηθοΰν αί περί αύτοΰ άντιλήψεις;
Περισσότερον άπό τάς τυπικάς ήμερομηνίας
άξίζουν μία ψυχική διάθεσις ή ένα αϊτημα
κριτικής. Καί τό "Τεύχος Παπαδιαμάντη”
είναι άποτέλεσμα άμφοτέρων».
’Ά ς δούμε καί τήν «έσωτερική» συνέχεια
τού άφιερώματος, τίς άπορροές του- στό
τεύχος Ίαν. 1942 ό Πέτρος Χάρης, διαπι
στώνοντας δτι στά βιβλιοπωλεία δέν υπάρ
χει Παπαδιαμάντης, γράφει τό άρθρο γραμ
μής "Άποδέσμευσις κεφαλαίων” , δπου
προτείνει, δταν οί κληρονόμοι ένός συγγρα
φέως δέν έπιτρέπουν τήν έκδοσή του, νά ά-

αφιερώματος
ποδεσμεύονται "τά λίγα άξιόλογα πνευμα
τικά μας κεφάλαια” μέ νόμο πού θά προ
βλέπει τήν έπέμβαση τοϋ κράτους καί τήν άναγκαστική αποζημίωση τών συγγενών.
Στό έπόμενο τεύχος ό Τάσσος Ί . Ίωάννου
έκθέτει τη νομική προϊστορία τού ζητήμα
τος. Στό ϊδιο τεύχος τό περιοδικό πληροφο
ρεί τούς άναγνώστες ότι ό Γενικός Διευθυν
τής Γραμμάτων καί Θεάτρου τού 'Υπ. Π αι
δείας Μ ιχ. Μαντούδης δήλωσε 8τι τό 'Υ 
πουργείο θά προσπαθήσει " ν ’ άποδεσμεύσει” τόν Παπαδιαμάντη καί νά άγοράσει τό
σπίτι του. Στή συζήτηση μπαίνει ό Κώστας
Έλευθερουδάκης (τεΰχ. ’Απριλίου), πού
γράφει, έκτός τών άλλων, 8τι παλαιότερα
είχε έκφράσει τήν πρόθεσή του νά δωρήσει
στό 'Υπουργείο αύτόγραφα συγγραφέων,
μεταξύ τών όποιων καί τού Παπαδιαμάντη.
Τό έρώτημα είναι: Π ο ύ β ρ ί σ κ ο ν 
ται σήμερα τά χ ε ι ρ ό γ ρ α φ α

Και

όμως

του Ν.Α. Τριανταφυλλόπουλου

τοΰάρχείου Έλευθερουδάκ η;
Στό τεύχος Μαρτίου, πάντα έξαφορμής
τού άφιερώματος, άναδημοσιεύεται τό διή
γημα τού Σκιαθίτη Ευσταθίου Ί . Βλάχου
«Τό γέλοιο τού Σατανά», δπου προτάσσε
ται τό σημείωμα τού Πέτρου Χάρη «'Ένας
μαθητής τού Παπαδιαμάντη». Στό .τεύχος
Μαΐου δημοσιεύεται έπιστολή τού Στρ. Παπαϊωάννου, πού δίνει λεπτομέρειες γιά τή
ζωή τού «μαθητή τού Παπαδιαμάντη».
Ό Πάνος Ί . Βασιλείου μέ έπιστολή του
(τεΰχ. Μαΐου) προτείνει νά στηθεί μαρμά
ρινη προτομή τού Παπαδιαμάντη στή Δεξα
μενή3.
Θεωρώ δτι ή «Νέα Εστία» όφείλει νά
τιμήσει τό πενηντάχρονο άφιέρωμά της άναδημοσιεύοντας σέ κάποιο άπό τά φετινά
τεύχη της τά άρθρα καί τά σημειώματα πού
μνημονεύσαμε.
□

1. 'Υποχωρώ γιά μιά καί μόνη φορά στόν πειρα
σμό του σχολιασμού: τίποτε σχεδόν άπό όσα
«έμβριθη καί σαφή» είπαν οί περισσότεροι άκαδημαϊκοί διδάσκαλοι δέν έχει σχέση μέ τό πνεύ
μα τού Παπαδιαμάντη. "Εκοψε καί έραψε ό κα
θένας κατά τό ιδεολόγημά του.
2. Σημειώνω πώς ό διευθυντής τού περιοδικού
μόνο τό άρθρο τού Μπαλάνου συνόδευσε μέ προ
ειδοποιητική ύποσημείωση, δπου δήλωνε καθαρά
τή διαφωνία του.
3. ”Ας προστεθεί καί ή έπιστολή τού Κώστα Καλαντζή «Μιά "συγκινητική” Εστορία» (τεύχ.
Μαρτίου), δπου γίνεται λόγος γιά κάποιο περι
στατικό σχετικό μέ τό ποίημα τού Μ. Λουντέμη
γιά τόν Παπαδιαμάντη, τό δημοσιευμένο στό α
φιέρωμα.
’Αξιανάγνωστη είναι καί ή άπάντηση τού πε
ριοδικού άπό τή στήλη ’Αλληλογραφίας (τεύχ.
Φεβρ.) στήν Γ. Σοφ. Δάσ., πού άπό άξιέπαινη
έπίσης φιλοτιμία, δέν δεχόταν, καίτοι συνδρομήτρια, νά λάβει δωρεάν τό τεύχος Παπαδιαμάντη.

αληθινό!

ΒΙΒΛΙΑ

ΜΕ Ε Κ Π Τ Ω Σ Η

70%

Η μεγαλύτερη εκποίηση - προσφορά που έγινε ποτέ στο χώρο του βιβλίου
Τα “ΒΙΒΛΙΑ για ΟΛΟΥΣ” δημιούργησαν ένα ειδικό τμήμα - παράρτημα, στη μεγάλη αίθουσα του βιβλιοπωλείου τους
(Αιόλου 104 α’ όρ. Ομόνοια, τηλ. 3250650), όπου μια ομάδα γνωστών εκδοτών (ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ, ΑΙΟΛΟΣ, ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ,
ΑΣΤΑΡΤΗ, ΑΣΤΕΡΙ, ΕΙΡΗΝΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ, ΕΡΑΤΩ, ΕΡΜΕΙΑΣ, ΗΡΙΔΑΝΟΣ, ΚΑΛΒΟΣ, ΚΕΔΡΟΣ, ΜΙΝΩΑΣ, ΜΝΗΜΗ,
ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ, ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ κ.ά. ) προσφέρουν εκατοντάδες τίτλους βιβλίων με
έκπτωση 70%.
Μια μοναδική ευκαιρία να επιλέξετε και να πλουτίσετε τη βιβλιοθήκη σας με αξιόλογα βιβλία σε τιμές απίστευτα χα
μηλές (Ένα βιβλίο π.χ. των 800 δρχ. προσφέρεται 240 δρχ. κ.τ.λ.)
Τα βιβλία στέλνονται και στην Επαρχία (και στο Εξωτερικό) με το σύστημα των ταχυδρομικών αντικαταβολών. Τηλε
φωνήστε μας ή γράψτε μας να σας στείλουμε δωρεάν κατάλογο των βιβλιοπροσφορών μας.
Η αίθουσα παραμένει ανοιχτή κάθε μέρα από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ (το Σάββατο ως τις 3 μ.μ.) και στο διά
στημα αυτό μπορείτε να μας επισκέπτεστε ή να μας τηλεφωνείτε.
Ο κατάλογος των βιβλιοπροσφορών συνεχώς ανανεώ νεται.
Δ Ι Α Θ Ε Τ Ο Υ Μ Ε Ο Λ Α ΤΑ Β Ι Β Λ Ι Α Σ Τ Ι Σ Κ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Ε Σ Τ Ι Μ Ε Σ

Β ΙΒ Λ ΙΑ Γ ΙΑ Ο ΛΟ ΥΣ

ΑΙΟΛΟΥ 104 α' όρ . ΟΜΟΝΟΙΑ 10564 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 3218934, 3 2 50650, 3214941

Παράταιρες σκέψεις
ενός έλληνα επισκέπτη
• Στην Μπιεννάλε Βενετίας
Τριπλή η ελληνική συμμετοχή στην φετινή Μ πιεννάλε
αρχιτεκτονικής της Β ενετίας, αλλά και μεγάλο ενδιαφέρον
στα πάμπολλα εθνικά περίπτερα. Μ ια ενδιαφέρουσα
περιήγηση στους χώρους της Μ πιεννάλε.

του Δημήτρη Φ ιλιππίδη

Ιδέες για το ελληνικό περίπτερο.
ο τι γίνεται αυτό τον καιρό στην Βε
νετία, με τη μεγάλη έκθεση αρχιτε
κτονικής στους Κήπους της πόλης
(Giardini di Castello) xjx\ με την παράλλη
λη έκθεση από 43 σχολές αρχιτεκτονικής
στα παλιά ναυπηγεία της (Corderte dell'

Τ
58

Arsenale), είναι λίγο-πολύ γνωστά σε ό
σους ενδιαφέρονται για τέτοια θέματα.
Το ίδω θα λέγαμε για τους τέσσερις πα
ράλληλους διαγωνισμούς που είχαν προκη
ρυχθεί — για τις καινούριες εγκαταστάσεις
της Μόστρας στο Λίντο, την «Είσοδο» στην

Βενετία, για το ιταλικό περίπτερο και τέ
λος, για την καλύτερη σπουδαστική συμμετοχή ( Venice Price) . Στις ελληνικές εφημε
ρίδες άλλωστε δημοσιεύτηκαν τελευταία
διάφορα, από περιληπτικά σχόλια ώς μετα
φράσεις εκτεταμένων ξένων ανταποκρίσεων.
Για να μην πούμε για την προετοιμασία της
ελληνικής συμμετοχής, όπου και εκεί πάλι
είχε δοθεί αρκετή δημοσιοποίηση, με τη
μορφή κάποτε αρνητικής κριτικής ή άλλοτε
απλής ενημέρωσης, τους προηγούμενους
μήνες.
Ύστερα από τόση πληροφορόσηση, δεν έ
χει νομίζω νόημα να σχολιάσει κανείς, βα
θυστόχαστα ή ρηχά, τις «τάσεις», τα «ρεύ
ματα» κ .τ .λ . ή να μιλήσει — κατ’ απομίμη
ση— για τις «αγωνίες» και τα «αδιέξοδα»
της εποχής, που κοροΐδευε ο Μ . Αναγνωστάκης. Ά λλ ο ι τα καταφέρνουν καλύτερα.
Ας πούμε τα πράγματα από τη δίκιά μας
σκοπιά, που δεν μπορεί να είναι ποτέ η μα
τιά εκείνου που βρίσκεται μέσα στο μάλεβράσε, εκεί που ψήνονται οι μόδες και τα
ρεύματα, εκεί που χτίζονται τα εντυπωσια
κά κτίρια «που κάνουνε μπαμ», εκεί που κυ
κλοφορούν οι σούπερσταρ του επαγγέλμα
τος, σέρνοντας από πίσω τους ουρές τους ο
παδούς και τους μιμητές. Ή , για να το θέ
σουμε πιο απλά, εκεί που τυπώνονται τα
«διεθνή περιοδικά» για να κάνουν το γύρο
του κόσμου και να επιβάλουν τη μία ή την
άλλη «γραμμή». Γιατί η αλήθεια είναι πως
εμείς (και όχι μόνο εμείς) έχουμε ελάχιστη
πρόσβαση σε αυτά τα κέντρα, όχι μόνο για
ενημέρωση αλλά και για την απλούστερης
μορφής αναγνώριση.
Ό λ α αυτά μας επηρεάζουν και μας σφρα
γίζουν. Μας κάνουν (δικαιολογημένα) να
νοιώθουμε εκτός παιχνιδιού, ίσως και αδι
κημένοι όπως φάνηκε — τουλάχιστον στα
μάτια μας— όταν αγνοήθηκε η τόσο φροντι
σμένη παρουσίαση της Θεσσαλονίκης για το
Venice Price. Δεν είμαστε αρκετά πρωτο
πορία; Δεν είχαμε τα μέσα; Δεν αρκούσε η
παρουσία του Δημήτρη Φατούρου, που πάν
τα πρόσβλεπε σε τέτοια ανοίγματα προς τα
έξω; Σίγουρα, ο ανταγωνισμός ήταν σκλη
ρός και τα κριτήρια αμφίβολα (ευρηματικότητα; αισθητική τελειότητα; φινίρισμα;).
Αλλά μια τέτοια απόρριψη αλλιώς μετριέ
ται εδώ — οι ευκαιρίες να δείξεις το πρόσω
πό σου είναι τόσο σπάνιες, που δύσκολα α
ποφεύγεις την απογοήτευση. Και ήταν.κρί
μα, γιατί τόσοι — κυρίως Θεσσαλονικιοί—
είχαν ταξιδέψει με την ευκαιρία για να συμ
παρασταθούν και να βοηθήσουν στο στήσιμο
της έκθεσης.

Ελληνικό

περίπτερο

λε, όπου κάθε περίπτερο είχε το δικό του
Η έκθεση στο ελληνικό περίπτερο (με δη
χαρακτήρα.
μόσια κτίρια των Αντωνακάκη, Βαλσαμάκη
Αλλά τι δείχνει άραγε για την ελληνική
και Τομπάζη και τις «ιδέες» από 18 ομάδες
αρχιτεκτονική; Ισως τίποτε περισσότερο ή
νέων αρχιτεκτόνων) και η συμπληρωματι
λιγότερο από ό,τι καταγράφηκε για το σύ
κή της σε τμήμα του ιταλικού περίπτερου
νολο των περιπτέρων από επίσημα χείλη.
(για τον Πικιώνη) ήταν ένα πετυχημένο
Δηλαδή ότι υπάρχει μεγάλη διάσταση ανά
μίγμα που μπορούσε να προβάλει επάξιά το
μεσα στην «οραματική» αρχιτεκτονική των
εύρος της δικής μας αρχιτεκτονικής παρα
σχεδιασμένων προτάσεων και τη συγκριτική
γωγής: Οι τρεις αντίστοιχοι υπεύθυνοι
πεζότητα των χτισμένων έργων. Να λοιπόν
— Ελένη Φέσσά - Εμμανουήλ, Τάκης Κουπου ευθυγραμμιζόμαστε με την κυρίαρχη
μπής και Αγνή Πικιώνη— δούλεψαν υπε
τάση —-αλλά αυτό ήταν το ζητούμενο, δη
ράνθρωπα με αντίπαλο το χρόνο και τις συ
λαδή να δείξουμε πόσο καλά συμπλέουμε;
νήθεις αντιξοότητες για να προλάβουν προ
«Κεντρικά»
θεσμίες και να υποκαταστήσουν μια εντελώς
Οι απαντήσεις ίσως δεν θα έπρεπε να α 
απούσα υποδομή.
ναζητηθούν μέσα στους χώρους του ελληνι
Μια τέτοια προβολή της ελληνικής αρχι
κού περιπτέρου, αλλά εκεί έξω, στα γεμάτα
τεκτονικής αποκτούσε γενικότερο ενδιαφέ
κόσμο «κεντρικά» περίπτερα με τα λαχτα
ρον τη στιγμή που τόσα λίγα είναι γνωστά
ριστά εκθέματα και τα διάσημα ονόματα.
έξω (ας αφήσουμε το μέσα) για την αρχιτε
Πάνω απ ’ όλα, στο αμερικανικό περίπτερο,
κτονική μας. Θα έχει όμως κανένα αντίκτυ
με τις δύο μεγάλες πριμαντόνες, τον Elisenπο στην πραγματικότητα; Ό σο καλοί και
man και τον Gehry, που παρουσιάζουν ένα
αν είναι οι αρχιτέκτονές μας, δεν μπορούν
έργο καθένας — αλλά πόσο επιβλητικά, πό
να ανταγωνιστούν τους δυτικούς ή τους γιασο εντυπωσιακά, δεν μπορείς με τίποτα να
πωνέζους «διεθνείς», με τις τεράστιες ανα
τους αγνοήσεις. Ο Philip Johnson που το
θέσεις έργων υψηλών προδιαγραφών και
οργάνωσε είχε μια πρώτης τάξεως αίσθηση
— το κυριότερο— με τα άψογα δίκτυα δη
του μάρκετιγκ και ας λένε ό,τι θέλουν πως
μοσίων σχέσεων.
πέθανε το decon struction. Το μήνυμα εδώ
Αλλά ούτε και την παράδοσή μας μπο
ήταν ότι τα «ονόματα» και η επαγγελματι
ρούμε να πλασάρουμε πειστικά. Να φέρω έ
κή διαφήμιση αρκούν για να εντυπωσια
να παράδειγμα: ot Γερμανοί έστησαν μια
στείς, άσχετα αν πείθεσαι ή όχι για.το πε
μεγάλη σε έκταση έκθεση για τον «εθνικό»
ριεχόμενο.
τους αρχιτέκτονα Tessenow, που σε σύγκρι
Στο αυστριακό περίπτερο, πάλι, που «α
ση με το δικό μας Πικιώνη μάλλον είναι
πέσπασε»
το πρώτο βραβείο με μια λαμπε
«λίγος». Και τι δεν δείχνουν — ώς και ανα
ρή
έκθεση
βιεννέζικης εκλέπτυνσης και γοη
παράσταση του δωματίου εργασίας του. Ε 
τείας,
το
δίδαγμα
ήταν ανάλογο: χρειάζον
μείς, μάλλον χάσαμε μια μοναδική ευκαιρία
ται
σίγουρα
τα
διάσημα
ονόματα αλλά επί
να προβάλουμε τον Πικιώνη όπως του αξί
σης
και
κάποια
ατμόσφαιρα
καταξιωμένης
ζει. Ό χ ι πως η έκθεσή του είναι κακή, κάθε
κουλτούρας
στο
είδος.
Αλλά
και
το βρετανι
άλλο. Η φροντίδα της Α. Πικιώνη εξασφά
κό
περίπτερο
που
προωθούσε
το
high tech
λισε μια αξιοπρεπή παρουσίαση, με διακρι
ως
εθνικό
προϊόν,
δεν
πήγαινε
πίσω
σε εντυ
τικότητα και σωστές επιλογές. Αλλά θα
πωσιασμό
—
ακόμα
και
αν
τα
τσιτάτα
του
μπορούσε να ήταν πέντε φορές μεγαλύτερη
Καλβίνο
που
χρησιμοποίησε
ο
Foster
ήταν
και πληρέστερη, με «σωστό» κατάλογο
κάπως άσχετα. Τελικά, είχαν κάτι να που
σχολιασμένο για να καθοδηγήσει τον ανίδεο
λήσουν και αυτό είναι που μετράει.
ξένο επισκέπτη, που το πολύ να έχει πιάσει
Εξίσου γοητευτικό ήταν το γαλλικό περί
κάπου το μάτι του το όνομα του Πικιώνη.
πτερο,
που είχε την τόλμη να παρουσιάσει
Απομένει εκείνο το κεφάλαιο που λέγεται
40
+
40
«άγνωστους» αρχιτέκτονες κάτω
«νέοι αρχιτέκτονες» και είναι πάντα μια
των
40
ετών
με άψογη τεχνική, αντί του να
θαρραλέα υπόσχεση για το μέλλον. Χάρηκα
προβάλει
τα
εντυπωσιακά
μεγάλα έργα στο
που μια τόσο ριψοκίνδυνη ιδέα (γιατί όλα έ
Παρίσι
(να
κάπου
που
την
πάτησαν
οι Ισπα
πρεπε να γίνουν την τελευταία στιγμή) όνοί
με
την
μονόπλευρη
διαφήμιση
της
Βαρ
πο^ς ήταν οι «ιδέες για το ελληνικό περί
κελώνης)
.
Μπορεί
οι
επισκέπτες
να
ήταν
α
πτερο», μπόρεσε να παρουσιαστεί έτσι και
ραιοί
εκεί,
αλλά
το
μήνυμα
ήταν
πως
από
ε
να προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από αντι
δώ
και
μπρος
θα
πρέπει
να
λογαριαζόμαστε
μετωπίσεις, από τις πιο συγκεκριμένες ώς
με μια αξιόλογη νέα γενιά στη Γαλλία —τι
τις πιο αφηρημένες. Η ελευθερία αυτή ταί
πιο
ωραία υπόσχεση!
ριαζε με το πνεύμα της ίδιας της Μπιεννά-

περίπτερα

Η συμμετοχή της Αρχιτεκτονικής Σχολής
του ΑΠ Θεσσαλονίκης.
Ας σταθούμε όμως εδώ και ας κλείσουμε
με το φινλανδικό περίπτερο, όπου ο J. ΡαΙlasmaa μέσα σε ελάχιστο χώρο με τις κατα
σκευές, τα έπιπλα και τα κτίριά του έδινε
τόσο διακριτικά (αλλά και πόσο πιστά) το
ύφος μιας αρχιτεκτονικής οικείας και φιλι
κής, λες και ερχόταν από έναν άλλο κόσμο.

Η Βιομηχανική πόλη
Αλλά η Μπιεννάλε υπάρχει σε συγκεκρι
μένο τόπο και χρόνο. Στο Ca ’ Ρε5ατοπάνω
στο Μεγάλο Κανάλι, εκτίθεται αυτή την ε
ποχή το στιβαρό έργο του Sant ' Elia, του οραματιστή της φουτουριστικής «βιομηχανι
κής πόλης» και της «μελλοντικής πόλης»,
που σκοτώθηκε στον πρώτο παγκόσμιο πό
λεμο. Στο μανιφέστο του (1914) έκφραζε
κάθε περιφρόνηση ενάντια στις δήθεν πρω
τοπορίες της εποχής του, που σήμερα προ
σκυνάμε. Αν τώρα φεύγοντας από την έκθε
σή του πάρεις το βαπορέτο προς το λιμάνι,
μπορεί να δει από μακρυά τη φρίκη της
Marghera, της βιομηχανικής ζώνης της Βε
νετίας στα δυτικά, το απαραίτητο συμπλή
ρωμα αυτής της ονειρικής πόλης των καναλκϋν. Αλλά και διάψευση κάθε αρχιτεκτονι
κού μεσσιανισμού. Οπότε καθένας διαλέγει
ό,τι του ταιριάζει: τή γοητεία της ιστορικής
μούμιας με τον απέναντι Φρανκεστάιν ή
τους χάρτινους παραδείσους που προσφέρονται, πού αλλού, μέσα στη μητέρα Φύση.

□

Ζ’ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΗΤΟΑΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η μόνη σταθερή πρόταση προς το μέλλον

Ε

ίναι ίσως αυτονόητο ότι
το Πανεπιστήμιο Κρήτης
έχει ενδιαφέρον ιδιαίτερο
σε ό,τι αφορά την ιστορία και
τον πολιτισμό του νησιού. Αφού
το ίδιο όχι απλώς ανασαίνει στα
χώματα της Κρήτης, αλλά α
ποτελεί μία συνιστώσα — και
θα έλεγα, την κυριότερη συνι
στώσα— του σύγχρονου πολι
τισμού της.
Έ να Πανεπιστήμιο, ωστό
σο, τουλάχιστον στα χαρτιά
— και κάποτε, φοβούμαι, μόνον
στα χαρτιά— είναι προορισμένο
να συντηρεί αξίες και κριτήρια,
και ως εκ τούτου έχει χρέος να
αίρεται πάνω από τα εφήμερα
και την κρίση μιας εποχής. Το
παρόν Κρητολογικό συνέδριο
είναι λοιπόν το κατάλληλο και
βαρύ ως προς την ψυχή βήμα,
για να ειπωθούν μερικά πράγ
ματα που έχουν τον χαρακτήρα
καταγγελίας, αλλά και κάπου
το στοιχείο της απόγνωσης.
Από καιρό τον ομιλούντα αλ
λά και άλλους καλύτερους από
κείνον κατέχει η αγωνία για
την ελληνική υπόθεση. Μου
φαίνεται ότι η πορεία που ακο
λουθούμε τώρα και χρόνια είναι
πορεία άγονη και γεμάτη φτια
σίδια. Δεν εννοώ τη λειτουργία
των θεσμών, την οικονομική
μας πρόοδο ή τα πολιτικά
πράγματα της χώρας. Εκεί κα
θένας έχει τη γνώμη του, και η
δική μου δεν έχει λόγο να ζυγί
ζει περισσότερο. Εννοώ τα θέ
ματα του πολιτισμού και της
παιδείας, που, όπως λένε οι σο
φοί, είναι προϋπόθεση και κρι
τήριο για όλα τα άλλα. Δεν ξέ
ρω πώς φθάσαμε εμείς στο ση
μείο να τα θεωρούμε παρένθεση
στα σημαντικά του έθνους. Αλ
λά αν συνεχίσουμε έτσι η Ε λλά
δα η σημερινή κι αυτή που θα
βρουν οι επόμενες γενιές δεν θα
έχει ανάσα, μήτε ζωή εσωτερι
κή. Θα απομείνει με την κατα
ναλωτική της ψευδαίσθηση και
τα μεγάλα λόγια, που δεν με
τρούν στους ανοικτούς ορίζοντες
της Ευρώπης.
Και αν η κατάσταση αυτή έ
χει ήδη ορατές τις συνέπειες

60

Στο Ρέθυμνο, τις τελευταίες μέρες του
Αυγούοτου έγινε το 7ο Κρητολογικό
Συνέδριο. Το μεγαλύτερο τακτικό συνέδριο
τοπικού χαρακτήρα που διοργανώνεται στη
χώρα μας που εξετάζει προβλήματα της
ιστορίας και του πολιτισμού της Κ ρήτης
—που έχουν όμως πολύ πιο ευρύ ενδιαφέρον.
στην πορεία του έθνους, η Κρή
τη — ίσως γιατί εκείνη βρέθηκε
στο μάτι του κυκλώνα— π α 
ράλληλα με αναμφισβήτητα ε
πιτεύγματα έδειξε τάσεις αυτο
καταστροφής που δεν έχουν εύ
κολη την ερμηνεία. Διότι μια α
νερμάτιστη ανάπτυξη έχει αλ
λοιώσει εν πολλοίς τις ομορφιές
της γης και της θάλασσας, τα
μνημεία της — αλλά κάποτε και
η γεωγραφική της θέση— θεω
ρήθηκαν απλώς είδη προς αξιο
ποίηση και ο πολιτισμός σνγχέεται μ ε τις εκδηλώσεις του
συρμού και την κούφια επ ί
κ λ η σ η τω ν πα ρα δόσεω ν.
Χρειάζεται να το πει κανείς, και
να το πει χωρίς περιστροφές:
για την εξέλιξη αυτή των πραγ
μάτων δεν υπάρχουν δικαιολο
γίες. Η Κρήτη αποτελούσε
πάντοτε, όπως αναδεικνύεται
και από τα πεπραγμένα των
κρητολογικών συνεδρίων, κύτ
ταρο πολιτισμού, παιδείας και
ψυχικής αρχοντιάς. Για την
πρόοδο και την καλή τύχη των
κατοίκων της χρειαζόταν — και
τώρα η ανάγκη αυτή είναι
επείγουσα— άλλη αντίληψη
και ύφος αναπτύξεως. Και τού
το, όχι όπως λέγεται συνήθως,
ως χρέος προς το παρελθόν, αλ
λά ως χρέος βαρύ και αδιάψευ
στο προς το μέλλον.
Διότι είναι αλήθεια ότι η α
νάπτυξη η τουριστική ή οι δεί
κτες της οικονομίας της μαρτυ
ρούν τον αξιοθαύμαστο δυναμι
σμό του Κρητικού λαού και τα
ανοικτά του μάτια. Και κανείς
δεν μπορεί να μην χαίρεται α
φού έτσι ανοίχτηκαν δρόμοι ε
πικοινωνίας και πλούτου και
βελτιώθηκαν, αν όχι ο βίος,
τουλάχιστον οι βιοτικές συνθή

κες των κατοίκων. Ωστόσο θα
είναι δύσκολο να εξηγηθεί στις
μεταγενέστερες γενιές, το ελπί
ζω αυστηρότερες από τη δική
μας, ότι αυτά δεν θα μπορούσαν
να συνδυασθούν με το σεβασμό
του περιβάλλοντος και των
μνημείων του τόπου, ή με την
παράλληλη ενίσχυση των αν
τίρροπων — όπως το Πανεπι
στήμιο— προς τα αναπτυξιακά
μας σύνδρομα δυνάμεων του νη
σιού. Η γιατί λίγα από τις χ ι
λιάδες τετραγωνικά που εκάλυψαν την γη και τις ψυχές μας
δεν έγινε να στεγάσουν την τέ
χνη, το θέατρο ή χώρους μάθη
σης και γνώσεων.
Ό τ ι για τα καλά ή τα οδυνη
ρά ενός τόπου οι ευθύνες έχουν
την μορφή της πυραμίδας είναι
πεποίθηση του ομιλούντος και
γεγονός περίπου αυταπόδεικτο.
Για την σημερινή ανάπτυξη της
Κρήτης, που κινείται σε γραμ
μή τεθλασμένη και όχι όπως θα
έπρεπε σε επίπεδα πολυδιάστα
τα, μεγαλύτερη ευθύνη έχουν α 
σφαλώς όσοι κατά καιρούς διαχειρίσθηκαν τις τύχες της ή εκώφευσαν σε φωνές υπεύθυνες
και σοφές. Τούτο όμως δεν αί
ρει την ευθύνη των υπολοίπων,
που ανήκουμε σε αυτό ή το άλ
λο σημείο ή ακόμα και στην βά
ση της πυραμίδας.
Λένε ότι οι Κρήτες είμαστε
σπουδαίοι πατριώτες, και έτσι
με δίδαξαν και μένα στα σχο
λεία. Δεν ξέρω για τους πολέ
μους, αλλά για την ειρήνη έχω
συχνά δεύτερες σκέψεις. Ο π α 
τριωτισμός, βλέπετε, όταν τα
πράγματα είναι ειρηνικά, είναι
υπόθεση δύσκολη. Χρειάζεται
να πειθαρχεί κανείς σε αξίες έ
ξω από τα καθημερινά, να
διεκδικεί την αξιοπρέπεια και

του Γ ιώργου
Γ ραμματικάκη
την ουσία του τόπου του, να α 
ναζητεί την δικαίωση χωρίς να
έχει πά ντα κατά νου κάποιο υ
λικό συμφέρον. Ό τ ι εμείς εδώ
έχουμε πάρει τον δρόμο που θε
ρίζουν άρματα δρεπανηφόρα,
δεν θέλω να το πιστέψω. Και α 
ναζητώ σε αιχμές ομάδων ή αν
θρώπων μοναχικών, σε εκπρο
σώπους της Πολιτείας με ευρύ
τερη από την συνήθη όραση,
στις διαμαρτυρίες που διαρκώς
διογκώνονται, για σημάδια αι
σιοδοξίας, για τα σημάδια μιας
άλλης στάσης.
Σε αυτό το πλαίσιο ας μου επιτραπεί να θεωρήσω ότι το Ζ ’
Κρητολογικό Συνέδριο έχει ένα
συμβολισμό που υπερβαίνει τις
θεωρητικές του προθέσεις. Διό
τι υποθέτω ότι χρειάσθηκε π ί
στη και μόχθο πολύ για να φθάσει στην σημερινή ημέρα, και
διότι έφερε στο ιστορικό για την
επίδοσή του στα γράμματα Ρέθεμνος ανθρώπους που έκαναν
έργο ζωής την Κρήτη· ακούν,
συνεπώς, τις μυστικές φωνές ή
την αγωνία της.
Ό τ ι αποτελούν αυτοί και
άλλοι πολλοί τους τελευταίους
μιας εποχής, δεν είναι εύκολο
να το δεχτεί κανείς. Η ελπίδα
είναι ότι, αντίθετα, αποτελούν
τους παραπομπούς μιας νέας.
Σε αυτή την ελπίδα ή τον άξονα
αξίζει να συσπειρωθούν όσες α
πό τις πολιτικές, πνευματικές ή
οικονομικές δυνάμεις του νησιού
έχουν συνείδηση των καιρών.
Ο πολιτισμός ή η παιδεία, ας
μου επιτραπεί άλλωστε ένας α 
δόκιμος ορισμός, είναι στη βα
θύτερη ουσία τους μια πρόταση
προς το μέλλον. Μια τέτοια
πρόταση προς το μέλλον μπορεί
ωστόσο να εκπορεύεται από το
παρόν ή το παρελθόν, και αυτό
συνιστά την δυσκολία, ή το με
γαλείο της. Ας μου επιτραπεί
να ελπίζω ότι το Κρητολογικό
συνέδριο, πέραν από το αξιόλο
γο των γνώσεων που θα αναδείξει, συνιστά, ως ύφος και ποιό
τητα πραγματικής αγάπης προς
το νησί, μια πρόταση πολιτι
σμού, την μόνη σταθερή πρότα
ση προς το μέλλον.
□

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ
ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

JANINE CHASSEGUET-SMIRGEL,
C. DAVID, B. GRUNBERGER, C. LUQUET-PARAT,
M. TOROK, J. McDOUGALL

Γυνοακεία Σεξουαλικότητα
Ν ΕΕΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Α Π Ο Ψ ΕΙΣ

Με τίτλο «Η Μακεδονία στο πέρασμα των αιώνων» έγινε
στην Βέροια, την προηγούμενη εβδομάδα, διεθνές συμπόσιο.
Οι εισηγήσεις από αρχαιολόγους και ιστορικούς αλλά και α 
πό πολιτικούς (Παπαθεμελής - Μάρτης) κατένειναν στο να
τεκμηριωθεί με ιστορικά στοιχεία και αρχαιολογικά ευρήματα
ότι οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες και όχι «Βάρβαροι» και ότι η
σημερινή Ελληνική Μακεδονία αποτελεί συνέχεια της Μακε
δονίας του Φιλίππου και του Μ . Αλεξάνδρου και ταυτόχρονα
να αντιμετωπισθεί πειστικά η προπαγάνδα των Σκοπιών που
ισχυρίζονται ότι αυτοί είναι οι γνήσιοι Μακεδόνες, απόγονοι
του Μ. Αλεξάνδρου.
Πολύ ενδιαφέροντα ήταν από αυτή την άποψη τα αρχαιολο
γικά ευρήματα από τις ανασκαφές του Μ. Ανδρόνικου (π .χ.
διάφορες επιγραφές στους τάφους της Βεργίνας που πείθουν ότι
οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες), σημαντικά στοιχεία που π α
ρουσίασε η κ. Γλύκατζη - Αρβελέρ για την Μακεδονία την ε
ποχή του Βυζαντίου καθώς και ιστορικά στοιχεία που παρου
σιάστηκαν και τεκμηριώνουν ότι δεν υπήρχε πριν από το Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο αμφισβήτηση της ελληνικότητας της Μ α
κεδονίας από τα Σκόπια, ενώ αντίθετα πείθουν ότι και διεθνώς
υπήρχε η αναγνώριση της ελληνικότητας της Μακεδονίας.
Το γενικό πνεύμα που· επικράτησε στο Συμπόσιο ήταν η α
νάγκη να οικοδομηθεί ένα ισχυρό μέτωπο στην Ελλάδα και
διεθνώς που θα στηρίξει τις ελληνικές απόψεις για το μακεδο
νικό πρόβλημα και θα αποκρούσει πειστικά την επίθεση των
Σκοπιών.

Στό βιβλίο αύτό έπανεξετάζονται κάποιες
θεωρητικές θέσεις σχετικές μέ τή γυναικεία
σεξουαλικότητα, φωτίζονται θεωρητικές δια
φωνίες καί ύποβάλλονται σέ κριτική μερικές
βεβαιότητες, μέ βάση τη φροϋδική μέθοδο ε
ρευνάς. Στά άρθρα του βιβλίου συγκαταλέγο
νται μιά έπισκόπηση τής ψυχαναλυτικής βι
βλιογραφίας γιά τή θηλυκότητα, μελέτη των
άνδρικών μύθων γιά τή θηλυκότητα, διερεύνηση των έννοιών τής «άλλαγής αντικειμένου»
καί του γυναικείου μαζοχισμού, προσέγγιση
του γυναικείου ναρκισσισμού, τής γυναικείας
ένοχής καί τού φθόνου τού πέους καί τέλος μιά
προσπάθεια διείσδυσης στή γυναικεία ομοφυ
λοφιλία.
Βασικό μέλημα των συγγραφέων αύτοΰ τού
βιβλίου, πού είναι ψυχαναλυτές καί ψυχαναλύτριες πρώτης γραμμής, είναι νά άποφύγουν νά
προσεγγίσουν τά προβλήματα τής θηλυκότη
τας μέσω τής μελέτης τής άνδρικής σεξουαλι
κότητας, κάτι πού θά άντιστρατευόταν τήν ’ί
δια τήν ούσία τής θηλυκότητας καί νά άποκαθάρουν τή ματιά τους άπό άσυνείδητες φα
ντασιώσεις καί στερεότυπες προσεγγίσεις πού
θά μπορούσαν νά άποτελέσουν έμπόδιο στήν έπιστημονική άντικειμενικότητα.
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΖΑΝ ΛΑΠΛΑΝΣ:

Ζωή καί θάνατος στήν ψυχανάλυση
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Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ
• Η νέα χρονιά αρχίζει, ουσια
στικά, από την επόμενη Παρα
σκευή: μετά την προθέρμανση
των αρχών της σαιζόν, μπορείτε
να απολαύσετε στην οθόνη τρεις
«βροντόσαυρους» του παγκόσμιου
κινηματογράφου και τις νέες ται
νίες τους:
□ □ □ «Ραψωδία τον Αύγουστο»
του Ακίρα Κουροσάβα. Διακοπές
στο Ναγκασάκι, σήμερα. Η για
γιά και τα εγγόνια της. Μνήμες
ατομικής καταστροφής, λυρισμός
και οικολογία —στο δρόμο που ο
Γιαπωνέζος σκηνοθέτης χάραξε
με τα «Όνειρα». Παίζουν: Ρίτσαρντ Γκηρ, Σατσίκο Μουράσε.
□ □ □ «Ώρες αγωνίας» του
Μάικλ Τσιμίνο. Ένας δραπέτης
κρατάει ομήρους τα μέλη μιας
εύπορης οικογένειας. Ρημέϊκ ε
νός κλασικού θρίλερ του Γ. Γουάϊλερ με τον Μίκυ Ρουρκ στο ρόλο
που υποδυόταν ο X. Μπόγκαρντ.
□ □ □ «Ω, Καρμέλα» του Κάρλος Σάουρα. Δύο αρτίστες του
μιούζικ-χωλ (Κάρμεν Μάουρα,

Ο Α ντρες Π αχάρες κ αι η βραβευμένη
Κ άρμεν Μάουρα στη νέα τα ιν ία του
Σάουρα.

Αντρές Παχάρες) προσπαθούν να
επιβιώσουν δίνοντας παραστάσεις
την εποχή που μαίνεται ο ισπανι
κός εμφύλιος.
□ □ □ Κινηματογραφικό Πανό
ραμα της «Ελευθεροτυπίας».
Πλούσιο πρόγραμμα με καινού
ριες ταινίες που θα δούμε το φετι
νό χειμώνα, με παλιότερες ται
νίες που αγαπήσαμε και με κά
ποιες που δεν θα έχουμε την ευ
καιρία να δούμε ποτέ στην Ελλά
δα. Μέχρι την επόμενη Παρα
σκευή, στους κινηματογράφους
«Όπερα» και «Στούντιο».

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ ΙΑ
□ □ □ Με ενδιαφέρον αναμένε
ται από τους φιλολογικούς και λο
γοτεχνικούς κύκλους, αλλά και
από όσους αγαπούν τα Νεοελληνι
κά Γ ράμματα το Διεθνές Συνέ
δριο για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, το οποίο θα πραγματοποι
ηθεί στην Σκιάθο από τις 20 έως
και τις 24 Σεπτεμβρίου 1991.
Στις'εργασίες του Συνεδρίου θα
λάβουν μέρος 41 εισηγητές (πανεπιστημιοικοί, ειδικοί επιστήμο
νες, λογοτέχνες, δημοσιογράφοι
κ.ά. ) από την Ελλάδα και το εξω
τερικά.

□ □ □ Μ ε αφορμή την
έκθεση Bauhausfotografie το
Ινστιτούτο Goethe Αθηνών
και το περιοδικό «Τεύχος»
συνδιοργανώνουν στην
αίθουσα εκδηλώσεων του
Ινστιτούτου (Ομήρου 14-16)
δύο συζητήσεις στρογγυλής
τραπέζης γύρω από το θέμα
«.Bauhaus: παρελθόν και

μέλλον». Την Τρίτη 1η

Οκτωβρίου, ημέρα των
εγκαινίων

Ε ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Α
• Εγκαίνια -—άτυπα— αυτή
την εποχή και της νέας εικαστι
κής περιόδου. Οι νέες εκθέσεις:
□ □ □ Ο Βασίλης Θεοχαράκης
φιλοξενείται στο μουσείο Βορρέ
(πάροδος Δ. Κων/νου 4, Παιανία). Εγκαίνια 30.9, διάρκεια έ
ως 3.11.
□ □ □ Στις 10.10, στην αίθουσα
τέχνης «Κρεωνίδης» εγκαινιά
ζεται η νέα έκθεση της γλύ-
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πτριας Μαρίας Βογιατζάγλου.
Έχει τίτλο «Κόσμος - Έρως».
□ □ □ Ξεκίνησε στην αίθουσα
τέχνης «Αέναον» (Άντερσεν 18,
Κατεχάκη) η έκθεση του Βούλ
γαρου Βεντσισλάφ Ιότωφ. Μια
σειρά γλυπτικών εφαρμογών που,
κατά τον καλλιτέχνη, είναι το
σημείο όπου ενώνονται η μορφή,
η γραμμή, το χρώμα. Διάρκεια,
έως 28.9.

\i

Από την φετινή κρίση δεν θα
γλύτωναν τα διεθνή συνέδρια
— τα περισσότερα ακυρώθηκαν
ενώ επέζησαν τα πιο καθιερω
μένα. Έμειναν και μερικά συνέ
δρια - μαϊμούδες, αφορμές για
είσπραξη επιχορηγήσεων, για
αυτοπροβολή των διοργανωτών
τους, για φιλοξενίες των φίλων
τους. Είναι εύκολο να ξεχωρί
σετε ένα τέτοιο συνέδριο ακόμη
και αν δεν είστε ειδικός: γίνεται
για πρώτη φορά, έχει πολύ γε
νικό θέμα, διοργανώνεται από
κάποιο σωματείο με βαρύγδου
πο τίτλο που ιδρύθηκε πέρσι,
δεν υποστηρίζεται από τις ειδι
κευμένες οργανώσεις που προϋ
πάρχουν στον χώρο, και δεν α 
νακοινώνει τα οικονομικά του.
Έ τσι για εξάσκηση, ακόμη
και αν δεν σας συγκινεί το θέμα,
κάνετε την σύγκριση με το διε
θνές συνέδριο για την έρευνα
του χορού, που περνάει κάθε
χρόνο απαρατήρητο. Με φετινό
θέμα «Χορός και Αρχαία Ε λ
λάδα» συγκέντρωσε 300 σύνε
δρους από 20 χώρες που όλοι
πλήρωσαν την εγγραφή τους
και ούτε ένας δεν φιλοξενήθηκε.
Διοργανώθηκε από την Διεθνή
Οργάνωση Λαϊκής Τέχνης και
το Θέατρο «Δόρα Στράτου». Η
πρώτη είναι μη-κυβερνητική
οργάνωση της ΟΥΝΕΣΚΟ με
τμήματα σε 150 χώρες και
1.000 μέλη στην Ελλάδα. Η
«Δόρα Στράτου», μετά από 38
χρόνια καθημερινή λειτουργία
έχει γίνει συνώνυμο του δημοτι
κού χορού για τους Έλληνες, ε
νώ οι ξένοι την αναγνωρίζουν
σαν το μοναδικό στο είδος του ί
δρυμα στον κόσμο.
Έ να θέμα τόσο πλούσιο ό
πως ο χορός στην Αρχαία Ελ
λάδα αγνοήθηκε πλήρως από
τους έλληνες ιστορικούς και αρ
χαιολόγους, που έχουν μείνει
ακόμη στις φιλολογικές, αισθη
τικές και αρχιτεκτονικές αναλύ
σεις. Έ τσι ακούγονται καθημε
ρινά ανοησίες του τύπου «οι
Πόντιοι χορεύουν τον πυρρί
χιο», ενώ ot χορογράφοι θεω
ρούν τα χορικά του αρχαίου
δράματος ξέφραγο αμπέλι γερμανοπρεπών φαντασιώσεων.
Συγχρόνως υπάρχουν αμέτρη

τες αναφορές στα κείμενα και
χιλιάδες παραστάσεις με χορευ
τές που δεν έχουν μελετηθεί.
Στο εξωτερικό, η Ιζαντόρα
Ντάνκαν, η Ρούμπυ Τζίννερ
και άλλες έδωσαν ώθηση στην
μελέτη και την δημιουργία, ήδη
από τις αρχές του αιώνα. Υ
πάρχουν πολλές χορογραφικές
προσεγγίσεις, μια μικρή βιβλιο
γραφία και αρκετοί δάσκαλοι
που επιμένουν να βλέπουν τους
αρχαίους μας σαν πρότυπο και
σαν υπόβαθρο της σύγχρονης
κινητικής έκφρασης. Η Ραλού
Μάνου προσπάθησε κι αυτή αλ
λά, χωρίς μελέτη Kat μακρο
χρόνια επεξεργασία, ήταν φυσι
κό να μείνει μετέωρη.
Και τώρα ήρθαν στην Αθήνα
όσοι έχουν μελετήσει το θέμα
Kat όσοι ενδιαφέρονται για την
έρευνα του χορού γενικότερα,
γνωρίστηκαν μεταξύ τους και
δοκίμασαν να επικοινωνήσουν.
Αυτό ήταν το πιο δύσκολο.
Προσωπικότητες με μεγάλο κύ
ρος στον χώρο τους αλλά τόσο
μακρυνοί γεωγραφικά και θεματολογικά. Ελληνιστές μίλη
σαν για γυμνικούς χορούς στην
Σπάρτη, για χορευτικές φιγού
ρες σε μυκηναϊκούς σφραγιδόλι
θους, για τελετουργικούς χο
ρούς στην Ελευσίνα και την Μινωική Κρήτη. Χορογράφοι ανέ
λυσαν επιδράσεις στους χορούς
μπαρόκ, στον Σερζ Atcpàp και
στην Μάρθα Γκράχαμ. Ένας ι
στορικός από την Ρουμανία
βρήκε ομοιότητες με γετο-δακικούς χορούς, άλλοι έκαναν συγ
κρίσεις με χώρες όπως η Ισπα
νία, η Μαλαισία, η Αρμενία και
οι Αντίλλες.
Πάνω από 30 ερευνητικές α
νακοινώσεις, δέκα εκθέσεις, συ
νεχείς προβολές ταινιών σε άλ
λες αίθουσες και κάθε βράδυ
παραστάσεις ώστε να είναι πρα
κτικά αδύνατο να τα προλάβει
κανείς όλα. Το επόμενο συνέ
δριο θα γίνει τον Ιούλιο με θέμα
«Εθνογραφία του χορού» και α
νάλογα εξουθενωτικό πρόγραμ
μα. Αναμένεται η ανάλογη εξουθενωτική επιχορήγηση.

'Α λκής Ρ ά π τη ς
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ΤΑ ΦΥΛΛΑ
!·: Φ ορώ ντας ένα λεπ τότα το δίχτυ π ο υ τ ύ λ ιγε όλο μ ο υ
το κορμί σ α ν α νάλα φ ρη κ ουνουπιέρα , ά ν ο ιγ α την
πόρτα π ο υ έτριζε — α κόμη ακούω τους σ τενα γμ ο ύς
της— κι έβ γα ινα έξω στη νύχτα.
Π ηδούσα το φράχτη κι οι πέτρες ξ ε κ ό λ λ α γα ν
πίσω α π ' τη ράχη μ ο υ , κα τρ α κ υλώ ντα ς στη βαθειά

£

γούρνα .
Τα ρουθούνια μ ο υ , π ου όλη μέρα α ν ά σ α ιν α ν την
μ π ό χ α της σ ά πιας βάρκας, ρουφούσαν τώρα τις
μ υρω διές της νύχτα ς άπληστα- ποτέ δεν κατάφερα
να τις συνηθίσω .
Έ βρισκα το δέντρο. Κ α θ ό μ ο υ ν στις ρίζες τους
ώρες και π ερ ίμ ενα . Κ ά π ο τ ε άρχιζε η βροχή τω ν
■φ ύλλω ν. Τ εράστια φ ύλλα , πρά σ ινα , π α χιά και
χνουδάτα π έφ τα ν συνέχεια ολό γυρά μ ου.
I
Τα μ ά ζω να και στο γυρισ μ ό γέμ ιζα το μ π α ο ύ λ ο .
Ύστερα έβανα τ ' α ντί μ ο υ κι ά κουγα το τραγούδι
τους.
«Θ αρρείς πω ς δ εν θα ξεραθούν και τα μ α ζ ώ 
νεις», μ ο υ λ έ γ α ν ε σπίτι, π ου π α ρ α φ ύ λ α γ α ν πότε
θα γυρίσ ω δίνοντά ς μ ο υ το κερί στο σ α μ ντά νι

γεμ ά το κ ίτρ ινα σά λια , « α κ ο ύ γετα ι κ ιόλα ς το
τραγούδι τους- όσο π ιο ωραίο γίν ετ α ι, τόσο
περισσότερο π ίν ει το χυ μ ό τους. Ω ς αύριο θα
'χοννε γ ίν ε ι σκόνη».
« Ν α ι» , τους α π ο κ ρ ινό μ ο υν, συ μ φ ω νώ ντα ς τάχα
μ α ζ ί τους, «δίκιο έχετε, έτσι είν α ι. Π εθ α ίνο υν
και τρ α γο υδ ά νε».
Α μ α ξ α π λ ώ ν α ν όμω ς π ά λ ι στα κρεββάτια τους,
και μ ό ν ο τα δ ά χτυλα τω ν π οδα ριώ ν τους έξω α π ’
τις κ ό κ κινες β ελέντζες έ φ ε γ γ α ν σ α ν κ α ντή λια στο
σκοτάδι, τότες έτρεχα και κολλούσα το μ ά τ ι στην
κ λειδαρότρυπα του μ π α ο ύ λ ο υ μ ου.
Ω , πώ ς τα ξιδεύανε, σαν μ α λ α κ ά ποτα μ όψ αρα,
αστράφοντας μ έσ α στο χά ος! Δ ε ν ξεχώ ριζα ν ποια
είχα κουβαλήσει απόψ ε κ α ι ποια βρισκ όντουσα ν
π ο λλά χρόνια εκ εί. Ο λα πρ ά σ ινα , μ ε γυαλιστερή
ο λοζώ ντα νη σάρκα.
Οι χυ μ ο ί, π ο υ κυκλοφ ορούσ αν στις φλέβες τους
α νεξά ντλητοι, τρα γουδούσα ν.
Π οτέ δε θα μ ο υ ξεραθούνε.
Γ \ . Γονατάς. // κ υ ν π τι, (εκο. Στιγμή). Αθήνα 1W I .

Σ τ ί β ω το κ εφ ά λ ι μου: ο
Σ ύνδεσμος Ε κ δο τώ ν
Β ιβ λ ίο υ φ α ίν ε τ α ι π ω ς
έκ α νε τ ο ίδ ιο κ α ι
ε π ιτ έ λ ο υ ς ( ! ) κ α ι γ ια
π ρ ώ τ η φ ο ρ ά δ ιε ξ ά γ ε ι
Π α ν α θ η ν α ϊκ ή

Ε ρευνα

(έσ τω ) μ ε σκοπό τη ν
κ α τα γρ α φ ή τω ν
π ρ ο τ ιμ ή σ ε ω ν το υ
α ν α γ ν ω σ τ ικ ο ύ κ ο ινο ύ κ α ι
τ ω ν τ ρ ό π ω ν π ρ ο σ έ γ γ ισ η ς
τ ο υ β ιβ λ ίο υ . Μ ια έρευνα
π ο υ γ ίν ε τ α ι μ ε τ η
σ υ ν ε ρ γ α σ ία το υ
Ε ρ γ α σ τ η ρ ίο υ
Π ε ιρ α μ α τ ικ ή ς Ψ υ χ ο λ ο γ ία ς
τη ς Ε κ π α ίδ ε υ σ η ς κ α ι τ η ς
Ε ιδ ικ ή ς Α γ ω γ ή ς του
Π α ιδ α γ ω γ ικ ο ύ Τ μ ή μ α τ ο ς

Σπαράγματα συμπεριφοράς

σ το Π ε δ ίο τ ο υ

Α ρεω ς α πό

τις 13 έω ς τ ι ς 2 9
Σ ε π τ ε μ β ρ ίο υ — κ α τ ά τ η
δ ιά ρ κ ε ια τ η ς Έ κ θ ε σ η ς
β ιβ λ ίο υ . Γ ια ν α δ ο ύ μ ε ...

Ν ίκ η Μ αραγκού
Μ ια στρώση άμμου
(εκδ. Κ αστανιώ της),
Αθήνα 1990
Η συλλογή διηγημάτων της Νίκης Μαραγκού έ
χει ένα βασικό προσόν: δεν εμφορείται από την συνεί
δηση του αλυτρωτισμού ή της εθνικής τραγωδίας που
με τους υψηλούς της τόνους ταλαιπωρεί αρκετούς
Κυπρίους συγγραφείς. Η Μαραγκού αντλεί τα θέμα
τά της από αναμνήσεις των παιδικών της χρόνων ή
από καθημερινές εμπειρίες της ενήλικης ζωής, φρον
τίζοντας να τοποθετήσει το «εθνικό στοιχείο» στο βά
θος του κειμένου, ως ένα είδος διακριτικής αντήχησης. Επιπλέον, τα καταφέρνει αρκετά καλά όταν α
ναμιγνύει ρεαλισμό και κοινωνική ηθογραφία, με
σκοπό να αποδώσει σύγχρονες καταστάσεις της Κύ
πρου, όπως στα καλογραμμένα διηγήματα «Ο μά
γος» και «Ένας σβώλος χώμα». Ο ι χαρακτήρες εδώ
δεν προλαβαίνουν να ολοκληρωθούν, αλλά τα σπα
ράγματα της συμπεριφοράς τους παραπέμπουν δια
κριτικά σε γενικότερα ήθη και νοοτροπίες, που δια
μορφώθηκαν στο νησί με την εισβολή, χωρίς εκ π α 
ραλλήλου να χάνουν το ενδιαφέρον τους ως πρόσωπα

Ν η π ια γ ω γ ώ ν του
Π α ν ε π ισ τ η μ ίο υ Π α τ ρ ώ ν

Τ ί τ λ ο ι β ιβ λ ίω ν ό π ω ς

Ο

συγγραφέας και το
εξώφυλλο ( Κ ώ σ τ α ς

τα οποία συμμετέχουν στη δράση μιας έξυπνα στημέ
νης ιστορίας.
Οι αρετές, ωστόσο, του βιβλίου τελειώνουν σε αυ
τό το σημείο, διότι κατά το πλείστον η Μαραγκού υ
ποκύπτει σε σχήματα και κλισέ, που καταπιέζουν α
φόρητα τα υπόλοιπα κομμάτια της συλλογής. Το πιο
ενοχλητικό απ’ όλα είναι η μονίμως φιλότεχνη διά
θεση της αφηγήτριας, που λειτουργεί εις βάρος του
μύθου και της πλοκής, εξαντλούμενη σε αισθητικές
κοινοτοπίες και επίπεδες περιγραφές. Δυσάρεστη εν
τύπωση προκαλούν και οι ταξιδιωτικές αναφορές, οι
οποίες καταρρέουν υπό το βάρος του πεποιημένου λό
γου και της συμβατικής καταγραφής. Τα προβλήμα
τα που αντιμετωπίζει εντέλει η,συγγραφέας είναι με
γαλύτερα από εκείνα που λύνει και θα χρειαστεί νο
μίζω αρκετή δουλειά για να προχωρήσει σε κάτι ωρι
μότερο.
Β α γγέλη ς Χατζηβασιλείου

Κ ο ντο δή μ ο ς, εκδ. Θ έμ α ,
1 9 9 1 ) π α ρ α κ ιν ο ύ ν ό π ω ς
τ α δ ια φ η μ ισ τ ικ ά .
Δ υ σ τ υ χ ώ ς , π α ρ ά το
χ ιο ύ μ ο ρ , ξ ε χ ν ιο ύ ν τ α ι π ο /.υ
γρή γορα — ό π ω ς,
α κ ρ ιβ ώ ς , κ α ι τ α
δ ια φ η μ ισ τ ικ ά .
Υ ψ η λ ά , υ ψ η λ ό τε ρ α !
Φ α ί ν ε τ α ι π ω ς το κ α κ ό δεν
σ τ α μ α τ ά σ το υ ς τ ίτ λ ο υ ς
α λ λ ά , σ υχνό τερ α ,
π ε ρ ιέ χ ε τ α ι: « Α ν ά λ ω τ ο ς
π ια α π ' το θ ά ν α τ ο ο
Ρ ω μ ιό ς κ α ι α γ ε ώ ρ γ η τ ο ς
κ ά μ π ο ς δεν μ π ο ρ ε ί ν α
κ α τ α σ κ ε υ ά σ ε ι ο ύ τε μ ια
κ α λ ύ β α γ ια κ ά π ο ιο θεό.
Φ λ υ α ρ ε ί β έ β α ια
μ εγα λόσ τομ α , αλλά
μ ιλ ά ε ι μ ε τ ις μ ά σ κ ε ς π ου
κ ρύ βουνε π ίσ ω το υ ς ένα
Λ είψ ανο. ( Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)
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Φαρμακόφιλο πνεύμα και·
θηριοπρόσωπος δεν έγινε·
ασεβής· από το μεγάλο του'
σεβασμό, ούτε είχε μάτια
να δει την ιστορική μας
βιτρίνα με τα πανάρχαια
πτώματα, και να
αγριέψει»; Τάκης
Αντωνίου, Τωρινά και
χαμένα πρόσωπα.

Δοκίμια (εκδ. Δωδώνη,
1991).
Χασμάται ο
χαρτοκόπτης... ζωή σε
σάς!
Ψευδοσοφία κυκλοφορεί
παντού και ελεύθερα:
Μαθαίνουμε, λοιπόν, πως
ο κ. Στέλιος Ράμφος,
Κυριακή πρωί στο New
Channel τα ’βάλε πάλι με
το μονοτονικό. Τώρα,
μάλιστα, με ιατρικά
τεκμήρια «αποδεικνύεται»
η ευθύνη (του
μονοτονικού;) για τα
«αφασικά προβλήματα
δυσλεξίας, δυσγλωσσίας,
αλαλίας» των παιδιών!

Ω του θαύματος! (μαζί
και ολίγη επιστήμη).
Αριθμοί: ένα βιβλίο με

εικόνες που κάνει τη
μάθηση παιχνίδι! (Εκδ.
Πατάκης, 1991). Στη
σειρά: «Οι πρώτες μου
γνώσεις» κυκλοφορούν ήδη
τα Χρώματα, τα
Σχήματα, τα Μεγέθη, τα
Αντίθετα, το Σπίτι, οι
Εποχές και η Αφή. Καλή
αρχή (!) με 5 ταρτάκια,
όπως υποδεικνύεται στη σ.
10.
Βήματα εμπρός, βήματα
πίσω. Θέματα παιδείας,
έρευνας και κοινωνικής
παρέμβασης της Μαρίας

Ηλιού (εκδ. Πορεία,
1991). Ένας τόμος στον
οποίο συγκεντρώνονται
άρθρα (κυρίως επιφυλλίδες
στο Βήμα) μιας
δωδεκαετίας. Μια πλούσια
και ερεθιστική συγκομιδή
όπου συζητούνται
προβλήματα μεθόδου αλλά
και ειδικότερα θέματα: οι
δυσμενείς διακρίσεις σε
βάρος των γυναικών, μέσα
και έξω από το
εκπαιδευτικό σύστημα·
ζητήματα εκπαιδευτικής
πολιτικής· προβλήματα
της εκπαιδευτικής πραγμα
τικότητας

Παρακάμπτοντας...
R. Sayre, Μ. Löwy
Μορφές ρομαντικού
αντικαπιταλισμού
Μ ετ.: Στέφανος Ρ οζάνης
(Εκδόσεις «Έ ρασμος»),
Αθήνα 1991
Ο ρομαντισμός έχει καταστεί
μία από τις πιο περίπλοκες έννοιες
στην σύγχρονη θεωρία και κριτι
κή. Ot συζητήσεις για τους ρομαν
τικούς και οι αναγνώσεις των έρ
γων τους έχουν λάβει τέτοια έκτα
ση και ανάπτυξη, ώστε κάθε και
νούρια προσέγγιση στο θέμα να
προκαλεί δέος στο ενήμερο κοινό
με τον όγκο των πηγών στις ο
ποίες θα πρέπει να αναφερθεί και
με το πλήθος των απόψεων τις ο
ποίες οφείλει να διεξέλθει. Το σύν
τομο δοκίμιο των Sayre - Löwy
διαθέτει την ακόλουθη αξιοπρόσε
κτη αρετή: χωρίς να αγνοεί τα πο
ρίσματα των πρόσφατων ερευνών,
τα παρακάμπτει ευσχήμως, για
να εξετάσει το ζήτημα της γένεσης
και της εξέλιξης του ρομαντισμού
από κοινωνιολογική - φιλοσοφική

σκοπιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι
συγγραφείς μεταχειρίζονται τα ρο
μαντικά κείμενα με τον γνωστό
βάναυσο τρόπο που επιφυλάσσουν
στα έργα τέχνης ορισμένοι κοινω
νικοί επιστήμονες: η κριτική τους
προπαίδεια αποτελεί όχι μόνον
γερό, εφόδιο, αλλά και λειτουργι
κό παράγοντα, που προσδίδει στη
σκέψη τους ευλυγισία και ακρί
βεια.
Ό π ω ς παρατηρεί στην εισαγω
γή του ο Στέφανος Ροζάνης, που
μετέφρασε υποδειγματικά το έρ
γο, βασικός στόχος των δοκιμιο
γράφων είναι να δείξουν την αντί
σταση που πρόβαλαν οι ρομαντι
κοί στα ιδεολογικά πρότυπα και
στις οικονομικές και κοινωνικές
αρχές της κεφαλαιοκρατικής κοι
νωνίας. Το εγχείρημα εκτελείται

με όλη τη δέουσα προσοχή. Οι
Sayre - Löw y φροντίζουν να μη
χρεώσουν αυτά τα στοιχεία στο
σύνολο του ρομαντικού κινήματος,
αποφεύγοντας παράλληλα να τα
θεωρήσουν ως εκ των ων ουκ άνευ
χαρακτηριστικά του. Η αντικαπιταλιστική ρομαντική στάση ανιχνεύεται, κατά περιοχές και κατά
περίπτωση, με σεβασμό τόσο στο
πνεύμα, όσο και στο γράμμα των
υπό εξέταση κειμένων. Οι κατη
γορίες στις οποίες εντάσσονται οι
επαναστατημένοι δημιουργοί είναι
προσεκτικά οροθετημένες — το ί
διο και τα συμπεράσματα των
συγγραφέων: και αυτό συνιστά,
νομίζω, το κυριότερο προσόν του
βιβλίου.

Πλανόδιον

ραλέα άσκηση της βιβλιοκριτικής
και επιμονή στην παρουσίαση ικα
νών δειγμάτων γραφής τόσο των
νεωτέρων, όσο και κάποιων μεγαλυτέρων — όχι πολύ συζητημένων— δημιουργών. Από αυτή την
άποψη, το «Πλανόδιον» μπόρεσε,
πράγματι, να μιλήσει αρκετές φο
ρές επί της ουσίας, αποφεύγοντας,
σε μεγάλο βαθμό, τις συμβάσεις
και τα αυτονόητα.
Από την άλλη πλευρά, οι επι
λογές του περιοδικού δεν υπήρξαν
πάντα εύστοχες. Δημοσίευσε κατά
καιρούς σχολιογραφ ικά κείμενα με
εμφανή διάθεση φλυαρίας ή με «α
στυνομική» πρόθεση καταγγελίας
και εμφανίστηκε να θεσπίζει αξιο
λογικά κριτήρια με μιαν αυστηρό
τητα η οποία-δεν εφαρμόστηκε με
την iöta συνέπεια ως προς το υπο
τονικό ή απλώς αδιάφορο μέρος
της πρωτότυπης ύλης που φιλοξε-

νήθηκε ώς τώρα στις σελίδες του.
Ακόμη, το «Πλανόδιον» δεν κατάφερε εντέλει να ξεφύγει από τον
περίεργο νόμο του τακτού αφιερώ
ματος, που παιδεύει εδώ και χρό
νια αρκετά λογοτεχνικά περιοδι
κά. Φυσικά, οι ενστάσεις βαρύ
νουν μόνο το γούστο και τις από
ψεις του υπογράφοντος, ο οποίος
εκ παραλλήλου δεν ξεχνά ότι η
φθορά είναι κατά κανόνα αποτέλε
σμα της μεγάλης διάρκειας. Και
ως προς τις «υπερβάσεις» των
σχολίων, όμως, θέλω να θυμίσω
ότι η ζωντάνια και η ένταση προϋ
ποθέτουν μια εγγενή οργή, που,
όπως και να το κάνουμε, δεν γίνε
ται ποτέ και με τίποτε ευχάριστη.
Εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη
σημασία είναι ότι το «Πλανόδιον»
ισορρόπησε, μέχρι τώρα, προς τη
σωστή πλευρά της ζυγαριάς.
Β .Χ .

Το «Πλανόδιον» έχει κιόλας
την ιστορία του, που είναι, κυ
ρίως, ιστορία της ανανέωσης την
οποία επιχείρησε να φέρει στα
πράγματα του λογοτεχνικού Τύ
που της τελευταίας δεκαετίας. Α
ναφέρω επί τροχάδην ορισμένα
χαρακτηριστικά, τα οποία κατόρ
θωσε να διαμορφώσει και να προ
βάλει πειστικά καθ’ όλη τη διάρ
κεια της έκδοσής του το περιοδικό:
ανεξίθρησκος σχολιασμός των γενομένων στην «αγορά» (είτε σε ε
πίπεδο συγκεκριμένων περιπτώσε
ων είτε σε επίπεδο γενικότερων
φαινομένων), συστηματικά και
κάθε άλλο παρά ακαδημαϊκά α
φιερώματα σε πρόσωπα και έργα
της ξένης ιδίως λογοτεχνίας, θαρ

Β .Χ .

Κάποιες σκιές
Γιάννης Βαρβέρης

Πιάνο βυθού
(Εκδ. Ύψιλον), Αθήνα 1991
Ο βαθμός αδημονίας του κοινού
για το καινούριο βήμα ενός ποιητή
σηματοδοτεί — τις περισσότερες
φορές— τον αναβαθμό που κατέ
χει στην κλίμακα της ποιητικής
γραμματείας και γενικότερα το
μέγεθος και το βάρος της προσφο
ράς του. Αν μια τέτοια άποψη ευσταθεί, βρίσκει οπωσδήποτε την
ανταπόκρισή της στην περίπτωση
του Γιάννη Βαρβέρη, ενός από
τους πιο αξιόλογους και πιο αξιοπρόσεχτους εκπροσώπους της νεό
τερης ποιητικής γενιάς (για να α
ποφύγουμε τον αμφιλεγόμενο όρο
«της γενιάς του ’70»).
Πέντε χρόνια χωρίζουν το
«Πιάνο βυθού», την καινούρια του
κατάθεση, από την προτελευταία'
και, ίσως σημαντικότερη, συλλο
γή του ποιητή «Ο θάνατος το
στρώνει» που, δικαιολογημένα,
σημείωσε σε μικρό χρονικό διά
στημα δύο εκδόσεις.
Οσοι έχουν παρακολουθήσει
την ποιητική πορεία του Γιάννη

Βαρβέρη, μπορούν εύκολα να δια
κρίνουν, μέσα από τα πενήντα ένα
κομμάτια που συνθέτουν τη νέα
συλλογή, τα στοιχεία που τη δια
φοροποιούν από τις προηγούμενες.
Παρ’ όλο που ο ποιητής μένει α
κόμη μια φορά στις καρυωτακικές
καταβολές της ποίησής του, όπως
και στην ιδεολογική του ιδιαιτερό
τητα, δύο χτυπητά χαρακτηριστι
κά κυριαρχούν επίμονα: η πολυθεματικότητα και οι μορφολογικές
αναζητήσεις.
Κύκλοι επάλληλοι τα θέματα
που τον απασχολούν, διατηρούν
τον κοινό τους άξονα: την οδύνη
για τη φθορά. Κι αυτός είναι ο βα
σικός λόγος που ο ποιητής καθη
λώνεται στο παρελθόν, χωρίς καν
να ατενίζει το μέλλον παρά μόνο
για να το προκαλέσει:
« ...Έ λ α λοιπόν, φύγε κι εσύ
λοιπόν
φύγε να μείνω μόνος με το μέλλον
μου
μια και το μόνο μέλλον μου είναι
να γίνουν όλα γύρω παρελθόν».
Αμετανόητος νοσταλγός των
έμψυχων και άψυχων που χάθη

Η τ α υ τ ό τ η τ α τ ω ν α ν τ ιθ έ τ ω ν
Βερονίκη Δαλακούρα
Μέρες ηδονής.
Εκδόσεις «Φόρμα»,
Αθήνα 1990
Στο τελευταίο βιλίο της η Βερονί
κη Δαλακούρα εντάσσει ποιήματα
γραμμένα κατά τη διάρκεια των
δύο περασμένων δεκαετιών. Δεν
είναι όλα ίδια από την άποψη της
τεχνικής και του συγκινησιακού α
ποτελέσματος, έχουν, όμως, ένα
κοινό και μονίμως επανερχόμενο
θέμα: την ταυτότητα των αντιθέ
των. Έρωτας και θάνατος, αρσε
νικό και θηλυκό, εικόνα και ιδέα
αποτελούν το ένα την όψη του άλ
λου και συμπληρώνονται αρμονι
κά μεταξύ τους. Τ α διαπερνούν η
απουσία, η έντονη αίσθηση της σή
ψης και η πεποίθηση ότι η ύπαρξη

έχει περκτταλεί σε μια κατώτερη
—πνευματικά και σωματικά απισχνασμένη— μορφή ζωής: «περ
νώ αυτές τις όμορφες μέρες πετώντας, ο κόσμος είναι διάφανος
μόνο μέσα από τα φτερά των εν
τόμων».
Τ α πιο επιτυχημένα σημεία της
συλλογής είναι τα πεζόμορφα ή
στιχόμορφα κομμάτια, όπου η αφηρημένες έννοιες, χωρίς να χά 
νουν την πρωτογενή τους σημα
σία, μετατρέπονται σε καθαρώς
ποιητικά στοιχεία, με την προβο
λή τους στο φυσικό περιβάλλον ή
στις τραυματικές αναμνήσεις των
παιδικών χρόνων. Το παιχνίδι, ό
μως, αυτό είναι εν γένει επικίνδυ
νο και προϋποθέτει ιδιαιτέρως λε
πτές ισορροπίες ανάμεσα στην εικονοπλασία και στο πιεστικό κατά

καν, βυθίζεται στις μνήμες, που
πλαστικά αναπλάθει με τις γνω 
στές ποιητικές του αρετές, ενώ έ
νας κλονισμός, μια μόνιμη αμφι
βολία αναστέλλει τις προθέσεις
και τις παρορμήσεις του, ακόμα
και αυτή την ηδονή, όπου κυριαρ
χεί ο εφιάλτης της οδύνης.
Τις δυνατές και άψογες αυτές
σελίδες σκιάζουν κάποιοι εκφρα
στικοί πειραματισμοί, που δεν
μπορούν να θεωρηθούν σαν ένα ευ
τυχισμένο αποτέλεσμα των ανα
ζητήσεων του ποιητή. Διατηρών
τας πάντα την τιθασσευμένη και ε
λεγχόμενη υπερρεαλιστική διάθε
ση, που αρμόδια χαρακτηρίζει ο
λόκληρο το μέχρι σήμερα έργο
του, ο Γιάννης Βαρβέρης επιχειρεί
κάποια ανοίγματα πεζολογικής υ
φής, κάποια λεκτικά παιχνίδια, ό
που τελικά δημιουργούν μιά αί
σθηση ανισότητας σε σύγκριση με
το υπόλοιπο έργο, έτσι ώστε να
μοιάζουν ξένα μέλη πάνω σε ένα
άρτιο και ιδιαίτερα αξιόλογο ποιη
τικό σώμα.

Τάκης Μενδράκος

κανόνα απόθεμα των ποιητικών ι
δεών. Πρέπει να πω ότι από τον
αγώνα αυτόν η Δαλακούρα δεν
βγαίνει πάντοτε νικήτρια. Σ ε αρ
κετές περιπτώσεις το μήνυμα ρέ
πει προς τη στοχαστική γενικολογία, υπονομευμένο από τη γλωσ
σική περιβολή του, που αναλώνε
ται στην παραγωγή ενός αμήχα
νου ή κοινότοπου δοκιμιακού ύ
φους. Το όλον πράγμα επιβαρύνε
ται και από έναν ακόμη παράγον
τα: την άδηλη επιβίωση ορισμέ
νων σχημάτων καταγγελίας, τα
οποία κατά τη γνώμη μου ανή
κουν ανεπιστρεπτί στο παρελθόν.
Ωστόσο, οι «Μέρες ηδονής» δεν
στερούνται, όπως το έλεγα και
προηγουμένως, αξίας: στις καλές
τους ώρες προσφέρουν στον ανα
γνώστη πραγματική συγκίνηση
και προκαλούν τη συμμετοχή του.

Β .Χ .

(προσχολική εκπαίδευση,
αναλφαβητισμός, λαϊκή
επιμόρφωση, κ.ά.).
Θέματα γύρω από την
επιστημονική έρευνα στον
τόπο μας. Ορισμένα είναι
από το 1979... Κι όμως
ακόμη παραμένουν
επίκαιρα!

Γ ια την π λ η ρ ο φ ο ρ ία , τη
μηνιαία ενημερωτική
εφημερίδα που διανέμεται
δωρεάν στους δημότες
Νέας Ιωνίας, καθώς και
επιλεγμένα σημεία της
Ριζούπολης, Νέας
Φιλαδέλφειας και
Μεταμόρφωσης, ο
χαρτοκόπτης δεν έχει
παρά καλά λόγια. Μια
εφημερίδα, πρωτοβουλία
δημοτών, που ασκεί
καλόπιστο έλεγχο στη
Δημοτική Αρχή, θέτει
προβλήματα, διερευνά
ζητήματα που απασχολούν
τους πολίτες, ενημερώνει
και ευαισθητοποιεί.
Αδριανουπόλεως 8, Ν.
Ιωνία 14 232, τηλ.
27.71.042 και 25.12.300.
Δεν βρίσκω τίποτ’ άλλο
να σ’ αφήσω / παρά
κραυγές φορτία των
ημερών / όπως οι άνεμοι
σαρώνουν τα ξεριζωμένα /
όπως η θάλασσα ξεβράζει
τα ναυάγια. / Μην
περιμένεις / ακόμα κι αν
φυσήξουνε αντίθετα οι
άνεμοι / πως το ποτάμι
θα γυρίσει να χαθεί μες τις
πηγές του (...): Σούλα
Δρακοπούλου Ε μ π ό ρ ι ο
χ ρ ό ν ο υ (εκδ. Τρία φύλλα)
Αθήνα 1991.

Ο χαρτοκόπτης
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Κάποτε
κατηγορούσαν το
συγκρότημα του
Ταύρου για
αποστροφή
απέναντι στην
τέχνη —και ιδίως
στους
...κουλτουριά
ρηδες. Τώρα τα
πράγματα
άλλαξαν και μαζί
τους κι οι
διαθέσεις—
τουλάχιστον
απέναντι στους
...κουλτουριά
ρηδες που
«επενδύουν» στα
έργα τέχνης.
Εναρμονισμένοι
με τους
σύγχρονους
καιρούς οι
Κουρήδες
οργανώνουν από
το κανάλι τους
δημοπρασία έργων
τέχνης,
παροικαλώ! Και,
μάλιστα,
διαφημίζουν στις
εφημερίδες τους
την «τέχνη για
τον λαό».
Η όψιμη λατρεία
της οικονομίας
της αγοράς από
πολλούς δεν έχει
αφήσει τίποτε
όρθιο;

U

Ά λ λ η μ ία έκθεση βιβλίου στο τιεδίον του
Άρεως. Ο τόπος κοινός όπως άλλωστε και το
αντικείμενου. Κοινές και πανομοιότυπες και οι
εξαγγελίες τω ν εκάστοτε υπουργών πολιτισμού
που εμμένουν — μ ε αγγλοσαξωνικοϋ τύπου
συνέπεια— να αντιμετω πίζουν το βιβλίο ως
εμπορικό προϊόν μεταξύ πολλώ ν άλλων.
Ωστόσο η εξαγγελία που έγινε διά στόματος κ.
Ψαρούδα - Μ πενάκη ότι εντός των ημερών θα
κατατεθεί στην Βουλή ο νόμος «για την
προστασία τω ν πνευματικώ ν δικαιωμάτων»
καθώ ς και η διαβεβαίωσή της ότι
αντιμετω πίζεται θετικά η περίπτωση
καθιέρωσης ενιαίας τιμής πώλησης των βιβλίων
(με την τιμή να αναγράφεται υποχρεωτικά στο
οπισθόφυλλο, γεγονός που αποκλείει τη
δημιουργία μονοπω λίω ν και λειτουργεί
εξυγιαντικά για την αγορά) είναι θετικές
εξελίξεις — φτάνει να μ η ν παρεμποδισθούν ή

ΠΤΥΧΙΑ. Διάλογος
αυθεντικός μεταξύ εξετα
στών και εξεταζόμενου σε
πρόσφατες εξετάσεις ε ικ ο 
ν ο λ η π τ ώ ν που αποφοίτη
σαν από σχολή κινηματο
γράφου και ήταν υποψή
φιοι για το κρατικό πτυχίο
που θα τους εξασφάλιζε

δυνατότητα άσκησης ε
παγγέλματος:
Ερώτηση: Ποιες ται
νίες είδατε φέτος;
Απάντηση: Καμιά! Δεν
πρόλαβα να πάω στον κι
νηματογράφο...
Ερώτηση: Τελειόφοι
τος κινηματογραφικής

ΜΟΣΤΡΑ ’91
Κάθε χρόνο, με το τέλος
του καλοκαιριού, στη Βε
νετία διοργανώνεται το ε
^
τήσιο κινηματογραφικό
φεστιβάλ μαζί με το Βερο
λίνο« κυρίως, φημισμένο
μεγάλο φεστιβάλ που δίνει έμφαση στον κινημα
τογράφο του δημιουργού.
Και πάλι φέτος πολλά τα μεγάλα ονόματα που
συνέρευσαν: Μιχάλκωφ, Ολιβέιρα, Χέρτζογκ,
Σζάμπο, Ραίυ, Τέρυ Γκίλιαμ, ακόμη κι ο Γκοντάρ που ...ανάστησε κινηματογραφικά τον Λέμυ
Κώσιον. Και το αίτημα, ένα. Η ύπαρξη ενός δυ
ναμικού όσο και πνευματικού κινηματογράφου.
Ένα αίτημα κρίσιμο, που, όμως, στην πλειοψηφία τους επωμίζονται οι «δεινόσαυροι» του κινη
ματογράφου από τα παλιά. Κι οι νέες δυνάμεις;
Οι νέες τάσεις;
Προς το παρόν αρκούνται να εμφανίζονται σε
μικρά φεστιβάλ, να διεκδικούν το χώρο τους
στις παράλληλες εκδηλώσεις των μεγάλων και
να ελπίζουν ότι, κάποτε, θα τους ανακαλύψουν
τα φώτα.
Όσο για μας, ελπίζουμε αυτό να γίνει σύντο
μα. Και, στο μεταξύ, ελπίζουμε ακόμα ότι δεν
θα τους πάρει «από κάτω» η συμβατικότητα της
εμπορευματοποίησης.
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να μη ν παραπεμφθούν άλλη μ ία φορά στις
καλένδες.
Το αίτημα των εκδοτών, που έχει διατυπωθεί
εδώ και χρόνια, για απαλλαγή του βιβλίου από
τον Φ Π Α αλλά και η χορήγηση ατέλειας
χαρτιού στο βιβλίο είναι, επίσης, χωρίς άλλο,
καθήκον του κράτους — αν τουλάχιστον εννοεί
το βιβλίο όχι απλώς ένα οποιοδήποτε
εμπορεύαιμο προϊόν, αλλά εργαλείο παιδείας
και πνευματικής καλλιέργειας.
Α λλά και οι εκδότες έχουν υποχρεώσεις
απέναντι στο αναγνωστικό τους κοινό: και
οφείλουν μ ε τη σειρά τους να μ η ν το
υποτιμούν. Οι φιλαναγνώ στες δεν είναι ένα
απλό καταναλω τικό κοινό και έχουν απαίτηση
και δικαίωμα να διαβάζουν καλαίσθητα,
σωστά επιμελημένα, καλομεταφρασμένα και
καλοτυπω μένα βιβλία.

σχολής; Καλά, πείτε μας
αν είδατε καμιά ταινία
στην τηλεόραση...
Απάντηση: Δεν βλέπω
τηλεόραση. Είμαι πολύ
κουρασμένος επειδή δου
λεύω.. .
Ερώτηση: Α... Και
πού δουλεύετε;
Απάντηση: Στην ...τη
λεόραση!
Αφιερωμένο εξαιρετικά
στο υπουργείο Πολιτισμού
και στην Ελληνική Τηλε
όραση —τώρα, μάλιστα,
που οι μετατάξεις έχουν
δρομολογηθεί...
Ο ΕΠΙΜΕΝΩΝ (ΕΛΛΗΙΝΙΚΑ... Έτυχε να
κάνουν μια ταινία μικρού
μήκους. Την υπέβαλαν
στο περσινό φεστιβάλ της
Δράμας και η κρίση της ε
πιτροπής πρόκρισης δεν ή
ταν ευνοϊκή. Η ταινία τους
θεωρήθηκε αδύναμη και
κόπηκε από το διαγωνιστικό τμήμα του θεσμού.
Όμως αυτοί, απτόη
τοι. Εκμεταλλευόμενοι έ
να άρθρο του κανονισμού
του Φεστιβάλ Θεσσαλονί
κης, που ορίζει ως προϋ
πόθεση για να μπορεί μία
ταινία να διαγωνιστεί να
μην έχει ουδέποτε προ
βληθεί δημόσια, ξαναϋπέβαλαν τις ταινίες τους εφέ
τος. Και, βέβαια, και η ε
πιτροπή του φεστιβάλ

Θεσσαλονίκης τις απέρριψε.
Δύο τουλάχιστον είναι
οι περιπτώσεις στις οποίες
αναφερόμαστε: Οι ταινίες
« Η μ ο ίρ α μ α ς χ υ μ έ ν ο μ ο 
λύβι δεν μ π ο ρ εί να α λ λ ά 
ξ ε ι» και « Γ α λ ά ζ ιο σ ε κ ό κ 
κ ιν ο φ ό ν τ ο » . Ο σκηνοθέ-

της της δεύτερης, μάλι
στα, άρπαξε κυριολεκτικά
την κόπια του από την
καμπίνα προβολής και την
...φυγάδευσε, ενώ είχε
αρχίσει ήδη να προβάλλε
ται στον κινηματογράφο
της Δράμας όπου γινόταν
το Φεστιβάλ.
Διότι δεν έχει τόση ση
μασία το να επιμένεις, α
πλώς. Σημασία έχει να ε
πιμένεις ...ελληνικά.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Γ. Γ ενναδίου 3, Τ ηλ. 36.09.712 -

ΒΡΑΔΙΈΣ ΜΠΑΛΕΤΟ!

Αλέξης Πανσέληνος
ΒΡΑΔΥΕΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ

Μ υθιστόρημ α

1

.

0

36.02.007

Μυθιστόρημα
Ο Κ ρ ις Κ α λ λ ίτ σ η ς -κ α ι η Κ ά τ ια Γ ε ρ ο δ ή μ ο υ , δ υ ο μ ά λ λ ο ν ά σ η μ ο ι χ ο ρ ε υ τ έ ς τ ο υ μ π α λ έ τ ο υ , β ρ ίσ κ ο ν τ α ι
ξ α φ ν ικ ά μ π λ ε γ μ έ ν ο ι σ τ α δ ίχ τ υ α μ ια ς π λ ε κ τ ά ν η ς π ο υ σ κ ο π ε ύ ε ι ν ’ α ν α δ ε ίξ ε ι τ η ν Κ ά τ ια α π ό τ ο κ ο ρ ν τ ε -μ π α λ έ σ α ν σ ο λ ίσ τ α . Η π λ ε κ τ ά ν η α π ο τ υ χ α ίν ο ν τ α ς ξ ε τ υ λ ίγ ε ι έ ν α κ ο υ β ά ρ ι α π ό α λ υ σ σ ιδ ω τ έ ς α ν 
τ ιδ ρ ά σ ε ις , π ο υ φ τ ά ν ε ι ίσ α μ ε τ α Δ ε κ ε μ β ρ ια ν ά κ ι α π ό κ ε ι, π ίσ ω π ά λ ι σ τ η δ ε κ α ε τ ία τ ο υ ’5 0 , σ τ η ν ε π ο 
χ ή τ η ς Χ ο ύ ν τ α ς κ α ι σ τ η σ ύ γ χ ρ ο ν η Ε λ λ ά δ α . Η α δ υ ν α μ ία τ ω ν ν ε ό τ ε ρ ω ν γ ε ν ιώ ν ν α σ υ ν δ έ σ ο υ ν τ α σ η 
μ ε ρ ιν ά π ρ ο β λ ή μ α τ ά τ ο υ ς μ ε τ η ν π ρ ο ϊσ τ ο ρ ία τ ο υ τ ό π ο υ σ τ ις δ ε κ α ε τ ί ε ς π ο υ π έ ρ α σ α ν , α π ο τ ε λ ε ί τ ο
κ ύ ρ ιο θ έ μ α τ ο υ β ιβ λ ίο υ . Δ υ ο π α λ ιο ί α ρ ισ τ ε ρ ο ί α ν α κ α λ ύ π τ ο υ ν τ η ν ά σ χ η μ η α λ ή θ ε ια γ ια τ ο ν ε α υ τ ό
τ ο υ ς σ τ ο π ρ ό σ ω π ο ε ν ό ς δ ε ξ ιο ύ , κ ο ιν ο ύ τ ο υ ς φ ίλ ο υ , κ ι ε κ ε ίν ο ς τ η δ ικ ή τ ο υ ο μ ο ρ φ ιά σ τ α π ρ ό σ ω π α
τ ω ν π α λ ιώ ν σ υ ν τ ρ ό φ ω ν τ η ς ν ε ό τ η τ ά ς τ ο υ . Ο ι δ υ ο χ ο ρ ε υ τ έ ς σ υ μ β ιβ ά ζ ο ν τ α ι μ ε τ η ν π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η 
τ α , ε ν ώ έ ν α ν έ ο α σ τ έ ρ ι γ ε ν ν ιέ τ α ι σ τ ο χ ώ ρ ο τ ο υ ε λ λ η ν ικ ο ύ Θ ε ά τ ρ ο υ . Κ έ ρ δ η κ α ι ζ η μ ίε ς α π ό τ η ν ό λ η
ισ τ ο ρ ία , μ έ ν ε ι ν α ε κ τ ιμ η θ ο ύ ν σ τ ο τ έ λ ο ς τ ο υ β ιβ λ ίο υ , κ α θ ώ ς ο α ν α γ ν ώ σ τ η ς μ ια μ ο υ σ κ ε ύ ε ι σ τ ο β υ θ ό
τ η ς θ ά λ α σ σ α ς κ α ι μ ια σ τ ε γ ν ώ ν ε ι κ ά τ ω α π ό τ ις α κ τ ίν ε ς τ ο υ α τ τ ικ ο ύ ή λ ιο υ .

ΠΥΓΜΆΧΟΣ
Αία ΜεγάλοιιΣεφεριάδη
Ο ΔΡΟΜΟΣ
ΕΙΝΑΙ Η ΧΑΡΑ
Μυθιστόρημα
Μ έ σ α σ τ η δ ίν η τ η ς
μ ικ ρ α σ ια τ ικ ή ς κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ς έ ν α
β ρ έ φ ο ς φ υ γ α δ ε ύ ε τ α ι, γ ια ν α
β ρ ε ι κ α ιν ο ύ ρ γ ια π α τ ρ ίδ α κ α ι
ο ικ ο γ έ ν ε ια σ ’ έ ν α ν η σ ί τ ο υ
Α ιγ α ίο υ . Α υ τ ή ε ίν α ι η Ε λ έ ν η , μ ια
α γ ρ ά μ μ α τ η ν η σ ιώ τ ισ σ α , π ο υ
κ α τέ χ ε ι τη δ υ σ κ ο λ ό τερ η απ ’
ό λ ε ς τ ις τ έ χ ν ε ς : τ η ν τ έ χ ν η τ η ς
ζ ω ή ς . Τ ο « ια μ α τ ικ ό » α υ τ ό β ιβ λ ίο
ε ξ ισ τ ο ρ ε ί τ ο β ίο τ η ς , β ίο
π α ρ ά λ λ η λ ο μ ε ε κ ε ίν ο ν τ η ς
ν εό τερ η ς Ε λλάδας.

Αλέξανδρος Κοτζιάς
Ο ΠΥΓΜΑΧΟΣ
Νουβέλα
Η τ ρ ίτ η ν ο υ β έ λ α τ η ς σ ε ιρ ά ς Τ Α Π Α ΙΔ ΙΑ
Τ Ο Υ Κ Ρ Ο Ν Ο Υ π ο υ ά ρ χ ισ ε ο σ υ γ γ ρ α φ έ α ς μ ε
τ ο ν Ιαγουάρο κ α ι σ υ ν έ χ ισ ε μ ε τ η Μηχανή.
« Α ν έ χ ε ι ς τ ύ χ η δ ιά β α ιν ε κ α ι ρ ιζ ικ ό
π ε ρ π ά τ ε ι» π ισ τ ε ύ ε ι ο Ε λ λ η ν ικ ό ς λ α ό ς κ α ι ο
κ λ η τ ή ρ α ς π ο υ α φ η γ ε ίτ α ι τ ο ν Πυγμάχο. «Κ ι
έ τ σ ι π ο υ ό λ α σ τη ζω ή μ ο υ έ ρ χ ο ν τ α ι
α ν ά π ο δ α δ ε ν α π ο μ έ ν ε ι γ ια ν ’
α ν τ α π ε ξ έ λ θ ο υ μ ε π α ρ ά ο π ρ ο σ ω π ικ ό ς μ ο υ
δ υ ν α μ ισ μ ό ς - η π υ γ μ α χ ία - » σ ε τ ο ύ τ α
έ χ ε ι κ α τα λ ή ξε ι ο κ α κ ό τυ χ ο ς α φ η γη τή ς
έ π ε ιτ α α π ό τ ις « δ ιδ α χ έ ς » ε ν ό ς δ υ ν α μ ικ ο ύ
δ η μ ο σ ιο γ ρ ά φ ο υ σ τ η ν ε φ η μ ε ρ ίδ α ό π ο υ κ ι οι
δ υ ό ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι. Κ α ι κ α θ ώ ς τ ις δ ικ έ ς τ ο υ
α ν α π ο δ ιέ ς κ α ι α ν τ ιξ ο ό τ η τ ε ς α φ η γ ε ίτ α ι ο
ν ε α ρ ό ς α π ό κ λη ρ ο ς τ η ς τ ύ χ η ς , σ τη ν
π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α ξ ε τ υ λ ίγ ε ι , χ ω ρ ίς ν α τ η λ έ ε ι
κ α ι χ ω ρ ίς ν α τ η γ ν ω ρ ίζ ε ι, τ η ν κ α τ ά π ο λύ
σ υ ν α ρ π α σ τ ικ ό τ ε ρ η ισ τ ο ρ ία τ ο υ « δ ιδ ά χ ο υ »
τ ο υ , ε ν ό ς α υ θ ε ν τ ικ ο ύ Πυγμάχου.

Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος
ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ
ΤΟΥ ΠΑΠΑΑΙΑΜΑΝΤΗ
Συλλογή διηγημάτων
Φ έ τ ο ς , π ο υ σ υ μ π λ η ρ ώ ν ο ν τ α ι 80
χ ρ ό ν ια α π ό τ ο θ ά ν α τ ο τ ο υ μ ε γ ά λ ο υ
Σ κ ια θ ίτ η π ε ζ ο γ ρ ά φ ο υ μ α ς , ο
Κ Ε Δ Ρ Ο Σ π α ρ ο υ σ ιά ζ ε ι, μ ε τ η ν
ε π ιμ έ λ ε ια τ ο υ Ν .Δ .
Τ ρ ια ν τ α φ υ λ λ ό π ο υ λ ο υ , τ η ν
Α ν θ ο λ ο γ ία
« Μ ε τ ο ν τ ρ ό π ο τ ο υ Π α π α δ ια μ ά ν τ η »
Τ α χ α ρ ιτ ω μ έ ν α α φ η γ ή μ α τ α τ η ς
Α ν θ ο λ ο γ ία ς , γ ρ α μ μ έ ν α α π ό
π α λ α ιό τ ε ρ ο υ ς (Β ά ρ ν α λ η , Κ α ρ α γ ά τ ο η ,
Λ α π α θ ιώ τ η ) κ α ι ν ε ώ τ ε ρ ο υ ς μ ε τ ο
ύ φ ο ς τ ο υ Π α π α δ ια μ ά ν τ η ,
α ν τ α ν α κ λ ο ύ ν τ η μ α γ ε ία τ ο υ κ ό σ μ ο υ
το υ και τη ς γρ α φ ή ς το υ.

HM M) ATHENS

ΤοΛκο>5Α

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
ME TON ΠΡΩΤΟ
Σ το ρ α δ ιό φ ω ν ό σ α ς θ α β ρ ε ίτ ε μ έ ρ α - ν ύ χ τ α τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς π ο υ έ φ ε ρ α ν τ ο ν
SKY 1 0 0 ,4 σ τ η ν π ρ ώ τ η θ έ σ η α κ ρ ο α μ α τ ικ ό τ η τ α ς .

