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Το χρώμα του χρήματος ____________ 12-17 Ενας νέος λαϊκός αστέρας επιχειρεί να αναδυθεί με τα χρώματα του
Ολυμπιακού. Ο Σωκράτης Κόκκαλης. Προηγήθηκε ο
μεγαλοαπατεώνας Κοσκωτάς και μεσολάβησε ο «οικουμενικός»
Σαλιαρέλης. Η ιστορία επαναλαμβάνεται... για να αποδείξει για μια
ακόμη φορά ότι, παρόμοιου τύπου «επιχειρηματίες» είτε κινούνται σε
πράσινο είτε σε μπλε φόντο, τους σαγηνεύει το κόκκινο. Είναι η
παγίδα τους...
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Κάθε ενυπόγραφο άρθρο
εκφράζει τις απόψεις του
συγγραφέα του.
Χειρόγραφα δεν
εηιστρέφονται.
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<%

Διεθνής Διάσκεψη εν
στενώ κύκλω μας
προέκυψε ως πρόταση
- διέξοδος της
επίσημης ελληνικής
και κυπριακής
πλευράς στο
«αδιέξοδο» ή την
«κινητικότητα» που
γνωρίζει το Κυπριακό.
Και αυτό μετά την
επίσκεψη Μητσοτάκη
στη Μεγαλόνησο.
Ο πρέσβυς Μ .
Δούντας και ο
έγκριτος κύπριος
σχολιαστής
«Δημόκριτος»
καταθέτουν μία
διαφορετική άποψη.
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στο επίκεντρο της όξυνσης των σχέσεων που ταλανίζει αυτή την
περίοδο την Αριστερά. Οι συντηρητικοί του ΚΚΕ επιτίθενται κατά
πάντων, εμφανίζονται ανυποχώρητοι και ετοιμάζονται να σαλπάρουν
για την Κίνα. Τους λόγους για όλα αυτά αναζητεί ο Ρεπόρτερ.
Παράλληλα, ο Μ. Βασιλάχης σκιαγραφεί το ιδεολογικό-πολιτικό
πορτραίτο των συντηρητικών στελεχών του ΚΚΕ.
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Εμβάσματα, επ ιτα γές:
ΧΡΗΣΤΟΣ Π Α Π Ο Υ Τ ΣΑ Κ Η Σ
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115 21 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΜΗ Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ :
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δ ρ χ . 250
δ ρ χ . 350

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ ΙΑ Θ Ε Σ Η
• Για τα βιβ λιοπω λεία
της Α θήνας:
Περιοδικό «Α Ν Τ Ι»
Δημοχάρους 60
τηλ.: 72.32.713 - 7 2 .4 8 .2 4 0
• Για τα β ιβλιοπω λεία
Β. Ε λλάδας:
Κέντρο του βιβ λίου.
Α. Πουλουκτσή και Σια Ε .Ε .
Λ ασσάνη 9,
Τηλ. (031) 285.857
546 22 Θ εσ σ α λονίκ η

Εκτενές ρεπορτάζ για τις εργασίες του συμποσίου με το ομώνυμο
θέμα που διοργάνωσαν από κοινού στις 6-7 Ιουνίου το ΑΝΤΙ, το
Πάντειο Πανεπιστήμιο και η ΕΕΔΔΑ.

Γράφουν ακόμη:
Ο Κ. Βασιλείου αναφέρεται στις ρουκέτες και τους νόμους που
πλήτουν τον Τύπο (σελ.18), ο Α. Βυζάντιος επισημαίνει τα
στοιχεία που διευρύνουν το χάσμα της ελληνικής οικονομίας έναντι
της Κοινότητας (σελ. 26), ο Ρεπόρτερ για τις τελευταίες εξελίξεις
στη δίκη των Μάτζικ (σελ. 28) και ο Τ. Γκουριώτης αποτυπώνει
το πορτραίτο ενός ευρηματικού μεσάζοντα στις προμήθειες των
Ενόπλων Δυνάμεων (σελ. 30). Τέλος, ένα κείμενο του
αντιστράτηγου ε.α. Α. Σιαπκαρά για την Ελληνική Δημοκρατία και
τα εθνικά θέματα (σελ. 41).

Κουρασμένο και γερασμνο
πορεύεται το φεστιβάλ Αθηνών
—αδιάφορο ακριβώς όπως
όλα τα τελευταία καλοκαίρια.
Η επιστροφή διά δικαστικής
αποφάσεως των λεηλατημένων
ψηφιδωτών της Κανακαριάς
στην Κύπρο δεν αρκεί για να
μας τονώσει το φρόνημα.
(Στη φωτογραφία, Αθηναίοι
του 1955 με ακμαιότατο
φρόνημα περιμένουν όλη τη
νύχτα για να προμηθευτούν
εισιτήριο...).
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ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Η Σ Υ Ν Ε Χ ΙΣ Η της διαδικασίας στο Ειδικό Δικαστήριο εξασφαλίστηκε με τον
ψηφιζόμενο νόμο που προβλέποντας όριο διακοπής το 30ήμερο αποτρέπει
πρακτικά την αναβολή της δίκης. Κ αι ενώ έτσι ικανοποιείται το πολύ λογικό
αίτημα «η δίκη να ολοκληρωθεί οπω σδήποτε» ώστε να μην τρωθούν καίρια οι
θεσμοί και η νομιμότητα, αίφνης προέκυψε νέο πρόβλη μ α και ορθώθηκαν νέα
κω λύματα με το μπλοκάρισμα τω ν λογα ρ ια σμ ώ ν.
ΤΑ ΕΛΒΕΤΙΚΑ δικαστήρια απέρριψαν, όπω ς έγινε γνω σ τό, το παλαιό αίτημα να
ανοίξουν κάποιοι κρυφοί λογαριασμ οί.
ΑΣ ΘΥΜ ΗΘΟΥΜ Ε τα περιστατικά: Ό τ α ν τον Μ άρτιο του 1 9 8 9 η έρευνα έδειξε
ότι 6 έως 7 λογαριασμοί σε ελβετικές τράπεζες ανήκαν σε «αγνώστους» — ο ένας
από αυτούς είναι και ο «τροφοδότης» λογαριασμ ός του Κ οσκω τά— άρχισαν οι
πιέσεις προς την κυβέρνηση για την πα ροχή δικαστικής συνδρομής την οποία
τελικώ ς έστερξε να προωθήσει η κυβέρνηση Τ ζα ννετά κη (υπουργεία Φ . Κουβέλη)
τον Ιούλιο του 1 9 8 9 . Α λ λ ά ενώ η αντίστοιχη αίτηση γ ια τους λογαριασμούς
Κ ουτσόγιω ργα προχωρούσε — και παρά τις κω λυσιεργίες, στο τέλος άνοιξαν—
αγνοήθηκε η μοίρα τω ν π ολλώ ν και κρυφών λογα ρ ια σ μ ώ ν. Μ έχρι προχθές που
μάθαμε ότι κάποιοι, ενεργούντες στα παρασκήνια και κρυπτόμενοι στην
ανω νυμία, προβάλλουν κω λύματα για το ά νοιγμ α τω ν λογαριασμώ ν αυτών.
Π Ο ΙΟ Ι είναι τελοσπάντω ν αυτοί οι δικαιούχοι; Μ ετά το πρώ το πάγω μα είναι
βέβαιο ότι ένθεν και ένθεν θα κατονομαστούν οι αντίπα λοι — με υπονοούμενα, με
«εκμυστηρεύσεις», με διάφορα επινοήματα. Α λ λ ά έτσι όλοι οι παράγοντες της
1
δίκης θα παγιδευθούν — ακριβέστερα, θα παγιδευθεί η κάθαρση. Και οι
μασκοφόροι τω ν κρυφών λογαριασμ ώ ν θα καλύπτονται από την ανωνυμία που
εξασφαλίζει η ελβετική νομοθεσία.
ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΝ μερικοί την κολοκυθιά. Ο Τ σ οβόλα ς θα αναφέρεται στον
Α ντιτσοβόλα και αντιστρόφους. Τ ο αποτέλεσμ α θα είναι να χω λα ίνει η δίκη και
να συσκοτίζονται περαιτέρω οι συνθήκες μέσα στις οποίες διαπράχθηκαν οι
παρανομίες του κοσκωτικού σκανδάλου. Η διαδικασία θα οδηγήσει κάποτε σε
«κάθαρση» του δράματος α λ λ ά αυτή η κάθαρση θα είναι κολοβή — δηλαδή δεν Λ,
θα είναι κάθαρση.
ΕΙΝΑΙ μάλλον προβλέψιμο ότι το ενδιαφέρον της δίκης θα περιστραφεί στο εξής
γύρω από τους αινιγματικούς αυτούς λογαριασμ ούς. Α λ λ ά για τον λόγο αυτό κα
για να μην μείνει κολοβή η διαδικασία πρέπει να γίνουν γνω στά τα ονόματα
εκείνων που εφεσιβάλλουν το άνοιγμ α των λογα ρια σμ ώ ν. Υ πάρχουν νομικοί όροι
αν ό χ ι για το άμεσο ά νοιγμά τους, τουλάχιστον για την κατονομασία εκείνων πο
δεν θέλουν αυτό το άνοιγμα; Φ αίνεται ότι αυτοί οι νομικοί όροι δεν έχουν μέχρι
στιγμής εξαντληθεί. Ε π είγει όμω ς προς τα εκεί να στραφεί η όλη προσπάθεια.
ΑΥΤΟ που μας ενδιαφέρει ως πολίτες είναι η πάσα αλήθεια και αυτήν θέλουμε v f
πληροφορηθούμε αντίθετα ακριβώς με εκείνους που ασκούν κάθε ένδικο μέσο προ|
■

τις αρχές της Ε λβετίας ή όπου αλλού γ ια να μη μάθουμε τα καλά κρυμμένα
μυστικά τους. Ο Κ οσκωτάς έδωσε τη Δευτέρα την εξουσιοδότηση για να
ανοιχτούν οι λογαριασμοί του. Π οιοι είναι λοιπόν οι ά λλοι έξι ή επτά
συναλλαγέντες μαζί του; Π ού κρύβονται;

(.

ΑΚΟΥΣΑΜ Ε τις ημέρες αυτές τον μ ά λλον νοήμονα κ. Σ τα μ ούλη να
j
«προειδοποιεί» ότι «ενδέχεται» να υπάρχουν λογα ρια σμ οί που ο πλαστογράφος !
«ενδέχεται» να αξιοποίησε προκειμένου να διασύρει πολίτες και πολιτικούς.
^
«Ε νδέχεται» π ο λ λ ά να συμβαίνουν. Α λ λ ά με αυτά τα «ενδέχεται» δεν θα
συνεχίσουμε να πορευόμαστε και να μας εμπαίζουν οι π έντε, οι έξι, οι επτά...

„

Η Π ΟΛΙΤΙΚ Η και κοινωνική ζωή της Ε λλά δα ς πρέπει να καθαρθεί. Τα θέματα S
και τα προβλήματα είναι σοβαρά. Κ ανείς ένοχος — κρυπτόμενος, φυγοδικών ή 4^
φ υγομ αχώ ν— δεν μπορεί να ταλαιπω ρεί ά λ λ ο τον τόπ ο. Ό λ ο ι έχουν
λογαριασμούς ανοιχτούς με τον τόπο τους.
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Π ολίτικο

Δ εκαπενθήμερο

ΚΚΕ: Το παρελθόν
δεν διδάσκει!
ΕΜΠΛΕΑ οργής τα έντυπα του αυριανισμού ξιφουλκούν τώρα κατά του «αποχαυ
νωμένου μέσου πολίτη », που αντί να ενερ
γοποιηθεί για να αποτρέψει τον «διαμελισμό της οικονομίας », το «ξεπούλημα της
Ελλάδας», την « ατιεμπόληση τω ν κυριαρ
χικών μ α ς δικαιωμάτων» και άλλα δεινά,

«ξεροσταλιάζει μπροστά στους τηλεοπτι
κούς δέκτες και τα ραδιόφωνα», για ν’ α 
κούσει τον Κοσκωτά που «αναβαπτίσθηκε
σε μάρτυρα», ενώ είναι — πρέπει να
είναι— μόνον κατηγορούμενος. Είναι κάτι
το ασύλληπτο — αποφαίνεται ένας εκ των
αρθρογράφων του Ταύρου: «Μέρες δικτα
τορίας — γράφει— μ α ς θύμισε το προχθε
σινό (της Δευτέρας) κατάντημα. Ό ταν η

Αθήνα άδειαζε ή όσοι δεν προλάβαιναν
στριμωγνόντουσαν στις βιτρίνες των κα
ταστημάτων που πουλούσαν τηλεοράσεις
για να δουν τον Αγνω στο Πόλεμο ή την
Δέσποινα σε κανένα μεγάλο ποδοσφαιρικό
αγώ να » ...
Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ μπορεί να είναι ευρη
ματική. Ακόμα και εάν προέρχεται από αν
θρώπους που, επί οκτώ χρόνια, κράτησαν
τα μαζικά μέσα ενημέρωσης σε επίπεδο μο
νοφωνίας (και η μονοφωνία, ως γνωστόν,
αποχαυνώ νει...) και στήριξαν — ή έστω
ανέχθηκαν— την προσπάθεια του αρχηγού
τους να χειραγωγήσει την ελληνική κοινή
γνώμη, μέσω μιας νέας, «δυναμικής» αυ
τοκρατορίας Τύπου, που θα έστηναν τα

«νέα τζάκια» — λέγε με: «Γραμμή Α .Ε .» ,
ή, καλύτερα, Γεώργιος Κοσκωτάς. Με
ποιο «τουπέ», λοιπόν, σήμερα, κατακεραυ
νώνουν τον «μέσο πολίτη » που «ξεροστα

λιάζει μτιροστά στους τηλεοπτικούς δέ
κτες», όταν αυτοί οι ίδιοι, επί οκτώ χρόνια,
έκαναν το παν για να αποπροσανατολίζουν
τον λαό, πότε με την υποδαύλιση των πα
θών, πότε με τη διέγερση της ιδιοτέλειας,
πότε με την παραποίηση της πληροφόρησης
και πότε με τη μυθολογία περί «σοσιαλιστι
κού μετασχηματισμού »;
ΤΩΡΑ ΤΟΝ Κοσκωτά τον θέλουν μπρο
στά στη μικρή οθόνη, αλλά μόνον ως κατη
γορούμενο! Και, βέβαια, ο υπόδικος Κ ο
σκωτάς είναι κατηγορούμενος. Και βρίσκε
ται εδώ για να απολογηθεί για δύο πολύ
συγκεκριμένες κατηγορίες: Υπεξαίρεση
κατ ’ εξακολούθηση και πλαστογραφία
κ α τ ’ εξακολούθηση... Αλλά συμβαίνει,
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ταυτόχρονα, να είναι και «σημαντικός μάρτυς», στη διαδικασία της δικαστικής εκκα
θάρισης του μεγαλύτερου πολιτικού, οικο
νομικού και κοινωνικού σκανδάλου που
γνώρισε η χώρα. Προς τι, λοιπόν, η τόση
ταραχή; Ο Γ. Κοσκωτάς δεν είναι, ασφα
λώς, ο .. .αρχάγγελος της αρετής και της α 
λήθειας. Αλλά ούτε, πάλι, μπορεί να θεω
ρηθεί ως ο μόνος υπόλογος όταν από την τε
ράστια « τοιχογραφία » που αποκλήθηκε
«σκάνδαλο Κοσκωτά», παρέλασαν — και
παρελαύνουν— υπουργοί, τραπεζίτες, με
σάζοντες, «καθηγητές» πανεπιστημίου,
γραμματείς υπουργικού συμβουλίου κ .ά .,
που στήριξαν τον Κοσκωτά, που συνεργάσθηκαν με τον Κοσκωτά και που εισέπραξαν από τον Κοσκωτά — τουλάχιστον ορι
σμένοι...
Η ΔΙΚΗ, ωστόσο, και το αντίστοιχο τη
λεοπτικό «σόου», έμελλε να διακοπεί, κοιθώς οι δικηγόροι Αθηνών — «άνθρωποι
φτωχοί, φτωχότεροι και από τον Ιώβ», ό 
πως είπε κάποια ψ υ χή ...— αποφάσισαν νέα
αποχή (μέχρι την ερχόμενη Τρίτη), οπότε
το Δ .Σ . του συλλόγου τους θα πάρει νέα α 
πόφαση... Υπάρχει «πολιτικός δάκτυλος»
πίσω από την παράταση της αποχής αυτής;
« Ό χι! όχι!», απαντούν όλες οι πτέρυγες
του διοικητικού συμβουλίου της ΔΣΑ, που
επιμένουν ότι η συμπεριφορά τους ορίζεται
από συνδικαλιστικά και μόνο κριτήρια (εί
παμε: «συνδικαλιστικά» και όχι «συντε
χνιακά») και ότι δεν υπάρχουν «δεύτερες
σκέψεις» — πολιτικές ή άλλες, συναφείς ή
μη με την πορεία της δίκης. Καλού - κακού,
πάντως, η κυβέρνηση (καλός ο αγιασμός,
καλή, όμως, και η γάτα) σκέφθηκε να κα
ταθέσει στη Βουλή τροπολογία που αυξάνει
το ανώτατο όριο διακοπής των δικών, από
12 μέρες, που είναι σήμερα, σε 30. Η συνέ
χιση της δίκης, συνεπώς, μάλλον δεν κινδυ
νεύει.
★

★

★

ΠΕΡΑ ΑΠΟ τη «δίκη» όμως, η ζωή προχω 
ρεί... Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Α. Παπανδρέου ανακάλυψε, ξαφνικά, ότι η έλευση του
Μπους στην Ελλάδα αποτελεί «μία αμερι
κανική διείσδυση στην περιοχή μας» και ό
τι η «διείσδυση αυτή βλάπτει τα συμφέ
ροντα της χώρας». (Ενώ , όταν επισκεπτό
ταν την Ελλάδα ο Σουλτς λ .χ ., και υπο
γράφαμε, ως ΠΑΣΟΚ, συμφωνία παραμο
νής των αμερικανικών βάσεων, η «διείσδυ
ση» ήταν, προφανώς, αντίστροφη!). Και ε
φόσον το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται στην κυβέρ

νηση, έπεται ότι απειλούνται τα πάντα, η ε
θνική μας ασφάλεια, η εθνική μας οικονο
μία, η πολιτιστική μας κληρονομιά. Ως εκ
τούτου, θα πρέπει — άρθρο πρώτο— να υ
πάρξει έκτακτη συνεδρίαση της Βουλής, αλ
λά «κεκλεισμένων των θυρών»... Άρθρε
δεύτερο: Να υπάρξει προσφυγή στις κάλπες,
εφόσον το σημερινό κοινοβούλιο (που «τιρέ
πει» να συνέλθει κεκλεισμένων των Ou
ρ ώ ν...) δεν μπορεί να δώσει λύση»...
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ αυτά αποτέλεσαν τη
απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη
επίσκεψη Μητσοτάκη στην Κύπρο και στη
πρωτοβουλία Βασιλείου - Μητσοτάκη γι Ie
σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης για το Κι
πριοικό, με τη συμμετοχή των πέντε μον
μων μελών του Συμβουλίου Ασφαλεία^
των κυβερνήσεων Ελλάδας, Τουρκίας κ<
Κύπρου και εκπροσώπων των δύο κυπρκι
κών κοινοτήτων. Και η μεν πρόταση Boctr
λείου - Μητσοτάκη απορρίφθηκε, όπως ι
ναμενόταν, από την Άγκυρα, η απήχη<
της όμως ήταν ευρύτερα θετική. Ο Ιταλ
υπουργός Εξωτερικών ντε Μικέλις λ.χ. (
στερα από μια εγκάρδια συνομιλία του |
τον κ. Α . Σαμαρά) χαιρέτισε την πρότασ-τ
για να προσθέσει ότι «ήλθε ο καιρός για u

λυθεί τόσο το Μεσανατολικό, όσο και ■:
Κυπριακό».
ΩΣΤΟΣΟ, και παρά τη φιλολογία π^,
«κινητικότητας» του Κυπριακού, από πε·
θενά δεν προκύπτει ότι υπάρχει έτοιμο αμ
ρικανικό ή τουρκικό ή αμερικανοτουρκμ,
σχέδιο «λύσεως του Κυπριακού» το οπι):,
απλώς ζητεί αποδέκτες! Η Άγκυρα, μέ;.
στιγμής, «κάνει την τρελλή», αρνούμι
να δώσει οποιαδήποτε απάντηση στα ερ t
τήματα που της έθεσε ο γενικός γραμματι,
του ΟΗΕ. Ό σ ο για τους Αμερικανούς, ι ν
ρά τα πήγαινε · έλα του Λέντσκι, περιο
ζονται μέχρι στιγμής σε νουθεσίες προς 1
θήνα και Ά γκυρα, για «αμοιβαίες υπο\ :
ρήσεις» , με την παράλληλη διαβεβαίωστ ·;
τι υποστηρίζουν τις «καλές τιροσπάθί

του Κ ουεγιάρ»!
ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ διπλωματία; Π
σπαθεί να πείσει τον Μπους (διάβαζε τη'
μερικανική κυβέρνηση) ότι είναι ευχερέι·
ρη η λύση του Κυπριακού, σε σύγκρισην
το Παλαιστινιοικό. Συνεπώς — διαμηνύ
Λευκωσία στην Ουάσιγκτον— βοηθήι ·
και σεις στη λύση του Κυπριακού, μια ι<;
θα πρέπει — μετά τον πόλεμο στην περι>;
του Κόλπου— να δώσετε κάποια «θετ,
δείγματα γραφής», ότι, δηλαδή, η \
τάξη πραγμάτω ν» δεν είναι σχήμα λό

■I
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ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
Βραδυές μπαλλέτου
χαι ότι η «αποκατάσταση της διεθνούς νο
μιμότητας» κάπου έγινε πράξη!
ΣΕ ΤΙ ΒΑΘΜΟ η «λογική» αυτή της κυπριακής διπλωματίας θα βρει ανταπόκριση
στην Ουάσιγκτον, είναι κάτι το εξαιρετικό
αμφίβολο. Ό πω ς αμφίβολη παραμένει η α 
πήχηση της «λογικής» Μητσοτάκη, όταν ε
πιχειρεί να πείσει τον Οζάλ ότι περισσότερο
χάνει —παρά κερδίζει— από τη συνεχιζό
μενη κατοχή της Βόρειας Κύπρου.
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★

★

ΜΕΣΑ ΣΤΟ δεκαπενθήμερο που επισκο
πούμε κλιμακώθηκε η διαπάλη ανάμεσα
πον ΣΤΝ και τους συντηρητικούς του ΚΚΕ,
οι οποίοι, με πείσμα ειδωλολάτρη, επιμέ
νουν στον διορισμό — και όχι στην εκλο
γή—των οργάνων του ΣΥΝ. Για την κ. Α, λέκα Παπαρήγα, αλλά και για τον X .
Φλωράκη, εκλογή των οργάνων του ΣΥΝ
σημαίνει... διάλυση ή «απορρόφηση» του
ΚΚΕ από τον ΣΥΝ. Αποτέλεσμα: Ακόμα
χαι η σ υ μ β ιβ α σ τικ ή πρόταση ορισμένων στε
λεχών του ΣΥΝ για ένα «μικρό σύστημα»
(εκλογή + διορισμό») προσέκρουσε στην
άρνηση της Α. Παπαρήγα, η οποία πιστεύει

ότι «η σύνθεση δεν είναι το φάρμακο για
όλες τις περιπτώσεις» .
ΓΙΑ ΤΗ συμπεριφορά αυτή της πλειοψηφίας του ΠΓ του ΚΚΕ, τα ερωτήματα δεν
λείπουν, φυσικά: Τ ι προσδοκά, επιτέλους, η

πλειοψηφία αυτή από την κατευθυνόμενή
«ρήξη»; Και γιατί επιλέγεται η ρήξη, από
τη συνεννόηση, η στασιμότητα από τον εκ 
συγχρονισμό; Οι απαντήσεις ποικίλουν:
Κάποιοι προσδοκούν την αναβίωση του «υ
παρκτού», με τη βοήθεια του Κάστρο και
των ΚΚ Κίνας, Γαλλίας, αραβικών κομ
μουνιστικών κομμάτων, ασιατικών κομμου
νιστικών κομμάτων, κ .λπ . Κάποιοι πιστεύ
ουν ότι «δεν αποκλείεται πτώση του Γκορμπατσώ φ», οπότε «κανείς δεν μπορεί να
ξέρει τι τεύξεται η επιούσα» ... Και κάποιοι
κάνουν τους δικούς τους αριθμητικούς υπο
λογισμούς: Ό ,τ ι και να συμβεί, το ΚΚΕ θα
εξακολουθήσει να υπάρχει (έστω και με ένα
5% του εκλογικού σώματος — small is
beautiful). Και, καθώς χωρίς το ΚΚΕ ο
ΣΥΝ είναι ανίσχυρος, έπεται ότι ο εκβια
σμός μπορεί να περάσει!
Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ δεν ήταν, βέβαια, ποτέ
«ίδιον» των «καλών κομμουνιστών». Αλλά
ποιος ενδιαφέρεται τώρα για «καλούς» και
«κακούς» κομμουνιστές, ποιος νοιάζεται αν
ναρκοθετείται ή όχι ο ΣΥΝ, ποιος άντλησε
διδάγματα από ένα «επιβαρυντικό παρελ
θόν», με συνεχείς διασπάσεις και διχασμούς
της Αριστεράς; Για παρωνυχίδας θέματα θα
κουβεντιάζουμε τώρα;

ΑΝΤΗΝΩΡ

Ο Κρις Καλλίτσης και η Κάτια
Γεροδήμου, δυο μάλλον άσημοι
χορευτές του μπαλέτου, βρίσκονται
ξαφνικά μπλεγμένοι στα δίχτυα μιας
πλεκτάνης που σκοπεύει ν’ αναδείξει
την Κάτια από το κορ-ντε-μπαλέ
σαν σολίστα. Η πλεκτάνη
αποτυχαίνοντας ξετυλίγει ένα
κουβάρι από αλυσσιδωτές
αντιδράσεις, που φτάνει ίσαμε τα .
Δεκεμβριανά κι από κει, πίσω πάλι
στη δεκαετία του ’50, στην εποχή
της Χούντας και στη σύγχρονη
Ελλάδα. Η αδυναμία των νεότερων
γενιών να συνδέσουν τα σημερινά
προβλήματά τους με την προϊστορία
του τόπου στις δεκαετίες που
πέρασαν, αποτελεί το κύριο θέμα
του βιβλίου. Δυο παλιοί αριστεροί
ανακαλύπτουν την άσχημη αλήθεια
για τον εαυτό τους στο πρόσωπο
ενός δεξιού, κοινού τους φίλου, κι
εκείνος τη δική του ομορφιά στα
πρόσωπα των παλιών συντρόφων
της νεότητάς του. Οι δυο χορευτές
συμβιβάζονται με την
πραγματικότητα, ενώ ένα νέο αστέρι
γεννιέται στο χώρο του ελληνικού
Θεάτρου. Κέρδη και ζημίες από την
όλη ιστορία, μένει να εκτιμηθούν
στο τέλος του βιβλίου, καθώς ο
αναγνώστης μια μουσκεύει στο
βυθό της θάλασσας και μια
στεγνώνει κάτω από τις ακτίνες
του αττικού ήλιου.
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ΣΥΝ: το τέλος μιας «ιστορίας»;
Τελικά, το ΠΓ του ΚΚΕ, μετά από επτάωρη συνεδρίαση, απέρριψε κατά πλειοψηφία έστω και την ιδέα ενός συμβιβασμού
στο ζήτημα του τρόπου ανάδειξης της ηγεσίας στον ΣΤΝ. Βε
βαίως, μάταια αναζητήσαμε κάποια σχετική ανακοίνωση του
Γρ. Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, που πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχει
από ρεπορτάζ του ίδιου του «Ριζοσπάστη». Λεπτομέρειες για έ
να ζήτημα που προφανώς δεν βολεύει να κριθεί ως σημαντικό γ ι’
αυτό και υποβαθμίζεται «κουτοφράγκικα».
Υποβαθμίζεται, ή διαστρεβλώνεται. Δύο όψεις του ίδιου νομί
σματος. Γιατί τι άλλο από διαστρέβλωση αποτελεί ο τίτλος του
σε αναζήτηση της αντικειμενικότητας χειμαζόμενου «Ριζοσπά
στη» που λέει «Συζήτηση, συναίνεση» (σ.σ. για την ανάδειξη
ηγεσίας στον ΣΥΝ) όταν η πρόταση της πλειοψηφίας της ΚΕ του
ΚΚΕ για την οποία ακριβώς γράφεται αυτός ο τίτλος είναι διορι
σμός ηγεσίας; Και γιατί δεν επιλέγουν τον όρο διορισμό (έστω,
«επικύρωση», κατά την Α. Παπαρήγα) αφού τον θεωρούν και
ως τον πλέον δημοκρατικό τρόπο; Η ουσία είναι ίδια: οι ηγεσίες
επιλέγουν και η βάση στην Πανελλαδική Συνέλευση «επικυρώ
νει», σαν «κολαούζος»...
Δεν υπήρχε αφμιβολία ότι για την ομάδα της Α. Παπαρήγα ο
διορισμός της ηγεσίας στον ΣΥΝ είναι πράγματι «αδιαπραγμά
τευτος» όρος: γ ι’ αυτούς αποτελεί μονόδρομο, προκειμένου να έ
χουν το κεφάλι τους ήσυχο με αυτούς που θα «στείλουν» στον
ΣΥΝ με «κλειστή λίστα». Η πλειοψηφία του Π .Γ . απέρριψε και
την ιδέα του δημοψηφίσματος στα μέλη του ΣΥΝ για το προτι
μητέο σύστημα ανάδειξης της ηγεσίας του ΣΥΝ, διότι γενικώς οι
άνθρωποι δεν επιθυμούν δεσμεύσεις από τη «βάση», ενώ προτι
μούν συζητήσεις - σούπα, ή, στην καλύτερη περίπτωση, χειρο
κροτητές αποφάσεων του εκάστοτε ανώτατου οργάνου - ιερα
τείου. Η πλειοψηφία στο Π.Γ. του ΚΚΕ απέρριψε και την πρότα
ση των ανανεωτικών μελών του ανώτατου κομματικού οργάνου
να γίνει συνεδρίαση της ΚΕ πριν συνέλθει η Ε.Ε. του ΣΥΝ* τη
συνεδρίαση της ΚΕ τη μετέθεσαν για την επόμενη εβδομάδα: ο
σταλινισμός σήμερα έχει και τη μορφή της τραγελαφικής κουτο
πονηριάς...
Η κ. Δαμανάκη είπε πριν φύγει για το Στρασβούργο ότι η κα
τάσταση είναι κρίσιμη και ότι, αν δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή
λύση στο θέμα του τρόπου ανάδειξης της ηγεσίας, «τότε ασφα
λώς ο καθένας αναλαμβάνει τεράστιες ευθύνες » .
Μ α, αυτές τις έχουν αναλάβει ήδη οι εικονολάτρες του Περισ
σού — οι οποίοι φαίνεται να «ανησυχούν» για τους συσχετισμούς
που διαμορφώνονται στις εκλογές αντιπροσώπων για την Π α
νελλαδική Συνέλευση του ΣΥΝ στα τέλη Ιουνίου, και γ ι’ αυτό έ
χουν επιλέξει τη ρήξη (εξάλλου είναι και «δεξιός» ο Σ Υ Ν ...).
Γ ι’ αυτό και ο κ. Φλωράκης, στο όνομα του οποίου είναι κατα^
τεθειμένος και ο τίτλος του ΣΥΝ, σφυρίζει τάχα αδιάφορα, η δή
θεν «σνομπαρία» και προτιμάει να περιοδεύει ανά την Θάσο μι
λώντας για τα περιβαλλοντικά προβλήματα του νησιού με κα
τοίκους «κόκκινων χω ριώ ν»...
Ό ,τ ι προσχήματα στρουθοκαμηλισμού, στρεψοδικίας και
κουτοπονηριάς αν επιστρατεύσουν οι γραφικοί νεοσταλινικοί του
Περισσού, είναι ήλιου φαεινότερον ότι είναι αυτοί που, μπροστά
στην επιδίωξη απόλυτου ελέγχου του ΣΥΝ στην οποία τους οδη
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γούν κάποιοι «φόβοι» τους, θα φθάσουν στο σημείο να αποπειρα
θούν και την οριστική διάλυση μιας ιστορίας που αναπτέρωσε τις
ελπίδες της Αριστεράς.
Είναι ζητούμενο το αν θα το κατορθώσουν. Τ ο 1991 δεν είναι
ίδιο με το 1968, που τόσο αποκρουστικά αυτοί οι ίδιοι επαναφέ
ρουν στην επικαιρότητα.
Τ.Κ.

Για τον «Ριζοσπάστη»
Κακή έως χειριστή είναι η προοπτική που διαγράφεται για την ί
δια την επιβίωση του «οργάνου της Κεντρικής Επιτροπής του
ΚΚΕ», σύμφωνα με στοιχεία αποκλειστικής έρευνας για την ε
φημερίδα που πραγματοποίησε η εταιρεία ΔΗΜΕΛ το δεύτερο ε
ξάμηνο του 1990 και στοιχεία της οποίας δημοσιεύτηκαν στον
Κυριακάτικο Ριζοσπάστη, 9 / 6 / ’91.
Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά για την εικόνα που έχουν για
την ιστορική εφημερίδα οι ίδιοι οι αναγνώστες της: από τους 600
αναγνώστες του «Ριζοσπάστη» (σε συνολικό δείγμα πληθυσμού
3 .0 0 0 ατόμω ν), οι μισοί δεν την θεωρούν αντικειμενική εφημε
ρίδα ενώ περισσότερο από 80% δεν θεωρεί πως είναι «ανεξάρτη
τη».
Δεν είναι να εκπλήσσεται ή έστω να απορεί κανείς: δύο ημέρες
μετά τη δημοσίευση της έρευνας οι αναγνώστες του «Ρ» της Τρί
της 1 1 / 6 / ’91 μάταια θα αναζητούσαν στις στήλες της εφημερί
δας τους, έστω και καταχωνιασμένη με τον γνωστό τρόπο, κά
ποια είδηση σχετικά με τις εξελίξεις στον ίδιο τον «Ρ» την προη
γούμενη ημέρα, Δευτέρα 1 0 /6 / ’9 1 . Στη σύσκεψη της Δευτέρας
λοιπόν, παραιτήθηκε ο υπεύθυνος πολιτικού και υπεύθυνος επί
σης του κυριακάτικου φύλλου κ. Καλλίτσης επειδή η κ. Παπα-

ρήγα είχε κόψει άρθρο του Θ . Κοφτερού (με το φοβερό, μεταξύ
άλλων, επιχείρημα: «κι αυτός σαν διευθυντής θα έχει κόψει στο
παρελθόν άρθρα...»). Επίσης,-από «συνεπείς» κομμουνιστές,
στην ίδια σύσκεψη εξαπολύθηκαν μύδροι, μέχρι και ζητήθηκαν
απολύσεις στελεχών του «Ριζοσπάστη» είτε επειδή συνεργάζον
ται με το «αντικομμουνιστικό» περιοδικό «Επτάμισι», είτε επει
δή είναι εκτός γραμμής. Στην ίδια σύσκεψη υπήρξαν καταγγε
λίες για «παρακολουθήσεις — τηλεφωνικές ή άλλες— «αιρετι
κών» στελεχών της εφημερίδας.
Όλα αυτά, που, τονίζουμε και πάλι, αφορούν τον ίδιο τον
«Ριζοσπάστη», οι αναγνώστες του τα πληροφορήθηκαν από τις
«αστικές» εφημερίδες. Για να μην αναφερθούμε στο πώς παρου
σιάστηκε το αδιέξοδο στο οποίο κατέληξε πάλι η συνεδρίαση της
Πολ. Γραμματείας του ΣΤΝ, μετά από την απόρριψη των συμ
βιβαστικών προτάσεων Δαμανάκη από την εκπρόσωπο των στα
λινικών του ΚΚΕ κ. Π απαρήγα...
Με κάτι τέτοιες αντιλήψεις, που θυμίζουν το αμίμητο του X .
Φλωράκη «αλήθεια είναι ό,τι συμφέρει το λαό» (δηλ. το «Κ όμ
μα»), τι καμπάνια να κάνεις για να βοηθήσεις την κυκλοφορία ε
νός αναξιόπιστου «οργάνου της ΚΕ του ΚΚΕ»; Με τέτοιες αντι
λήψεις πώς να μην μπει «λουκέτο» στην «Πρώτη». Και πώς ο
«Ριζοσπάστης» να μην καταποντιστεί από 59.471 φύλλα το
1985 στα 28.740 το 1990!
Ίσως μπορέσει να κρατηθεί στη ζωή ο «Ριζοσπάστης» με ενέ
σεις από το ταμείο της νέας «Διεθνούς» που πασχίζουν να φτιά
ξουν και οι δικοί μας «συνεπείς» μαρξιστές - λενινιστές — έστω
και αν το κόμμα του Αλία γλιστράει κι αυτό τώρα στον «οπορ
τουνισμό» πριν καλά - καλά στεγνώσει το μελάνι της τελευταίας
Ολομέλειας του ΚΚΕ που βιάστηκε να το αγκαλιάσει...

Δ.Φ.

...«Ριζοσπαστικές» λύσεις
Από κρίση σε κρίση βαδίζει ο «Ρίζος» αναθεματίζοντας ανταπο
κριτές του στο εξωτερικό που δεν οικολουθούν την κομματική
γραμμή, «καίοντας» κείμενα και άλλα τινά, τα οποία καταγρά
ψει ο «αστικός Τύπος» ενημερώνοντας τους άπληστους αναγνώ
στες του. Αδιέξοδα παντού. Μέρες χαλεπές, σκοτεινές και ανατριχιαστικές. Η αυθάδεια και η αλαζονεία αφθονούν. Τολμάει
κανείς να φανταστεί συμμετοχή του κόμματος της Παπαρήγα
και του Φλωράκη σε κυβέρνηση «των προοδευτικών δυνάμεων»,
τον κ. Κολοζώφ υφυπουργό Εξωτερικών, τον κ. Παπαρήγα
.. διευθυντή της ΕΡΤ, τον κ. Κατσιμάρδο πρόεδρος του Ραδιοτη. λεοπτικού Συμβουλίου και τον κ. Τσίγκα κυβερνητικό εκπρόσω
πο; Έλεος.
!
Κ .Β .
Jj»

;; Βράχο · Βράχο
Οι Τούρκοι στρατιωτικοί εé πανεμφανίζονται στο προσκήνιο
,; διεκδικώντας και τις βραχονη
σίδες στο Αιγαίο, οξύνοντας α
κόμα περισσότερο το κλίμα των
,.| ελληνοτουρκικών σχέσεων εν
μέσω των διπλωματικών δρα/ στηριοτήτων για την επίλυση
I του Κυπριακού. Η αλαζονεία
U του Οζάλ, ενισχυμένη από τον
à αναβαθμισμένο ρόλο της Τουρ

κίας στην περιοχή μετά τον π ό
λεμο στον Περσικό και από την
«προσωπική» σχέση με τον
Μπους, ενισχύεται τώρα από
τους στρατιωτικούς που έχουν
ξεπορτίσει προς άγραν βράχων
στο Αιγαίο. Και ταυτόχρονα
εντείνονται οι προκλήσεις με τις
αλλεπάλληλες παραβιάσεις του
ελληνικού εναέριου χώρου από
τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη.
Διερωτάται κανείς αν η χα-

μηλότονη αντίδραση της Αθή
νας είναι η πρέπουσα απάντηση
στις παρούσες συνθήκες κι όχι η
ανοιχτή καταγγελία της τουρ
κικής πολιτικής που ξέρει πάντα
να χτυπά στα αδύνατα σημεία
μας την κατάλληλη στιγμή.
Γιατί οι κλιμακούμενες αυτές
προκλήσεις αποτελούν πάγια
τακτική πίεσης της Άγκυρας.
Αν μπορούσαμε βέβαια να επε
κτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα
στα 12 μιλιά, τότε τα πράγμα
τα στο Αιγαίο θα είχαν λυθεί
αυτομάτως κι ας θεωρεί η
Τουρκία την κίνηση αυτή ως
casus belli. Α ν...
Διότι βαδίζουμε από το κακό
στο χειρότερο με αποτέλεσμα
σε λίγα χρόνια να μην μπορού
με να υπερασπίσουμε ούτε τα
στοιχειώδη δικαιώματά μας
στην περιοχή.

Κ.Β.

Απελάσεις
Το κύμα των απελάσεων
Π α λ α ισ τ ινίω ν π α ρ α σ έρ νει
— μεταξύ άλλων— και τον τέ
ως πρέσβυ της PLO στην Ε λλά
δα Γκαντούρ Μασούντ. Με την
μυστικοπάθεια που περιβάλλει
την όλη επιχείρηση δεν έχει κα
νείς στοιχεία να αντικρούσει ό 
σα η κυβέρνηση ισχυρίζεται.
Αλλά φοβούμαστε — πέρα α 
πό τις γενικευμένες διώξεις και
απελάσεις— ότι κάτι δεν πάει
καλά. Και σίγουρα κάτι δεν π ά 
ει καλά όταν απελαύνεται και ο
κ. Γκαντούρ Μασούντ, φίλος
της Ελλάδας που πολλά θετικά
έπραξε για τη χώρα μας στον α 
ραβικό κόσμο.
Η απέλαση πρέπει να ανακληθεί.
Σ .Π .

Πάει κι αυτό...
Οι ελεγκτές της ΕΟΚ ήλθαν
(δυστυχώς για τον κ. Παλαιοκρασσά) είδαν (και έμειναν έκ
πληκτοι με τα όσα είδαν) και απήλθαν (προς ακακούφιση ό
λων μας).
Οι ελεγκτές της ΕΟΚ φυσικά
θα ξανάρθουν, θα ξαναδούν και
θα ξαναφύγουν και εμείς (να εί-

σαστε σίγουροι) πάλι θα γρά
φουμε ότι ο θεσμός των κτημα
τ ικ ώ ν
ομολόγω ν
δεν
«τραβάει», ότι η φορολόγηση
των αγροτών δεν αποδίδει και
ούτω καθ’ εξής...
Να είσαστε σίγουροι.
ν

Ρίσκα...
Αν η υποτίμηση της δραχμής
συνεχισθεί με τους σημερινούς
ρυθμούς τότε η «σωρευτική υ
ποτίμηση» του εθνικού μας νο
μίσματος θα ανέλθει μέχρι τέ
λος του χρόνου σε 17,3% ως
προς το σύνολο των νομισμά
των και σε 12,8% ως προς τα
ευρωπαϊκά νομίσματα.
Δεν το λέμε εμείς, αλλά το
Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών
και Μελετών και διερωτάται
κανείς: αξίζει να καταθέτει στις
Τράπεζες με τα τρέχοντα επιτό
κια και την «αναμενόμενη» σω
ρευτική υποτίμηση;
Λ Κ

Αμίαντος
Σοβαρότατο το θέμα του α 
μίαντου που προέκυψε στην αρ
τοποιία και ορθά ο Εισαγγελέας
της Αγορανομίας κ. Ε. Φραγκιαδάκης διέταξε προκαταρκτι
κή εξέταση για το θέμα. Δεν α 
φορά μόνο τους αρτεργάτες,
που εκτίθενται σε άμεσο κίνδυ
νο, αλλά και όλους τους κατα
ναλωτές. Η έρευνα όμως πρέπει
να διευρυνθεί, με δημόσιες α 
κροάσεις και συμμετοχή όλων
των ενδιαφερομένων φορέων
και του κοινού. Περιβάλλον δεν
είναι μόνο το πράσινο. Τ ι κά
νουν οι διάφορες ποικιλώνυμες
οργανώσεις;
»p ττ

Ίμβρου υπόμνηση
Ημερήσιο Συνέδριο για την
χΟχη της Ιμβρου οργανώνουν
το Σάββατο, 22 Ιουνίου, στο
ξενοδοχείο Χίλτον τα σωματεία
της Ιμβρου. Για να θυμηθούμε
όλοι το πώς εξισώθηκε κυριολε
κτικά, με τις διάφορες γνωστές
τουρκικές μεθόδους, ο ελληνι-
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κός πληθυσμός του νησιού, το
πώς εποικίστηκε, το πώς παρα
βιάστηκαν όλες οι διεθνείς ρυθ
μίσεις. Για να ζητάνε σήμερα οι

Τούρκοι και τα ρέστα. Να τι
μήσουμε τους γενναίους αυτούς
Έλληνες στη γωνιά αυτή του
Αιγαίου. Ν α θυμηθούμε.

Δικηγόροι: από τι απέχουν;
Η επεισοδιακή δικηγορική συνέλευση στο «Ακροπόλ» την
Τρίτη 11 Ιουνίου, κρίθηκε κατά την 5η (!) τελικά ψηφοφορία
της ότι αποφάσισε αποχή διάρκειας, κάτι που ήταν φανερό από
την πρώτη της ψηφοφορία αλλά «μη αποδεκτό» από τη νεοδημοκρατική πλειοψηφία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Με κύριο αίτημα την απόσυρση των ρυθμίσεων του πρόσφατα
ψηφισθέντος νομοσχεδίου περί επαγγελματικής στέγης, η «βά
ση» των αθηναίων δικηγόρων υπερέβη και αυτή ακόμα την πρό
ταση της αντικυβερνητικής μειοψηφίας του Δ.Σ . του ΔΣΑ περί
κυλιόμενων 48ωρων αποχώ ν, σε μία συνέλευση που διακρινόταν
για ένα αρκετά υψηλό επίπεδο συμμετοχής. Από το «μέτωπο»
των γιατρών, των μηχανικών και των λοιπών επαγγελματιών
εμπόρων και βιοτεχνών, η αντίδραση είναι ακόμα υποτονική,
προς όφελος της πρωτοπορίας των λειτουργιών της Θ έμιδος...
Πέραν των ζητημάτων που άπτονται του περιεχομένου και
της τακτικής στις επιδιώξεις ικανοποίησης των αιτημάτων του
κλάδου — και που κρίνεται κυρίαρχα από τις εσωτερικές διαδι
κασίες ενός σωματείου— υπάρχει ένα ζήτημα στην αποχή των
δικηγόρων που αφορά στις σχέσεις του επαγγέλματος τους όχι
με τα συμφέροντά τους αλλά με τους θεσμούς. Ειδικά σήμερα,
αυτή η σχέση εκφράζεται κυρίως στην παρουσία των δικηγόρων
στη δίκη που διεξάγεται στο Ειδικό Δικαστήριο.
Είναι πασίγνωστες οι επανειλημμένες διακοπές της δίκης λό
γω της αποχής των συνηγόρων των κατηγορουμένων τέως υ
πουργών του ΠΑΣΟΚ. Ό πω ς γνωστή είναι επίσης η συζήτηση
που ολοένα πλέον διερύνεται για το ενδεχόμενο αναβολής της δί
κης λόγω της δικηγορικής αποχής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο δι
κηγορικός κόσμος εμπλέκεται εξ αντικειμένου σε πολιτικού χ α 
ρακτήρα χειρισμούς και σχέδια που σίγουρα δεν είναι χαρακτη
ριστικά σύμφυτα, αλλά, αντίθετα, ξένα προς το λειτούργημά
του. Και ήδη μία συμπολιτευόμενη εφημερίδα — έστω και του
«αυριανικού» ρεύματος— έσπευσε να χρεώσει το δικηγορικό κό
σμο στο στρατόπεδο των συμμάχων του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν
αποκλείει να είναι συμφέρουσα και μία αναβολή της δίκης.
Γι’ αυτό, το ερώτημα είναι υπαρκτό: από τι απέχουν οι δικη
γόροι; Μήπως θα πρέπει να υπάρξει κάποια αυξημένη ευαισθη
σία απέναντι στη διεξαγωγή της δίκης στο Ειδικό Δικαστήριο,
και να εκδηλωθεί κάποια χειρονομία «επιμερισμού» της αποχής
ως προς την άσκηση των δικηγορικών καθηκόντων στο Ειδικό
Δικαστήριο. Γιατί να εμφανισθεί αύριο ο κ. Κανελλόπουλος και
να διεκδικήσει αυτός, με κάποια «νομοθετική ρύθμιση» του υπ.
Δικαιοσύνης τον τίτλο του «υπερασπιστή των θεσμών»;
Τ .Κ .

Στον αστερισμό της
Ευρώπης
Με παράθεση δείπνου και
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την εκφώνηση μιας προσεκτικής
και ενδιαφέρουσας ομιλίας, εόρ
τασε ο Πρόεδρος της Δημοκρα
τίας την 10η επέτειο από την

πλήρη ένταξη της Ελλάδας
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Επρόκειτο για μία πολιτική α
πόφαση μεγάλης εθνικής σημα
σίας. Εχει πλέον αναγνωριστεί
σήμερα από όλους, ακόμα και
από τους πιο φανατικούς πολέ
μιους της ένταξης, με εξαίρεση
το ΚΚΕ που εξακολουθεί να α 
ναμασά ορισμένες χρεωκοπημένες ιδέες του πολύ απώτατου
παρελθόντος. Αρκεί βέβαια να
αναλογιστεί κανείς σήμερα τη
θέση της χώρας εκτός Ευρω
παϊκής Κοινότητας, υπό το πρί
σμα των εσωτερικών της προ
βλημάτων και των συνταρακτι
κών διεθνών ανακατατάξεων,
για να συνειδητοποιήσει το μέ
γεθος του εγχειρήματος και την
ιστορική του εμβέλεια.

άφηναν τη δική της σφραγίδα
στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, πεδίο
απέραντο για αξιόλογη και σο
βαρή παρουσία. Γιατί, στο ερώ
τημα «τι έχετε εσείς να προ
σφέρετε στην Ευρώπη» δύσκο
λα μπορούμε ακόμα να απαντή
σουμε με αυτοπεποίθηση. Εξα
κολουθούμε να πιστεύουμε ότι
οι πάντες συνωμοτούν εναντίον
μας και απεργάζονται το κακό
μας, ενώ εμείς οι ίδιοι με τις ι
σχνές αποδόσεις σε όλους τους
τομείς και την συμπεριφορά μας
υπονομεύουμε το μέλλον μας.
Τώρα που τα χρονικά περι
θώρια στενεύουν απελπιστικά,
ας προσπαθήσουμε να δούμε την
ΕΟΚ όχι μόνο σαν πηγή άντλη
σης πόρων και χώρο διεκδίκη
σης, αλλά σαν μία πολυεπίπεδη

Ανακαλύψαμε βέβαια την
Ευρώπη και ανακαλύπτουμε
συνεχώς με έκπληξη τις διάφο
ρες πτυχές και αντιφάσεις της.
Ακόμα και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ
ερχόμενο στην εξουσία το 1 9 8 1 ,
λίγους μήνες μετά την ένταξη,
κι αφού είχε περιπλανηθεί ανα
ζητώντας απανταχού διάφορες
τραγελαφικές λύσεις, «συμβι
βάστηκε» τελικά με την ιδέα.
Και «άρμεξε την αγελάδα» αρ
κούντως ώστε να δημιουργήσει
μία σταθερή εκλογική βάση
στην ύπαιθρο και τα μικρομεσαία στρώματα των πόλεων.
Οι άλλες, οι πιο ουσιαστικές
πτυχές της ΕΟΚ, αγνοήθηκαν
σε μεγάλο βαθμό.
Μπορεί με την ένταξη η Ε λ 
λάδα να ξέφυγε από την μονα
ξιά και τη διεθνή απομόνωσή
της στην άκρη αυτή της γης.
Αλλά εξακολουθεί να παραμένει
απελπιστικά μόνη μεταξύ των
12 από άποψη νοοτροπίας, α 
ξιών και δημιουργικής παρέμ
βασης και συμμετοχής που θα

δυναμική πραγματικότητα ποι
εξελίσσεται συνεχώς. Μία ενό
τητα όπου κυριαρχεί η ελευθε
ρία και η δημοκρατία με όλε<
τις γνωστές ατέλειες και αντί
φάσεις όπου έχει διατηρηθεί ι
ειρήνη για μισόν αιώνα, όπου υ
πάρχουν όχι μόνο τα μονοπώ
λια αλλά και ο κοινωνικός χώ
ρος, η πολιτιστική πολυμορφία—
ο πολιτικός και κοινωνικό=
πλουραλισμός. Όπου συγκα
τοικούν πολλοί λαοί, έθνη
γλώσσες σε μία προωθητική συ
νεργασία που δεν έχει ιστορικι
προηγούμενο.
Σ ’ αυτό το χώρο οι ευκαιρίε
και οι δυνατότητες παρέμβαση
είναι μεγάλες. Όπως μεγάλι
είναι η κοινή πορεία των λαώ
της Ευρώπης, μέσα από συγ
κρούσεις και αντιφάσεις. Απ
αυτή την πορεία, ιστορικά, ι
θνικά, πολιτιστικά δεν δίκαιοί
μαστέ να απέχουμε. Το τίμημ
της βραδυπορίας θα είναι βαρί
τατο. Ο λόγος του Προέδρο
της Δημοκρατίας μετέφερε κο

(«ποιο μήνυμα ελάχιστης αικοδοξίας. Δεν την συμμεριζόιαστε τόσο εύκολα.
K .Β .

'{αρχούλες

ρμενίζουν
: Το ρόλο του Καίσαρα υποδύ:αι και πάλι ο κ. Παπανδρέου
: οιμάζοντας σήμερα την είσοδό
ju από θαλάσσης στην Πάτρα
■ στυλ ρωμαϊκού θριάμβου. Α.. >ύπέρασε κι ο Μάϊος χωρίς να
νουν εκλογές, τώρα τις μετατει για τα τέλη του έτους,
χι πάει λέγοντας, μη έχοντας
’ άλλο να προτείνει για την έ‘ $ο από την κρίση παρά «καΛνντήριες γραμμές» στους
είζονες (sic) τομείς της κοι\ ·νίας και οικονομίας της χώ ';». Τίποτα επί του συγκεκριm. Με τις παλιές του απο

σκευές περιφέρεται χωρίς να έ
χει τίποτα το καινούριο να πει,
καμιά λύση στα φλέγοντα προ
βλήματα της χώρας να προτεί
νει. Αντιπολίτευση εκ του α 
σφαλούς. Βροντώδης, μεγαλό
στομη, συνθηματολογική, αλαζονική και κενή περιεχομένου.
Η φωνή του ενός και το (ανύ
παρκτο) πρόγραμμα του ενός.
Ό π ω ς πάντα.
Κ .Γ .

Το συμπλεγματικό
ζωύφιο
Σ υ νεχίζει το «Π οντίκι»
— έτσι κάθε φορά που το νέφος
το πνίγει— και κλείνεται στο
θάλαμο με τους τέσσερις καθρέπτες. Αναφέρεται σε «πράκτο
ρες». Ξεχνά μόνον ότι τους
«πράκτορες» αυτούς — δηλ.
τον Μ ιχ. Δημητρίου— τους

χρησιμοποίησε το ίδιο κατ’ εξακολούθησιν και συνήθεια για
αρκετό διάστημα. Έτσι γεννή
θηκε κι ας μην λέει ό,τι θέλει,
όταν θέλει ή όποτε το θυμηθεί.

Ελλάς οικοπεδοφάγων
Στο σφυρί με τα περιώνυμα
κτηματικά ομόλογα θα βγάλει
η κυβέρνηση της ΝΔ και το Τατόι, υπολογίζοντας να εισπράξει
κάποια μετρητά για τα άδεια
ταμεία του Δημοσίου. Πόσα;
Ουδείς γνωρίζει. Τρέξτε να
προλάβετε και να δείτε πού π έ
φτουν τα οικόπεδά σας.
Ελλάς των οικοπεδοφάγων
με τη σφραγίδα του δημοσίου.
Το ιστορικό Τατόι με έκταση
2 .5 0 0 στρέμματα, όπου από το
1929 είναι εγκατεστημένη η
Πολεμική μας Αεροπορία και

που ταυτίζεται με τη Σχολή Ι
κάρων, στο στόχαστρο των δη
μοσίων κτηματομεσιτών. Δεν
έχει σημασία η ιστορία του. Η
επιχειρησιακή και εκπαιδευτική
του χρησιμότητα. Το γεγονός
ότι εκεί εξυπηρετούνται πρό
γραμμα αεροπυρόσβεσης και α 
εροψεκασμού του υπουργείου
Γεωργίας, που έχει συνολικά
47 αεροσκάφη και πρόγραμμα
επιτήρησης θαλασσών του υ
πουργείου Εμπορικής Ναυτι
λίας που μάλιστα χρηματοδο
τείται από την ΕΟΚ με 2 ,2 δισ.
δρχ. Και τελικά, δεν έχει ση
μασία που το συνολικό κόστος
υποδομής όλων των εγκατα
στάσεων του αεροδρομίου υπο
λογίζεται σε 48 δισ. δρχ. κι ότι
δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος
^χώρος για όλες αυτές της δρα
στηριότητες στην Αττική ή τη
Βοιωτία. Δεν είναι ντροπή;
Β .Κ .

0 Τύπος διώκεται και στην Κύπρο
Η δίωξη της «Ελευθεροτυπίας» και έξι ακόμα εφημερίδων με
το αντιτρομοκρατικό νομοσχέδιο ξεσήκωσε θύελλα διαμαρ
τυριών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στην Κύπρο, μια άλλη δί
κη ενός εντύπου άρχισε στις 3 Ιουνίου και συνεχιζόταν τουλά
χιστον και την περασμένη Τετάρτη, ημέρα που γράφονταν
αυτές οι γραμμές.
Κατηγορούμενος είναι ο υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού
«Ένωσις» Βάσος Ν . Π τω χόπουλλος, ο οποίος κριτικάρει
την «ενδοτική γραμμή», όπως την αποκαλεί, ολόκληρης της
πολιτικής ηγεσίας της ελληνοκυπριακής κοινότητας, η οποία
—θεωρεί ο κ. Πτωχόπουλλος— απεμπολεί τα κυριαρχικά
δικαιώματα του κυπριακού κράτους χάριν της εξεύρεσης μιας
οποιασδήποτε λύσης του Κυπριακού. Ο υπεύθυνος του περιο
Ρ*
δικού παραπέμπεται για το εξώφυλλο που δημοσίευσε στο
% ι:
τεύχος Φεβρουάριου 1989: κάτω από τα κλειστά φύλλα ενός
mt! V
παραθύρου αναγραφόταν η φράση: «Ανοίξτε τα παράθυρα
να βγουν οι Τούρκοι έξω». Ανοίγοντας τα κλειστά παραθυ
ρόφυλλα, απεικονίζονταν, ανά ζεύγη, πολιτικές προσωπικό
:ί'''
τητες των κυπριακών κομμάτων (είχαν τυπωθεί 20 διαφορε
τικά εξώφυλλα). Στο επεξηγηματικό κείμενο στη θέση του
κυρίου άρθρου, με σαρκαστικό χιούμορ, αποδιδόταν ο χαρα
VJ/Ä' κτηρισμός του Τούρκου πράκτορα στους ελληνοκύπριους πο
λιτικούς που στηρίζουν μια πάση θυσία διζωνική λύση.
;(ι)ίίν ^
Μήνυση υπεβλήθη από όλους σχεδόν τους «φωτογραφη■r
θέντες» στο εξώφυλλο του περιοδικού. Και επειδή στην Κύ
προ ο Β. Πτωχόπουλλος είναι κατ’ ουσίαν μόνος του, αλλά
και επειδή τα αδικήματα Τύπου επισύρουν ποινές μη εξαγοράσιμες, η ποινή που προβλέπεται να του επιβάλουν είναι

Ένωσις
zÇ<k

xi {dpi*jw
fcomSik;«

τουλάχιστον εξάμηνη φυλάκιση μη εξαγοράσιμη.
Στην περίπτωση της «Ελευθεροτυπίας» διεθνείς οργανώ
σεις Τύπου, εκδότες, διευθυντές και δημοσιογράφοι από διά
φορες χώρες εξέφρασαν την έντονη διαμαρτυρία τους για την
περιστολή των ελευθεριών του Τύπου στην Ελλάδα. Μήπως
κάτι ανάλογο θα έπρεπε να επιδιώξουμε για την περίπτωση
του κυπριακού περιοδικού; Στο κάτω - κάτω ο σαρκασμός
και η έντονη κριτική για την πανεθνική «χαλαρότητα» περί
το Κυπριακό μάλλον έπαινο ζητά παρά διωγμούς.
Η .Κ
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Κοσκωτάς
και
τα
«ράκη»
της
μεγάλης
δίκης
του Ρεπόρτερ
ίναι θέμα προς συζήτηση το αν η ελ
ληνική κοινή γνώμη ικανοποιήθηκε α
πό την πρώτη ημέρα παρουσίας του
Κοσκωτά στο Ειδικό Δικαστήριο, το αν και
κατά πόσο ήταν επαρκώς πειστική η εικόνα
του ανθρώπου που λέει πως κατέχει στους
φακέλλους του «συντριπτικά στοιχεία» για
τους υπεύθυνους μιας υπόθεσης που, όπως
θρασύτατα ο ίδιος είπε, «ταλαιπωρεί τρία
χρόνια τώρα τον ελληνικό λαό». Οι τίτλοι
των εφημερίδων της επομένης ημέρας, κι
νούνταν ανάμεσα στη γελοιοποίηση του Κο
σκωτά μέχρι την απορία για το ότι κανένα
τρανταχτό αποδεικτικό στοιχείο δεν κατα
τέθηκε από τον κατηγορούμενο μεγαλοαπα
τεώνα στην πρώτη, και σαφώς κρισιμότατη,
κατάθεσή του στο Ειδικό Δικαστήριο. Και
δεν είναι κρισιμότατη η πρώτη του κατάθε
ση μόνο διότι αυτή δίνει το στίγμα της τα
κτικής του, αλλά και γιατί στην ουσία ο Κο
σκωτάς διέτρεξε όλα τα ουσιαστικά σημεία
τα οποία εξαρτώνται από τη δική του μαρ

Ε
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τυρία ή σχετίζονται με το δικό του ρόλο στο
σκάνδαλο. Βεβαίως, η υποδοχή που είχε α 
πό τον τύπο η κατάθεση Κοσκωτά είναι συ
νάρτηση περισσότερο πολιτικών υπολογι
σμών και «μετρήσεων» εκ μέρους του τε
λευταίου και λιγότερο δικονομικών επιχει
ρημάτων και συλλογισμών: μπορεί ο Κο
σκωτάς να εμφανίσθηκε δικονομικά αδύνα
τος, όμως η στάση των εκδοτών απέναντι
του είναι σαφώς διαφορετική από την εποχή
που η εξίσου αστήρικτες πραγματολογικά
κασέττες του έκαναν τα περίφημα «οκτά
στηλα» που στηλίτευε ο τότε πρωθυπουργός
και ο σημερινός αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης.
Ομως δεν είναι η στάση του Τύπου
— αλλαγμένη εξάλλου από την εποχή της
κυβέρνησης Ζ ολώ τα ...— ούτε η πιθανή «α
πογοήτευση» του κοινού από την πρώτη κα
τάθεση Κοσκωτά, που είναι τα ζητούμενα
στη νέα φάση στην οποία ούτως ή άλλως εισήλθε η «δίκη του αιώνα». Διότι το βέβαιο

είναι πως μια δίκη, η οποία στηρίχθηκε σι*
«καταγγελίες» κυρίως του Κοσκωτά κ
δευτερευόντως στις μαρτυρίες των ανθρ<<
πων του στενού του περιβάλλοντος, θα απ
σαφηνισθεί με τη φυσική παρουσία του <
παράγοντα της δίκης και με τον έλεγ,
στον οποίο θα υποβληθούν ισχυρισμοί χ::
πιθανές υποδείξεις του. Τα ζητούμενα είν
άλλα και αφορούν αυτή τούτη την υπόθε '
της κάθαρσης και την πορεία της. Και η *
θαρση, αν κάποιος θέλει να τιμήσει την έ
νοιά της ως γνώμονα αποκατάστασης ορθ
δημόσιου ήθους και διαφανών πρακτικών
ξουσίας, είναι σίγουρο πως δεν αντέχει σε,
ξευτελισμούς του είδους «ποιες διαστάσεις,
χει ένα κουτί πάμπερς», και σε προσκο[.
σεις τέτοιων «κουτιών» στο Ανώτατο Eli
κό Δικαστήριο — πρακτικές που φιλόξενοι
ται προηγουμένως ή στη συνέχεια σε πρ,
τοσέλιδους χυδαίους τίτλους. Ούτε επία
συνάδει προς το ήθος που εμπεριέχει η ι
νοια και οι πρακτικές συνεκδοχές της x

Κατά την πρώτη ημέρα κατάθεσης του
επιστρέιραντος «ασώτου» Γ. Κοσκωτά, η
ακροαματικότητα ενός ιδιωτικού τηλεοπτικού
σταθμού σημείωνε εκείνες τις ώρες της
απευθείας μετάδοσης από το Ειδικό Δικαστήριο,
το ρεκόρ άνω του 50%. Έ να κράμα μυστηρίου,
αποκαλύψεων, ίντριγκας και περιέργειας
αποτέλεσε ίσως το ισχυρότερο κίνητρο για την
κίνηση που έκανε το κοινό να συντονίσει τους
ραδιοτηλεοπτικούς του δέκτες στο μήκος κύματος
που ακουγόταν η φωνή του καταθέτοντος
απατεώνα για το αποκληθέν «σκάνδαλο του
αιώνα».
άρσης η επιλεκτική ευαισθησία που έχει ειδειχθεί στην αίθουσα του Ειδικού Δικά·
τηρίου προς μάρτυρες κατηγορίας που νοίζουν πως καταθέτουν ό,τι θέλουν και όως θέλουν, λες και βρίσκονται σε λέσχη ή
ί καφενέ.
Όπως επίσης δεν υπηρετούν την κάθαρση
. συγχύσεις ρόλων που κάνουν παράγοντες
ρςδίκης (όπως ο κ. Γ αλανός), ή διάφορες
Ιΐργειες για πολιτική διακοπή ή αναβολή
δίκης με τη βοήθεια «εθνικών» πρώτο·
υλιών. Αν μη τι άλλο, συγχύσεις ρόλων
%αναδρομικής υφής αναθεωρήσεις στάσε*
) σε μία υπόθεση που βρίσκεται πολύ πέν ίων πολιτικών ή και στενά κομματικών
ΐ; ίψεων και κινήτρων, τα οποία σαφώς υ: ιρχαν όταν άρχισε, είναι κάτι που πλήττει
P?Πως αυτό το ίδιο το ήθος και τη θεσμική
> χισθησία την οποία είχε επιδείξει το
(' 88-1989 η «καθάρουσα» Αριστερά. Τέύ· ιοήθος και τέτοια ευαισθησία έχουν εξ αρς το «κακό» ότι κινούνται σε σφαίρες πο; ξένες προς τον πολιτικό ωφελιμισμό ή
αστάθμιστο πραγματισμό. Τουλάχιλ, ας αναθεωρήσουν πρώτα τη στάση
*ς οι πλείστοι όσοι εκ των σεβαστών εκ)σωπων του ΠΑΣΟΚ που στην Βουλή
ίκαλοκαιριού του 1989 ψήφιζαν, γι* άλι; βέβαια λόγους, υπέρ της παραπομπής
- φανών κυβερνητικών στελεχών του κόμ* τόςτους.
' / Τα κατηγορούμενα στελέχη της αξιωμα<ής αντιπολίτευσης κάνουν ό,τι τους είναι
νατόν για να αποδείξουν ότι διακατέχονι από την επιθυμία να μην γίνει αυτή η δίj, και όχι βέβαια επειδή είναι «σκευω·

ρία», «συνωμοσία», και τα τοιαύτα αλλά
διότι είναι αβέβαιοι για την έκβασή της. Δικονομικές και άλλες συλλογιστικές ανα
πτύσσονται τρεις μήνες τώρα στην αίθουσα
του Ειδικού Δικαστηρίου για να δείξουν τε
λικά ότι η επιδικνυόμενη παρέλκυση, διακο
πή, αναβολή, ακυρότητα και άλλα συναφή,
της διαδικασίας στο Ειδικό Δικαστήριο, υπακούουν σε λογικές ετσιθελικής απενοχοποίησης των κατηγορουμένων* λογικές που,
ότοιν το ΠΑΣΟΚ ασκούσε τη διακυβέρνηση,
ήσαυ συνυφασμένες με την περιφρόνηση και
την υποβάθμιση των θεσμών, και τώρα α 
ποτυπώνουν μια αντιδημοκρατική συμπερι
φορά «υπέρβασης» της έννοιας και των συ
νεπαγωγών της νομιμότητας. Τελευταίο
δείγμα αυτής της «εντός-εκτός» νοοτροπίας
αποτελεί η τραγελαφική αντιφατική στάση
των κατηγορουμένων στο ζήτημα της απο
δοχής ή ό χι του Κοσκωτά ως μάρτυρα πριν
δικασθεί ως κατηγορούμενος: οι κατηγο
ρούμενοι αμφισβήτησαν τη δικονομική δυ
νατότητα να καταθέσει ο μεγαλοαπατεώνας
πρώτα ως μάρτυρας — επικαλούμενοι μάλι
στα νομολογία— χωρίς όμως να καταθέ
σουν σχετική ένσταση, για να εισπράξουν
τελικά από τον κατήγορο βουλευτή του
ΣΤΝ Ν . Κωνσταντόπουλο το χαρακτηρι
σμό τους ως «ακροβάτες», που θέλουν να α 
ποφύγουν με τον αδόκιμο αυτό τρόπο την
κατηγορία ότι «φοβούνται τον Κοσκωτά»,
διαλέγοντας την τακτική του χορτάτου σκύ
λου και της αφάγωτης πίττας.
Η ανανέωση της αποχής των δικηγόρων
δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη μιας συζήτησης σχετικά με την π ι

θανότητα αναβολής της δίκης. Παράλληλα,
όμως, αυτό που συνεπάγεται η παρατεινόμενη αυτή «συνδικαλιστική» τακτική είναι ο
κατακερματισμός της εικόνας στην δικαστι
κή διαδικασία της κάθαρσης, το πλήγμα
στη συνέχεια της διαδικασίας που είναι από
τους βασικότερους όρους για να διατηρηθεί
στο ηθικό τους ύψος τόσο το Ειδικό Δικα
στήριο όσο και η σημαντικότατη υπόθεση
την οποία δικάζει. Προηγουμένως, βέβαια,
έχει υπάρξει ένας άλλος κατακερματισμός,
ο «χωρισμός των δικών» σε πολλά επίπεδα,
βαθμίδες και κατηγορίες υποδίκων, που κά
νει τη δικαστική κάθαρση να παρουσιάζει
την εικόνα μιας ρακένδυτης υπόθεσης. Απο
τέλεσμα όλων αυτών, βέβαια, μπορεί να εί
ναι η υπονόμευση του κύρους θεσμών και
διαδικασιών μιας κατά κόρον ονομαζόμενης
«συντεταγμένης Πολιτείας» — υπονόμευση
που δημιουργεί το ιδεολογικό έρεισμα σε
οργανώσεις τύπου 17Ν να διεκδικούν τη νο
μιμότητα του επικριτή μιας «ανομικής κα
τάστασης» και του τιμώρού των φυσικών
και ηθικώ ν α υτουργώ ν αυτής της
«ανομίας».
Ή δη το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης ή
ταν εξαιρετικά υποβαθμισμένο πριν την κα
τάθεση του Κοσκωτά και δεν έχει λόγους να
αυξηθεί με το συνεχές «λαχάνιασμα» αυτής
της δίκης, παρά μόνον αν ο μεγαλοαπατεώ
νας έχει στους περίφημους φακέλλους «συν
τριπτικά στοιχεία» — και όχι βέβαια φύλλα
ημερολογίου. Πέραν αυτού, όμως, η κάθαρ
ση δεν στηρίζεται στην «προσδοκία αλή
θειας» από μέρους των πρωτοκλασάτων αυ
τουργών του σκανδάλου. Αυτοί, θα κάνουν
δωρεάν φροντιστήριο από το δικαστήριο για
να μάθουν καλά τη δουλειά τους οι νεοέλλη
νες ζηλωτές του Γούκου, του Ζάχαρη, του
Κοσκωτά. Και στο βαθμό που η κάθαρση
στηρίζεται και εξαντλείται σε τέτοια φροντι
στήρια, στον ίδιο ακριβώς βαθμό θα ευδοκι
μούν επιχειρηματίες που έχουν συνδέσει την
«ευρωστία» τους με την εκάστοτε εξουσία
και το κράτος της: ο Κοσκωτάς επιστρέφει
όταν ο άνθρωπος που του εξασφάλισε τη
διαφυγή χάνει ίσως το παιχνίδι του Ολυμ
πιακού προς όφελος του επικεφαλής της
«Ιντρασόφτ» και της «Ιντρακόμ»* ποιος εί
πε πως ο κ. Σ . Κόκκαλης δε σέβεται την
παράδοση του μακαρίτη Μποδοσάκη ο ο
ποίος είχε βασική του αρχή, «οι δουλειές με
το γκουβέρνο και τα φράγκα γρήγορα»;
Η κάθαρση δεν ξεκινά από το Ειδικό
Δικαστήριο* καταλήγει σε αυτό. Και αυτή η
δίκη όμως, πρέπει να γίνει — διαφορετικά
θα κατηγορηθούν όλοι ως αντικαθεστωτικ ο ί...
□
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Τ ο χ ρ ώ μ α του χ ρ ή μ α τ ο ς
Η νεοελληνική μετα-κοσκωτική φάση του έτους 2000

Από τον θερμό Αύγουστο το
1988 ο Τύπος έχει ασχοληθεί
εκτενέστερα με τον κ. ΑργιΊρη
Σαλιαρέλη και τον κ. Σωκράτη
Κόκκαλη. Το ΑΝΤΙ εμφανίζει
τον δεύτερο, τότε, μαζί με
τους Γ. Κοσκωτά, Γ. Λούβαρη
και Φάνη Τόμπρα σαν
εγκεφάλους - συμβούλους του
πρωθυπουργού κ. Α.
Παπανδρέου. Υπερβολές... Ο κ.
Σ. Κόκκαλης είναι καλός φίλος
όλων των κυβερνώντων,
μπον-βιβέρ και πάντως δεν
σκοτίζεται καθόλου για
σοσιαλισμούς και άλλα ηχηρά
που οι αιθεροθάμονες
εψέλλιζαν ακόμη τότε...
Το σημερινό μεσουράνημα
του Σ. Κόκκαλη θυμίζει το μύθο
που ξετυλίγει απο την αρχή το
κουβάρι της γνωστής μας
ιστορίας όπου πρωταγωνιστούν
πολιτικοί, άνθρωποι του Τύπου,
πάτρωνες του ποδοσφαίρου
και επιχειρηματίες.
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έβαια οι ιστορίες δεν είναι ποτέ ακρι
βώς ίδιες αλλά πρέπει να ομολογήσετε
ότι μοιάζουν πολύ και η μία οδηγεί στην
άλλη έτσι όπως τα ίδια πρόσωπα ξεμυτί
ζουν ξανά και ξανα στις διάφορες φάσεις.
Στην ιστορία του Σ. Κόκκαλη θα σκοντάψε
τε σε ονόματο όπως Τόμπρας, Παπανδρέ
ου, Μητσοτάκης, Σαλιαρέλης, Σγαρδέλης
κ.λπ...
Η ιστορία που ακολουθεί δεν αναφέρεται
ούτε σε δραστηριότητες επιχειρηματικές,
ούτε στις θαλάσσιες περιπέτειες, ούτε σε
ίντριγκες πολιτικές. Είναι μία ιστορία για
φιλάθλους. Ε, κάπου μπερδεύονται και άλ
λα θέματα.
Γέμισε η Ελλάδα επιχειρηματίες. Μόνον
που χρησιμοποιούν το χρήμα που η πολιτι
κή εξουσία διαχειρίζεται και φτάνουμε έτσι
σε νέες πιο άγριες ιστορίες κάθε φορά. Το
αστείο της ιστορίας μας και το ενοποιητικό
στοιχείο είναι ο «Θρύλος», ο Ολυμπιακός

Β

Πειραιά. Νταϊφάς εγέννησε Κοσκωτά, Κ .
σκωτάς εγέννησε Σαλιαρέλη, Σαλιαρέλ.;
αναγέννησε Νταϊφά, Νταϊφάς ξαναγέννη
και αυτή τη φορά προέκυψε Σωκράτ
Κόκκαλης. Αυτό είναι: Ο Κοσκωτάς δικά! ■
ται, ο πρόεδρος Σαλιαρέλης μάλλον τ ;
ακολουθεί και τώρα αναδύεται νέος ασι :
ρας, ο Σωκράτης Κόκκαλης με τα χρώμε,.
του Ολυμπιακού.
;;
Η άνοδος του Κόκκαλη είναι βαθμιαία ι,
με βήματα καλύτερα σταθμισμένα από <
λους εκπροσώπους του επιχειρηματικ
κόσμου που άνθησαν προσφάτως -και
ματαίως- στην Ελλάδα. Η μεγάλη δουλι,;
η δουλειά - τροφοδότης είναι μια περ(ε(·:.*£
σύμβαση που σύναψε με τον ΟΤΕ. Η σι
βάση εκείνη για να υλοποιηθεί είχε (προϋπόθεση την εξασφάλιση της «φιλιι ί
ατμόσφαιρας» από όλους τους παράγον; ο
του ΟΤΕ -τω ν συνδικαλιστών μη εξαιρώ
μένων αφού συμμετείχαν στο Δ.Σ.- α)./10

:·'ό
■; to

και την συγκατάθεση όλων των πολιτικών
κομμάτων. Συμβολική σημασία έχει η ομο
φωνία και των τριών συνιστωσών της Οι
κουμενικής τόσο για την ρύθμιση των χρε
ών του Ολυμπιακού (διάβαζε κομπίνες Σαλιαρέλη) όσο και για τις προμήθειες του
ΟΤΕ (διάβαζε κομπίνες Κόκκαλη).
Η σύμβαση - τροφοδότης έγινε επί Τόμπρα και βασίστηκε σε μία απόφαση του
ΚΥΣΥΜ η οποία απόφαση, παρόλο ότι ανα
ζητήθηκε, δεν ανευρέθη ποτέ. Αυτή η από
φαση - φάντασμα εξασφαλίζει την σταδιο
δρομία Κόκκαλη - κατά την παρούσα φάση
τουλάχιστον. Από την σύμβαση - τροφοδότη ξεκίνησαν και άλλες συμβάσεις που
αποτέλεσαν συνέχειά της. Έτσι κάποια
στιγμή, ο Φ. Τόμπρας από 16.000 παροχές
που θα προμηθευόταν από την κοινοπρα
ξία Κόκκαλη - Ζήμενς, παρήγγειλε τελικά
1.016.000!...
Κάθε φορά το ίδιο δίδυμο: Κόκκαλης Ζήμενς και κάθε φορά ίδια η αφετηρία: η
αρχική και μονίμως επεκτεινόμενη σύμ
βαση.
Είναι αλήθεια ότι ο κ. Σ. Κόκκαλης έχει
απασχολήσει συχνά τον Τύπο αλλά και ο
ίδιος απασχολείται έμμεσα με τον Τύπο.
Δεν είναι μόνον η «Επικαιρότητα» και ο

ραδιοσταθμός Flash ιδιοκτησίας Κόκκαλη.
Γράφτηκε ότι αγοράζει και την ομογενειακή εφημερίδα της Ν. Υόρκης (Πρωινή). Για
να παρακολουθήσουμε πάντως το σήριαλ
Κόκκαλη που τις επόμενες ημέρες θα ξ ε 
τυλιχτεί και να ξέρουμε ποιος είναι με ποι
ον, απομνημονεύσατε τα στρατόπεδα
(εκτός από τα «κρατούμενα» Φλάς και Επικαιρότητα):
• Συγκρότημα Λαμπράκη και Ελευθεροτυ
πία: φιλικά προσκείμενες.
• Συγκρότημα Κουρή: από εχθρικές σχέ
σεις έχουν αναπτυχθεί φιλικές συναλ
λαγές.
• Μεσημβρινή:
σχέση
αδιάφορη
έως
εχθρική.
• Ελεύθερος Τύπος: εχθρική σχέση.
• Συγκρότημα Αλαφούζου: αδιευκρίνιστη
επί του παρόντος αλλά με πλούσιο πολε
μικό παρελθόν σχέση.
Σχετικά με το τελευταίο Συγκρότημα αξί
ζει να σημειώσουμε ότι την εποχή που ο
SKY μετέδιδε κασέτες από όπου προέκυπτε ο χρηματισμός και η εξαγορά δημοσίων
υπαλλήλων από τον Κόκκαλη, δεν έγινε
καμιά δίωξη. Εντούτοις θα μπορούσε να
αιτιολογηθεί γιατί οι κασέτες ήταν «προϊό
ντα εγκλήματος», δηλαδή υποκλοπών.

Όμως μια δίωξη θα αποτελούσε συγχρόνως
και νομιμοποίηση των κασετών και τότε
τρέχα γύρευε...
Ο κ. Σ. Κόκκαλης στις πολυσχιδείς εργα
σίες του φροντίζει να μην κάνει λοιπόν
κουτουράδες - σαν κάποιους άλλους. Συ
νήθως μάλιστα συνεταιρίζεται με μεγάλες
πολυεθνικές εταιρείες. Εξασφαλίζει και τα
νώτα του με τον Τύπο και τότε οικουμενικώς του παραδίδεται η πολιτική εξουσία. Η
εξασφάλιση των ερυθρολεύκων είναι εξάλ
λου το διαβατήριο για την συναίνεση...
Ήδη όπως γράφτηκε στις εφημερίδες ο
επιχειρηματίας κ. Σ. Κόκκαλης αναλαμβά
νει το τμήμα μπάσκετ του Ολυμπιακού και
ως γνωστόν το μπάσκετ έχει «ψωμί», αφού
θεωρείται ως μια από τις σοβαρότερες
επενδύσεις στο χώρο του αθλητισμού.
Ταυτόχρονα διεκδικεί και το ποδοσφαιρικό
τμήμα του Θρύλου για να «αποκαταστήσει»
την ιστορική ομάδα ύστερα από τις μεγά
λες περιπέτειες Κοσκωτά και Σαλιαρέλη.
Το αν ο ίδιος θα είναι και επίσημα «αφεντι
κό» της ομάδας, πρόεδρος δηλαδή, είναι
δευτερεύον αν έχει το μπάσκετ και την
πλειοψηφία των μετοχών της ΠΑΕ.

□

Στηρίζουμε τον Κόκκαλη,
ελέγχουμε τον Σαλιαρέλη
ον α π ο κ ά λ εσ α ν «βασιλιά των ρουμπινι
ών» και «ζούγκλα». Έκανε ό,τι πέρναγε
από το χέρι του για να δικαιολογήσει τους
τίτλους του. Δεν τα κατάφερε. Δυόμισι
χρόνια μετά την περιπετειώδη αναρρίχησή
του στην προεδρική καρέκλα του Ολυμπια
κού, τα ρουμπίνια έχουν μετατραπεί σε
ακάλυπτες επιταγές και η αδυσώπητη ζού
γκλα του ελληνικού ποδοσφαίρου κατα
βροχθίζει τον «ζούγκλα».
Ηιστορία επαναλαμβάνεται. Στην αρχή ο
Κοσκωτάς με ασπίδα προστασίας, ένα ολό
κληρο κράτος που τον παρακαλούσε γονα
τιστό. Στη συνέχεια ο Σαλιαρέλης. Και
τώρα;
Κόκκαλης προ των πυλών...
«Όλες οι ενέργειές μου ήταν νομότυπες.
Από τη θέση μου δεν είχα τη δυνατότητα
να κάνω τίποτα παραπάνω. Από καιρό είχα
αμφισβητήσει τον Σαλιαρέλη, αλλά δεν
μπορούσα να τον αποκαλύψω».
Το παραπάνω απόσπασμα απολογίας
ανήκει στην υφυπουργό αθλητισμού Φάνη
Πάλλη-Πετραλιά, που κατηγορήθηκε από
μερίδα του Τύπου ότι συνήργησε ώστε να
πάρει διαστάσεις το σκάνδαλο Σαλιαρέλη,

Τ

ο οποίος πλέον κατηγορείται για φοροδια
φυγή, παράβαση του νόμου περί ανωνύμων
εταιρειών, εξαπάτηση του δημόσιου κ.λπ.
Εμμέσως πλην σαφώς, η κυρία Πετραλιά
με αλλεπάλληλες δηλώσεις και συνεντεύ
ξεις τις τελευταίες μέρες προσπαθεί να
μεταθέσει τις ευθύνες απο το δικό της
χώρο στο υπουργείο Οικονομικών, ενώ σε
προσωπικό επίπεδο καλύπτεται πίσω από
τις παραινέσεις συμβούλων της που «γνωμοδότησαν να υπογράψω την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου».
Μία αύξηση την οποία υπέγραψε, καθι
στώντας τον Σαλιαρέλη κάτοχο του 51%
των μετοχών της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μία αύ
ξηση την οποία η (δια ανακάλεσε λίγες μέ
ρες αργότερα, μετά από πρωθυπουργική
εντολή, αφήνοντας τον μεν Σαλιαρέλη με
το 29% των μετόχων τον δε Ολυμπιακό
στις διαθέσεις του επιχειρηματία Σωκράτη
Κόκκαλη.
Αν όμως η κυρία Πετραλιά δέχεται πυρά
για τις παλινδρομήσεις της, οι πραγματικοί
υπεύθυνοι της νέας (πολιτικής) περιπέτει
ας του Ολυμπιακού εξακολουθούν να κρύ
βονται πίσω από δηλώσεις κάθαρσης (!) αυ

του Κ. Γρηγορίου

τού του ίδιου του Ολυμπιακού.
«Πρέπει να δοθεί μία λύση στο πρόβλημα
του Ολυμπιακού, διότι δεν μπορεί να τα
λαιπωρείται κατ’ αυτόν τον τρόπο ένας
ιστορικός σύλλογος και μαζί του χιλιάδες
φίλαθλοι» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κων
σταντίνος Μητσοτάκης την πρώτη μέρα
του Ιουνίου, λίγες ώρες μετά τη συνάντησή
του με την Φ.Π. Πετραλιά, ανοίγοντας έτσι
το δρόμο για την επίσημη εκπαραθύρωση
του Αργύρη Σαλιαρέλη.
Οι εξελίξεις ραγδαίες. Για πρώτη φορά
στην ιστορία, αίτηση στο πρωτοδικείο από
μέρους της ΓΓΑ, για έκπτωση της διοίκη
σης Σαλιαρέλη και διορισμό νέας διοίκη
σης. Πακέτο ο «βασιλιάς των ρουμπινιών»
στον εισαγγελέα για την υπόθεση Ντέταρι
και μπλόκο των περιουσιακών στοιχείων
της ΠΑΕ Ολυμπιακός ώστε να αποφευχθεί
το «σκότωμα» των Προτάσοφ, Σάβιτσεφ,
Λιτοφτσένκο.
Και το πρώτο πικρόχολο σχόλιο του Σαλιαρέλη σ’ όλα αυτά:
«Μη ξεχάσετε να ρωτήσετε την Πετραλιά, αν της άρεσαν τα μπριζολάκια που
έτρωγε στο σπίτι μου στην Αίγινα...»
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Ο «βασιλιάς των ρουμπινιών»
Ο Αργυρής Σαλιαρέλης εμφανίζεται ως κομήτης στην ελληνική κοινωνία το
Νοέμβριο του 1985. Ήταν η εποχή που ο Ολυμπιακός αντιμετώπιζε προβλήματα και
ο τότε πρόεδρός του Σταύρος Νταϊφάς είχε εκδηλώσει την επιθυμία του να
πουλήσει το πακέτο των μετοχών. Ο Αργ. Σαλιαρέλης προβλήθηκε από τον ελλη
νικό Τύπο ως ο «βασιλιάς των ρουμπινιών» και απέκτησε αμέσως μεγάλη δημοσιό
τητα, καθώς εξέφρασε την επιθυμία του να γίνει ο νέος ιδιοκτήτης του Ολυμπι
ακού.
Οι επαφές Νταϊφά-Σαλιαρέλη για τη μεταβίβαση του Ολυμπιακού ναυάγησαν, και
λίγο αργότερα πρόεδρος ανέλαβε ο εφοπλιστής Νίκος Ευθυμίου. Τον Ιούνιο του
1986 αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, και ο
Αργ. Σαλιαρέλης βρίσκει την ευκαιρία να αγοράσει τις πρώτες μετοχές του αξίας
60 εκ. δρχ. Ακολουθούν δικαστικοί αγώνες από τον Σταύρο Νταϊφά, ο οποίος
καταφέρνει να ακυρώσει την αγορά των μετοχών του Σαλιαρέλη.
Το Νοέμβριο του 1987 ο Γιώργος Κοσκωτάς αγοράζει το πακέτο των μετοχών του
Ολυμπιακού από τον Στ. Νταϊφά και επιστρέφει τα 60 εκατ. στον Αργ. Σαλιαρέλη.
Λίγο μετά την απόδραση του Κοσκωτά από την Ελλάδα το Πρωτοδικείο Πειραιά
ορίζει διοικούσα επιτροπή στην ΠΑΕ υπό τον Αργ. Σαλιαρέλη με την υποχρέωση να
προχωρήσει σε αρχαιρεσίες μέσα σε τρεις μήνες. Ωστόσο λίγες μέρες αργότερα Νοέμβριος 1988 - αποκαλύπτεται ότι ο Κοσκωτάς δραπέτευσε με το ιδιωτικό
αεροπλάνο του Σαλιαρέλη κι έτσι ο τελευταίος αντιμετωπίζει τη δικαιοσύνη, προ
φυλακίζεται και του απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα. Αποφυλακίζεται λίγο
αργότερα για λόγους υγείας και εξακολουθεί να διοικεί τον Ολυμπιακό. Τον Ιούνιο
του 1990 πουλάει τον Ούγγρο ποδοσφαιριστή Λάγιος Ντέταρι στην ιταλική Μπολώνια, δηλώνοντας ότι εισέπραξε για λογαριασμό του Ολυμπιακού 50 εκατ. δρχ.
Παράλληλα αγοράζει τους Προτάσοφ, Σάθιτσεφ, Λιτοφτσένκο, καταφέρνοντας έτσι
ν’ αποκτήσει και πάλι την εμπιστοσύνη των οπαδών του Ολυμπιακού.
Στις 24 Μαΐου 1991 εγκρίνεται νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ
Ολυμπιακός, μετά την οποία ο Αργ. Σαλιαρέλης βρίσκεται με το 51% των μετοχών
στα χέρια του. Λίγες μέρες αργότερα και ενώ έχει εκδηλωθεί το ενδιαφέρον για
την αγορά του Ολυμπιακού από τον Σωκράτη Κόκκαλη, η αύξηση ακυρώνεται με
υπουργική απόφαση και η διοίκηση του Αργ. Σαλιαρέλη παραπέμπεται στη Δικαιο
σύνη με το ερώτημα της έκπτωσης.
Ο «βασιλιάς των ρουμπινιών» γεννήθηκε στην Αίγινα και σε μικρή ηλικία έφυγε
για την Κένυα. Εκεί ασχολήθηκε με φυτείες, εμπόριο και διάφορες επιχειρήσεις, οι
οποίες - σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα - ελέγχονται για την καθαρότητά τους.
Το όνομά του συνδέθηκε με την απόδραση από την Κεντρική Αφρική του δικτά
τορα Μποκάσα. Γράφτηκε ότι τον βοήθησε να αποδράσει και πάλι με το ιδιωτικό
του αεροπλάνο και για την «εξυπηρέτηση» αυτή πληρώθηκε με ρουμπίνια, ε ξ ’ ου
και το... «βασιλιάς των ρουμπινιών».
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Βεβαίως η κυρία Πετραλιά απέφυγε ν
αναφ ερθεί στα μπριζολάκια του κυρίου Σα
λιαρέλη, δεν απέφυγε όμως ερωτήσεις γκ
τη στάση που κράτησε η (δια και συνολικί
η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το'
τελευταίο χρόνο απέναντι στον Σαλιαρέλι
και τα καμώματά του.
Η αλήθεια είναι ότι όλα είχαν ξεκινήσε
πολύ πριν, τον Μάιο του 1990, όταν επ
οικουμενικής είχαν συναντηθεί οι τρεις αρ
χηγοί των μεγάλων κομμάτων και σε χρόνι
ρεκόρ είχαν δώσει ψήφο εμπιστοσύνη«
στον Σαλιαρέλη, αποβλέποντας ο καθένα«
για λογαριασμό του στις ψήφους τω\
«γαύρων».
Η ανακοίνωση που ακολούθησε τη συνά
ντηση Μητσοτάκη - Παπανδρέου - Φλωρά
κη, μίλαγε για συμφωνία στην εξεύρεσι
λύσης για το πρόβλημα του Ολυμπιακού
προκειμένου να απεμπλακεί από τις απαι
τήσεις της Τράπεζας Κρήτης.
Στην πραγματικότητα οι τρεις αρχηγό
ούτε κατάλαβαν τι συζητούσαν, ούτε μπο
ρούσαν να συλλάβουν τη «λύση» στο πρό
βλήμα του Ολυμπιακού. Χαραχτηριστική ιατάκα του κυρίου Παπανδρέου, όταν ο αρ
χηγός της Νέας Δημοκρατίας έθεσε ν
θέμα:
«Εντάξει να τους χαρίσουμε τα χρέτ
Δεν έγινε τίποτα. 'Αλλωστε όλοι οι Έλληνε
χρωστάνε στο... ΙΚΑ»!
Η συμφωνία των τριών αρχηγών έλυσε τ>.
χέρια του Αργύρη Σαλιαρέλη, ο οποίος στ
συνέχεια ανενόχλητος έκανε τις πολιτικέ
του επιλογές. Στην προεκλογική περίοδ
του περασμένου Ιουνίου χτύπησε κάρτα σ
όλες τις προεκλογικές συγκεντρώσει
αθλητικού περιεχομένου της Ν.Δ., την ώρ
που οι υποψήφιοι βουλευτές των άλλω
κομμάτων προσπαθούσαν να κερδίσου
ψήφους από τις «Ολυμπιακάρες» κυκλοφε
ρώντας με σήματα του θρύλου στο πέτ
κατά το πρότυπο του κυρίου Ανδρουλάκη
Είναι αδιευκρίνιστο κατά πόσο απέδωο
η πολιτική επένδυση της Ν.Δ. στον Σαλιε
ρέλη, η επένδυση όμιος του Σαλιαρέλη στ
Ν.Δ. απέδωσε! Λίγο μετά τις εκλογές ποι
λάει τον Λάγιος Ντέταρι στην ιταλική Μπε
λώνια μέσω ιδιωτικής εταιρείας - φάντε
σμα, βάζει τα λεφτά στην τσέπη και φέρνι
«ο ίδιος» στην ομάδα τη Ρωσική τριπλέτ
Προτάσοφ, Σάθιτσεφ, Λιτοφτσένκο.
Από την πρώτη μέρα της μεταγραφή
του Ν τέταρι -μ ε τη μέθοδο της αποδέ
σμευσης- ο Τύπος φωνάζει:
«Πόσα πήρε ο Ολυμπιακός;»
Ο Σαλιαρέλης αρνείται ν’ απαντήσει. Πε;
λύ αργότερα γίνεται γνωστό ότι στα βιβλί
της ΠΑΕ εμφανίζεται ως αντάλλαγμα γι;
την πώληση το ποσό των 50 εκατ. δρχ! Τη
(δια εποχή ο ιταλικός Τύπος γράφει ότι
Ν τέταρι κόστισε κάτι παραπάνω από 80
εκατ. δρχ!
Η υφυπουργός αθλητισμού που ερωτάτι
σχετικά, δηλώνει αναρμόδια να ερευνήσι
το θέμα...
Αναρμόδια δηλώνει επίσης και στη
έρευνα που απαιτείται για τη μεταγραφ
των Ρώσων στον Ολυμπιακό.
Πόσο κόστισαν; Ποιος τους πλήρωσι

Πώς άλλαξαν γνώμη τα μέλη της Ποδο
σφαιρικής Ομοσπονδίας της Σοβιετικής
Ένωσης και ενώ στην πρώτη ψηφοφορία
είχαν απορρίψει το αίτημα της μεταγραφής
με 40-0 στην επόμενη την ενέκριναν με 040;
«Δηλαδή εσείς γιατί νομίζετε ότι άλλα
ξαν γνώμη;» έλεγε και εξακολουθεί να λέει
μέχρι σήμερα ο Αργύρης Σαλιαρέλης, προ
σπαθώντας πλέον να δικαιολογήσει κάποια
ποσά που λείπουν από το ταμείο, χωρίς να
υπάρχουν παραστατικά.
0 Ν τέτα ρ ι πουλήθηκε, αλλά ήρθαν οι Ρώ
σοι. 0 «κόσμος t o u Ολυμπιακού» για πρώ:·; τη φορά αρχίζει να βλέπει με συμπάθεια
τον «π ρόεδρο». Κι εκείνος, σιγουρότερος
για τη θέση του και τα στηρίγματά του,
ζητάει όλο και πιο πολλά. Λίγο μετά την
ι έναρξη του ποδοσφαιρικού πρωταθλήμα-,τος ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μη; τσοτάκης αναλαμβάνει να ξανασώσει τον
Ολυμπιακό. Με χαριστική νομολογία η ΠΑΕ
Ολυμπιακός και άλλες 16 ΠΑΕ αποδεσμεύ,. ονται από τις απαιτήσεις της Τράπεζας
ι Κρήτης με την υποχρέωση να καταβάλλουν
το 20% των εισπράξεών τους στο δημόσιο.
0 Σαλιαρέλης είναι ελεύθερος πλέον να
παίρνει τις επιχορηγήσεις από τον ΟΠΑΠ,
; χωρίς φυσικά να καταβάλλει το 20% από τα
1 έσοδα. Άλλωστε κανείς μέχρι πριν λίγες
μέρες δεν είχε ελέγξει την εφαρμογή του
νόμου στην περίπτωση του Ολυμπιακού.
Η νέα « σ ω τη ρ ία » του Θρύλου κόστισε
στο ελλη νικό δημόσιο 2,5 δισ. δρχ. ποσό το
οποίο ανέρχεται στα 3,5 δισ. δρχ. αν υπο■ λογιστεί και η ζημιά από τη λαθρομεταβίκ 3αση του Ντέταρι. Παράλληλα άνοιξε ο
• δρόμος για να γίνει ο Σαλιαρέλης κάτοχος
Γης π λειο ψ η φ ία ς των μετόχων του Ολύμπι
ου οκού χω ρίς να βάλει ούτε μία δραχμή!
: Το Ν ο έμ β ρ ιο του 1988, όταν το Πρωτοδι
κ ε ί ο Π ειραιά όρισε διοίκηση υπό τον Αργύοη Σ αλιαρέλη, ο «βασιλιάς» είχε στην Ka
miτοχή του κάτι λιγότερο από το 1% των
m . οετοχών του Ολυμπιακού. Από τότε μέχρι
(ft.σήμερα έγιναν δύο αυξήσεις μετοχικού κε- φαλαίου, - η δεύτερη ακυρώθηκε - με απο
τ έ λ ε σ μ α ο Σαλιαρέλης να βρεθεί με το
21% των μετοχών και παραλίγο με το 51%.
Γ Η έκθεση των ελεγκτών της ΓΓΑ οι οποίr οι πρόσφατα επισκέφτηκαν τα άδυτα του
.^Ολυμπιακού λογιστηρίου, σημειώνουν ότι
-τα χρήματα (210 εκατ. δρχ.) που δόθηκαν
για την αγορά μετοχών στη δεύτερη αύξηf οη, εξαφανίστηκαν μέσα σε δύο μέρες, γ ε
Φ γονός που αφήνει υπόνοιες για εικονική
& αγορά μετοχών από τον κύριο Πρόεδρο. Μ ’
^ άλλα λόγια, ο Σαλιαρέλης μπορούσε ωραιό
τατα να καταθέσει τη μία μέρα χρήματα για
^ τη ν αγορά μετοχών και την άλλη να τα
f πάρει πίσω, είτε ως οφειλές του Ολυμπια; ;,κού προς αυτόν, είτε χωρίς καν αιτιολογία,
1* κάτι που απ’ ότι φαίνεται το συνήθιζε.
Η μέθοδος αυτή - πολυχρησιμοποιημένη
il# στα π οδο σ φ α ιρικά μας πράγματα - στάθηρ ·Λ ζ πιο ισχυρή, ακόμα κι από τους εκβια
σμούς που καταγγέλει ο Κοσκωτάς, αν φυti σικά δ εχ το ύ μ ε τους ισχυρισμούς του μεγα[(ji)' λοαπατεώνα.
I#1 0 Κοσκωτάς αμέσως μετά τη σύλληψή

του στην Αμερική στα τέλη του 1988 είχε
καταγγείλει ότι ο Σαλιαρέλης του υφάρπα
ξε τις μετοχές του Ολυμπιακού κατά τη
διάρκεια του πρώτου μέρους της απόδρα
σης πάνω στο κότερο «Λίλιαν Σ». Οι ισχυρι
σμοί αυτοί πάντως δεν φαίνεται να επιβε
βαιώνονται από το γεγονός ότι ο Σαλιαρέλης ουδέποτε χρησιμοποίησε τις μετοχές
Κοσκωτά, ένα μέρος των οποίων εξακολου
θούν να παραμένουν δεσμευμένες στην
Τράπεζα Κρήτης (περίπου το 17% του μ.κ.).
Ανεξάρτητα πάντως από τους ισχυρι
σμούς Κοσκωτά, είναι δεδομένο ότι η θ έ 
ληση του Σαλιαρέλη γίνεται ακόμα πιο δύ
σκολη με την παρουσία του «Δόκτωρα»
στην Ελλάδα και την κατάθεσή του στο
ειδικό δικαστήριο. Διότι έτσι κι αλλιώς, τα
όσα θα καταθέσει δεν μπορούν παρά να
αξιολογηθούν και στη δίκη του Σαλιαρέλη
για την απόδραση του Κοσκωτά. Μία δίκη,
που θα ήθελε πάρα πολύ να την αντιμετω
πίσει από την προεδρική καρέκλα του Ολυ-

μπακού και με το «λαό του Θρύλου» στο
πλευρό του.
Οι κυβερνώντες όμως και ο κ. Κόκκαλης
είχαν άλλη γνώμη. Τα πολιτικά δεδομένα
άλλαξαν και ο Σαλιαρέλης δεν μπόρεσε να
τα παρακολουθήσει. Μέσα λοιπόν σε δεκα
πέντε μέρες από την επίσημη εμφάνιση
του Κόκκαλη, η πολιτεία έκανε όσα δεν
είχε κάνει επί δυόμισι χρόνια. Ανακάλυψε
απάτες, φοροδιαφυγή, βγήκαν στην επιφά
νεια η ιστορία του Ντέταρι, τα διπλά και
τριπλά συμβόλαια των Ρώσων, ακυρώθηκε
η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, επαναδραστηριοποιήθηκαν οι εφοπλιστές υπό
τον κύριο Νταϊφά στο πλευρό του Κόκκα
λη, αποδυναμώθηκε ο Σαλιαρέλης από τα
στηρίγματά του.
Διότι, πώς να το κάνουμε; Ο Ολυμπιακός
πρέπει πάση θυσία να σωθεί. Κι αν δεν
μπορεί να σωθεί, τουλάχιστον έχει ακόμα
τις δυνάμεις να σώσει μερικούς ακόμα σωτήρες...

Ο χαρούμενος «σοσιαλιστής»
Αρκετά στοιχεία για τον Σωκράτη Κόκκαλη καταγράψαμε στο τχ. 381 της 26/8/88.
Ολίγα και συμπληρωματικά της περαιτέρω πορείας του.
Το 1988 ο Σ. Κόκκαλης αντικαθιστούσε τον Κασιδόκωστα και το κότερό του,
οργανώνοντας αυτός τις περιπλανήσεις Παπανδρέου ανά το Αιγαίο με την «Γκουανταλαχάρα».
Αλλά οι σοσιαλιστικές καταβολές και διασυνδέσεις του Σ. Κόκκαλη είναι πολύ
πλοκες και χρειάζεται βιβλίο ολόκληρο για να καταγραφούν. Σοσιαλιστικές βέβαια
κατά πώς λέει ο λόγος: αν λ.χ. είναι «σοσιαλιστής» ο καλός φίλος και φιλοξενηθείς
και αυτός στο κότερο, τέως υφυπουργός για θέματα Εξωτερικού Εμπορίου της
πάλαι ποτέ Ανατ. Γερμανίας κ. Alex Schalk ο επονομαζόμενος και Joup der Dicke
(χοντρούλης). Ο «χοντρούλης» καταζητείται σήμερα από την νέα τάξη της Γερμα
νίας γιατί θεωρείται ότι αυτός κατέχει λογαριασμούς και οικονομικά μουσακά του
Κόμματος Εργασίας της Γερμανίας.
Ο Σ. Κόκκαλης από νωρίς είχε αρχίσει τις επαφές του με τους Ανατολικογερμανούς. Από τις πρώτες ενασχολήσεις του ήταν και η μεσολάβησή του -ω ς απλού
διερμηνέως- για την αγορά εκτυπωτικών μηχανημάτων της Polygraph Export από
τον εκδότη της Αθηναϊκής. Στα χρόνια της δικτατορίας γνωρίστηκε με τον Άρη
Βουδούρη και άνοιξαν γραφείο προμηθειών στην οδό Νίκης 14. Εκεί εκπροσωπού
σαν τις RTF και Elektrotechnik της Αν. Γερμανίας. Τότε έκλεισαν μερικές καλές
δουλειές και έπιασαν τα πρώτα καλά λεφτά:
α) τηλεφωνικές συσκευές και κέντρα πεπαλαιωμένης από τότε τεχνολογίας και
β) σταθμούς ζεύξεως του δικτύου της ΔΕΗ.
Οι δουλειές με την ΔΕΗ συνεχίστηκαν και με την Μεταπολίτευση όταν προμήθευσαν καδοφόρους εκσκαφείς και αποθέτες για το λιγνιτωρυχείο Πτολεμαΐδος
κατασκευής του ανατολικογερμανικού εξαγωγικού μηχανισμού Machinen Export,
συνολικής αξίας περίπου 100 εκ. μάρκων.
Όμως η επιτυχία έφερε και την διχόνοια στους συνεταίρους που χώρισαν τις
επιχειρήσεις τους: Ο Α. Βουδούρης κράτησε την Machinen Export και ασχολήθηκε
με τον τύπο («Εγνατία» πρώτα και «Ελεύθερο Τύπο» μετά) και ο Κόκκαλης κράτησε
την RTF και την Elektrotechnik.
Οι δουλειές μεγαλώνουν. Νέα επιχείρηση ιδρύεται και ξεκινά με καινούριο αέρα:
η INTRACOM. Χτίζεται το νέο μεγάλο εργοστάσιο ηλεκτρονικού υλικού στην
Παλλήνη. Πολιτικός μηχανικός του έργου λέγεται ότι ήταν ο κ. Σγαρδέλλης που
μετεξελίχθηκε σε μεγάλο στέλεχος του νυν κυβερνώντος κόμματος:
Μπορεί οι δουλειές να ξεκίνησαν επί δικτατορίας, να περπάτησαν στη Μεταπολί
τευση, να αυγάτισαν επί ΠΑΣΟΚ αλλά οι μεγάλες δουλειές απαιτούν επανατροφοδότηση. Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης νάναι καλά...
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Επικίνδυνες «επαφές» 4ου Τύποι
του Κ. Βασιλείου

Τ
Εν μέσω της αναμονής και της
«αγωνίας» για την επικείμενη
κατάθεση τον υπόδικου Κοσκωτά
στο Ειδικό Δικαστήριο την
παραμονή της αναχώρησης του
πρωθυπουργού για την Κύπρο,
πολλαπλές ρουκέτες εκτοξεύτηκαν
από όλες τις μεριές κατά του
Τύπου, με την πρωτοφανή για τη
μεταπολιτευτική μας δημοκρατία
τουλάχιστον, σύλληψη του
διευθυντή της εφημερίδας
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» κ. Σεραφείμ
Φυντανίδη και την προσαγωγή
του στο αυτόφωρο διότι την ίδια
μέρα —Πέμπτη 6 Ιουνίου 1991
για την ιστορία— δημοσίευσε
κατά παράβαση της εισαγγελικής
απαγόρευσης προκήρυξη που είχε
αποστείλει την προηγουμένη προς
την εφημερίδα η οργάνωση «17
Νοέμβρη». Ακολούθησαν οι
κριτικές στην ενέργεια αυτή από
τη Διεθνή Ομοσπονδία
Δημοσιογράφων, τον Πρόεδρο της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του
Συμβουλίου της Ευρώπης (:«στη
δημοκρατία δεν συλλαμβάνονται
και δεν φυλακίζονται οι
δημοσιογράφοι»), και άλλους, κι
έτσι γι * άλλη μια φορά
«πρωτοστατήσαμε»...
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ο θέμα έχει βέβαια πολλές πτυχές τις
οποίες χωρίς πάθος και κραυγές θα
προσπαθήσουμε να ξεδιπλώσουμε α 
μέσως. Αλλά εκ προοιμίου θα πρέπει να το
νίσουμε ότι το επίδικο αντικείμενο είναι η
Ε λ ευ θ ερ ία του Τύπου, ακρογωνιαίος λί
θος κάθε συντεταγμένης δημοκρατικής π ο 
λιτείας. Κάθε μέτρο ή ενέργεια που πλήττει
την ελευθερία αυτή αμαυρώνει και υπονο
μεύει το πολίτευμα και οδηγεί σε επικίνδυ
νες κατολισθήσεις με τέρμα που δεν είναι δύ
σκολο να διακριθεί: τη φίμωση του Τύπου
και την υποταγή του στα κελεύσματα της
πολιτικής εξουσίας — και για να είμαστε σα
φέστεροι, των κυβερνώντων. Γιατί πρέπει
να αποδεχθεί κανείς, αν θέλει να δει την ου
σία της υπόθεσης, ότι βασική λειτουργία του
Ελεύθερου Τύπου είναι ο έλεγχος της εκάστοτε εξουσίας.
Η εμπειρία άλλων χωρών στην καταπο
λέμηση της τρομοκρατίας θα έπρεπε να είχε
διδάξει τους κυβερνώντες εν Ελλάδι ότι α 
παγορεύσεις του είδους που προβλέπει το
άρθρο 6 του «αντιτρομοκρατικού» ν.
1 9 1 6 /9 0 όχι μόνο είναι ατελέσφορες αλλά
καταλήγουν και σε αποτελέσματα ακριβώς
αντίθετα από αυτά που επιδιώκουν. Η «δια
φήμιση» της τρομοκρατίας και της συγκε
κριμένης οργάνωσης που προέκυψε από αυ
τή την υπόθεση θα πρέπει να βάλει όλους σε
σοβαρές σκέψεις. Γιατί θα ήταν ανοησία να
αμφισβητήσει κανείς τη θέληση όλων
— κυβέρνησης, δικαστικής εξουσίας, Τύπου
και κοινής γνώμης— για το ξερίζωμα της
τρομοκρατίας. Ό ποιος παίζει με αυτά τα
πράγματα παίζει με τη φωτιά και κανείς δεν
θέλει να καεί.
Ό τα ν όμως η ίδια κυβέρνηση ομολογεί
διά στόματος του υπουργού Προεδρίας κ.
Μ ιλ τ ιά δ η Έ β ε ρ τ ότι υπάρχει αδυναμία
των διωκτικών αρχών κι ότι η κυβέρνηση απέτυχε σε αυτόν τον τομέα («Έ θνος» 8 .6 )
πιστεύεται άραγε σοβαρά ότι το πιο αποτε
λεσματικό μέτρο είναι η φίμωση του Τύπου;

πάρχουν ισχυρότατα επιχειρήματα γ
την αντισυνταγματικότητα του αντιτρ,
μοκρατικού νόμου. Τα επιχειρήματα αυ
πρόβαλε πειστικά η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΪΠΙ/
επικαλούμενη και το δικαίωμα ενημέρωα
της κοινής γνώ μης, διότι «το σκοτάδι η
φει τον μύθο». Και με την άποψη αυτή σι
s
τάχτηκαν κι άλλοι διευθυντές εφημερίδο
Βάζοντας η κυβερνητική πλειοψηφία i
Βουλής τις εισαγγελικές αρχές στη 9ί
των νομοθετικών ήταν επόμενο —αργό
γρήγορα και δοθείσης ευκαιρίας— ο νό|
να εφαρμοστεί. Κι αυτή η «πρόκληο
— πέρα από την απαράδεκτη σύλληψη
κ. Σ . Φ υ ντ α ν ίδ η σαν να ήταν κοι
εγκληματίας— θα είχε και τα ανάλογα
ποτελέσματα: θα συσπείρωνε δηλαδή όλ
όσους θεωρούν ουσιώδη και πρωτεύον
σημασίας την «Ελευθεροτυπία». Θαπρέ
κανείς ευθέως να αναγνωρίσει ότι η ηΐ
και πολιτική βάση της «πρόκλησης» εί///
απόλυτα δικαιολογημένη.
Ό σ α επιχειρήματα επιστρατεύονται <
την αντίπερα όχθη είναι ισχνά. Δώτιηυ
κοή στην έννομη τάξη — ο σεβασμός των, “
μων— αποτελεί γράμμα κενό όταν πρό; ;
ται για ένα τόσο θεμελιώδες θέμα του δη
κρατικού πολιτεύματος. Εφόσον δεν πρό;
ται περί γενικής ανυπακοής έναντι των ί /:
μων που μόνο στην τυραννία δικαιολο*. '
ται, αλλά για έμπρακτη και υπεύθυνη α
θέση απέναντι σε έναν συγκεκριμένο ν ' ·
που θίγει βασικό θεσμό της πολιτείας.

Υ

Η «πρόκληση» λοιπόν ήταν ηθεληρ
και «εν γνώσει των συνεπειών». Τογεγ»,
δε της ευρύτατης συμπαράταξης με την ο 1’
ψη αυτή προσδίδει στην πράξη αυξημένο '
ρος. Ά λλω στε μόνο με τέτοιες «προΓϊν
σεις» δοκιμάζεται η ηθική βάση και το ει
της συναίνεσης του νόμου. Τα δε κοβερι'i;;
κά επιχειρήματα ότι «ουδείς είναι vm'A)\
νω τω ν νόμων» και τα παρόμοια αποδ ^
μώνονται ακόμα περισσότερο όταν επικοί
στελέχη του κυβερνώντος κόμματος

δημοσίευσης προκηρύξεων τρομοκρατικών
οργανώσεων ή ακόμα και συμφωνία όλων ε
πί του θέματος, βοηθούν «αντικειμενικά»
την τρομοκρατία. Μία τέτοια αντίληψη εμ
περιέχει ο αντιτρομοκρατικός νόμος.

. άλεσαν» οι ίδιοι ως αντιπολίτευση άλλους
. ίμους (π.χ. το θέμα της ιδιωτικής ράδιοώνιας έναντι του ισχύοντος στο παρελθόν
οατικού μονοπωλίου).
«)
μ
Λ α πρέπει να έχει κανείς χάσει κάθε επα) φή με την ελληνική πραγματικότητα
α να υ π ο σ τη ρ ίξει με τέτοια αυτοπεποίθηση
«αυστηρότητα αψόγου κριτού την υποικοή
όλους τους νόμους αδιακρίτως. Διότι την
,ινομία» εκτρέφει η ίδια η λειτουργία του
ιινοβουλευτικού πολιτεύματος, όπως λει: υργεί στην Ελλάδα, υπό την απόλυτη κη#■μονιά του κόμματος. Ό τ α ν ακόμα και σε
^ιμοσχέδια περί «επαγγελματικής στέγης»
ÿfctai θέμα κομματικής πειθαρχίας. Δεν
! πο·υπονομεύεται έτσι απαρχής η ηθική
ίση ορισμένων νόμων; Δεν ήταν γνωστή η
^τίθεση ορισμένων εκδοτών και διευθυντών
»ημερίδων σε μια τέτοιου είδους απαγόρευ,; ΐχαι μ άλισ τα με πρωτοβουλία του «αρμό, ου εισ αγγελέα»; Ας το επαναλάβουμε. Οι

θέσεις ήταν γνωστές άρα και η «πρόκληση»
αναμενόμενη.
Εκεί λοιπόν όπου χρειάζονται πολιτικοί
χειρισμοί για την απομόνωση της τρομο
κρατίας και καλή οργάνωση των διωκτικών
αρχών που έχουν σπάσει παγκόσμιο ρεκόρ
ανικανότητας, έχουμε εκδήλωση αυταρχισμού και διώξεων, συλλήβδην πλέον εναν
τίον όλων των εφημερίδων. Προληπτική
δηλαδή λογοκρισία με προεκτάσεις που δεν
είναι δυνατόν να ελεγχθούν. Απομένει φυσι
κά το θέμα της δημοσίευσης ή μη προκηρύ
ξεων ή άλλων μέσων «διαφήμισης» τρομο
κρατικών οργανώσεων. Διότι η δημοσιότη
τα αποτελεί μία από τις προσβάσεις της τρο
μοκρατίας στην κοινή γνώμη για να προπα
γανδίζει ανεξόδως τις «απόψεις» της που υ
ποστηρίζονται με τα όπλα. Θα ήταν όμως
ολέθριο σφάλμα και εγκληματικό, να υποστηριχθεί ότι, όσοι εκδότες διαφωνούν με
την άποψη πως πρέπει να υπάρχει κάποια
αυτοσυγκράτηση σχετικά με το θέμα της

Γ ι’ αυτό πρέπει να καταργηθεί, όχι μόνο
γιατί είναι αντισυνταγματικός και επικίνδυ1 νος για την ελευθερία του Τύπου, αλλά και
γιατί είναι ατελέσφορος. Δεν μπορεί να πα
ράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η κα
τάργηση του νόμου δεν θα αργήσει να επέλθει. Αν στην προκειμένη περίπτωση υπάρξει
καταδίκη τότε η γενική κατακραυγή θα επιπέσει επί της κεφαλής της κυβέρνησης. Αν
αθωωθούν, τότε ο νόμος τινάζεται στον αέ
ρα με την πρώτη «δοκιμασία» του. Έτσι κι
αλλιώς δεν μπορούν οι εκδότες και διευθυν
τές των εφημερίδων να σύρονται στα δικα
στήρια και στις φυλακές με τη συχνότητα
που επιθυμεί η «17 Νοέμβρη». Θα είναι το
μεγαλύτερο δώρο της κυβέρνησης απέναντι
στην τρομοκρατία. Ας επικρατήσει λοιπόν
για μια φορά το σπάνιο εν Ελλάδι είδος της
κοινής λογικής κι ας καταργηθεί ο νόμος, ό 
σο είναι ακόμα καιρός. Γιατί, αντί για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, θα έχου
με πλέον να αντιμετωπίσουμε την καταπο
λέμηση της λογοκρισίας. Για να τρίβουν οι
τρομοκράτες τα χέρια τους από χαρά.
Εναπόκειται σε όλους τους υπεύθυνους
φορείς της πολιτείας να εξεύρουν εκείνους
τους τρόπους συνεργασίας, πέρα από σκοπι
μότητες, που θα κάνουν αποτελεσματικότε
ρη την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Η
καλύτερη προάσπιση απέναντι της είναι η
θωράκιση των δημοκρατικών θεσμών κι όχι
η διαβολή τους. Κι ο καθένας ας αναλάβει
τις ευθύνες του. Η κοινή γνώμη ξέρει να κρί
νει.
Υ .Γ .: Ό τα ν η επικαιρότητα είχε πλέον άλ
λα θέματα ενδιαφέροντος η κυβέρνηση επα
νέφερε το θέμα της δίωξης του κ. Φυντανίδη
με δηλώσεις του Β. Πολύδωρα, όταν πλέον
όχι μόνον ο «τρομονόμος» εκθειάζεται ως
«προστατευτικός» μηχανισμός του Τύπου,
αλλά και εξαπολύεται επίθεση κατά των εκ
δοτών με υπαινιγμούς ότι πλήττουν τη δη
μοκρατία ως «συνεργοί» των τρομοκρατών.
Ανόητη «επίδειξη πυγμής» κάποιων θερμο
κέφαλων της κυβέρνησης, «όσο ψηλά και αν
βρίσκονται»; Η ακροδεξιά νοοτροπία περί
«σεβασμού νόμων»; Ό ,τ ι κι αν είναι, το βέ
βαιο είναι πως για πολλοστή φορά η κυβέρ
νηση τα κατάφερε να είναι εναντίον του εαυ
τού της, των πολιτών, και της «προπαγανδιζόμενης» Ευρώπης του ’92. Θερμά συγ
χαρητήρια.

□
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Το «σύνδρομο της Κίνας» και ο
Συνασπισμός

του Ρεπόρτερ

Η συνεδρίαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής του
Συνασπισμού πριν μία ακριβώς
εβδομάδα, στις 7.6.91, έληξε
χωρίς «ρήξη» μεταξύ της
ομάδας που πλειοψηφεί οριακά
στην ΚΕ του ΚΚΕ και όλων
των άλλων εκπροσώπων
κινήσεων, ομάδων και
κομμάτων που συγκροτούν αυτό
το αποφασιστικό πολιτικό
όργανο του ΣΥΝ. Οι
«πρωτοβουλίες» που εγκρίθηκε
να αναλάβει η Πρόεδρος του
ΣΥΝ για «συνθετικές
προτάσεις», στη βάση κάποιου
μικτού συστήματος εκλογής,
είναι αμφίβολο αν και σε ποιο
βαθμό θα αποδώσουν, αφού η κ.
Δαμανάκη, μέχρι την επόμενη
συνεδρίαση της Ε.Ε., θα
βρίσκεται για αρκετές ημέρες
στο Στρασβούργο, ενώ στη
σύνοδο της Ε.Ε., την
προηγούμενη εβδομάδα, υπήρξε
απλώς μία καταγραφή
απόψεων χωρίς καμιά ένδειξη
υποχωρήσεων από τους
«αδιαπραγμάτευτους όρους» που
έχει θέσει η τάση την οποία
εκπροσωπεί η κ. Παπαρήγα.
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Σ

την ουσία, η όξυνση των σχέσεων
στον ΣΤΝ είναι φαινόμενο των δύο
τελευταίων εβδομάδων και, όπως π ο
λύ σωστά έχει επισημανθεί, αφορά αυτές τις
ίδιες τις προοπτικές στη φυσιογνωμία της
παράταξης, και στο ρόλο που θα παίξει ή ό 
χι ως αυτοτελής πολιτική δύναμη στο άμεσο
μέλλον. Η μορφή υπό την οποία εκφράζεται
η αντιπαράθεση σε αυτά τα δύο ζητήματα,
είναι το σύστημα εκλογής των οργάνων, και
η ψήφιση ή όχι από την Πανελλαδική Συνέ
λευση της 2 7 -3 0 .6 .9 1 της εναλλακτικής
πολιτικής πρότασης και της Προγραμματι
κής Διακήρυξης, δηλαδή του προγράμμα

τος.
Είναι γνωστές οι απόψεις που υιοθέτησε
πρόσφατα η τάση της κ. Παπαρήγα σχετικά
με την μη εκλογή της ηγεσίας του ΣΤΝ από
την Πανελλαδική Συνέλευση και την αναβο

λή έγκρισης για «ευθετίτερο χρόνο» της
ναλλακτικής πολιτικής πρότασης και *.
Προγράμματος. Οι εκπρόσωποι της Ε/ ·
της Ν . Πορείας, της ΕΔΑ καθώς και
πλειοψηφία των αντιπροσώπων του Κ
στον ΣΤΝ τάσσονται υπέρ της διατήρηι
του πολυκομματικού χαρακτήρα του Σ
σε όλα τα επίπεδα (πράγμα που ζητά κο .
κ. Π απαρήγα), αλλά θεωρούν εξίσου α;
ραίτητο όρο για την ανάπτυξη του ΣΤΝ
τη δημοκρατική λειτουργία του ως αυτό
λούς οργανισμού την ψήφιση του Προγρ<
ματος και την ανάδειξη της ηγεσίας του
εκλογή από το πανελλαδικό σώμα, με
στημα που να εξασφαλίζει την αναλοκ
εκπροσώπηση των συνιστωσών· δηλα
μία λύση ποσοστώσεων, όπου συνδυάζετι
α π ’ ευθείας εκλογή (για τα περισσότερα
λη της Ε.Ε.) και ο διορισμός κάποιων

λών, προκειμένου να εξασφαλισθούν δύο ό
ροι της πολυμερούς συγκρότησης του ΣΥΝ:
η συμμετοχή στην Ε . Ε . ατόμων που έχουν
μικρό πολιτικό εκτόπισμα και το δικαίωμα
των ηγεσιών των κομμάτων να έχουν λόγο
για κά π ο ια πρόσωπα στην Ε . Ε . που αυτές

θα επ ιλέγο υ ν.

0 Βαρώνος Μυνχάουζεν
Αυτό το μικτό σύστημα ανάδειξης της η
γεσίας του Σ Υ Ν — που ώς ένα βαθμό είναι
και απόπειρα επίλυσης ορισμένων συστατι
κών αντιφάσεων και δυσλειτουργιών που
συνοδεύουν αυτή τούτη την «ιδιόμορφη»
συγκρότηση κ αι φ υ σ ιο γ ν ω μ ία τη ς
παράταξης — ήταν κάτι που μόλις στις
9.4.91 ενέκρινε η Κ Ε του Κ Κ Ε μετά από ει
σήγηση του Π.Γ. Για όσους δεν το θυμούν
ται (γ ια τ ί, πράγματι, πολλοί στο Κ Κ Ε «ξε
χνάνε» ή κάνουν τη στρουθοκάμηλο για
πράγματα που είπαν οι ίδιοι ακόμα και πριν
λίγες ημέρες) το «θυμίζει» το μέλος της Κ Ε
του ΚΚΕ Δ. Κοντοφάκας, με το άρθρο του
«Η βροχή σταμάτησε, η ομπρέλλα ας κλεί
σει» («Ρ». 7 .6 .9 1 ). Εκεί, λοιπόν, διαβά
ζουμε στο παρατιθέμενο απόσπασμα από

την απόφ ασ η που ψήφισε η Κ Ε του Κ Κ Ε
-ε π α ν α λ α μ β ά ν ο υ μ ε , στις 9 .4 .9 1 .: «Προτύνεταιμικτό σύστημα εκλογής». Αυτή ή 
ταν και η Εισήγηση του Π.Γ.
Ο βιδιακές οι μεταμορφώσεις τών κατά
τα άλλα «συνεπών» της σταλινικής ηγετι
κής ομάδας του Κ Κ Ε . Τι μεσολάβησε μέσα
σε διάστημα ενός μηνός περίπου και τώρα η
κ. Π α π α ρ ή γ α θέλει «αδιαπραγμάτευτα»
διορισμό της Ε .Ε . του Σ Υ Ν ;
Η όποια κ. Παπαρήγα μπορεί να υποτιχά τη μνήμη της, την νοημοσύνη της, τη σοάαρότητά της. Αλοίμονο αν ίσχυε για όλο
ft τον κόσμο αυτό. Διότι, μπορεί να λέει η γ .
"γραμματέας στη συνέντευξή της στο Ζάπτειο (3.6.91) ότι το «μικτό σύστημα εκλοϊ.· γής γ ε λ ο ιο π ο ιή θ η κ ε από αρκετούς που το
Λ'-ιρότειναν», και να «ξεχνάει» ή να μην την
:ι;')ίγει το ότι στους «γελοίους» κατατάσσεται
: ιαι η ίδια που το πρότεινε στα μέλη του
j,; <ΚΕ ως Π.Γ., αλλά δεν μπορεί να αποκαλεί
, γελοία την Κ Ε του Κ Κ Ε που το ψήφισε ως
/ ΐρόταση, ούτε τα μέλη του κόμματος που
πσσυζητούσαν. Ύστερα, μπορεί η κ. Παπα; ιήγανα ελέγχεται ως μειωμένης ευφυΐας ε
πειδή ανακάλυψε — αυτή και οι «ομοϊδεά1 ·ες» της στο ΠΓ και την Κ Ε — εκ των υστέ,γΚον ότι απειλείται το ίδιο το Κ Κ Ε από το
, Αικτό σύστημα εκλογής της Ε . Ε . του Σ Υ Ν ,
^,:πειδή αυτό το σύστημα οδηγεί προς το ε* Vttio κόμμα, αλλά η λάθος πρόβλεψη για
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τα συμφέροντα του «κόμματός» της πληρώ
νεται· δεν μπορεί ατιμωρητί να τσαλακώ
νονται έτσι αποφάσεις, γιατί ακόμα κι αυτή
η κολοβή νομιμότητα της σημερινής ομάδας
που ελέγχει το μηχανισμό του ΚΚΕ τινάζε
ται στον αέρα. Καλά τους το είπε λοιπόν ο
κ. Φλωράκης: «αν έχετε μικτό σύστημα δεν
μπορείτε να ανακαλείτε από την Ε.Ε. αυ
τούς που δεν σας κάνουν»· μόνο που άργησε
να τους το πει.
Ύστερα, η κ. Παπαρήγα δεν μπορεί να
συμπεριφέρεται ασυνάρτητα και να νομίζει
στη συνέχεια ότι όσοι την ακούν είναι το ίδιο
«κουτόφραγκοι». Πώς είναι δυνατόν, η γ .
γραμματέας του ΚΚΕ να διαβεβαιώνει τους
δημοσιογράφους στο Ζάππειο ότι δύο ολό
κληρους μήνες το κόμμα της συζήταγε τους
τρόπους ανάδειξης της ηγεσίας του ΣΥΝ και
την ίδια στιγμή να τους λέει εξοργισμένη:
«γιατί αυτή η βία με τις εκλογές των οργά
νων; Εδώ και τώρα; Γιατί; Γιατί σήμερα;»
Καλά και γιατί — όπως η ίδια λέει— συζήταγαν δύο μήνες οι σύντροφοί της; Μήπως
είναι ηλίθιοι; Ή μήπως η κ. Παπαρήγα νο
μίζει πως απευθύνεται σε ακροατήριο «διανοητικώς οκνηρών», όπως χαρακτηρίζει η
γετικά στελέχη του ΚΚΕ ο κ. Δραγασάκης
σε άρθρο του στον Ριζοσπάστη στις
10.6.91; Τέλος, μία παρατήρηση για το
«δημοκρατικό ήθος» της κ. Παπαρήγα και
των συν αυτή, που διαρρηγνύουν τα ιμάτιά
τους ομνύοντες πίστη στο ότι είναι δημοκρα
τικότερο σύστημα ο διορισμός της ηγεσίας.
Η γ . γραμματέας του ΚΚΕ είπε ότι η πρό
ταση που έκανε στην τελευταία Ολομέλεια
της ΚΕ το μέλος της και Δήμαρχος Πειραιά
Σ . Λογοθέτης, να τεθεί σε δημοψήφισμα
στις κομματικές οργανώσεις το ζήτημα του
τρόπου εκλογής της ηγεσίας του ΣΥΝ ήταν
μία πρόταση αργοπορημένη και ότι, εν πάση περιπτώσει, το δημοψήφισμα «είναι ένα
σύνθετο ζήτημα»· τεχνικές οι δυσκολίες,
λοιπόν, για την υιοθέτηση ενός σαφώς δε
σμευτικού τρόπου καταγραφής των απόψε
ων της «βάσης», την οποία τόσο πολύ επικαλέσθηκε η κ. Παπαρήγα στη συνέντευξή
της στο Ζάππειο.
Έ γινε λοιπόν μία συζήτηση, έτσι γενικά
και αόριστα (η κ. Παπαρήγα μίλαγε συνε
χώ ς για συζήτηση, ουδέποτε για ψηφοφο
ρίες...) στις κομματικές οργανώσεις για το
ποιο σύστημα εκλογής της ηγεσίας του ΣΥΝ
θα προταθεί από το ΚΚΕ στον ΣΥΝ. Η συ
ζήτηση βέβαια δεν έγινε σε πλήρη έκταση
λόγω της κακής «μετασυνεδριακής κατά
στασης», αλλά έστω και έτσι, έστω και ως
απλή συζήτηση χωρίς δεσμευτικές αποφά
σεις των κομ. οργανώσεων, πάρθηκε τελικά

υπόψη από την ΚΕ. Πώς; «Βοηθητικά»
(σκεφθείτε να υπήρχαν και ψηφοφορίες!).
Ό μ ω ς ακόμα κι έτσι, «βοηθητικά», για
την Κ.Ε., ποια άποψη επικράτησε σε αυτή
τη «συζήτηση»; Η γ . γραμματέας λέει στο
Ζάππειο: ο τρόπος ανάδειξης της ηγεσίας
στον ΣΥΝ με διορισμό (σ.σ. η κ. Παπαρή
γα και η ομάδα της το ονομάζει «συναίνε
ση», αλλά αυτό δεν έχει σημασία για τους
πολλούς που ευτυχώς εξακολουθούν να ξέ
ρουν την ελληνική γλώσσα) «πιθανά (δεν

το λέω μ ε βεβαιότητα) να έχει ένα προβά
δισμα έναντι τον μικτού συστήματος».
Δεν είναι σίγουρη λοιπόν η κ. Παπαρήγα ό 
τι ακόμα και από αυτή τη συζήτηση - σούπα
προκρίθηκε ο διορισμός. Αυτά λέει η κ. Πα
παρήγα. Τι λέει τώρα η απόφαση υπέρ του
διορισμού που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
από την ΚΕ, την 1η Ιουνίου; Μιλάμε για
την απόφαση που δόθηκε στη δημοσιότητα
την ίδια ημέρα που η κ. Παπαρήγα, γ.
γραμματέας αυτής της ΚΕ δεν είναι βέβαιη
για το προβάδισμα της άποψης υπέρ του
διορισμού. Διαβάζουμε στην απόφαση: «Το
Π.Γ. παίρνοντας υπόψη και την επικρατού
σα άποψη στα μέλη του Κόμματος (σ.σ. υ-

—Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε I —
Αλκυόνη Παπαδάκη
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πέρ του διορισμού της ηγεσίας του ΣΤΝ)
κτλ., κτλ.». Τι λέει όμως και η γραμμα
τεία της ΚΕ του ΚΚΕ στο σημείωμα που έ
δωσε στην Ολομέλεια της ΚΕ; Διαβάζουμε:
«φαίνεται ότι η πλειοψηφούσα άποψη είναι
τα κόμματα να ορίζουν τις αντιπροσωπείες
τους». Τ ι λέει και ο κ. Γόντικας (βλ. Ριζο
σπάστης, 8 .6 .9 1 ); «Στο ΚΚΕ έγινε συζή
τηση χωρίς να έχει ολοκληρωθεί και διατυ
πώθηκε με σαφές προβάδισμα η άποψη...
ότι η ηγεσία του ΣΤΝ πρέπει να διαμορφω
θεί με συνεννόηση (σ.σ. εννοεί διορισμό)».
Διαλέγετε και παίρνετε, λοιπόν, όποια άπο
ψη θέλετε. Ό λ ες είναι δηλωτικές του πού έ
χουν γράψει τη δημοκρατία και τα «δικαιώ
ματα της βάσης» οι ηγέτες της σημερινής
πλειοψηφίας στην ΚΕ του ΚΚΕ. Πριν, ό
μως, η κ. Παπαρήγα θέσει ζητήματα νομι
μότητας των συνελεύσεων του ΣΥΝ καλό θα
είναι να φροντίσει να συνεννοείται με τους ο
μοϊδεάτες της για ζητήματα δημοκρατίας
και άποψης της βάσης για να μην παρουσιά
ζεται αυτή η ασυναρτησία* αλλά και να προ
σέχει η ίδια, όχι πολύ, στοιχειωδώς, για το
τι λέει, για να μην της πουν αύριο ότι δεν
διαβάζει την εισήγηση του ΠΓ προς την ΚΕ
και κάνει γκάφες.
Kt ύστερα, πώς είναι στοιχειωδώς αξιό
πιστη η κ. Παπαρήγα στη βάση του κόμμα
τος όταν μιλάει για τα δικαιώματα και τη
«φωνή» της και δεν κινδυνεύει να χαρακτη
ριστεί ως χειριστής μορφής «πάτρων» πελα
τείας τη στιγμή που τη μεταχειρίζεται κατά
χείριστο «δημοψηφισματικό» τρόπο, με ορ:
γάνωση συζητήσεων σούπας, σαν «κολαού
ζο» δηλαδή;
Ά σχετα όμως από αυτές τις περιπέτειες
στις οποίες πέφτουν οι νεοσταλινικοί του
ΚΚΕ όταν προσπαθούν κακήν - κακώς ν α ...
παραβούν τις ίδιες τις αποφάσεις τους, επει
δή όταν τις έπαιρναν «δεν πρόσεχαν», υ
πάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο που μπορεί
να ερμηνεύσει αυτές τις οβιδιακές μεταμορ
φώσεις - δείγματα πτωχού οπορτουνισμού.

Το παπόρι απ' την Κούβα
Το τελευταίο δίμηνο η «συντηρητική»
τάση στο ΚΚΕ επέλεξε να βαδίσει συνειδητά
στο δρόμο της λογικής στην οποία κινούν
ταν μέχρι τώρα με βραδείς σχετικά ρυθ
μούς, λόγω της ρευστότητας η οποία υπήρ
χε στους μετασυνεδριακούς συσχετισμούς
του κεντρικού κομματικού μηχανισμού. Α 
φού έλαβαν μία σειρά μέτρων απόλυτου ε
λέγχου και εξοστρακισμού των αντιπάλων
χρησιμοποιώντας κάθε μέσον, τα ηγετικά
στελέχη αυτής της τάσης υιοθετούν πλέον
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πλήρως τη λογική και την ιδεολογία που υ
παγόρευσε εξαρχής την πολιτική τους. Τ ώ 
ρα πλέον δεν χρησιμοποιείται κυρίως το ό 
πλο των «παραβιάσεων του καταστατικού»,
αλλά επιχειρείται η ενοχοποίηση του αντι
πάλου με ιδεολογικούς όρους, και παράλλη
λα ενεργοποιούνται οι «διαδικασίες» μετω
πικής αντιπαράθεσης. Τόσο οι αποφάσεις
διαφόρων κομματικών οργανώσεων (πι
στών στην κ. Παπαρήγα και τον κ. Φλωρά-

1 9 8 5 -1 9 9 0 — αλλά στο... κινέζικο μοντέ
λο, και στα κομμουνιστικά κόμματα τοι
Ρ αμίζ Αλία και του μακαρίτη Τσαουσέ
σκου. Η Σικουρίμ, η Σεκουριτάτε και :
Τιέν-Αν-Μ εν είνα ι... λεπτομέρειες. Εξάλ
λου η κ. Παπαρρήγα δικαιώνει αναδρομικι
τον Κ . Κάππο — ίσως δε να «λυπάται» γι<
την απομάκρυνσή του— όταν θεωρεί απλώ
θέμ α ... απόψεων τη σφαγή στο Πεκίνο, γι<
την οποία θα πρέπει να ...« ενημερωθεί»

κη) με τις οποίες διαπομπεύονται επώνυμα
στελέχη όπως οι κ.κ. Ανδρουλάκης, Κ α
ραγκουλές, Φαράκος, όσο και οι «τραμπουκισμοί» που καταγγέλθηκαν στην ηγεσία
του ΣΤΝ και αφορούν στην διά της βίας νο
μιμοποίηση «συντεταγμένων» μελών του
ΚΚΕ στις πολιτικές κινήσεις του ΣΥΝ με
στόχο την διά του εισοδισμού φραξιονιστική
συγκρότηση της «πλειοψηφίας» του ΚΚΕ
στα πλαίσια του ΣΤΝ, υπακούουν σε έναν
κοινό παρονομαστή: την διαμόρφωση όρων
πλήρους κυριαρχίας των νεοσταλινικών όχι
μόνο στο μηχανισμό του ΚΚΕ αλλά και σε

Δεν είναι να απορεί κανείς με το «κινέζικι
σύνδρομο» στελεχών όπως οι κ.κ. Τσολά
κης, Γόντικας, Φλωράκης, Μαιλης, Κα
λαμπόγιας, ούτε με τον διεθνισμό τουςαπέ
ναντι στην «ιμπεριαλιστικά περικυκλωμέ
νη» Κούβα, όπως λέει η τελευταία απόφασι
της Κ.Ε. Γιατί να απορεί αν το ΚΚΕ προ
χωρήσει σε καμιά «Διεθνή των συνεπών» τι
στιγμή που η σημερινή του γραμματέαι
«δεν είχε καταλήξει» είκοσι χρόνια μετά γκ
την εισβολή στην Τσεχοσλοβακία και ο κ
Φλωράκης δεν μπορεί να προσφέρει καν τι
λέξη κατάρρευση και μιλάει για «τα γνωστέ
γεγονότα στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες»

αυτόν του ΣΥΝ* παράλληλα με τον εκβια
σμό της πλειοψηφίας της ΚΕ του ΚΚΕ προς
τις άλλες συνιστώσες του ΣΤΝ — εκβιασμό
που άρχισε με την απαίτηση «όχι Συνέδριο
στο Συνασπισμό αλλά Συνέλευση» και φθά
νει μέχρι την προσπάθεια επιβολής της άπο
ψης για διορισμό και όχι εκλογή της συνασπισμικής ηγεσίας— υπάρχει και εκδίπλωση της παλαιόθεν γνωστής τακτικής για τον
με κάθε μέσο και κατά το δυνατόν μεγαλύ
τερο έλεγχο των διαδικασιών που θα οδη
γήσουν στην Πανελλαδική Συνέλευση του
ΣΤΝ. Ήδη επίσημα η ηγεσία των νεοσταλινικών καλύπτει μία σειρά ενεργειών της
«βάσης» τους, από την άρνηση πληρωμής
συνδρομής στον ΣΤΝ μέχρι την αμφισβήτη
ση της κάρτας μέλους.
Στο ιδεολογικό πεδίο, είναι πλείστα όσα
τα δείγματα μιας αποφασισμένης στροφής
των λεγάμενων συντηρητικών προς αυτό
που μέχρι τώρα εννοούσαν αλλά δεν
διακήρυτταν* μιας στροφής προς την παλιά
καλή εποχή του «μαρξισμού - λενινισμού»
και του «προλεταριακού διεθνισμού». Δεν
είναι μόνο τα συνθήματα και τα σύμβολα
στη συγκέντρωση της κ. Παπαρήγα στην
Καλαμαριά που δείχνουν ότι η ηγεσία αυτή
επιχειρεί την επαναφορά όσων κομματικών
δυνάμεων μπορεί στην εποχή της ορθοδο
ξίας* είναι η ίδια η απόφαση της τελευταίας
Ολομέλειας, όπου η νεοσταλινική τάση βρί
σκει πλέον τις αναφορές της όχι βέβαια στην
απωθητική περεστρόικα — όπως είχε αναγ
καστεί να κάνει στην πενταετία του σοκ,

Γιατί να απορεί κανείς με τη «συνέπεια)
που επιδεικνύει ολοένα και περισσότερο η η
γεσία της οριακά πλειοψηφούσας «συντηρη
τικής» ομάδας στην Κ.Ε., τη στιγμή που έ
χουν υπάρξει, μόλις πριν λίγες εβδομάδες
μηχανισμοί κατάδοσης διαφωνούντων; Για.
τί να απορεί κανείς με ενέργειες όπως η πα
ραταξιακή σεκταριστική αναδίπλωση της Ε
ΣΑΚ, όταν ο κ. Κωστόπουλος είναι ευχαρι
στημένος να απευθύνεται στο 3 % του κόμ
ματος; Ευθεία συνέπεια αυτής της ιδεολογι
κής «καθαρότητας» είναι ασφαλώς καιηνε
οεμφανιζόμενη κριτική εναντίων των ανανε
ωτικών για «δεξιές θέσεις», καθώς και η ε
πιχειρούμενη από τα στελέχη των νεοσταλ
νικών αναβίωση της διάσπασης του ’68 κο
οι επαναληπτικές όσο και συντονισμένες β(
λές τους κατά της ΕΑΡ και της «Αυγής».
Κατά την πλειοψηφούσα ομάδα του Π.1
του ΚΚΕ «εμείς θα υπάρχουμε, με τις δ>
σκολίες μας θα υπάρχουμε, το αποφασίοι
με». Αυτή η «απόφαση» να υπάρχει έι
κόμμα λέει πολύ περισσότερα από όσα δκ
φοροι βυζαντινισμοί και σολοικισμοί ατ
τους οποίους βρίθουν οι «αναλύσεις» το
Εικονολατρών. Αν η ύπαρξη ενός κομμάτι
είναι απόρροια απόφασης, εκείνο που μέι
είναι να δικαιολογήσει, να βρει κάποιο ά
λοθι για την «απόφασή» του αυτή. Η ομάΐ
της κ. Παπαρήγα, γνωρίζοντας καλύτε(
από όποιον άλλο ότι δεν εκπροσωπεί ολ
κλήρο το ΚΚΕ, μιλάει προς τα έξω ως t
πρόσωπος συλλήβδην της «οντότητας» »

τής που λέγεται ΚΚΕ, την ίδια στιγμή που
αναγνωρίζει ότι μέσα στο πραγματικό ΚΚΕ
υπάρχουν απόψεις που φθάνουν μέχρι και το
σημείο να αμφισβητούν την αναγκαιότητά
του. Αυτό δεν είναι αντίφαση: η γ . γραμμα
τέας, και όλοι όσοι εμφανίζονται ως υπεραμυνόμενοι του ΚΚΕ, γνωρίζουν πολύ καλά
ότι η «απόφασή» τους να υπάρξει το ΚΚΕ
είναι στην ουσία μία απόφαση που αφορά το
μέρος, όχι το όλο, δηλαδή αφορά το να συνεχίσουν να υπάρχουν ως οργανωμένη
τάση* όμως για το σκοπό αυτό χρειάζονται
το ρόλο του εκπροσώπου όλου του κόμμα
τος, διαφορετικά θα κατηγορούνταν εύκολα
γι’ αυτό που πράγματι είναι, δηλαδή μία ο
μάδα, μία τάση στα πλαίσια ενός κόμματος
που δεν έχει πια ούτε ενιαίο «κέντρο», ούτε
ενιαία αυθεντία.
Σε πείσμα λοιπόν της συρρίκνωσης στην
οποία οδήγησε την κομμουνιστική αριστερά
' η ιδεολογία και η πολιτική των εικονολα
τρών, αυτοί «αποφάσισαν» να υπάρχουν.
Και θα υπάρχουν μέσα από έναν συνεχή π ό 
λεμο, μία συνεχή ενοχοποίηση των αντιπά• λων τους, διότι αυτή είναι η άφευκτη συνέ:πεια του ετσιθελισμού και του δογματισμού
;.που κρύβεται στο «αποφασίσαμε να υπάρ
ξουμε», και στο «εμείς κόμμα έχουμε». Θα

υπάρχουν καθαιρώντας προεδρεία σε Ο λο
μέλειες του ίδιου του κόμματος, την εκπρο
σώπηση του οποίου διεκδικούν κατά τα ά λ
λα συνολικά, όποτε τους βολεύει (όποτε δεν
τους βολεύει καταφεύγουν σε «καταστατικά
μέτρα»). Θα υπάρχουν επιστρέφοντας στην
ξύλινη γλώσσα που μετατρέπει το άσπρο σε
μαύρο, μη κοιτώντας ποτέ κατά πρόσωπο
την πραγματικότητα και αξιοποιώντας από
την κληρονομιά τους τα χειρότερα στοιχεία,
τον σεκταρισμό και τη μεταφυσική «επανα
στατική» πρωτοπορία, ενάντια στους «ρεφορμιστές». Θα υπάρχουν επιστρέφοντας
πάλι στη θεωρία του πολιορκούμενου οχυ
ρού, κατά του οποίου βάλλουν οι πάντες α 
νεξαιρέτως, αλλά οι φύλακές του γρηγορούν, κυρίως απέναντι στον «εσωτερικό ε
χθρό».
Γιατί, όμως, όλη αυτή η επιμονή στην ι
δεολογία και στην πολιτική περασμένων δε
καετιών και καταδικασμένων ηθικά και π ο 
λιτικά πρακτικών; Γ ιατί αυτό το σύνδρομο
της Κούβας, της Κίνας, του «νέου διεθνι
σμού»; Γιατί αυτή η ευθεία βολή κατά των
αποφάσεων που ψήφισε το ίδιο το 13ο Συνέ
δριο, χωρίς να τηρούνται τα στοιχειώδη
προσχήματα; Γ ιατί αυτά τα εσωκομματικά
πραξικοπήματα; Μόνο και μόνο για λόγους

ιδεολογικούς; Μόνο και μόνο για λόγους
κάποιας αντιδημοκρατικής και, τελικά, αντιπολιτικής κουλτούρας; Μόνο και μόνο, έ
στω για κάποια υλικά και συμβολικά προ
νόμια μιας γραφειοκρατικής ομάδας τού ού
τως ή άλλως συρρικνούμενου και σίγουρα α 
ποδιαρθρωμένου επί μακρόν και για πολύ
χρόνο ακόμα μηχανισμού;
Μήπως υπάρχουν άλλοι, ουσιαστικότε
ροι λόγοι; Μήπως ο φόβος από κάποια άλ
λα πεπραγμένα που αφορούν σε «ποταπά»
συμφέροντα, είναι αυτός που φυλάει τα έρη
μα του κ. Καλούδη, του κ. Φλωράκη, του
κ. Τσολάκη; Μήπως είναι αυτός ο φόβος
και κάποια σχετική με αυτόν βιασύνη ολο
κληρωτικού επανελέγχου του μηχανισμού
που θα πρέπει να εκληφθεί ως αφετηρία
στην οποιαδήποτε προσέγγιση της λογικής
η οποία υπάρχει στις πρόσφατες ενέργειες
της τάσης της κ. Παπαρήγα και των γηραιότερων πατέρων - οδηγών της;
Μήπως γ ι’ αυτό αποφάσισαν ότι «θα υ
πάρχουν» οχυρωμένοι κατά παντός άλλου
κάθε φορά «εχθρού»;
Ας το σκεφτεί η λοιπή Αριστερά. Με ε
κλεγμένη ή διορισμένη «συναινετικά» την η
γεσία της στον ΣΥΝ. Και ας αναλάβει έστω
και τώρα τις ευθύνες της.
□

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
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Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ Σ .

Z0V q o w g o è ίίή μ α ΐϋ ς ...»

ΔΗ Μ ΗΤΡΑΚ Ο Σ
Α Π Ο Λ Ο Γ ΙΣ Μ Ο Σ
κα ι
Α Π Ο Λ Ο Γ ΙΑ
«από του φοβερού
β ή μ α τ ο ς ...»

ΕΛΛΗ ΣΚΟΠΕΤΕΑ:
ΤΟ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ»
ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ
Όψεις του εθνικού προβλήματος
στην Ελλάδα (1830-1880)
Ποιες είναι οι αντιλήψεις για το ελληνικό έθνος και τον
ηροορισμό του;
Αυτό είναι το καίριο ερώτημα που θέτει και ερευνά η ιστο
ρικός Έλλη Σκοπετέα. Βιβλίο ιστορικό όσ ο και ιδεολογι
κό, που είναι χρήσιμο για την κατανόηση του νεοελληνι
κού βίου, έως και της σημερινής συγκυρίας.

Ε κδόσεις
«Π Ο Λ Υ Τ Υ Π Ο »

Έ χ ο υ ν γρ α φ εί π ο λ λ ά χ ρ ο ν ικ ά από τα χ ρ ό 
νια του Ε μφ υλίου σ τ η ν Ε λ λ ά δ α .
Η μα ρτυρία του Γ .Σ . Δ η μ η τρ ά κ ο υ είνα ι,
ίσω ς, η σ υ γκ λ ο νισ τικ ό τερ η .
Μ ά θ η μ α μ ν ή μ η ς κ α ι ήθους.
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«Αυτή την κρίσιμη στιγμή
υπερασπιζόμαστε την τιμή και
τη συνείδηση του λαού». (Μ.
Μαίλης, «Ριζοσπάστης»,
7.6.’91). Εκφράζουν τόν λαό!
Είναι οι «άνθρωποι νέου
τύπου»... Στη διπλανή στήλη
τού «Ρ» ο Τ. Τσίγκας
διερωτάται πόσες...
συνειδήσεις πρέπει νά ’χει τό
μέλος τού ΚΚΕ: «συνασπισμική
συνείδηση» ή «κομμουνιστική
συνείδηση» ! Τήν έπομένη,
8.6.’91, ό Δ. Γόντικας έπιμένει
στήν «επαναστατική αλλαγή
της κοινωνίας» άπό τό ΚΚΕ,
μέ τά γνωστά, υποθέτουμε,
μέσα. Στό ίδιο φύλλο τού «Ρ»,
ό Θ. Ύψηλάντης, πρώην
γραμματεύς τής ΕΣΑΚ-Σ,
καταγγέλλει τόν Γρ. Φαράκο
θυμίζοντας τήν περίπτωση
Μανωλέα πού έξέπεσε σέ χαφιέ
καί προδότη καί δικαιολογεί
τόν χαφιεδισμό ώς μέθοδο
περιφρούρησης τής
έπαναστατικής καθαρότητας
τού κόμματος.

υτοί οί άνθρωποι έκφράζουν τήν
πλειοψηφία τής «κύριας συνιστώσας»
του ΣΥΝ. Θά άξιζε τόν κόπο νά δια
βάσει κανείς όλόκληρο τό παραλήρημα τοΰ
κ. Μ. Μαίλη, μέλους τής Γραμματείας τής
Κ.Ε. τοΰ ΚΚΕ, με τό όποιο καταγγέλλει δτι
«ξένες και ντόπιες μυστικές υπηρεσίες, α 

Α

στικός Τύπος και υτιερατλαντικοί "συμ
μ αχικοί” παράγοντες» έχουν, λέει, εξαπο
λύσει «μια πρωτοφανή αντικομμουνιστική
ετιίθεση (...) "σκίζοντας” τα ρούχα τους
για τη ν ... αντώημοκρατικότητα του ΚΚΕ».
Καταγγέλλει άκόμη τούς αριστερούς τούς

«γοητευμένους από τα αγαθά της αστικής
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας» πού είναι
«ιδεολογικά αποσυναρμολογημένοι αλλά
και υποκριτές», εκείνους πού άρέσκονται
στά «κανακέματα στα γόνατα του κυρίου
Ντελόρ» [αυτό τή στιγμή πού ή κυρία Μ α
ρία Δαμανάκη ετοιμαζόταν νά τόν έπισκεφθεΐ· θυμηθείτε έπίσης τό «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ,
ίδιο συνδικάτο»\ , έκείνους πού καταγίνον
ται μέ τό «λίφτινγκ ( ...) του κ α π ιτα λι
σμού» καί τής «σαλτιμπάγκικης (που φαν

τάζει καθωσπρέπει και ...σύγχρονη) πολι
τικής», τούς «ηθελημένους ή αθέλητους
Χατζηαβάτηδες». ’Αποτελούν, λέει, οί κα
θαρόαιμοι προλετ-άριοι, έκεϊνοι πού άπηυ-
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δισμένος πλέον ό Λ . Κύρκος άπεκάλεσε ξα»
νά ( 7 .6 .’9 1 ) σταλινικούς, «την μόνη ι :
παρκτή αντίσταση » στά « φουσάτα» τε .
ταξικού εχθρού καί τού ιμπεριαλισμού |γ .
ποιανού τό σπίτι δέν μιλάνε γιά «υπα|ΐι:
κτούς»; I. Σήμερα, καταλήγει, «υπερασπ ώ
ζόμαστε το ΚΚΕ από εχθρούς και ”φ ;;;
λο υς”. Εντός και εκτός των τειχών», ν
Σήμερα, 1991, μιλάμε γιά Συνασπισμ έ
«τής Άριστεράς καί τής Προόδου». Καί xd
ποιοι άκόμη συζητούν μ ’ αυτούς άν θά έκλ
γονται ή θά διορίζονται τά όργανα τε·.^
Σ Υ Ν !... Μά είναι δυνατόν νά πιστεύει κε,;
νείς δ'τι τέτοιοι νέου τύπου άνθρωπο.:
προϊόντα τής «αιμομικτικής καθαρότητας
— κατά τόν εύ'στοχο χαρακτηρισμό («Ρ>,
‘tir
7 .6 .’9 1 ) τού καθηγητοΰ τής Προϊστορίε,
■Λ
καί μέλους τής ΚΕ τού Κ Κ Ε x. I,!
Χουρμουζιάδη— , μπορεί νά ’χουν οιανδϊ
ποτέ σχέσιν μέ τή δημοκρατία καί τήν πρό·
δο; Α π λ ώ ς άλλάζουν ταμπέλες. Χθές
Δ ιχ τ α τ ο ρ ία τού Π ρολεταριάτου, σήμ :
ρα ή ... Δ η μ ο κ ρ α τ ία τού Προλεταριι ’
του. ’Ά ν δέν έχουν χάσει οί λέξεις τό νόηρ
τους, πρόκειται γιά άξιους διαδόχους ικα
νών πού εμπορεύονταν τούς άγώνες τοδί/ϊ
ληνικού λαού γιά άξιοπρέπεια, έλευθερίι "
δημοκρατία. Γιά αδίστακτους λαϊκιστές

πού κραδαίνουν τά σκιάχτρα του «παραδοσιακού λαϊκισμού» καί των «ιδεολογικών
αγχνλώσεών» τους (Γ . Χουρμουζιάδης,
δπ.π.). Μήν λησμονούμε τόν άμίμητο Μ .
Κωστόπουλο πού έχει ύψώσει άπό τήν
Πρωτομαγιά, ώς άλλος Παλαιών Πατρών
Γερμανός, τή σημαία τής άντίστασης ενάν
τια στους... Γερμανούς: «Σήμερα οι Γ ερ

μανοί επιδιώκουν να καταχτήσουν τη χώ 
ραμας με άλλα μέσα, τη στιγμή που από
ηχον με τις σιδερόφραχτες στρατιές του
ναζισμού. (...) Είναι όμως 1991. Το σύν
νομο των Βερσαλλιών δεν θα περάσει»!
«Ενάντια στην κομπραδόρικη αστική τάξη
m τον ιμπεριαλισμό και τους λακέδες
τους», πάντα. (« Ρ » , 3 1 .4 .’9 1 ).

Σύντροφοι, προκάνουμε...

.'Όλοι ατά Κόκκινα
ψυχοΣάββατα!
Ναί, είναι 1991. Δώκαμε, δώκαμε, πού
λέει χαί ό σοφός Χαρίλαος. Δέν έχουμε ούτε
προκάνουμε νά δώκουμε άλλα. Ούτε τά
\1%σσινά τους ούτε τά κερασάκια τους, ούτε
<αί τόν τραχανά χαί τ ’ άλλα χαραχιτσαριά
ής «σκέψης» καί τής «γλώσσας» τους έπι'-)υμοΰμε νά δοκιμάσουμε. Ή πουτίγκα εί*αι άλλη μιά άπάτη. Δηλητηριασμένη. Κρίιαπού κάποιοι καλόπιστοι έξακολουθοΰν νά
ρέφουν αυταπάτες. "Αν δέν άποφασίσουν
ή ρήξη μέ τήν έγχώρια νομενκλατούρα καί
ούς μή όρρωδοΰντες νοσταλγούς των άπάνρωπων καθεστώτων, ό Συνασπισμός θά
αταλήξει μπάμπουσκα των άντιδραστικών
" dû ΚΚΕ. "Αθυρμα καί θλιβερό προσωπείο.
1 ϊκτός καί έάν έδάκρυσαν δταν διάβασαν τό

κι εγώ πονάω για την ενότητα της Αρι" ' τεράς, μανούλα μ ’...» (X . Φλωράκης,
ιή μάζωξη του Κερατσινίου).
’ Διαβάστε μερικές σελίδες «διαλόγου»
*' ιόν «Ριζοσπάστη». Άγανακτισμένοι πολία ■'ις, Ετοιμοι νά διαπράξουν δ,τι χειρότερο,
^■ 'κρλωμένοι άπό μίσος έναντίον όποιουδή’ πε εχει διαφορετική άποψη, έπιτίθενται,
ΐρίζουν, καταρώνται, όμνύουν πίστιν στήν
^ Οικογένεια», είναι πρόθυμοι νά γίνουν ώς
«(καταδότες. Ή Κιβωτός του Περισσού έI '!>
■;ι άπ’ δλα. Πλέει στόν βούρκο τής μ ε γ α ;■;y ίτερης ά πα τη ς τού 20οΰ αίώνα. Έκείκ τών ύπαρκτοσοσιαλιστικών παραδείν$ ον. Στρέφονται στά μπααθικά καθεστώτα
•ρ^ιΑέπε κοινό άνακοινωθέν μέ τό Συριακό
^-ίί ΐπάαθ), προωθούν τήν υπόθεση τής
ΟΒας στό Πεκίνο (δπου ώς γνωστόν «χτίτν οι Κινέζοι σύντροφοι μ ε νοικοκυροmj το σοσιαλισμό» δπως έλεγε καί ό X .
λωράκης), ένώ άκόμα ή γ .γ . τους δέν ά-

πεφάσισε γιά τήν έπέμβαση στήν Τσεχοσλο
βακία, προσεύχονται πάντα γιά τήν πτώση
τού Γκορμπατσώφ, έλπίζουν στήν ’Αλβα
ν ία ...
’Έγραψα «’Α λβανία»... Μόλις προχθές
( 7 .6 .’9 1 ) πληροφορηθήκαμε ένα άκόμη
δράμα προσφύγων άπό τόν σοσιαλιστικό
παράδεισο. Εκείνο τής άπαγωγής καί άπόπειρας πώλησης πρός 2 0 .0 0 0 δρχ. τού εξαε
τούς άλβανόπουλου Φλόριαν Κολάκου.
Ναί, έ χ ε ι τ ερ ά σ τ ιες εύθύνες ή έ λ λ η ν ικ ή κ υβέρνη ση στόν χειρισμό τού δλου θέ
ματος καί ειδικότερα στήν άντιμετώπιση
τών προσφύγων. ’Αλλά οι έπιζώντες τής
περιβόητης 5ης ’Ολομέλειας κι έκεϊνοι πού
κρατούνε «ζωντανό το όραμα του σοσιαλι
σμού» (Μ . Μαΐλης, δ π .π .) καί άλβανικοΰ
μάλλον τύπου, δέν αίσθάνονται τήν άνάγκη
νά ψελλίσουν έστω κάτι γιά τίς δικές τους
εύθύνες; Ή μήπως κι αυτά είναι άντικομμουνιστική προπαγάνδα τού «άστικοΰ Τ ύ
που»; ’Ά ς μιλήσουν γιά τό δράμα αυτό οί
ευαίσθητοι φίλοι τής σοσιαλιστικής ’Αλβα
νίας καί προπαγανδιστές τών «έπιτυχιών»
της (Β . Γεωργίου καί λοιποί γνωστοί). ’Ά ς
διεξαγάγουν οί φίλοι τού λαού καί διεθνιστές μιάν «οικονομική έξόρμηση» ύπέρ τών
έγκαταλελειμμένων άπό τό αστικό κράτος
προσφύγων τής ’Αλβανίας. Ά ς διαθέσουν
συμβολικά κάποιο κατάλυμα άπό κείνα στά
όποια έχουν τήν «υψηλή κυριότητα», δπως
γράφουν οί έγγράμματοι στόν «Ρ ». Διαφο
ρετικά νά μή «σκίζουν τα ρούχα τους»
μπροστά στήν άδιαφορία τής κυβέρνησης.
(Πάντα τό ’λεγα πώς ό Μπόστ είναι ...λ ο γοκ λόπ ος).
’Αλλά ή τιμή τού σοσιαλισμού μπορεί νά
έξαργυρωθεΐ καί πάνω άπό 2 0 .0 0 0 δρχ. τό
κεφάλι. Τά ούρί τού σοβιετικού παραδείσου,
τής «πατρίδας του σοσιαλισμού, της μ ε γ ά 
λης Σοβιετικής Ένωσης» — πού σέ λίγο
δέν θά ’ναι ού'τε μεγάλη ού'τε σοβιετική— ,
προσφέρονται σέ συμφέρουσα τιμή καί ώς
«νύφες» στίς δυτικές άγορές λευκής σαρκός
(Βήμα, 2 .6 .’9 1 ). Γιά δλα βεβαίως φταίει ό
έπάρατος καί διόλου ό υπαρκτός πού οδήγη
σε σέ τέτοιαν απόγνωση καί έξευτελισμό τόν
νέου τύπου άνθρωπο. 'Ό μω ς τά διεφθαρ
μένα άστικά καθεστώτα δέν φτάνουν σέ δια
στροφή τήν πρώην Λ .Δ . Γερμανίας: «Παι

κείνος καί ή υπόλοιπη νεοσταλινική συντρο
φιά έκφράζουν τόν λαό. Καί χαρακτηρίζει
τούς αριστερούς π ο λ ίτ ε ς «Χατζηαβάτηδες». Πού ή αιδώς, πού ή έντιμότης. Έ δώ
τό θράσος τό άπύθμενον οί έντός τής Κιβω
τού άτζέντηδες τού «υπαρκτού» είναι άμε*
τανόητοι «ανθρωποφάγοι» , δπως τούς έχαρακτήρισαν προσφάτως Θεσσαλονικείς
σύντροφοί τους. Οί εύθύνες τών άριστερών
πολιτών, φορέων, κινήσεων καί κομμάτων,
πού δίδουν άλλοθι δημοκρατικότητος καί
παράταση ζωής στό κακόηθες σάρκωμα τού
Περισσού, είναι μεγάλες, δχι μόνον έναντι
τού κόσμου τής Άριστεράς, άλλά καί δλης
τής έλληνικής κοινωνίας. Ε κτός έάν ή λο
γική τού σκοπού πού αγιάζει καί τά μέσα
πρυτανεύει στή σκέψη τους, όπότε θά άντιληφθούν λίαν συντόμως δτι τό «χωνευτήρι»
τού ΣΤΝ μπορεί μέν νά «αφομοιώσει» καί
νά έξανθρωπίσει καλοπροαίρετους πού έπλανήθησαν, δχι δμως καί τά πολιτικά άπολιθώματα. ’Ά ς μείνουν έκεί στήν Κιβωτό
ώς δείγμα, καί τά δήγματά τους άς τά δοκι
μάζουν στούς συντρόφους των, δάκνοντες
άλλήλους· πώς, πότε ό σκόρπιός κεντρίζει
τήν κοιλιά του;
□

διά "κατάσχονταν” ετιειδή οι γονείς ήσαν
διαφωνούντες» καί τό κράτος τά έδιδε γιά

Εκδόσεις ΚΑΛΕΝΤΗ
Μαυρομιχάλη 5
Τηλ.: 3623553, 10679 ΑΘΗΝΑ

ύποχρεωτική υιοθεσία ή τά έβαζε σέ δημό
σια ιδρύματα (καί τούς γονείς πολλάκις στά
ψυχιατρεία), μάς πληροφορεί ή «Αυγή»
( 2 .6 .’9 1 ).
Κι ό κύριος Μαΐλης όμιλεί γιά τήν τιμή
καί συνείδηση τού λαού. Καί θεωρεί δτι έ-

Αθήνα, 8.6. ’91
Μ α ν ώ λ η ς Β α σ ιλ ά κ η ς

—Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι Δημήτρη Τσιμπουκίδη

Ο ΠΟΛΥΒΙΟΣ
κ α ι Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ

S1K

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
• ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΙ

ΕΛΛΗ ΝΙΚ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το χάσμα èvavxt της ΕΟΚ διευρύνεται!
του Α. Βυζάντιου
ε ένα πραγματικά ενδιαφέρον άρθρο
^ ' του Κ. Τσαλόγλου στο προηγούμενο
τεύχος του «ΑΝΤΙ» επισημαίνεται
μεταξύ άλλων ότι «η ελληνική οικονομία
χάνει συνεχώς έδαφος σε σχέση με τις οικο
νομίες των άλλων κρατών - μελών της
ΕΟΚ».
Πράγματι είναι κοινή διαπίστωση όλων
των διεθνών και μη οργανισμών (ΔΝΤ,
ΟΟΣΑ, EUROSTAT κ .λ π .) αλλά και των υ
πουργείων (προ πάντων αυτά) Εθνικής Οι
κονομίας και Οικονομικών ότι η ελληνική
οικονομία αποκλίνει αντί να συγκλίνει εκεί
νης των άλλων κρατών - μελών, γεγονός
που περιορίζει τις δυνατότητες ενσωμάτω
σης της χώρας στην νέα ΕΟΚ που θα προκύψει μέσα από την ολοκλήρωση της εσωτερι
κής αγοράς της, την οικονομική και νομι
σματική ένωση και την πολιτική ένωση.
Ο κίνδυνος περιθωριοποίησης της ελληνι
κής οικονομίας στα αμέσως προσεχή χρόνια
επισημάνθηκε πρόσφατα και από τον ίδιο
τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέ
λευσης του συνδέσμου ελληνικών βιομηχα
νιών, ενώ δεν ήταν τους τελευταίους μήνες
λίγες οι αναφορές επιφανών πολιτικών και
προσωπικοτήτων στο ίδιο θέμα.
Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της αλήθειοίς που περιέχεται στις δυσοίωνες προ
βλέψεις για την εξέλιξη των οικονομικών
μεγεθών στην Ελλάδα αρκεί και μόνο να α 
ναφερθεί ότι ήδη είναι εξαιρετικά δύσκολο
να προσεγγίσει η εθνική μας οικονομία τις
αντίστοιχες των άλλων κρατών. Πριν μία
δεκαετία, όταν η Ελλάδα εντάχθηκε στις
ευρωπαϊκές κοινότητες το ΑΕΠ της κάλυπτε
κάτι περισσότερο από το 52% του μέσου ό
ρου των ΑΕΙΙ των άλλων κρατών - μελών.
Σήμερα και ενώ στην ΕΟΚ έχουν ενταχθεί
και η Ισπανία και η Πορτογαλία, οι περισ
σότερες περιοχές των οποίων περιλαμβά
νονται μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων
περιοχών της κοινότητας, το ΑΕΠ της Ε λ
λάδας καλύπτει λιγότερο από το 48% του
μέσου όρου των ΑΕΠ των άλλων «11».
Σημειώνεται ότι το παραπάνω ποσοστό
(48% ) θεωρείται «επιεικές» και ότι ο ακα
δημαϊκός Ά γγελ ος Αγγελόπουλος κατεβά
ζει το ποσοστό αυτό κάτω από το 40% .
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Αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα άλλο
παρά ότι η Ελλάδα όχι μόνο δεν κατόρθωσε
να σμικρύνει το άνοιγμα της ψαλλίδας του
εισοδήματος της σε σχέση με το εισόδημα
των άλλων χωρών - μελών αλλά αντίθετα
το άνοιγμα αυτό μεγεθύνθηκε.
Παράλληλα, και προς λύπην όλων βε
βαίως ακόμα και σήμερα, ένα έτος μετά την
επιβολή του σταθεροποιητικού προγράμμα
τος, τίποτα δεν δείχνει ότι η Ελλάδα θα κα
λύψει το άνοιγμα της ψαλλίδας ώστε να κα
ταστεί δυνατή η συμμετοχή της στις επόμε
νες φάσεις της οικονομικής και νομισματι
κής ένωσης.
Και επειδή οι αριθμοί μιλούν μόνοι τους
αρκεί να αναφέρει κανείς ότι το ΑΕΠ της
Ελλάδας ανέρχεται με περισσότερο βραδείς
ρυθμούς από ό,τι των άλλων κρατών - με
λών ^ τ ι οι επενδύσεις (δημόσιες και ιδιωτικέςς) αυξάνονται με χαμηλούς ρυθμούς

(Α.Δ.).
Αν λάβουμε υπόψιν μας ότι το κατά κε
φαλήν δημόσιο χρέος στην Ελλάδα είναι το
υψηλότερο από ό,τι σε οποιονδήποτε άλλο
κράτος - μέλος της ΕΟΚ, ενώ παράλληλα οι
δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους αυτού
προσεγγίζουν και σε αρκετές περιπτώσεις υ
περβαίνουν τις αντίστοιχες δαπάνες χωρών
του τρίτου κόσμου, συμπληρώνουμε έτσι
την εικόνα του πλαισίου μέσα στο οποίο κα
λείται η Ελλάδα να συμμετάσχει στις επό
μενες φάσεις της οικονομικής και νομισματι
κής ένωσης. Κατ’ ανάγκη λοιπόν συζητούνται πια ολοφάνερα σε επίπεδο συμβούλων
και υπουργών οι δυνατότητες επαναδια
πραγμάτευσης του εξωτερικού χρέους μας.
Έτσι και αλλιώς πάντως, ολόκληρη, η π α 
ραγωγική μηχανή της χώρας εργάζεται ου
σιαστικά για την εξόφληση χρεών και τα δη
μόσια ελλείμματα.
Στα λιγοστά κατά συνέπεια περιθώρια
που απομένουν, καλείται αυτή η κυβέρνηση,
όπως άλλωστε οποιαδήποτε κυβέρνηση και
αν ήταν στην εξουσία, να καλύψει τα κενά,
να προσεγγίσει τις οικονομικές πολιτικές
των άλλων κρατών - μελών, να μειώσει τις
δημόσιες δαπάνες, να περιορίσει τον πληθω
ρισμό, να αυξήσει τα επίπεδα επενδύσεων
και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.
Δυστυχώς όμως συμβαίνει ακριβώς το αντί
θετο. Τα κενά δεν περιορίζονται, η προσέγ

γιση των οικονομικών πολιτικών κατέσ·^
νεκρό γράμμα, αφού και οι δημόσιες δαπ<
νες αυξάνονται και τα ελλείμματα, ενώ
πληθωρισμός παρά τον πρόσκαιρο περιορ
σμό το μήνα Μάιο παραμένει σε υψηλά ετ,,
πεδα και είναι υπερτριπλάσιος του μέσου "
ρου της ΕΟΚ. Τα πρόσκαιρα επίσης era
χεία σχετικά με τη βελτίωση στο έλλειμρ
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 2
χαροποίησαν ιδιαίτερα τα κυβερνητικά σι
λέχη, δεδομένου ότι γνωρίζουν ότι το φθιν
πώρο θα επανέλθουμε και σ’ αυτόν τον 1
μέα στις παλιές γνώριμες καταστάσεις.
Ο κύριος πάντως προβληματισμός τ 'κυβερνητικών στελεχών εστιάζεται στις ί
νατότητες απορρόφησης όλων των κε^
λαίων που δικαιούται η χώρα στα πλαί<
του κοινοτικού πλαισίου στήριξης για την
λοποίηση των σχεδίων περιφερειακής œ
πτύξης. Τα κεφάλαια αυτά, τα οποία στ
φονται απευθείας σε επενδύσεις, αναμενό'
ότε θα έδιναν μία νέα πνοή στο δημόσιο [
ιδιωτικό τομέα και· θα συμπαρέσυραν (
δρόμο προς την ανάπτυξη ολόκληρη τη )
ρα.
Έ τσι θα ήταν δυνατόν να σμικρυνθεί
χάσμα μεταξύ της ελληνικής οικονομίας
των οικονομιών των άλλων κρατών · μεΐ
αλλά δυστυχώς αυτό δεν φαίνεται να γ
ται επειδή άλλα κράτη - μέλη δικαιούχα
αυτά χρηματοδοτήσεων της Ε Ο Κ έχουν ι
ταχύνει σημαντικά την απορρόφηση κε
λαίων που τους ανήκουν στα πλαίσια
κοινοτικού (δικού τους) πλαισίου στήρι!

it;

h,

^
I;

Δεν χρειάζεται συνεπώς να είναι κανί
«Κασσάνδρα» για να αντιληφθεί το μέγι
των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η χι I
για να ενσωματωθεί μετά το 1994 c
Ε Ο Κ όπως αυτή αναμένεται ότι θα δια),
φωθεί.
Και αυτό δυστυχώς δεν το έχουν αντ
φθεί όλα τα κυβερνητικά στελέχη τα ο: %[.
επιδίδονται όχι σε αγώνα δρόμου για ν
λοποιηθούν γρήγορα τα έργα, αλλά σ
i
γώνα διορισμού «φίλων και γνωστών»
έχει φυσικά σαν αποτέλεσμα τη διόγκ
Pc
των δημοσίων ελλειμμάτων αντί τον πί
ρισμό τους, που αποτελεί έναν από τους
σικότερους όρους χορήγησης του δάνειε
( Ι Α. )

AA: 3954 ΑΔ: 36 (διάφορα ΚΑΣΤ.) Φ: 4
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---------------------------- -----

Βασίλης Γκουρογιάννης
Διηγήσεις παραφυσικών φαινομένων

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
--------------------—

r

Γιώργος Κακουλίδης
Το σύνδρομο tou Παρδένη (Α(ρήγ.)

—

Γιώργος Ξενάριος
Η πιώση του Κωνσταντίνου

(Αφηγήματα)
Ντίνος Λημόπουλος
Η μεσαία όχ8η (Mud.)

—

(Ποιητικόαφήγημα)
Μαρία Πολενάκη
,
Μη... είμαι ακόμα ζωντανή (Mud.)
χάοος Ροώσοος
Ο τελευταίος της συντεχνίας (Νουβ.)

Μαλβίνα Κάραλη
Αδώος σαν αγαπημένος (Αφήγ.)
Ιωάννα Καρατζαφέρη

Αλέξης Σεβαστάκης
Ο ύπνος έφευγε προς tov ουρανό 'Mud.)

Η ώρα ιου λύκου (Mud.)
Νίκη Μαραγκού
Μια στρώση άμμου (Αιηγημ.)
Παύλος Μάτεσις
Η μητέρα του σκύλου (Mud.)
Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ
Από την άλλη όχδη του χρόνου (Mud.)
Γιώργος Μιχαηλίδης
Τα φονικά (Mud.)

Γιώργος Σκούρτης
Το χειρόγραφο της Ρωξάνης (Νουβ.)

Αντώνης Σουρούνης
Πάσχα στο χωριό (Νουβ.)

Μαριάννα Τζιαντζή
Παπούτσια για πέταμα (Mud.)

Ευγενία Φακίνου
Ζάχαρη στην άκρη (Mud.)

Λημήτρης Νόλλας
Ονειρεύομαι τους φίλους μου (Αιηγήμ.)
Γιάννης Ξανθούλης
Το ροζ που δεν ξέχασα (Mud.)

Λιονύσης Χαριχόπουλος
Εναντίον του Marlboro (Mud.)
Τη νύχτα που ’φύγε ο Μπούκοβι (Αιηγήμ.)

Ε κδόσεις Κ αςτανιωτη
: Η σύγχρονη εκδοτική παρουσία στα ελληνικά γράμματα

Περί βυμ,βάσεως Magic-II
συνέχεια...
Για 14η μέρα συνεχίστηκε
μετ’ εμποδίων στο Δ’
Τριμελές Πλημμελειοδικείο
Αθήνας η δίκη για τον τρόπο
με τον οποίον διατέθηκαν
600.000.000 γαλλ. φράγκα
αρχικά και άλλα 300.000.000
στην συνέχεια, για την
απευθείας αγορά 207
βλημάτων και άλλων 100
αντίστοιχα, από την γαλλική
εταιρεία M atra .
Και το ενδιαφέρον της δίκης
περιεστράφη κυρίως γύρω από
το αδίκημα της απιστίας που
αφορά τους περισσότερους
εμπλεκομένους
στρατιωτικούς.*•

Σ

ύμφωνα με τα νομικά κείμενα «η α
ντικειμενική υπόσταση του εγκλήμα
τος της απιστίας, συνίσταται τις πρά
ξεις ή παραλήψεις πράξεων, ή οφειλομένων
ενεργειών, κατά την διαχείριση ξένης πε
ριουσίας, συνεπαγόμενης ζημίας, πράξεων
που τελούνται εκ προθέσεως, χωρίς να α
παιτείται σκοπός ωφελείας όπως π .χ . η διά
συμβάσεως ανάθεση προμήθειας διαφόρων
ειδών εις τιμάς ανωτέρας των εν τη αγορά,
βλέπε Α .Π . 41 του 1959 (αυτ. Θ! 2 5 6 )» .
Τα νέα στοιχεία της υποθέσεως που προέκυψαν κυρίως από την κατάθεση του ειδι
κού συνεργάτη του περιοδικού μας αεροναυ
πηγού - μηχανικού Κ. Χατζηαναστασίου,
και πρώην αξιωματικού της Αεροπορίας εί
ναι:
• Μία τεχνική έκθεση συγκρίσεως αμερι
κανικών και γαλλικών βλημάτων, από την
οποία προκύπτει ότι το οπλικό σύστημα M i
rage με ανηρτημένα αμερικανικά AIM-9L εί
ναι περίπου 2 φορές πιο αποτελεσματικό α
πό το οπλικό σύστημα M irage με βλήματα
Magic II. Συνεπώς τα αμερικανικά βλήματα
ήταν όχι μόνον πολύ φθηνότερα, αλλά πολύ
αποτελεσματικότερα. Τα ποσοτικά στοι
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χεία της εκθέσεως στηρίζονταν σε συνημμέ
νες επιστημονικές πηγές.
Μεταξύ των 10 συνηγόρων υπεράσπισης
υπήρξε διάσταση απόψεων, αν η έκθεση αυ
τή έπρεπε να γίνει αποδεκτή και να διακοπεί
η δίκη ώστε να προσβληθεί τεχνικά, ή να
θεωρηθεί απλά ως καταγραφή των τεχνι
κών απόψεων του μάρτυρα που κατατίθεντο. Τελικά υπερίσχυσε η τελευταία άποψη.
• Τεκμηρίωση των διαδικαστικών παρα
βάσεων αναφορικά με το νομικό πλαίσιο
προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων
(Π .Δ . 7 8 5 /7 8 ). Οι παραβάσεις αυτές αφο
ρούσαν στην μη σύνταξη προδιαγραφών
σύμφωνα με το άρθρο 16, την συγκρότηση
Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής μετά
την απόφαση του AΑΣ και όχι πριν, την μη
ποιοτική σύγκριση εναλλακτικών λύσεων
κτλ.

• Ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων, δυνατό
τητας πιστοποίησης δηλαδή του M IR A G E
για αμερικανικά και γενικά μη γαλλικά
βλήματα, από διάφορους φορείς όπως ΚΕΤΑ, ελληνικές ή ξένες εταιρείες { R A Y T H E 
O N ) κτλ.
Τελικά η αγορά αυτή που κόστισε όσο το
βάρος 15.000 κιλών χρυσού, αφήνει πολλά
ερωτηματικά, και ίσως σηματοδοτήσει τον
τρόπο με τον οποίον θα εκτελούνται μελλον
τικά σχετικές προμήθειες.
Έτσι η οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει
να δίνει τελεσίδικη απάντηση αν πληρούται
ή όχι η αντικειμενική υπόσταση του εγκλή
ματος, δηλαδή:
Πρώτον, εάν υπήρξαν παραλήψεις (δια
δικαστικές ή ά λ λ ες).
Και δεύτερον, εάν υπήρξε ζημία.
Το πρώτο σκέλος θα βοηθήσει ώστε να υ
πάρξει ένα πλαίσιο προμηθειών που δεν θα
μπορεί να παραβιασθεί μελλοντικά. Για το
εάν υπήρξαν ή όχι παραβάσεις θα μπορούσε
να γνωματεύσει η ολομέλεια των νομικών
συμβούλων Διοίκησης.

Για το δεύτερο σκέλος, που αφορά κυρίως
τεχνικής μορφής ερωτήματα θα μπορούσε
να αποφανθεί επιτροπή πραγματογνωμόνων
(καθηγητές ΕΜΠ κτλ.) που τελεσίδικα θα
δώσει τεκμηριωμένη απάντηση στο κρίσιμο
αυτό ερώτημα, πέραν απόψεων όπως «ά-

κουσα», «μου είπαν», «η γαλλική φιλοσοπΙ
φία» κτλ.
Μ ια τέτοια προσέγγιση θα απεθάρρυνζ
μελλοντικές προμήθειες που δεν θα στηρί
ζονταν στην «βέλτιστη λύση», και αυτό θο
εκτιμούνταν δεόντως από τις επόμενες γε
νιές.

C

Εκδόσεις

ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗΣ
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Ερεσσού 9
τηλ. 3629.675

Ιούλιος Βέρν
Ο προφήτης τη ς διαστημικής εποχής μας. Ο συγ
γραφέας που οραματίστηκε, πριν τόσα χρόνια, τις
επιστημονικές κατακτήσεις της ανθρωπότητας,
που πλούτισε τη φαντασία των παιδιών.
Δεκαπεντάχρονος πλοίαρχος
Μιχαήλ Στρογκώφ
Ροβήρος ο κατακτητής
Ο κυρίαρχος του κόσμου
Ο φάρος στην άκρη του κόσμου
20.000 λεύ γες κάτω από τη θάλασσα
Τα 500 εκατομμύρια της Μπεγκούμ
Το αστέρι του νότου
Από τη Γη στη Σελήνη
Γύρω από τη Σελήνη
Ο Πύργος των Καρπαθίων
Ταξίδι στο κέντρο της Γης
Π έν τε βδομάδες μ ε αερόστατο
Τα παιδιά του πλοίαρχου Γκραντ
Το μυστηριώδες νησί
Ο γύρος του κόσμου σε Θ0 μέρες
Σχολή Ροβιναώνων
Το Αιγαίο στις φλόγες
Πλωτή πολιτεία
Μ αύρες Ινδίες
Δράμα στη Λιβονία
Ο υπέροχος Ορενόκος
Το μυστικό του Βίλχεμ Στόριτζ
Π ερ ιπ έτειες Κινέζου στην Κίνα
Το εναέριο χωριό
Χωρίς πάνω και κάτω
Ο πιλότος του Δούναβη
Βορράς εναντίον Νότου
Η εισβολή της θάλασσας
Ο Τσάνσελορ
Κλαύδιος Μπομπαρνάκ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΔΑΝΑΟΣ
Μ α υ ρ ο μ ιχά λ η 6 4 τηλ. 3604161
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ΞΕΚΙΝΑΜΕ TO ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
Γ ΙΑ Μ ΙΚ Ρ Α Π Α Ι Δ Ι Α

Λ. Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου

Μ ΕΧΡΙ 10 Ε Τ Ω Ν (Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Α )

Π Α ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΣΠΙΉ Π Α ΠΕΝΤΕ
Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ
ΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΔΑΣΟΣ
ΛΑΘΟΣ, ΚΥΡΙΕ ΝΟΪΓΚΕΡ

Λ Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ (4 τίτλο ι)
)Ιΐ
1
ι!

Ο ΜΠΑΜΠΑΡ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Ο ΜΠΑΜΠΑΡ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
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Ντομιτίγ ντε Πρεσσανσέ
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ΜΙΑ ΞΥΛΙΑ Π Α ΤΗ ΝΑΦΤΑΛΙΝΗ
ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟ
ΝΑΦΤΑΛΙΝΗ
ΘΑ ΤΟ ΠΩ ΣΤΗ ΜΑΜΑ ΜΟΥ

Άντα Γανώση
(Κείμενα Αργυρώ Κοκορέλη)
Ο ΣΙ ΚΑΙ Ο ΜΠΟ
Γ ΙΑ Π Α Ι Δ Ι Α

η

I
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Α Π Ο 9 Ε Τ Ω Ν ΚΑΙ Π Α Ν Ω
Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν ΙΑ
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Ντιμίτερ Ινκιόψ

Η ΟΝΕΙΡΩ

Μ αρία Γκρίπε
ΛΟΕΛΛΑ, Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΑ ΜΠΕΡΤΑ

Μιοέλ Τουρνιέ
Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ή Η ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ ΖΩΗ

Γ. Γρηγοριάδου-Σουρέλη
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΡΜΑ
ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ
Ο ΜΙΚΡΟΣ ΜΠΟΥΡΛΟΉΕΡΗΣ

Λίτοα Ψαραύτη
ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΓΕΝΕΙΑΔΑΣ
ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΧΙΔΝΑΣ

Μαρία Αβρααμίδου

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΝΗΓΟΣ
Η ΜΥΡΤΩ ΚΑΙ Ο ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΜ

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΙΚΟ ΑΔΕ ΡΦΟ ΜΟΥ

Ε. Μαντέλου

Μ. Κοντολέων

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ

ΤΟ 33

Ε. Τσιάλτα

Ηρώ Παπαμόοχου

Η Π Α Π Α ΜΟΥ Η ΜΑΠΣΣΑ

ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΣΠΙΤΙ (2 τόμοι)

Κ Σφαέλλου

Ρενέ Γκιγιό

Π Α ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ

Ζωρζ Σαρή

Ναταλία Σαλόμκο

«

■φ
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Μ Αοιζου

ΤΑ Χ ΕΠ Α
ΤΟ ΠΑΡΑΡΑΛΙΑΣΜΑ
ΚΡΙΜΑ ΚΙ ΑΛΙΚΟ

ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Peter Dickinson
ΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΟΡΑΚΙ

4
ΕΚ Δ Ο ΣΕΙΣ

ΠΑΤΑΚΗ N ucnxapd 3, 106 78 Αθήνα, τηλ. 3638362 (Κεντρική διάθεση: Εμμ. Μ πενάκη, Αθήνα)
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΕΣ

Έ να ς ευρηματικός μεσάζων

Στα σύγχρονα πεδία μαχών, οι
ασφαλείς και σίγουρες
επικοινωνίες μεταξύ του κέντρου
διοίκησης και των μονάδων, είναι
αυτές που κρίνουν σε μεγάλο
βαθμό την έκβαση της μάχης.
Σε κάποια άλλα «πεδία μαχών»
οι....μίξες είναι αυτές που κρίνουν
την έκβαση της «μάχης » έστω και
αν το αποτέλεσμα ισοδυναμεί
ουσιαστικά με προδοσία από
εκείνους που συγκαλύπτουν και
αποκρύπτουν τα γεγονότα...

Στο μέσο ο χ. Αθ. Τσούκας έχοντας δεξιά του τον διευθυντή τη ς SEL, στην εχθεση Defendory
του 1988.

πόλεμος των μεσαζόντων που λυμαί
νονται τις προμήθειες των Ενόπλων
Δυνάμεων, σχεδόν πάντα, έχει μόνον ένα
θύμα: το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνά
μεων.
Όμως η περίπτωση της αγοράς από τον
Ελληνικό Στρατό των ασυρμάτων SEM 180/
190 και SEM 192 της γερμανικής εταιρίας
SEL - ALCATEL δεν είναι μία ακόμα συνη
θισμένη περίπτωση αγοράς πολεμικού υλι
κού με την καταβολή από την ενδιαφερομένη εταιρεία μίζας στον αντιπρόσωπο. Κι
αυτό γιατί τα συστήματα επικοινωνίας SEM
190 και ενδοεπικοινωνίας SEM 180, τοποθετηθήκαν και τοποθετούνται στα τεθωρα
κισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού
«Λεωνίδας» που κατασκευάζει η ΕΛΒΟ.
Από τη μέχρι στιγμής χρήση τους, τα συ
στήματα αποδεικνύονται σχεδόν άρχηστα,
προβληματικά και η χρήση τους σε πραγ
ματικές συνθήκες μάχης -σύμφωνα με
μαρτυρίες αξιωματικών- θα δημιουργήσει

Ο
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σοβαρά προβλήματα επιθιωσιμότητας στα
οχήματα. Και οχήματα μεταφοράς προσω
πικού, χωρίς δυνατότητες απροβλημάτιστης ένταξης σε καιρό πολέμου στο δίκτυο
C3 (Διοίκηση - Έλεγχος - Επικοινωνίες) ση
μαίνει οχήματα κατεστραμμένα και εκα
τόμβες νεκρών.
Αντιπρόσωπος της γερμανικής εταιρείας
στην Ελλάδα είναι ο κ. Αθανάσιος Τσούκας
ιδιοκτήτης της VALPAC LTD.
Ο κ. Αθ. Τσούκας ήταν υπολοχαγός το
1967 όταν οι συνταγματάρχες πραγματο
ποιούσαν το πραξικόπημά τους. Υπηρετού
σε στην Β' Μοίρα Καταδρομών στο Διόνυ
σο και ήταν υπασπιστής του χουντικού Γιώργου Κωνσταντόπουλου που πρόσφατα
αποφυλακίστηκε.
Πέρασε εύκολα στο νέο επάγγελμα ο κ.
Αθ. Τσούκας. Ειδικά για την περίπτωση των
ασυρμάτων και των ανταλλακτικών που τα
συνοδεύουν έχει υπογράψει τέσσερα ξ ε 
χωριστά συμβόλαια, με πολύ ενδιαφέρο

ο

ντες όρους και επίσημη προμήθεια 5% στ<ν=
τρία και 13,5% στο τέταρτο και πιό «ζουμε|Ι
ρό» με ημερομηνία 3 Μαρτίου 1989 αφοί
το κόστος του υλικού έφτασε τα 2,5 δισε
κατομμύρια δραχμές, συν 543.858.100 δρα
χμές το κόστος των ανταλλακτικών.
Δηλαδή μόνο για τα συστήματα των «Λε
ωνίδας» η μίζα ξεπέρασε τα 415.000.001
δραχμές! Και όλα αυτά με εξαιρετικά ύπο
τττες μεθοδεύσεις. Συγκεκριμένα, ενώ γκ
όλα τα υποσυστήματα πρόσθετου εξοπλι
σμού του οχήματος «Λεωνίδας», έγιναν δι
αγωνισμοί και υπεγράφησαν συμβάσεις μι
τους μειοδότες, τα συγκεκριμένα συστή
ματα ανατέθησαν απ’ ευθείας στην SEI
χωρίς διαγωνισμό!
Το συγκεκριμένο σκάνδαλο, αποδεικνύί
ότι το γερμανικό «λόμπυ» των μεσαζόντω
ήταν αντάξιο του γαλλικού των Λούθαρη
Τσάτσων.
Τεράστιες και οι ευθύνες της πολιτική«
ηγεσίας του υπουργείου αφού όλα τα σχε

σύμφωνα με τους παρακάτω όρους».
Δυστυχώς η ευσυνειδησία του αυτή κα
θώς και αυτών που τον καλύπτουν, δεν
«εκτιμήθηκε» από τους σημερινούς υπεύ
θυνους των προγραμμάτων απορρόφησης
των μεριδίων της γερμανικής βοήθειας, οι
οποίοι σε υπόμνημα τους καταγγέλουν ότι
«Απ’ ό,τι συνάγεται από μιά σειρά στοιχεί
ων, τα τελευταία χρόνια ακολουθείται μιά
σκανδαλώδης εύνοια προς την γερμανική
εταιρεία SEL. Η εταιρεία έχει προμηθεύσει
μεγάλο αριθμό ασυρμάτων και ανταλλακτι
κών (616 του 9ου Γερμ. Μεριδίου -1 7 5 του
11ου - 953 του 12ου Γερμ. Μεριδίου και
είναι υπό προμήθεια άλλοι 363 του 13ου
Γερμ. Μεριδίου)».

τικά έγγραφα για την αγορά των ασυρμά
των τους είχαν κοινοποιηθεί.
Η προμήθεια των ασυρμάτων έγινε είτε
με απευθείας ανάθεση είτε μέσω των γερ
μανικών μεριδίων στρατιωτικής βοήθειας
προς τη χώρα μας, που ισοδύναμε! με
απευθείας ανάθεση. Αλλά σύμφωνα με την
γερμανική νομοθεσία, απαγορεύεται ρητώς
I η διαμεσολάθηση μεσάζοντα όταν, πρόκει
ται για δωρεάν βοήθεια προς άλλη χώρα.
Αλλά και η ελληνική νομοθεσία προβλέπει
ανάλογες ρήτρες.
Τι έγινε λοιπόν; Ο κ. Αθ. Τσούκας, με τον
οποίο επικοινώνησε το περιοδικό, ισχυρί
στηκε ότι από διετίας δεν ασχολείται με
την ALCATEL-SEL που προμηθεύει τους εν
λόγω ασυρμάτους, ότι δεν έχει πάρει προ
μήθεια και ότι απλώς μισθοδοτήθηκε κάπο
τε σαν υπάλληλος γερμανικής εταιρείας.
Αυτόν τον ισχυρισμό ότι πρόκειται για
I υπάλληλο και όχι για αντιπρόσωπο χρησι
μοποιούν όλοι οι έμποροι όπλων στην Ελ
λάδα.
0 κ. Α. Τσούκας όμως πρέπει να έδειξε
εξαιρετική ευσυνειδησία στην προώθηση
των προϊόντων των SEL-ALCATEL, αφού
και η (δια η εταιρεία στο συμβόλαιο υπ’
αριθμ. 231Τ1130 που του αποστέλει στις 26
Νοεμβρίου 1987, αναφέρει επί λέξει: «Έπει
τα από την προθυμία σας να βοηθήσετε τις
SEL-ALCATEL να εξασφαλίσουν συμβό
λαιο με τον Ελληνικό Στρατό, σας προτεί
νουμε να αναλάβετε αντιπρόσωπός μας

3881971896

του παντελούς εκπεσμού ηθών και συνει
δήσεων μπορούν να δικαιολογήσουν πολλά
πράγματα. Ακόμα και τον κίνδυνο να μεί
νουν σε καιρό πολέμου τα «Λεωνίδας» χω
ρίς επικοινωνίες, αφού όπως χαρακτηριστι
κά αναφέρει το υπόμνημα του Γραφείου
Μελετών του ΓΕΣ «Το υλικό δεν είναι από
λυτα αξιόπιστο, όπως απαιτείται σε τέτοιου
είδους υλικά. Από τις σοβαρές διαφορές

OT 0- ’.* txTE·
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Φυσικά, όπως όπως προαναφέραμε οι
συμβάσεις αυτές είναι με απευθείας ανά
θεση και το υπόμνημα συνεχίζει: «Η εύνοια
αυτή είναι παντελώς αδικαιολόγητη».
Εμείς δεν θα συμφωνούσαμε ότι είναι «πα
ντελώς αδικαιολόγητη», αφού μερικές εκα
τοντάδες εκατομμύρια δραχμές την εποχή
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Στο δημοσιευόμενο e x tra it , ô κ. A. Τσούκας, λαμβάνει μέσω της C IT IB A N K 55.267 μάρκα που πι
στώνονται στον λογαριασμό του, υπ’ αριθμ. 720/5518/007. Αιτιολογία: «Πληρωμή προμήθειας για
προώθηση στον Ελληνικό Στρατό του συμβολαίου υπ’ αριθμ. 0953-3-40541». Ημερομηνία

15/7/1988. Η C IT IB A N K φαίνεται ότι είναι τελικά η τράπεζα που προτιμούν για να διακινούν τις μϊζες
οι άνθρωποι της «πιάτσας».

που έχουν διαπιστωθεί στην δομή υλικών
του (διού τύπου, αποδεικνύεται πως σε
πολλές περιπτώσεις έχει δώσει (η SEL) υλι
κό που δεν είναι πρόσφατης κατασκευής,
αλλά παλαιός σχεδιάσεως που το είχε αποθηκευμένο»! Δυστυχώς το υλικό που παρα
λάβαμε, δεν ήταν απλώς αποθηκευμένο,

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Η γαλλική εταιρεία ALCATEL είναι
μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διε
θνώς στο χώρο των τηλεπικοινωνιών.
Πριν μερικά χρόνια αγόρασε την πλειοψηφία των μετοχών ενός άλλου μεγάλου
ονόματος στον χώρο των τηλεπικοινω
νιών, της γερμανικής Standard Elekthc
Lorenz AG (SEL). Στην Ελλάδα η ALCA TEL φέρεται ως ιδιοκτήτρια της εται
ρείας «Μανούλι Ελλάς». Τα κέρδη της
ALCATEL στην Ελλάδα για το 1990 έ
φτασαν τα 450 εκ. δραχμές.

αλλά και υπερτιμολογημένο. Ιδού τι γράφει
σχετική αναφορά: «Από την επιτροπή πα
ραλαβών διαπιστώθηκε ότι ορισμένα υλικά
είχαν υπερτιμολογηθεί (αξία 2.351.366 γερ
μανικά μάρκα), γεγονός που ομολόγησε η
SEL, προσπάθησε όμως να το αποδώσει
σε.... ανθρώπινο λάθος»!
^
Από αυτά τα «ανθρώπινα λάθη όμως ανέ
βαινε ταυτόχρονα και η μίζα του κ. Α.
Τσούκα, αφού όπως αναφέρει το συμβό
λαιό του με την SEL-ALCATEL «Λαμβάνοντες υπ’ όψιν τις υπηρεσίες σας θα πάρετε
προμήθεια 13,5% στο ποσό του συμβο
λαίου».
Κι εδώ βέβαια υπάρχουν κάποια ερωτή
ματα προς τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας
και Οικονομικών:
• Τι μέτρα ελήφθησαν αν ελήφθησαν ενα
ντίον αυτών που υπέγραψαν από την πλευ
ρά του ΥΕΘΑ αυτές τις συμβάσεις.
• Τι θα γίνει με τους ασυρμάτους που απο
δείχθηκαν προβληματικοί; Υπάρχει πρό
γραμμα αντικατάστασης ή βελτίωσής τους;
• Ο κ. Α. Τσούκας πλήρωσε τους φόρους
που αναλογούν στη μίζα που εισέπραξε;
Γιατί το συμβόλαιο με τις SEL-ALCATEL
είναι σαφές: «Υπόκεισθε σε πληρωμή κάθε
είδους φόρου που θα σας επιβληθεί για τις
πληρωμές που θα λάβετε», αναφέρει.
• Τι μέτρα ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν εναντίςν των SEL-ALCATEL από το
ΥΕΘΑ.
Αναμένουμε τις απαντήσεις και θα επα
νέλθουμε με ακόμα περισσότερα στοιχεία
στο επόμενο τεύχος. Γιατί υπάρχουν τα
στοιχεία και είναι πολλά.
Τάσ ος Γκουριώ της
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ΔΙΕΘ ΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ:

Το κουρδικό ζήτημα σήμερα
Πέμπτη 6 και Παρασκευή 7 Ιουνίου

ο Σ αββατοκύριακο αυτό κρίνεται γ ια ά λ λ η μία φορά η τύ χη του κουρδικού

Τ

λα ού. Η προθεσμία που έχει τεθεί για την λήξη τω ν συνομιλιώ ν μεταξύ
Β α γδά τη ς και κούρδικης ηγεσίας εκπνέει. Θ α τελεσφορήσουν αυτές οι
συζητήσεις που κανένα α π ό τα α ντιμ α χό μ ενα μέρη δεν ήθελε α λ λ ά και δεν

μπορούσε να αποφύγει; Υ π ά ρχει η πιθανότητα να παραταθεί ο χρ όνος μ έ χ ρ ι τις
2 0 Ιουνίου. Ο υσιαστικά όμω ς τίποτε δεν α λ λ ά ζει.
Τ ι ειδική σημασία όμ ω ς μπορεί να έχουν όλα αυτά για μας τους Έ λ λ η ν ε ς;
Έ χ ο υ ν μία σημασία μ εγαλύτερη α π ό το να καλούν σε α λ λ η λ εγ γ ύ η προς έναν
λα ό που υποφέρει;
Τ ο Κουρδικό έχει συσχετισθεί στη συνείδηση του νεοέλλη να με τα ά λ λ α εκκρεμή
ζητήματα του τρίτου κόσμου. Α λ λ ά επειδή τα «τριτοκοσμικά» θεωρούνται
πα ρ ω χη μ ένα ελά χιστο είναι και το ενδιαφέρον μας — πέρα φυσικά από την
αποδεδειγμ ένη α λ λ η λ εγ γ ύ η προς τους Κ ούρδους.
Δ εν μπορεί παρά να προβλη μ ατίζει το γ εγ ο νό ς ότι η μόνη μ έχρ ι σ τιγμ ή ς χώ ρ α
— και η πρώ τη— που έσπασε το διπλω μ ατικό εμ πά ργκο του Ιράκ είναι η
Τ ουρκία. Τ ις επόμενες ημέρες ο υπουργός Ε ξω τερικώ ν του Ιράκ, Τ αρίκ Α ζίζ,
επισκέπτεται την Ά γ κ υ ρ α μετά από επίσημη πρόσκληση. Τ ο ν διαμεσολαβητικό
ρόλο γ ια τη συνάντηση αυτή ανέλαβε ο σοσιαλιστής Ε τσεβίτ ο οποίος μ ετέβη γ ι ’
αυτό το σκοπό στην Β αγδάτη και φέρεται ότι δήλω σε: «Μ εσ ολα β ώ εξ ονόματος

Μ

ε αυτό το σκεπτικό οργανώθηκε α
πό την Ελληνική Επιτροπή Διι
θνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύη'
(ΕΕΔΔΑ), το Πάντειο Πανεπιστήμιο και τ
περιοδικό ΑΝΤΙ, το Διεθνές Συμπόσιο μθέμα «Τ ο Κουρδικό Ζήτημα σήμερα», ποπραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπι
στήμιο στις 6 και 7 Ιουνίου.

Τις εργασίες του Συμποσίου παραχολού
θησαν εκπρόσωποι του Κουρδικού Κινήμα
τος από τις πέντε χώρες όπου είναι διαμελή
σμένο το Κουρδιστάν: Ιράκ, Ιράν, Συρίι
Τουρκία, ΕΣΣΔ καθώς και προσωπικότηι
της πνευματικής και πολιτικής ζωής
χώρας μας.
Στα πλαίσια του Συμποσίου λειτούργη
φωτογραφική έκθεση με ντοκουμέντα
τη ζωή, τους αγώνες και την ιστορία τ
κουρδικού λαού, και προβλήθηκε ντοκυμαι I
ταίρ από τη σημερινή κατάσταση στο Κουρ
διστάν.

του Τ ουργκούτ Ο ζάλ παρά τις πολιτικές μας διαφορές, α λ λ ά το κάνω γ ια
λόγου ς εθνικού συμφέροντος».
Έ χ ε ι λ οιπ όν, το κουρδικό μια ειδική βαρύτητα για την Ε λ λ ά δ α αφού κάθε
πρ όβλη μ α που ανακύπτει στην Μ έση Α νατολή και αφορά και την Τ ουρκία,

Π Ε Μ Π Τ Η 6 ΙΟ Υ Ν ΙΟ Υ

αφορά και μας τους Έ λ λ η ν ε ς . Έ τσ ι ιδω μένο, το Κ ουρδικό αποκτά ά λλη
προτεραιότητα για μας και θα έπρεπε να α ποτελεί θέμα σταθερού
προβληματισμού και μελέτης.
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Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο πρι|
τανης του Πάντειου Πανεπιστημίου r
Δ η μ . Κ ώ ν σ τ α ς . Αφού χαιρέτισε τους πο t
ρευρισκόμενους και τους ευχαρίστησε γΜ
την συμμετοχή τους σε αυτό το Συμπόσια
με θέμα τόσο επίκαιρο, μεταξύ των άλλα·,
επισήμανε την ευαισθησία των Ελλήνων γα
την όπου γης προσφυγιά. Οι Έλληνες, υπ<;
γράμμισε, γνωρίζουν την προσφυγιά »
παρατήρησε πως ακόμη και η περιοχή στα
οποία βρίσκεται το Πάντειο Πανεπιστήμι;,
είναι ένα τρίστρατο όπου συναντούνται τρε προσφυγικοί συνοικισμοί: η Καλλιθέα, ■
Νέα Σμύρνη, ο Νέος Κόσμος —πρόσφυγ
από τον Πόντο, την Μικρά Ασία και Αρμ^
νιοι.
^
Μετά ακολούθησε ένας σύντομος χαιρετν
σμός από τον κ. Χαράλαμπο Πρωτοπαππ
εκ μέρους του Συνασπισμού της Αριστερή
και της Προόδου. Ο κ. Πρωτοπαππάς τόν.:
σε την ανάγκη ευαισθητοποίησης όλων γι'
το κουρδικό ζήτημα.
/

\/

ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΥΤΣΗΣ:
0 πρώτος ομιλητής κ. Α λ . Κ ο υ τ σ ή ς,
λέχτορας του Πάντειου Πανεπιστημίου, συ
νόψισε το ιστορικό του κουρδικού έθνους και
τη θέση του ανάμεσα στους άλλους λαούς

ζονται με τους Κούρδους του Ιράκ και την
παρούσα φάση των πολιτικών εξελίξεων.
Στην εισήγησή του επισήμανε το ρόλο που

της περιοχής:
0 ρόλος που διαδραμάτισαν οι κουρδικές
φυλές υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής
και Περσικής αυτοκρατρρίας, απέτρεψε, κα
τά τον ομιλητή, τις δυνατότητες συγκρότη
ση; ενός εθνικού κράτους. Στην συνέχεια
κατέγραψε τις περιστάσεις της ανατροπής
της συνθήκης των Σεβρών και του διαμελισμού του Κουρδιστάν. Στα πρόσφατα χρό
νια, κατά τη διάρκεια του Ψ υχρού Π ολέ
μου, οι Κούρδοι έγιναν αντικείμενο εκμε
τάλλευσης των περιφερειακών και των με
γάλων δυνάμεων. Στο Ιράκ, η έννοια της
αυτονομίας προωθήθηκε περισσότερο, ενώ
στην Τουρκία και το Ιράν — που ήταν φιλο
δυτικές χώρες— η έννοια της αυτονόμησης
καθυστέρησε έως πρόσφατα.

$ Η πολυπλοκότητα του κουρδικού προ

βλήματος αναδεικνύεται με την καταγραφή
όλων των παραμέτρων που το διαμορφώ
νουν: παναραβισμός, ανταρτοπόλεμος, Π α
λαιστινιακό, σοβιετική διείσδυση στην πε'· ριοχή και τέλος επικράτηση του Χομεϊνί στο
. Ιράν.
Οι ξένες επεμβάσεις, κατέληξε ο ομιλη
τής, καθόρισαν την πορεία του κουρδικού ε
θνικού κινήματος και την προσπάθεια για
: αυτοδιάθεση.
1
μΧΟΣΙΑΡ Ζ Ε Μ Π Α Ρ Ι:
0 τελευταίος ομιλητής της πρώτης συνε-

, δρίας, κ. Χοσιάρ Ζ ε μ π ά ρ ι, (Hoshyar Ze'b a ry)} εκπρόσωπος του Μ ετώπου Κουρδι

στάν στην Ευρώπη και στέλεχος του KDP
(Ιράκ) εξέθεσε τα προβλήματα που σχετί-

διαδραμάτισε ο Σαντάμ Χουσείν και σε συ
νέχεια το ρόλο των συμμαχικών δυνάμεων
στον πόλεμο του Κόλπου. Ό π ω ς τόνισε
στόχος σ’ αυτόν τον πόλεμο ήταν η απελευ
θέρωση του Κουβέιτ και η ανατροπή του
Χουσείν ο οποίος είχε πολλές απώλειες.
Στο Κουρδιστάν η εξέγερση είχε αυθόρ
μητο χαρακτήρα και συμμετείχαν σε αυτήν
όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Το ιρακινό Κουρδιστάν ήταν υπό τον πλήρη έλεγχο
των δυνάμεων του Μετώπου. Ο φόβος μή
πως το κίνημα διευρυνθεί συνέτεινε, συνέχι
σε ο ομιλητής, ώστε στα τέλη Μαρτίου το
καθεστώς της Βαγδάτης να στρέψει την
προσοχή του στο Κουρδιστάν. Οι σφαγές
και τα εγκλήματα συνοδευόμενα από την
σιωπή των συμμαχικών δυνάμεων οδήγη
σαν τον πληθυσμό του Κουρδιστάν (2 ,5 - 3
εκατομμύρια ανθρώπους) σε ξεριζωμό. Μ ε
τά από τόσα χρόνια, ο κουρδικός λαός πλή
ρωσε με τη ζωή του και αυτό είναι ένα ση
μαντικό δίδαγμα. Το δίδαγμα του πολέμου
στον Κόλπο είναι ότι παρά την αρχική σιω
πή των συμμαχικών δυνάμεων, η θετική
πίεση της Διεθνούς Κοινής Γνώμης ευαισθη
τοποιήθηκε για το Κουρδικό Ζήτημα. Τπό
την πίεση αυτή, οι συμμαχικές δυνάμεις αντέδρασαν στην συνέχεια, θετικά.
Παράλληλα με το στόχο και τον παλλαϊ
κό χαρακτήρα που είχε αυτή η εξέγερση υ
πήρξαν ορισμένες αδυναμίες. Κατά πρώτο
λόγο, η εξέγερση αυτή δεν ήταν καλά οργα
νωμένη.
Ό σον αφορά τις διώξεις εναντίον του
πληθυσμού πρέπει να τονιστεί ότι οι συμμα
χικές δυνάμεις έχουν την ευθύνη ότι επέτρε
ψαν στον Σαντάμ να δράσει. Διέξοδος μπο
ρεί να αναζητηθεί μόνο διαμέσου των πολι
τικών λύσεων και με την αποχώρηση των
δυνάμεων από αυτά τα εδάφη, ώστε ο κουρ
δικός λαός που επί δεκαετίες υπέφερε από τη

σκληρότητα της Βαγδάτης να μπορέσει να
ανασάνει ξανά. Η αγωνία που διακατέχει
τον κουρδικό λαό πρέπει να εισακουστεί από
όλη τη διεθνή κοινότητα.
Καταλήγοντας ο Ζεμπάρι, αναφέρθηκε
στην ομαλοποίηση των σχέσεων Τουρκίας Ιράκ, προκειμένου να καταπνίγει και πάλι
το κουρδικό κίνημα καθώς επίσης και ότι έ
χει συμφωνηθεί μεταξύ των δύο χωρών η ε
παναλειτουργία του πετρελαϊκού αγωγού
που διαπερνά την Τουρκία.

Στην απογευματινή συνεδρία της Πέμ
πτης 6 Ιουνίου προήδρευσε ο Χ ά ρ η ς Π απ α μ ά ρ γ α ρ η ς, πρόεδρος της ΕΕΔΔΑ (Ε λ
ληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής
Αλληλεγγύης), ο οποίος, αφού τόνισε τη
σημασία της κατανόησης του κουρδικού ζη
τήματος και της συμπαράστασης της ελλη
νικής κοινής γνώμης στον Κουρδικό λαό,
διάβασε το κείμενο της εισήγησης που έστει
λε ο κ. Τ ζα ο υ ά ντ Μ ε λ ά που τα κύρια ση
μεία του έχουν ως εξής:

ΤΖΑΟΥΑΝΤ Μ ΕΛΑ:
Ο Τζάουαντ Μελλά (Jawad Mella) γενι
κός γραμματέας της «Επιτροπής για την Α 
πελευθέρωση του Κουρδιστάν» που έχει έ
δρα το Λονδίνο, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί
στο Συνέδριο. Στο μήνυμά του ο Τ ζ. Μ ελ
λά αναφέρεται στην τύχη των Κούρδων της
Συρίας, την οποία και εξιστορεί με μελανά
χρώματα. Οι ηγέτες του κουρδικού λαού
δολοφονούνται και εξορίζονται εδώ και ε
βδομήντα χρόνια. Σήμερα, λόγω της δια
μάχης μεταξύ Δαμασκού και Βαγδάτης οι
Κούρδοι του Ιράκ άπολαμβάνουν ορισμένης
προστασίας από τις συριακές αρχές, πράγμα
που είχε και θετικό αντίστοιχο αντίκτυπο
στη Συρία, όπου ορισμένοι Κούρδοι κατέ
χουν ακόμα και κυβερνητικές θέσεις ή είναι
μέλη της συριακής εθνοσυνέλευσης.
Στο μήνυμά του ο Τ ζ. Μελλά ευχαριστεί
όλα τα κράτη, τις κυβερνήσεις και τις οργα
νώσεις που προσέτρεξαν να βοηθήσουν τον
χειμαζόμενο κουρδικό λαό και καταγγέλει
το ρόλο της Τουρκίας που στέκεται εμπόδιο
στην παροχή περισσότερων δικαιωμάτων
στον κουρδικό λαό. Στον χαιρετισμό του συ
σχετίζει τον Κουρδικό με τον Κυπριακό λαό
που και οι δύο υπέστησαν εισβολή από την
Τουρκία.
Αλλά για την κατάσταση των Κούρδων
στη Συρία μίλησε και 0 φοιτητής Σ ουλεϊμ ά ν , ο οποίος αφού συμφώνησε στις γενικές
εκτιμήσεις του Τζαουάντ Μ ελλά, συνέχισε:
Ο κουρδικός λαός στη Συρία είναι αναπό
σπαστο τμήμα του λαού του Κουρδιστάν.
Πάντοτε έχει συμμετάσχει σε όλους τους α
γώνες: από τη στιγμή ακόμη που υπογρά
φηκε η συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Α γ 
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γλίας, οπότε ακολούθησε ο διαμελισμός του
Κουρδιστάν.
Υπό την άμεση πίεση των κυβερνητικών
αρχών, έντονη παρουσιάζεται στη Συρία η
εικόνα της δημογραφικής αλλαγής καθώς
και της μετονομασίας χωριών και πόλεων.
Οι Κούρδοι που ζουν στην Συρία δεν συμμε
τέχουν στην κοινωνική και πολιτική ζωή
της χώρας και η καταπίεσή τους είναι δι
πλή: εθνική και ταξική.
Ο λαός μας, συνέχισε ο ομιλητής, μαζί
με όλο το λαό του Κουρδιστάν, δίνει τον α 
γώνα του και ζητά την αναγνώριση των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων. Ζητάει εθνικά,
πολιτικά, πολιτιστικά δικαιώματα ίσα με ε
κείνα των Συρίων.
Επέμεινε στην άποψη ότι χωρίς την λύση
του Κουρδικού δεν επιτυγχάνεται η ειρήνη
στην Μέση Ανατολή και ότι ο λαός του δίνει
κάθε μέρα την μάχη για την υπόστασή του.

ΝΑΝΤΙΡ ΝΑΝΤΙΡΟΦ:
Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο κ. Ν α ν τ ιρ
Ν α ντιρ ο φ ( Nadir Nadirov), ακαδημαϊ
κός, καθηγητής Πανεπιστημίου, που έχει
δραστηριοποιηθεί και πολιτικά σε θέματα
της κουρδικής κοινότητας στην ΕΣΣΔ και έ
χει γράψει πληθώρα σχετικών άρθρων. Ο
καθηγητής Ναντιροφ είπε:
Εξαρχής θα επισημάνω ότι σε όλα τα
συμπόσια που διεξήχθηκαν με θέμα το
Κουρδικό, ειπώθηκε ότι οι Κούρδοι στην
Σ.Ε. δεν αποτελούν ενιαίο τμήμα, διότι εί
ναι διασκορπισμένοι σε πολλές περιοχές της
χώρας. Ωστόσο σε αυτήν τη χώρα έχουν ο
ρισμένα δικαιώματα. Ο δρόμος αυτός χαρά
χτηκε με τη νίκη της Οκτωβριανής Επανά

στην Σοβιετική Ένωση, το οποίο επιβίωσε
μέχρι το 1930.
Μετά τον θάνατο του Λένιν οι Κούρδοι
άρχισαν να δέχονται πλήγματα και να εξο
ρίζονται μαζικά. Τ α χρόνια 1937-1944 εί
ναι οι μαύρες σελίδες στη ζωή των Κούρ
δων. Μόνον οι Κούρδοι των πρωτευουσών
Ερεβάν και Τυφλίδας δεν υπέστησαν αυτές
τις εξορίες.
Το 1960, είπε, το καθεστώς μας επέτρε
ψε να ξαναγυρίσουμε στον τόπο μας. Αρχί
σαμε να συζητάμε τα προβλήματά μας από
το 1985. Θέσαμε στο κοινοβούλιο το αίτη
μά μας για την αποκατάσταση των δικαιω
μάτων που είχαμε μέχρι το 1937. Ό μ ω ς
μέχρι τώρα οι αρχές τηρούν άκρα σιωπή.
Με την πάροδο του χρόνου πολλοί Κούρ
δοι έχουν αφομοιωθεί. Στην ερώτηση που
μας γίνεται απαντούμε ότι είμαστε από 500
χιλιάδες μέχρι ένα εκατομμύριο. Ενώ οι ε
πίσημες αρχές ομολογούν ότι συνολικά υ
πάρχουν 153.000 Κούρδοι, γιατί πολλοί α 
πό αυτούς έχουν καταγραφεί ως Αρμένιοι,
Αζέριοι κ.λπ. Σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία το 1935 υπήρξαν 12.000 Κούρδοι,
το 1959 2 .0 0 0 , ενώ το 1960 δεν υπήρχαν
καθόλου Κούρδοι. 2 .0 0 0 Κούρδοι διώχτη
καν το 1989 από την Αρμενία, όπως και
κατά την περίοδο του Στάλιν. Οι επίσημες
αρχές ισχυρίζονται ότι φεύγουν θεληματικά,
όμως στην πράξη πρόκειται για εξαναγκα
σμό.
Ό τα ν γυρίσω στην περιοχή μου, κατέλη
ξε ο καθηγητής Ναντιροφ, θα αναφερθώ και
στην αλληλεγγύη του ελληνικού λαού. Τ αυ
τόχρονα από το βήμα αυτό απευθύνω έκ
κληση συμπαράστασης και βοήθειας προς
τον κουρδικό λαό του Ιράκ.

ΑΜΠΑΣ ΒΑΑΙ:

στασης. Μετά την επανάσταση του 1917 οι
Κούρδοι αισθάνονται τυχεροί, διότι υπήρχε
ισοτιμία μεταξύ των εθνοτήτων. Το 1923
με απόφαση του Λένιν δημιουργήθηκε ένα
ανεξάρτητο κράτος του Κουρδιστάν μέσα
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Με θέμα την πολιτική και ιδεολογία του
κουρδικού εθνικισμού μίλησε ο Α μ π ά ς Β ά 
λε (Abas Vali), Κούρδος από το Ιράν και
λέκτορας πολιτικής επιστήμης στο Πανεπι
στήμιο Σβάνση της Ουαλίας. Ο Βάλι ανατρέχοντας στις ιστορικές ρίζες του κουρδικού
εθνικισμού επισήμανε ως έδρα του την τάξη
των γαιοκτημόνων τον 19ο και 20ό αιώνα,
σε συνθήκες αποσύνθεσης της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας και κάτω από την επίδραση
της διείσδυσης του δυτικού καπιταλισμού.
Την ιδέα της ανεξαρτησίας εγκολπώθηκε
αρχικά η ηγεσία των φυλών των αυτόνομων
κουρδικών πριγκιπάτων μέσα στο Οθωμα
νικό και Περσικό κράτος.
Η ιδέα του κουρδικού έθνους ωρίμασε σε
αντίθεση με τους εθνικισμούς της περιοχής,
υπό τη σκιά του τουρκικού, αραβικού και
περσικού εθνικισμού. Η κουρδική διανόηση,
φορέας του εθνικισμού, συνέλαβε την ανα
γέννηση του έθνους ως την πηγή κοινωνικής
αλλαγής και προόδου. Οι ιστορικές συνθή

κες που επικρατούσαν στην περιοχή, προι
διόρισαν και την ιδιαιτερότητα του κουρδ.,
κού εθνικισμού.
Η συνθήκη των Σεβρών το 1920 έδοκ
στους Κούρδους αυτονομία που δεν την σι
βάστηκε η ηγεσία των Νεότουρκων. Η συν
θήκη της Λωζάννης το 1923 ούτε καν μνι
μονεύει τους Κούρδους ή την κουρδική αυτ<
νομία. Οι στρατηγικές επιδιώξεις της Δύσι
στην περιοχή έθεσαν στο περιθώριο toi
πραγματικούς πόθους του κουρδικού λαοιί
Σταδιακά το κουρδικό ζήτημα μετατράπτρ
από εθνικό σε περιφερειακό πρόβλημα xc
το αίτημα της ανεξαρτησίας αντικαταστάθτ
κε από το αίτημα της αυτονομίας κατά πιι
ριοχή.
Οι απαρχές του σύγχρονου εθνικιστικό*,
κινήματος των Κούρδων πηγάζουν από τ
δεκαετία του ’4 0 , από τη βραχύβια Δημι
κρατία του Μ αχαμπάντ.

ΣΕΡΤΑΤΣ ΜΠΟΥΤΣΑΚ:
Τελευταίος ομιλητής ήταν ο Σ ερτάτ
Μπουτσάκ ( Sertac Bucak), που διευθύνι
την ομάδα «Πρωτοβουλίας για τα ανθρώ πι
να δικαιώματα στο Κουρδιστάν». 0 Σ
Μπουτσάκ — ζει και εργάζεται στην Βρί
μη— αναφέρθηκε κυρίως για την κατάστα,
ση στην Τουρκία:
Φυλακές, τοίχοι, συρματοπλέγματα.,
σφαγές, καταπίεση και εκμετάλλευση απα’;
τελούν τις βασικές εμπειρίες των Κούρδο^
στην Τουρκία. Στις διάφορες φάσεις εξέλι
ξης του τουρκικού κράτους η πολιτική αυτ'''
υπήρξε πάντοτε η επίσημη γραμμή της πο,
λιτείας και εφαρμοζόταν με διάφορους βαθ
μούς αυστηρότητας.
Η ύπαρξη και ταυτότητα του κουρδικό *
λαού δεν αναγνωρίζεται, απορρίπτεται. Τ 1
πολιτική του τουρκικού κράτους είχε ω
στόχο να εξαναγκάσει όλους όσους ζουν μέ'

σα οτα όρια του τουρκικού κράτους να αποτελέσουν ένα ομοιογενές έθνος.
Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του τουρκι
κού στρατού στο τουρκικό Κουρδιστάν άρχι
σαν αμέσως μετά την εγκαθίδρυση της Δ η 
μοκρατίας στις 29 Οκτωβρίου 1923 και αποτέλεσαν ένα σημαντικό στοιχείο των κα
ταπιεστικών μέτρων ενάντια στον κουρδικό
λαό.
Είναι φανερό ότι η ζωή του κουρδικού
λαού βρίσκεται υπό συνεχή απειλή από την
κρατική τρομοκρατία. Μέσω των εντεινόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων και σε
συνδυασμό με τον μηχανισμό προπαγάνδας
του κράτους, οι τουρκικές στρατιωτικές μο
νάδες δημιουργούν τις συνθήκες για επικεί
μενη σφαγή και παραπέρα μαζικές εκτοπί
σεις σύμφωνα με το ιρακινό πρότυπο στο
τουρκικό Κουρδιστάν.
Οι πιο σοβαρέςς παραβιάσεις ανθρωπί
νων δικαιωμάτων στο τουρκικό Κουρδιστάν
έχουν σημειωθεί και εξακολουθούν να ση
μειώνονται στη διάρκεια της λεγόμενης κα
τάστασης έκτακτης ανάγκης. Η κατάσταση
έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στην εκτελεστι
κή εξουσία να ενεργεί αυθαίρετα στις κουρδι
κές περιοχές. Παράνομη κράτηση, βασανι
στήρια, συνοπτικές εκτελέσεις και βίαιες ή

ακούσιες εξαφανίσεις προσώπων συχνά συν
δέονται με τις έκτακτες εξουσίες που έχουν
δοθεί στις δυνάμεις ασφαλείας, την αστυνο
μία και το στρατό.
Η πληθυσμιακή αποψίλωση των χωριών
και η αναγκαστική επανεγκατάστααη για
λόγους «δημοσίας» ή «εθνικής» ασφάλειας
έχουν αυξηθεί μετά το στρατιωτικό πραξι
κόπημα της 12ης Σεπτεμβρίου 1980. Οι
> περιορισμένες προσπάθειες της τουρκικής
κυβέρνησης να αναπτύξει οικονομικά την
κουρδική περιφέρεια δεν έχουν ωφελήσει την
πλειοψηφία του κουρδικού πληθυσμού. Η
πολιτική αυτή οδηγεί σε ανεργία, φτώχεια
και μετανάστευση.

Δεν φαίνεται καμιά προοπτική βελτίω
σης. Δεν είναι φανερή καμιά ένδειξη εκδη
μοκρατισμού. Οι διακοσμητικού χαρακτήρα
αλλαγές που εξαγγέλει ο πρόεδρος Οζάλ
δεν φέρνουν λύσεις. Η απάνθρωπη στάση
της τουρκικής κυβέρνησης απέναντι στους
Κούρδους πρόσφυγες, που αναφέρει εκτετα
μένα ο διεθνής τύπος δείχνει καθαρά πόσο
σοβαρά μπορεί κανείς να λάβει υπόψη τις ε
ξαγγελίες της Άγκυρας.

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 7 ΙΟ Υ Ν ΙΟ Υ

Στην πρωινή συνεδρίαση της Παρασκευής
7 Ιουνίου, προήδρευσε ο Χρήστος Παπουτσάκης, εκδότης του ΑΝΤΙ, που ανέφερε ότι
το Κουρδικό έχει εκτός της πολιτικής και
την ανθρωπιστική του διάσταση. Πρέπει, εί
π ε, να ενδιαφερθούμε και να βοηθήσουμε τό
σο τον κουρδικό λαό που υποφέρει στα βου
νά του Κουρδιστάν όσο και τους πρόσφυγες
που βρίσκονται σήμερα στην πατρίδα μας.
Α Ν Τ Ρ Ι Ο Υ Γ Ο Υ ΙΤ Λ Ε Τ * :
Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον κ. Ά ν τριου Γ ουίτλεϋ (Andrew Whitley) , διευ
θυντή του Middle East Watch που τελευ
ταία έχει δραστηριοποιηθεί για τα ανθρώπι
να δικαιώματα στο Κουρδιστάν.
Κύριο σημείο της εισήγησής μου, υπο
γράμμισε ο κ. Γουίτλεϋ, θα είναι να ανα
φερθούμε σε πρακτικούς τρόπους για να
βοηθήσουμε τον κουρδικό λαό. Πρέπει να
εντοπίσουμε το αίτιο. Προς αυτή την κατεύ
θυνση, όλες οι χώρες που περιλαμβάνουν
τμήματα του Κουρδιστάν σε ποικίλους βαθ
μούς, υπέχουν ευθύνες όσον αφορά τις παρα
βιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προς τον
κουρδικό λαό. Σχετικά με αυτό η οργάνωσή
μου εξέδωσε ένα βιβλίο με εμπεριστατωμέ

νη τεκμηρίωση γ ι’ αυτές τις παραβιάσεις.
Το φαινόμενο όμως εντάθηκε περισσότερο
κατά την κρίση του Κόλπου, όταν άρχισε η
βίαιη μεταφορά του πληθυσμού από τα χ ω 
ριά.
Εκείνο που χρειάζεται τώρα ο πληθυσμός
των περιοχών αυτών είναι η οικονομική
βοήθεια. Οι πόροι όμως δεν είναι επαρκείς.
Και στο Ιράν υπάρχουν πολιτικές και
κοινωνικές παραβιάσεις ενώ στην Συρία υ
πάρχει κάποιος βαθμός πολιτικής ενσωμά
τωσης. Μετά αναφέρθηκε στα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν στο εγγύς μέλλον για
την περιφρούρηση των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων. Οι παραβιάσεις αυτές διαπράττονται μέσα στο σκοτάδι. Γ ι’ αυτό οι μη κυβερ
νητικοί οργανισμοί πρέπει να είναι παρόντες
στο Κουρδιστάν. Είναι απαραίτητη η εγκα
θίδρυση στην Δύση ενός κέντρου ανθρωπί
νων δικαιωμάτων για το Κουρδιστάν. Επί
σης θα άξιζε τον κόπο να υπάρχει ένας οργα
νισμός και να ασκηθεί πίεση στις κυβερνή
σεις των δυτικών χωρών να υψώσουν την
φωνή τους. Από την Ελλάδα — χώρα της
ευρωπαϊκής Κοινότητας— πρέπει επίσης να
ασκηθεί πίεση προς το Ιράκ.

ΣΑΛ Α Χ ΤΖΟΥΜ ΟΡ:
Στη συνέχεια, πήρε το λόγο ο κ. Σ α λ ά χ
Τ ζουμόρ ( Salah Jmhor) συντονιστής της
βοήθειας προς τους Κούρδους του Ιράκ. Η
επιλογή της Αθήνας για την διοργάνωση
αυτού του συμποσίου είναι εύστοχη, υπο
γράμμισε ο κ. Τζουμόρ, γιατί εδώ εγκαθιδρύθηκε η πρώτη Δημοκρατία. Μετά έκαμε
μία λεπτομερειακή αναφορά της κατάστα
σης των προσφύγων και απολογισμό της
βοήθειας που μέχρι τώρα τους έχει παρα
σχεθεί.
Η καταστροφή του πολέμου έχει και τα
επακόλουθά της. Η γενοκτονία των Κούρ
δων άρχισε στις 18 Μαρτίου. 3 .0 0 0 .0 0 0 ά 
τομα εγκατέλειψαν τις εστίες τους και πή
ραν το δρόμο της ξενιτιάς. Ενώ συνεχιζόταν
η γενοκτονία από την κυβέρνηση της Βα
γδάτης εκατοντάδες χιλιάδες Κούρδοι διέ
σχισαν τα σύνορα. Οι πρώτες απώλειες ή
ταν: δεκάδες χιλιάδες πέθαναν στις πρώτες
μέρες της εξόδου από τις ασθένειες και την
πείνα. 400-1000 άτομα έχαναν τη ζωή τους
στα τουρκικά σύνορα κάθε μέρα. Εκείνο ό 
μως που πρέπει να τονιστεί είναι ότι ποτέ σε
αυτόν τον αιώνα η αλληλεγγύη δεν ήταν τό
σο μεγάλη μεταξύ των Κούρδων. Χωρίς αυ
τή, χιλιάδες άτομα θα είχαν πεθάνει.
Κατ’ αρχήν η τουρκική κυβέρνηση προ
σπάθησε να παρεμποδίσει την είσοδο των
Κούρδων στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Κοινό
τητα επέκρινε αμέσως τη στάση αυτή της
τουρκικής κυβέρνησης προς τους πρόσφυγες.
Και παρά τα μέτρα των τουρκικών αρχών,

35

δεκάδες χιλιάδες άτομα συγκέντρωσαν και
προσέφεραν τη βοήθειά τους προς τους
Κούρδους του Ιράκ. Βοήθεια που είχε τερά

Στη συζήτηση άλλος πρόσφυγας, αναφέρ
θηκε στην ευαισθησία του ελληνικού λαού
και την βοήθεια προς τους Κούρδους. Σε συ
νέχεια του ζητήθηκε να τους παρέχεται π ο 
λιτικό άσυλο και άδεια εργασίας, γιατί συ
ναντούν δυσκολίες στη διαμονή και διαβίω
σή τους. Πρέπει να συγκαταλεγόμαστε και
μεις στους πολιτικούς πρόσφυγες. Αν και υ
πάρχει νομικό πλαίσιο για τους πολιτικούς
πρόσφυγες, δεν εφαρμόζεται στην πράξη.
Ά λλος Κούρδος, φοιτητής αυτός, υπο
γράμμισε ότι στερούνται το δικαίωμα φοί
τησης, εισέρχονται στα πανεπιστήμια με με
γάλη δυσκολία και υπάρχουν μεγάλες δυ
σκολίες για τους Κούρδους από το Ιράκ.

κού λαού να σχηματίσει ένα τέτοιο κράτος
και δεύτερον από τη συγκατάθεση, εκούσια?
ή ακούσια, των κρατών της περιοχής κυ
ρίως δε των Μ εγάλων Δυνάμεων, για τη"
δημιουργία ενός τέτοιου κράτους.
?
Εάν εξετάσουμε την ιστορία του κουρδι·"
κού εθνικού κινήματος, είπε ο κ. Μα^
Ντόουαλ, διαπιστώνουμε ένα σημαντικά
χαρακτηριστικό: την απουσία ενός ενιαίοι
αντικειμενικού σκοπού. Σε όλη την πορεία'*
του ακόμα και σήμερα, οι Κούρδοι δεν ϊ'\
χουν ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο απώτερο^
σκοπός τους.
Φ

Α Ν ΤΩ Ν Η Σ Μ ΠΡΕΔΗΜ ΑΣ:
Ν Τ Α ΙΗ Β ΙΝ Τ Μ Α Κ Ν ΤΟ Ο Υ Α Λ:

στια σημασία αυτές τις στιγμές.
Η ανταπόκριση των Ιρανών ήταν περισ
σότερο ικανοποιητική.·Ιδιαίτερο ρόλο έπαι
ξαν σε αυτές τις στιγμές τα μέσα μαζικής ε
νημέρωσης, τα οποία συντέλεσαν ώστε όλη
η διεθνής κοινή γνώμη να παρακολουθήσει
από κοντά τις ανατριχιαστικές στιγμές βομ
βαρδισμών, σφαγής και ξεριζωμού.
Συμπερασματικά, ο κ. Σαλάχ Τζουμόρ
κατέληξε με δύο παρατηρήσεις: Τίποτε δεν
μπορεί να αλλάξει στο Ιράκ, χωρίς να φύγει
από την εξουσία ο Σαντάμ.
Το επιχείρημα της ιρακινής κυβέρνησης
ότι ενδιαφέρεται για την ιρακινή επικρά
τεια, πρέπει να παραμεριστεί.

ΚΟΥΡΔΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Σε συνέχεια ακολούθησε συζήτηση μετα
ξύ Κούρδων που ζουν στην Ελλάδα. Στη
συζήτηση τονίστηκε η έντονη δυσφορία προς
την ελληνική κυβέρνηση που δεν προνοεί για
τους Κούρδους που εργάζονται στην Ελλά
δα.
Ζητούμε περισσότερη κατανόηση από τις
ελληνικές αρχές, υπογράμμισε ο πρώτος ο
μιλητής. Ξέρετε καλά τη γενοκτονία που υφίσταται ο κουρδικός λαός· γ ι’ αυτό υπο
χρεωθήκαμε να ξεριζωθούμε από τον τόπο
μας και να έρθουμε εδώ. Η χώρα μας ήταν
πλούσια. Δεν ήρθαμε εδώ για να γίνουμε
πλούσιοι, αλλά απλώς για να επιβιώσουμε.
Η έλλειψη σαφούς πολιτικής από το ελ
ληνικό κράτος είναι η αιτία για την επιδει
κνυόμενη αδιαφορία. Τονίστηκε επίσης ότι
υπάρχει διαφοροποίηση από τις ελληνικές
αρχές όσον αφορά τους Κούρδους από το Ι
ράκ και εκείνους που προέρχονται από την
Τουρκία.
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Στην απογευματινή — τελευταία— συνε
δρία της Παρασκευής 7 .6 προήδρευσε ο κα
θηγητής της Νομικής Σχολής του Π ανεπι
στημίου της Αθήνας, συνταγματολόγος κ.
Ν ίκ ο ς Α λ ιβ ιζά τ ο ς. Πρώτος πήρε το λόγο
ο κ. Ν τ α ίη β ιν τ Μ α κ ντόου α λ ( David
McDowall) συγγραφέας μιας σημαντικής
μελέτης πάνω στο κουρδικό ζήτημα για το
Minority Rights Group , που καταπιάστηκε
με το δίλημμα που ταλάνισε και ταλανίζει
το κουρδικό κίνημα στην πορεία χειραφέτη
σης και αυτοκαθορισμού: ενσωμάτωση στις
κοινωνίες όπου ζει το κουρδικό στοιχείο,
διεκδίκηση αυτονομίας ή συνεχής αγώνας
για την κατάκτηση της ανεξαρτησίας, δη
μιουργίας δηλαδή ανεξάρτητου κουρδικού
κράτους.
Ο ομιλητής τόνισε ιδιαίτερα ότι πέρα από
τις νομικές πτυχές του προβλήματος αυτό
που ενδιαφέρει περισσότερο είναι η πρακτική
δυνατότητα δημιουργίας ανεξάρτητου κουρ
δικού κράτους. Γιατί το εγχείρημα αυτό εξαρτάται από δύο παράγοντες: πρώτον από
την ομόφωνη ή τουλάχιστον την κατά
πλειοψηφία απόφαση του ίδιου του κουρδι

j

Στην συνέχεια πήρε το λόγο ο επίκουρο*13
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνα
κ. Α ν τ ώ ν η ς Μ π ρ εδ ή μ α ς, που εξέτασε τί“

ut μ « , « υ ι rvuujsuui αναμ,&σα στην απυσχιι,,

και την αυτονομία: η νομική διάσταση». 5 1
κ. Αντ. Μπρεδήμας θύμισε ότι η αρχή τ.^!.
αυτοδιάθεσης των λαών, μετά από μία φν*^
ση αμφισβήτησής της, αποτελεί σήμερα κ “’;'311
θιερωμένη αρχή του διεθνούς δικαίου. '( /j^
μως, το γεγονός ότι μεταπολεμικά συνδυ '1^
στηκε και ταυτίστηκε με το φαινόμενο τ'·^
αποαποικιοποίησης — που έχει ουσιαστι; Λ
άσει στο τέλος του— επιβάλλει τον επ'^ϋ
ναπροσδιορισμό του περιεχομένου της, έτ^ι
ώστε να ανταποκριθεί στο νέο, κυρίαρ; ^
φαινόμενο της διεθνούς ζωής, που είναι*
προστασία των ανθρωπίνων δικαίωμά#^
και των δικαιωμάτων των λαών.
^
Η δυνατότητα απόσχισης γινόταν μ έ ) ^ (
πρόσφατα δεκτή με αρνητικό τρόπο από ^
κράτη, ιδιαίτερα δε αυτά του τρίτου
σμου, λόγω των διαλυτικών επιπτώσε^ι»*.
στην εδαφική τους ακεραιότητα, η δε
θνής πρακτική παρουσιάζει αφθονία σχεϊ|^
κών παραδειγμάτων: Κατάγκα, Μπιάφρ^,
Ερυθραία, Σρι-Λάνκα (Ταμίζ), Βόρεια Κ;'1^

προς. Εντούτοις, σημαντικό βήμα έγινε στο
νομικό επίπεδο, όταν ήδη από το 1970 τα
Ηνωμένα Έθνη φάνηκαν να δέχονται — κα
τά την κρατούσα γνώ μη— τη δυνατότητα
απόσχισης σε μια εξαιρετικά περιορισμένη
περίπτωση: αυτή της μαζικής και συστημα
τικής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων. Η αναγνώριση του Μ παγκλαντές
—τον οποίου ο λαός υπέστη άγρια σφαγή—
από τη διεθνή κοινότητα πρέπει να αντιπαρατεθεί με τη μη αναγνώριση της Β. Κ ύ
πρου, αποτελεί δε ένα πολύτιμο προηγούμε
νο για την ανάλογη περίπτωση του Κουρδι
στάν. Το διεθνές δίκαιο δηλαδή δεν μπορεί
να αντιπαρατεθεί σε ενδεχόμενη απόσχιση
των Κούρδων του Ιράκ, που υπήρξαν επα
νειλημμένους θύματα της μαζικής και συστη
ματικής καταπίεσης της ιρακινής κυβέρνηοης.
Τα παραπάνω φαίνονται να αποκλείουν
την απόσχιση των υπόλοιπων Κούρδων που
είναι εγκατεστημένοι σε γειτονικές χώρες
(Τουρκία, Ιράν) και όπου η καταπίεση
-υπαρκτή ασφαλώς— δεν έχει ξεπεράσει
το «κρίσιμο κατώφλι» που απαιτείται από
τηδιεθνή κοινότητα προκειμένου να γίνει α 
ποδεκτή η απόσχιση. Το θέμα όμως αυτό
πρέπει να ιδωθεί κάτω από μιαν άλλη νομιχή σκοπιά, δεδομένου ότι ο κουρδικός λαός
Ιποτελεί στο σύνολό του, όχι μία απλή
; μειονότητα, αλλά έναν ξεχωριστό λαό.
Αν και το διεθνές δίκαιο δεν είναι στη ση
μερινή φάση ανάπτυξής του εντελώς σαφές
ως προς το εξεταζόμενο σημείο, η ιστορία
i του Μεσοπολέμου, με την ανεξαρτησία των
Τσέχων, Πολωνών, Ούγγρων αλλά και
των Συρίων και Ιρακινών καθώς και οι πρόI ορατές προσπάθειες απόσχισης των Σλοβε«νιας, Κροατίας, Βαλτικών Χω ρώ ν, Ερυ
θραίας και ορισμένων άλλω ν, δείχνουν ότι
οι βαθύτερες τάσεις των λαών δεν μπορούν
ιύχολα να αγνοηθούν ούτε από την πολιτική
ούτε από το διεθνές δίκαιο. Δεδομένου δε ό.. τι το τελευταίο είναι ενιαίο, δεν θα μπορούπ κανείς να αποδεχθεί την απόσχιση μόνο
για τους ευρωπαϊκούς λαούς και όχι για
τους λαούς του τρίτου κόσμου, περιλαμβα
νόμενων των Κούρδων.
Αν, για λόγους πολιτικούς, η προοπτική
της απόσχισης του κουρδικού λαού δεν α πο
τελεί άμεση επιλογή του, η αυτονομία
-έκφραση και αυτή, της αρχής της αυτο
διάθεσης— παρουσιάζεται ως βασική εναλλακτική λύση. Δεδομένου δε ότι η προοπτι- χή αυτή δεν θέλει την εδαφική ακεραιότητα
των κρατών, μπορεί να εφαρμοστεί και εκεί
' όπου η καταπίεση δεν έχει ξεπεράσει το
'> «κρίσιμο κατώφλι» της παραβίασης των αν< θρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή στην
> Τουρκία και το Ιράν.

σχισης ή της αυτονομίας— όπως ισχυρίζε
ται το Ισραήλ σε σχέση με τους Παλαιστί
νιους. Η επιλογή ανήκει στον ενδιαφερόμενο
λαό, και εν προκειμένω στους Κούρδους
που, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή συγκυ
ρία και τον εσωτερικό και διεθνή συσχετισμό
δυνάμεων, θα απαντήσουν στο δίλημμα: α 
πόσχιση ή αυτονομία.

ΤΖΟΤΣ ΜΠΛΑΟΥ:
Τελευταία μίλησε η κ. Τζό'ις Μ π λ ά ο υ
(Joyce Blau), καθηγήτρια της κουρδικής
γλώσσας στην Σορβόννη με πολλές μελέτες

για το κουρδικό ζήτημα. Μίλησε για την
καταγωγή των Κούρδων και τον πολιτισμό
τους. Σχετικά με τη θρησκεία τους η κ.
Μπλάου ανάφερε ότι οι Κούρδοι επέλεξαν
την τάξη των Σουνιτών για να ξεχωρίσουν
κυρίως τιπό τους Ιρανούς. Γραπτή γλώσσα

είχαν οι Κούρδοι από πολύ παλιά βασισμέ
νη στο αραβο-περσικό αλφάβητο, αλλά ή
ταν προνόμιο των εγγράμματων και μορ
φωμένων. Στο λαό κυριαρχούσε η προφορι
κή παράδοση, μία από τις πλουσιότερες του
κόσμου.
Αφού αναφέρθηκε στην κουρδική παράδο
ση με μια σύντομη ιστορική αναδρομή στις
σχέσεις των Κούρδων με την Τουρκία και
το Ιράν και στη διοικητική αυτονομία και α 
ναγνώριση της εθνικής τους ταυτότητας
στην ΕΣΣΔ μετά το 1920, η κ. Μπλάου
στάθηκε ιδιαίτερα στους Κούρδους του Ι
ράκ, που αποτελούν το 16% του κουρδικού
λαού, αλλά και το 27% του πληθυσμού του
Ιράκ. Εκεί αναδεικνύεται και το πολιτιστικό
κέντρο των Κούρδων με το σχηματισμό ι
σχυρής διανόησης στην Σουλεϊμανίγια, στο
Ερμπίλ και στην Βαγδάτη. Περιεκτική και
μεστή σε στοιχεία ήταν η αναφορά της κ.
Μπλάου στις διώξεις και το καθεστώς κάτω
από το οποίο αναγκάστηκαν να ζήσουν στο
Ιράκ, ιδιαίτερα υπό τον Σαντάμ, και στην
Τουρκία, όπου ούτε η γλώσσα τους δεν ανα
γνωριζόταν.
Οι συζητήσεις και οι παρεμβάσεις που έ
γιναν μετά τις ομιλίες ήταν γεμάτες ενδια
φέρον και έθιξαν τις πολιτικές και άλλες
πτυχές του κουρδικού ζητήματος. Ό σοι εί
χαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις
εργασίες του Συμποσίου αποκόμισαν μια
πλούσια γνώση για το κουρδικό ζήτημα.
Αλλά το κλείσιμο του Συμποσίου ήταν η
πιο συγκινητική του στιγμή. Ο μεγάλος ορ
γανοπαίκτης και τραγουδιστής Τ έμ ο έκλει
σε υποβλητικά την βραδυά και το Συμπόσιο
με παραδοσιακά και αγωνιστικά τραγούδια
του Κουρδιστάν.

Ρεπορτάζ: Χ ριστίνα Τσικόλα

Αλλά δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εναπόκειται στο ενδιαφερόμενο κράτος να αποt δεχθεί τη μία ή την άλλη λύση — της από-
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Η επίσκεψη Μητσοτάκη στη'
Το σχόλιο για το
ΑΝΤΙ, του τ. πρέσβη
Μ ιχάλη Δούντα και μία
περισσότερο
λεπτομερειακή αναφορά
του έγκριτου σχολιαστή
«Δημόκριτου» από τον
«Κήρυκα» της
Λευκωσίας (9/6/91),
καταγράφουν τα
προβλήματα και κρίνουν
τις μεθοδεύσεις για το
Κυπριακό, μετά και την
επίσκεψη του
πρωθυπουργού στη
Λευκωσία.

«Συναγωγή»
παρακμής
ο προχθεσινό διευρυμένο με την συμ
μετοχή του έλληνα πρωθυπουργού Εθνικό Συμβούλιο στην Κύπρο συ
νήλθε στο κλίμα ενδοτισμού που αμέσως με
τά την εκλογή του άρχισε συστηματικά, και
σε επιτεινόμενους ρυθμούς, να καλλιεργεί ο
Πρόεδρος Βασιλείου με την γνήσια, ολόθερ
μη συμπαράσταση του έλληνα πρωθυπουρ
γού. Τ ο μέτρο της ενδοτικής διάθεσης της
δίδυμης αυτής ηγεσίας του ελληνισμού συ
νοψίζεται στην διακήρυξη του κ. Βασιλείου
ότι «μεταξύ μη λύσης και κακής λύσης προ
τιμά την κακή λύση». Ταυτόσημες είναι και

Τ

Η
«Άλλοθι»
Y ta

απόσειση
ευθυνών

μόνη συγκεκριμένη από
φαση που πήρε το Εθνι
κό Συμβούλιο, είναι η
πρόταση για σύγκληση «Διε
θνούς Διάσκεψης» υπό την προ
εδρία του κ. ντε Κουεγιάρ, με
συμμετοχή των μόνιμων μελών
του Συμβουλίου Ασφαλείας,
των Κυβερνήσεων Ελλάδας,
Τουρκίας, Κύπρου και των δύο
κοινοτήτων στην Κύπρο.
• Αυτή είναι μία πρόταση,
που δεν θα γίνει δεκτή από την
Τουρκική πλευρά.
• Αυτή είναι μία πρόταση αν
τιπερισπασμού στην πρόταση
του κ. Οζάλ, για σύγκληση Τ ε
τραμερούς Διάσκεψης.

• Κατά τα άλλα, τίποτε
δεν άλλαξε, τίποτε δεν έγι
νε, τίποτε το νέο δεν ανα
κοινώθηκε.
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οι απόψεις του έλληνα πρωθυπουργού. Ουδεις όμως εκ των δύο μας εξήγησε ποτέ για
τί μία διευθέτηση καταφανώς χειρότερη από
το ισχύον στην Κύπρο μετά την εισβολή κα
θεστώς είναι ολιγότερο κακή επιλογή από
την παράταση της εκκρεμότητας συνοδευό·^
μενη μάλιστα από μέτρα ενίσχυσης των οποιωνδήποτε στηριγμάτων του Ελληνι·ίί
σμού. Γιατί πρέπει να δεχτούμε τώρα μία,!·
λύση που θα μετέβαλλε την Κύπρο σε προ·#
τεκτοράτο της Αγκυρας;
Τ ι θα κέρδιζε ο ελληνισμός από μία τέ
τοια λύση; Αυτό ποτέ δεν μας το εξήγησαν.:ί
Διότι απλώς δεν υπάρχει θετική απάντηση. ·
Και πώς τολμούν οι δύο ηγέτες να διατυμ
πανίζουν — όπως το έκαναν το τελευταίο
Σαββατοκύριακο στην Λευκωσία με την ε· ü
πιτραπέζια ρητορεία τους— ότι απεργάζον- '
ται λύση που να εξασφαλίζει την επιστροφή
όλων των προσφύγων, την αποχώρηση των ,,·
στρατευμάτων και ...του πουλιού το γάλα,,,
όταν γνωρίζουν ότι και οι δύο έχουν δεχθεί τις προτάσεις Ντε Κουεγιάρ ως βάση λύσης .,3
του Κυπριακού που αποκλείουν όλα αυτά.
Απλώς νεφελοβατούν; Ή εσκεμμένα παρα- ;·■
πλανούν;

Κρίνοντας από το ανακοι
νωθέν του Εθνικού Συμβου
λίου, κρίνουμε ότι η μόνη α
πόφαση που πάρθηκε, το μό
νο νέο στοιχείο, είναι η πρό
ταση για σύγκληση μιας
Διεθνούς Διάσκεψης.
Τίποτε δεν ξέρουμε και
τίποτε δεν ανακοινώθηκε
για το περιεχόμενο αυτής
της Διάσκεψης ή για το αν
τικείμενο των συζητήσεων,
αν και όταν συγκληθεί μία
τέτοια Διάσκεψη. Πράγμα
για το οποίο πολύ αμφιβάλ
λουμε.
• Αν δηλαδή γίνει η Διάσκε
ψη, στο τραπέζι των διαπραγ
ματεύσεων θα είναι το Έ γγρ α 
φο ντε Κουεγιάρ και όλες οι π α 
ραχωρήσεις, που, ήδη, έχει δε
χτεί ο Πρόεδρος Βασιλείου,

Μ)
ψ,

στην τρίχρονη διαχείρηση τι
Κυπριακού;

• Ή μήπως όλα τα προτ 1
γούμενα διαγράφονται κο ^
παύουν να είναι ισχύοντο ?[:ι
Αν κάτι τέτοιο δεν αποφασί
στηκε, δηλαδή ο εντάφιο :
σμός του Εγγράφου και ' :
διαγραφή όλων των παρο
χωρήσεων που, ήδη, έχου "
γίνει, ΤΟΤΕ, η απόφαση
Εθνικού Συμβουλίου, Mfiji
βλέπει απλώς και μόνο στ
διάσωση της χρεωκοπημί U
νης πολιτικής του Πρόεδρέ
Βασιλείου πάνω στο Εθνι> ^
μας θέμα.
Ή δη προτού ο Πρωθυπουι :r;
γός της Ελλάδας πατήσει
πόδι του στην Κύπρο, ο Εκπρ> Λ
σωπος της Κυβέρνησης της
λάδας κ. Πολύδωρας έδωσε *
’■Μ
ι)I

ευκωσία και η Διεθνής Διάσκεψη
Το Εθνικό όμως Συμβούλιο συνήλθε και
υπό την πίεση των ΗΠΑ. Για σύντομη λύση
του Κυπριακού και περαιτέρω ελληνικών
παραχωρήσεων προς τους Τούρκους. Η π ε
ρίφημη πρόταση Οζάλ για σύγκληση τετρα
μερούς απέβλεψε στο να αποφύγει η Ά γ κ υ 
ρα να αποκαλύψει ότι ελάχιστα ίσως μεσο
λάβησε στις διευθετήσεις, θα πρόσφερε ως
προς το έδαφος, ενώ αμετοικίνητη παραμέ
νει ως προς την παραμονή Τουρκικού στρα
τού στην Κύπρο σαν εγγύηση της Τουρκίας
και ως προς το αίτημα για πλήρη ισοδυνα
μία των δύο κομμάτων στο πλαίσιο συνομο
σπονδίας. Πρότειναν λοιπόν την τετραμερή,
πρόταση παλιά, που όμως μετά την πολιτι
κή Βασιλείου και την συνοικόλουθη αναβάθ
μιση του Ντενκτάς φαίνεται να κερδίζει έδα
φος.
Kat αν πρότειναν όι Έ λληνες Διεθνή
Διάσκεψη ως αντιπερισπασμό, η αντιπρότα
ση είχε μειονεκτήματα σοβαρά. Ωστόσο, ό
πως προβλεπόταν την απέρριψε η Τουρκία.
Αυτό όμως δεν λύνει το πρόβλημα. Η ου
σία είναι να αλλάξουμε πολιτική. Ν α υψώ
σουμε επιτέλους ανάχωμα προς ανάσχεση
ης ραγδαίας και μάταιης κατολίσθησής μας

στίγμα, τα πλαίσια και τον α
πώτερο σκοπό της επίσκεψης:
«Η επίσκεψη του κ. πρωθυ
πουργού στην Κύπρο», δήλωσε

ο χ. Πολύδωρας (3 / 6 / 1 9 9 1 )
«αποβλέπει στο να επιβεβαιώ
σει την υποστήριξη της Ε λλά
δας στην πολιτική του προέδρου
Βασιλείου, που αγωνίζεται για
μία δίκαιη και βιώσιμη λύση
του Κυπριακού».
0 ίδιος ο πρωθυπουργός της
Ελλάδας, στη συνέντευξη που έ
δωσε και που μεταδόθηκε και
από την τηλεόραση του Ρ . Ι . Κ .,
το βράδυ τ η ς Π έ μ π τ η ς
(6/6/1991) απαντώντας στην
ερώτηση για την ανάγκη χάρα
ξης μίας πανεθνικής πολιτικής
απάντησε:
«Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει
αυτή την ώρα μία σύμπτωση α 

προς τις τουρκικές θέσεις. Ν α υιοθετήσουμε
επιτέλους, σε πρώτο στάδιο, πολιτική συν
τήρησης, που θα εναρμονίζεται άλλωστε και
με το όλο πρόβλημα που δημιουργεί η τουρ
κική επιθετικότητα κατά του ελληνισμού.
Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν θα συμ
βεί. Θα εξακολουθούν Τούρκοι και μεγάλες
δυνάμεις να μας εξωθούν σε πολιτική εκποί
ησης. Γιατί έτσι τους συμφέρει. Και εμείς ά 
νευροι, χωρίς όραμα, χωρίς ικανότητα θα
συρόμαστε μοιραίοι και μέτριοι προς το χει
ρότερο. Οι ηγέτες του ελληνισμού είναι α 
ποφασισμένοι να κλείσουν οπωσδήποτε το
Κυπριακό. Τόσο αντέχουν. Έ τσι νομίζουν
ότι εξυπηρετούν καλύτερα τα συμφέροντα
του τόπ ου ... Μόνον ο λαός θα μπορούσε
πλέον να αντιδράσει. Θα πρέπει όμως πριν
να αφυπνισθεί από τον λήθαργο των αναθυ
μιάσεων της περιρρέουσας κάμψης. Γ ιατί επίκεινται και άλλα κακά. Κανείς δεν ξέρει τι.
επιφυλάσσει η επίσκεψη Μπους. Δικαιολο
γείται όμως ανησυχία. Και επιβάλλεται ε
γρήγορση. Γιατί σπανίζουν πλέον οι αποτε
λεσματικοί φύλακες... Η μόνη εθνικά ρω
μαλέα και γνήσια ρεαλιστική φωνή ηγέτη,
που ακούσθηκε αυτό το διήμερο στην Λευ

πόψεων σε ό,τι αφορά την πολι
τική μεταξύ ελληνικής κυβερνήσεως και κυπριακής κυβερνήσεως. Και, πιστεύω, σε ό,τι αφο
ρά τουλάχιστον την στρατηγι
κή, τον επιδιωκόμενο σκοπό,
δεν υπάρχουν διαφορές. Ό λ ο ι
πιστεύουμε σε μία δίκαιη και
βιώσιμη λύση του κυπριακού
προβλήματος, μέσα στα πλαί
σια των αποφάσεων των Η νω
μένων Ε θνώ ν... Νομίζω ότι εί
ναι μία κατεξοχήν στιγμή στην
οποία μπορούμε να μιλήσουμε
περί τακτικού χειρισμού. Αλλά
δεν χρειάζεται καν να χαράξου
με μία καινούρια πανεθνική π ο 
λιτική. Αυτή η πανεθνική πολι
τική ... είναι δεδομένη για ό
λους μας».
Ωστε κατά την εκτίμηση και
ρήση του πρωθυπουργού της

κωσία, ήταν η εναγώνια κραυγή του Αρχιε
πισκόπου. Απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη είπε μεταξύ άλλων:

«Ξέρουμε χ. Πρωθυπουργέ, ότι η Ε λ
λάδα σήμερα αντιμετω πίζει διάφορα οικο
νομικά και άλλα προβλήματα. Γ ι ’ αυτό
και ακούστηκαν απόψεις πως τιρέπει να επιδειχθεί ρεαλισμός στη θεώρηση της λύσεως του κυτιριακού προβλήματος, για να
επιτευχθεί η οικονομική αρωγή κάποιων
λεγομένω ν «συμμάχω ν» Μ εγάλω ν Δ υνά 
μεων. Το κυπριακό τιρόβλημα, όμως, εί
ναι εθνικό. Αφορά την. ελευθερία και την
επιβίωση τμήματος του έθνους. Γι ’ αυτό ε 
πιβάλλεται όλο το έθνος, ηγεσία και λαός,
να καταστήσουμε σαφές σε εχθρούς και φί
λους, σε ισχυρούς και αδύνατους, ότι η ε
λευθερία και η πατρίδα δεν πωλούνται ού
τε μ ε τα τριάκοντα αργύρια του Ιούδα,
αλλά ούτε και με. τα εκατομμύρια τω ν υ
ποκριτών και των Φαρισαίων της εποχής
μας.
Σ τη ν Κύπρο, κ. Πρωθυπουργέ, δίδεται
σήμερα η μάχη του Έθνους. Α υτή τη μάχη
δεν πρέπει να την χάσουμε » .
□

Ελλάδας δεν χρειάζεται αλλα
γή πολιτικής. Ώ στε μόνο για
«τακτικό χειρισμό» ήλθε να μι
λήσει στην Κύπρο ο κ. Μητσοτάκης.
Και αυτό ακριβώς υποδηλούται με το ανακοινωθέν του Ε 
θνικού Συμβουλίου.

• Δεν διαβάσαμε στο ανα
κοινωθέν καταδίκη και α
πόρριψη του Εγγράφου ντε
Κουεγιάρ.
• Δεν είδαμε δέσμευση ότι
δεν θα πάμε ούτε ίντζα πιο
πίσω από τις προτάσεις μας
του Γενάρη του 1989.
• Δεν είδαμε καμιά αλλα
γή της ουσίας της πολιτι
κής μας.
Κατά τα άλλα, κατά τον κ.
Μητσοτάκη, θα συνεχίσουμε τα

ίδια όπως και πριν. Θα συνεχί
σουμε να τονίζουμε την προσή
λωσή μας σε αυτόν τον άκαρπο
και χρονοβόρο διάλογο στον ο
ποίο ενεπλάκη ο Πρόεδρος Βα
σιλείου από τον Αύγουστο του
1988 και που τώρα κατέληξε σε
άθραυστο αδιέξοδο.
Η πρόταση για συζήτηση
«Διεθνούς Διάσκεψης» είναι
μια απόφαση για τακτική. Ό χ ι
για την ουσία του Κυπριακού.
Δηλαδή παραμένοντας στερρά προσηλωμένος στην «πανε
θνική πολιτική» της «δίκαιης
και βιώσιμης» λύσης του Κυ
πριακού, μελετά και μεθοδεύει
την «τακτική» που θα πείσει ή
θα πειθαναγκάσει την Τουρκική
πλευρά να επιστρέψει στο τρα
πέζι των διαπραγματεύσεων, ό
που βρυκολακιασμένο θα μας
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περιμένει το Έ γγραφο Κουεγιάρ ως η βάση της «δίκαιης
και βιώσιμης λύσης» και το
Ψήφισμα 649 ως το πλαίσιο
μέσα από το οποίο θα μεθοδευ
τεί η επιβολή και εφαρμογή αυ
τής της ...«δίκαιης και βιώσι
μης λύσης»!
Αν, έτσι πιστεύει ο κ. Μητσοτάκης, τότε απατάται οικτρά! Γιατί ούτε άλλοθι ούτε ελαφρυντικά παρέχουν αυτά τα
ευτελή προσχήματα.
• Ο κ. Βασιλείου, προσωρι
νός και περαστικός Πρόεδρος
μίας μόνο γενιάς Ελληνοκυ
πρίων, ούτε δικαίωμα ούτε ε
ξουσιοδότηση έχει για να δεχτεί
την εσαεί Τουρκοποίηση της
κατεχόμενης γης μας, που είναι
Ελληνική εδώ και τρεις χιλιά
δες χρόνια.
• Στον κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αγωνιστή της ελευθε
ρίας της Κρήτης από την ναζιστική κατοχή, δεν επιτρέπεται
να γίνει συνεργός και συνένοχος
στην μονιμοποίηση και τη νομι
μοποίηση της κατοχής της Κύ
πρου.
Πάνω σε αυτά τα θεμελιακά

θέματα αρχής και εθνικού χρέ
ους έπρεπε να είχε ασχοληθεί
χτες το Εθνικό Συμβούλιο.
Τα κύρια θέματα και τα βα
σικά ερωτήματα για καθορισμό
της παρά πέρα πορείας του Κυ
πριακού, δεν είναι θέματα «τα
κτικής», όπως λανθασμένα π ι
στεύει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά
θέματα «ουσίας» και βασικής
πολιτικής.
Και ανάμεσα σε άλλα, προ
βάλλουν τώρα και επιτακτικά
αυτά τα ερωτήματα:
• Ενόψει των εξελίξεων και
των ερμηνειών που δίνει η
Τουρκική πλευρά στο είδος «Ο 
μοσπονδίας» που διαγράφει το
Έ γγραφο ντε Κουεγιάρ, είναι
πια επιτρεπτό στην Ελληνοκυ
πριακή πλευρά να δέχεται δια
πραγματεύσεις πάνω στο Έ γ 
γραφο ντε Κουεγιάρ ή μήπως
ήλθε η ώρα να καταγγείλουμε
και να αποκηρύξουμε αυτό το
Έ γγραφο έστω και ως βάση
συζητήσεων;
• Πιστεύει ο κ. Μητσοτάκης
όταν και αν επαναρχίσει διάλο
γος με το Έ γγραφο ντε Κουε
γιάρ ως βάσή του διαλόγου ή,
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ:
Θεσμοί, ιδεολογία
και πολιτική στο Μεσοπόλε
μο

• Ν. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ
• Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
• Τ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
• ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
• θ . ΒΕΡΕΜΗΣ
• θ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
• Η. ΗΛΙΟΥ
• Δ. ΚΟΝΤΟΠΩΡΓΑ
• Γ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
• Γ. ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ
• Γ. ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ
• Δ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
• Ν. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
• X. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
• Π. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
• ΑΛ. ΡΗΓΟΣ
• ΧΡ. ΡΟΖΑΚΗΣ
• Κ. ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
• ΑΛ. ΣΒΩΛΟΣ
• ΑΝ. ΤΑΧΟΣ
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έστω, να «υπερίπταται» στην
αίθουσα του διαλόγου, ή, έστω,
στην αίθουσα της Διεθνούς Διάσκεψης, η διαπραγματευτική
δεινότητα του Προέδρου Βασι
λείου, ή, έστω, η παρέμβαση
του νέου «καταλύτη» κ.
Μπους, θα κατορθώσει να βελ
τιώσει τις πρόνοιες του Ε γγρά 
φου ή θα τις καταστήσει δυσμε
νέστερες για τον Ελληνισμό;
Αυτά είναι βασικά ερωτήμα
τα ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και όχι προ
βλήματα ΤΑΚΤΙΚΗΣ.
• Ό τα ν η Κύπρος που, τά χα 
τες... «αποφασίζει», δέχεται να
διαπραγματεύεται, με βάση το
Έ γγραφο Κουεγιάρ, το ύφος
της «οροφής» των προσφύγων
που θα δικαιούνται να επιστρέ
φουν στα σπίτια τους, αυτό από
μόνο του δεν συνιστά εγκατά
λειψη της απαίτησης για επι
στροφή όλων των προσφύγων
στα σπίτια τους;
• Πώς τολμά λοιπόν, ο κ.
Μητσοτάκης να μας λέγει ότι
παραμένει σταθερή και αμετά
θετη η «πανεθνική στρατηγική»
για «δίκαιη και βιώσιμη λύση
του Κυπριακού» που προϋποθέ
τει την επιστροφή ΟΛΩΝ των
προσφύγων στα σπίτια τους;
• Ό τα ν ο κ. Ντενκτάς, με
δ η μ ό σ ια
δήλω σή
το υ
( 6 /6 /1 9 9 1 ) , δηλώνει ότι σε
περίπτωση λύσης με βάση την
διζωνική ομοσπονδία, μόνο 45 .0 0 0 Ελληνοκύπριοι εκτοπι
σμένοι μπορούν να έχουν ελπί
δα επιστροφής, τότε πώς μπορεί
ο κ. Μητσοτάκης να λέγει στον
Ελληνισμό ότι όταν δέχεται συ
νομιλίες με βάση το Έ γγραφο
ντε Κουεγιάρ ταυτόχρονα επι
διώκει, τάχατες, «δίκαιη και
βιώσιμη λύση» του Κυπριακού
που θα επιτρέπει την επιστροφή
όλων των προσφύγων στα σπί
τια τους;
Μία έπρεπε να ήταν η αποδε
κτή πορεία της πολυθρύλητης ε
πίσκεψης του κ. Μητσοτάκη
στην Κύπρο και της πολυδιατυμπανιζόμενης συμμετοχής
του στο Εθνικό Συμβούλιο.
Να βγει από τη συνεδρία και
να μας πει:
• Το Εγγραφο ντε Κουεγιάρ,
είναι απαράδεκτο ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ως πλαίσιο λύσης του
Κυπριακού και ΠΟΤΕ η ΕΛΛΑ-

ΑΑ δεν θα δεχτεί διάλογο, με^
βάση αυτό το Έγγραφο.
• Το Ψήφισμα 649, που αν«·
βαθμίζει το Έγγραφο ντε Κου- .<
εγιάρ ως αποδεκτό πλαίσιο λΰ·
σης του Κυπριακού και το υιο
θετεί ως βάση του διαλόγου εί
ναι απαράδεκτο.
• Ενόψει των ερμηνειών χαι
διευκρινίσεων που η Τουρκική
πλευρά δίνει στη «διζωνική Ο
μοσπονδία», η ΕΛΛΑΔΑ δεν
δέχεται τέτοια πλαίσια τέτοιου
είδους «διζωνικής Ομοσπον
δίας». Ούτε δέχεται συζήτηση
πάνω σε τέτοια βάση. Η Ελλά
δα επανέρχεται στην βάση και
ουσία του Κυπριακού, που είναι j
απαίτηση για τερματισμό τη;
Τουρκικής εισβολής και κατο
χής με την απόσυρση ΟΛΩΝ
των Τούρκικων στρατευμάτων :
από την Κύπρο.
• Αν και όταν συγκληθεί Διε
θνής Διάσκεψη, αυτά θα πει και
σε αυτά θα επικεντρωθεί ο ρό-.
λος και οι θέσεις της Ελλάδας,
σε μια τέτοια Διεθνή Διάσκε
ψ η...
• Δεν ακούσαμε τέτοια...
Μένει λοιπόν σε αγωνία κα «
αβεβαιότητα ο Κυπριακός Ελ
ληνισμός για το μέλλον του. • Μία αγωνία και μία αβε
βαιότητα που δεν καθησυχάζον 
ται από τη νεφελώδη πρόταση ;
έστω το ενδεχόμενο, για σύγ
κληση μιας Διεθνούς Διάσκε

ψης·
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Μιας Διάσκεψης, που παρα·:-.:
μένουν άγνωστα το περιεχόμε·',:.
νο και οι στόχοι της.
• Αν δεν συγκληθεί, αν δει
γίνει ή αν δεν αποδώσει η Διε .
θνής Διάσκεψη, τι θα κάνει τότε
η Ελλάδα;
• Θα συνεχίσει να παραμένεις
προσηλωμένη στον «διάλογο»
με βάση το Έγγραφο ντε Κουε·
iw ;
ί
• Θα συνεχίσει την προσήλιο-.
σή της στο δικολαβικό σύνθημα,.
«Η Κύπρος αποφασίζει και r.
Ελλάς συμπαρίσταται»;.
ΔΕΝ μας έλυσε αυτά τα ερω-,1
τήματα και δεν διέλυσε τις ανη·'
συχίες και τις αμφιβολίες μας, r*
επίσκεψη Μητσοτάκη στην Κύ-,
προ.
Ν,

■·\
S,

Δημόκριτος

Ή Ελληνική Δημοκρατία καί τά έθνικά θέματα.
Στρατηγική καί πολιτική σέ πραγματική Δημοκρατία.
f

του

Ανδρέα Σιαπκαρά
αντιστράτηγου ε.α.

Επίτιμου Γενικού Επιθεωρητού
Στρατού
^ χ - ν λοι έχομε άκούσει τήν έκφραση
■ «κερδίζομε τόν πόλεμο καί χάV / νομέ στήν είρήνη». Αύτή ή έκ·
φραση, σάν μαθηματικό άξίωμα, χρησιμο
ποιείται άπό τούς 'Έλληνες σέ κάθε άποτυχία στήν έξωτερική μας, κυρίως, πολιτική.
Τ ώ ρα τελευταίως διατυπώνεται καί μιά
άλλη ά π ο ψ η , δτι δηλαδή ή Ε λ λ ά ς καί οί
Έ λλη νες έχουν παρακμάσει καί είναι πιά
καταδικασμ ένο νά άφανισθοΰν καί ως λαός
καί ώ ς χώρα.
Δική μου πίστις είναι δτι οί "Ελληνες,
που ζοΰν σήμερα έντός των όρίων του Ε λ 
ληνικού Κράτους, έχουν ικανότητες καί δυ
ναμισμό, όχι μόνον νά έπιβιώσουν έθνικώς
έντός τού Ελληνικού Κράτους, άλλά καί
Ελληνισμόν νά άπελευθερώσουν καί άπειλούμενον Ελληνισμό νά προστατεύσουν.
Επειδή ή πίστη μου αύτή δέν προέρχεται ά
πό ψυχική παρόρμηση, άλλά άπό έπιστημονική ανάλυση των δεδομένων της Εθνικής
Στρατηγικής, έντός της όποίας έντάσσεται
καί ή ποιότης τών σημερινών Ε λ λ ή νω ν,
πμπεριλαμβανομένης βεβαίως καί της τόσον διαβαλλομένης νεολαίας. Θ έλω νά π α 
ρουσιάσω ένώπιόν σας τήν άνάλυση αύτή
καί νά τήν θέσω ύπό τήν κρίση σας.
Πράγματι, τά φαινόμενα τά όποια δη
μιουργούν τήν έντύπωση παρακμής ύπάρχουν καί, έάν συνεχισθή ή κατάσταση πού
τά δημιουργεί, μπορεί νά όδηγήση στόν άφανισμό τών Ε λλήνω ν καί τής Ε λλά δος.
Όμως αύτά τά φαινόμενα δέν προέρχονται
άπό τόν χαρακτήρα του "Ελληνος, άλλά όφείλονται σέ έναν άλλον παράγοντα, δπως
θά άποδειχθεΐ άπό τή Στρατηγική άνάλυση
που θά σάς έκθέσω.
’Αναμφισβήτητα γεγονότα ύποστηρίζουν
δτι πράγματι κερδίζομε τόν πόλεμο καί χ ά 
νομε στήν είρήνη. Ε κείνο δμως στό όποιο
δεν διεισδύομε, καί γ ι’ αύτό τό άφήνομε άναπάντητο, είναι τό «τί φταίει», άφοΰ ό λ α 
ός είναι ό ίδιος. Μ πορεί νά άλλάζη ή φύσις
τού χαρακτήρος του "Ελληνος, έν είρήνη;
Τούτο δμως άποκλείεται, άφοΰ στήν είρήνη
ό Έλλην, ώς άτομον, είναι άσυναγώνιστος
αί δραστηριότητα καί δημιουργία, ώστε συ
χνά νά έπιβάλλεται καί διεθνώς. Τ ό Θαΰμα
Δημοκρατίας καί πολιτισμού τό όποιον ό

Ο αντιστράτηγος ε. α. Ανδρέας
Σιαπκαράς είναι γνωστός για την
Θαρρετή του στάση τα χρόνια της
δικτατορίας και την ευθύτητα με την
οποία διατύπωσε τις απόψεις του
κατά την Μεταπολίτευση.
Σειρά άρθρων του φιλοξενήθηκαν
στον αθηναϊκό τύπο και αναλύσεις
του δημοσίευσε το ΑΝΤΙ σε
παλαιότέρα τεύχη.
Το κείμενο που ακολουθεί είναι μία
πρόσφατη ομιλία του που έγινε στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο στις 28/5/91,
μετά από πρόσκληση του Τμήματος
Κοινωνιολογίας και του Ινστιτούτου
Διεθνών σχέσεων και συνοψίζει μία
σειρά από Θέσεις και απόψεις του
αντιστρατήγου κ. Α. Σιαπκαρά.
"Ελλην έδημιούργησε άνά τούς αιώνες, εί
ναι κυρίως έργον είρήνης. Εκείνο δμως πού
συμβαίνει σήμερα είναι τό δτι τό σύστημα
τής Πολιτικής Διοικήσεως διαστρεβλώνει
τόν χαρακτήρα του "Ελληνος, διότι ή Π ολι
τική Διοίκησις δέν είναι έπέκτασις τών ικα
νοτήτων τοΰ "Ελληνος, άλλά κάποια νόθος
κατάσταση. Αύτό λοιπόν τό παράδοξον, τό
νά μή έπεκτείνωνται οί ικανότητες τοΰ Έ λ ληνος ώς άτόμου, στήν Πολιτική Διοίκηση,
έν είρήνη, καί νά παρουσιάζεται ή άνεπάρκεια καί ή άνικανότης διαμορφώσεως όρθής
Πολιτικής καί Στρατηγικής, αύτό πού λέμε
«άποτυγχάνομε στήν είρήνη», αύτό πρέπει
νά έξετασθή.
Πρωτίστως πρέπει νά έξετασθή ποιές ι
διότητες τοΰ πολίτου καί τοΰ κράτους άπαιτεΐ ή είρήνη καί πώς τό σύστημα τής Π ολι
τικής Διοικήσεως θά τίς έξασφαλίσει. Κατά
τόν ’Αριστοτέλη (Π ολιτικά , 1334α, 2833) χρειάζονται κυρίως ή φρόνηση καί ή δι
καιοσύνη. Βεβαίως καί κατά τήν περίοδο
τοΰ πολέμου άπαιτεΐται φρόνηση καί δικαιο
σύνη, έπί πλέον τής άνδρείας καί καρτερίας,
άλλά ή άνωτέρα βία τής άμύνης τής χώρας

εξαναγκάζει τούς άμυνομένους νά είναι δί
καιοι καί σώφρονες. Έ νώ κατά τήν περίοδο
τής είρήνης, τή φρόνηση καί τή δικαιοσύνη
πρέπει νά τίς έξασφαλίζη ή πολιτεία, δηλα
δή οί θεσμοί καί οί άρχοντες, πού έχουν νά
άντιμετωπίσουν τήν πρόσθετη δυσκολία δτι
στήν είρήνη οί πολίτες είναι περισσότερον α 
παιτητικοί καί δυσδιοίκητοι.
Ό "Ελλην έχει χαρακτήρα μέ τίς ιδιότη
τες πού απαιτούνται καί γιά τόν άμυντικόν
πόλεμο — δπως δλοι του οί πόλεμοι— καί
γιά τήν είρήνη. Έ ν είρήνη δμως οί ιδιότητες
αύτές άτονοΰν, έξ αιτίας τοΰ άκαταλλήλου
θεσμικού συστήματος καί τής κακής Πολιτι
κής Διοικήσεως. "Οπως λέγει ό ’Αριστοτέ
λης (Π ολιτικά , 1334α, 3-10) άπό τούς κα
κούς θεσμούς οί πολίτες καί ή πολιτεία χ ά 
νουν τόν χαρακτήρα τους.
Σήμερα ή Ε λ λ ά ς καί οί "Ελληνες έχουν
χάσει τόν χαρακτήρα τους, εξ αίτιας τών α 
καταλλήλων θεσμών καί τών άρχόντων.
Έ άν δμως υιοθετηθεί τό κατάλληλο πλαίσιον θεσμών, οί "Ελληνες θά έπιβιώσουν έ
θνικώς, έλεύθεροι στόν έλληνικό χώρο.
’Αλλά ή έφαρμογή τών θεσμών πρέπει νά
είναι πλήρης, διότι ή άποτυχία προέρχεται
άπό τήν άτελή έφαρμογή τους (Πολιτικά,
1301α, 2 5 -3 0 ).
Σέ ένδεχόμενο έρώτημα γιά τό ποιό θεω
ρώ τό κατάλληλο πλαίσιον θεσμών, άδιστάκτως άπαντώ: τήν Δημοκρατία, τήν πραγ
ματική Δημοκρατία. ’Αναγκάζεται κανείς
νά προσδιορίση γιά ποιά Δημοκρατία πρό
κειται, γιατί δλοι διαφημίζουν τά πολιτικά
τους συστήματα ώς Δημοκρατία καί δημο
κρατικά, ένώ άπέχουν πολύ άπό αύτά.
Δημοκρατία είναι τό πολιτικό σύστημα
στό όποιο τήν άνωτάτη δύναμη κρατά ό λα 
ός καί αύτή άσκεϊται είτε άμεσα άπό τόν λαό
(άπόλυτος ή καθαρά Δημοκρατία) είτε έμ
μεσα, διά μέσου ενός συστήματος άντιπροσωπείας (άντιπροσωπευτική Δημοκρατία).
Ή ούσία τής λειτουργίας τής πραγματι
κής Δημοκρατίας είναι: συλλογική σκέψη,
συλλογικές άποφάσεις, έγκαιρος καί έλεγμένη έκτέλεσις.
Συλλογική σκέψη καί οί συλλογικές απο
φάσεις τών πολλών όδηγοΰν σέ όρθότερη
λύση άπό δ,τι ή σκέψη καί οί άποφάσεις τοΰ
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ενός ή των όλίγων. Διότι, ύπως άνέλυσε ό
’Αριστοτέλης ( Πολιτικά, 1281β, 3-8):
« ...π ολλώ ν γάρ δντων έκαστον μόριον Εχειν άρετής καί φρονήσεως, καί γίνεσθαι συνελθόντων ώσπερ Ενα άνθρωπον τό πλήθος
πολύποδα καί πολύχειρα καί πολλάς Εχοντ’
αίσθήσεις ούτω καί περί τά ήθη καί τήν διά
νοιαν. Διό καί κρίνουσιν άμεινον οί π ολ
λ ο ί...» .
Έ άν τόν 5ον π .Χ . αιώνα δέν υπήρχε ή
συλλογική σκέψη καί οί συλλογικές άποφάσεις τής Δημοκρατίας τών ’Αθηνών, δέν θά
υπήρχε «Μάχη του Μαραθώνος» καί ίσως
άλλη νά ήταν ή ύψη του κόσμου. Ή Δημο
κρατία Εκαμε τόν Μαραθώνα.
Ή Δημοκρατία, γιά νά είναι σταθερή καί
άποδοτική, πρέπει νά βασίζεται σέ πολίτες
έλευθέρους. Ελεύθερος πολίτης είναι Εκείνος πού Εχει Ελεύθερο φρόνημα. Δέν μπορεί
νά ύπάρχη Δημοκρατία μέ πολίτες, οί ό
ποιοι δέν είναι κατά τό φρόνημα, έλεύθεροι,
άλλά δούλοι είτε σέ πολιτικά κόμματα είτε
σέ όργανώσεις είτε σέ πρόσωπα. Επομένω ς
σέ μιά χώρα, ή όποία θέλει νά είναι Δημο
κρατία, τό πρώτιστόν της καθήκον είναι νά
διατηρή έλευθέρους τούς πολίτες. Καί μόνον
δταν στήν πολιτεία κυριαρχούν οί ένάρετοι
πολίτες, τότε μπορεί νά λειτουργήση ή Δ η
μοκρατία « ...τ ό δέ σπουδαΐον είναι τήν πόλιν ούκέτι τύχης Εργον άλλ’ Επιστήμης καί
προαιρέσεως. ’Αλλά μήν σπουδαία γε πόλις
έστί τώ τούς πολίτας τούς μετέχοντας τής
πολιτείας είναι σπουδαίους». (Π ολιτικά ,
1332α, 3 4 -3 7 ).
Ή πολιτεία πού θέλει νά είναι Δημοκρα
τία πρέπει νά παρέχη Εγγυήσεις πρός τούς
πολίτες καί πρός τό πολιτικό σύστημα.
Πρός τούς πολίτες πρέπει νά έξασφαλίζη Ι
σότητα, άμεροληψία, άξιοπρέπεια, Εμπιστο
σύνη καί νά άποτρέπη τά άντίθετά τους, τήν
άνισότητα, τήν εύνοια, τήν άλαζονεία, τήν
ταπείνωση, τόν φόβο. Δηλαδή μέ μιά λέξη,
ή πολιτεία όφείλει νά Εξασφαλίζη Δικαιοσύ
νη. Στό σύστημα τής Δημοκρατίας πρέπει
νά Εξασφαλίζεται άφ* Ενός μέν ό Ελεγχος Επί
τής πολιτικής δυνάμεως, ή συμμετρία καί
αρμονία μεταξύ τών μερών τής πολιτείας, ή
Επιμέλεια Επί τών θεμάτων καί, άφ’ Ετέρου,
νά άποτρέπεται ή μικρότης, ή όλιγωρία καί
ή δημαγωγία, ή όποία είναι ή πλέον Επικίν
δυνος άσθένεια πού υπονομεύει τή Δημο
κρατία. Ή Δημοκρατία πρέπει άκόμη νά Ε
ξασφαλίζη τή σταθερότητα, τή συνέχεια,
τήν άνανέωση.
Στόν σημερινό κόσμο, μία ύπάρχει πολι
τική κοινωνία ή όποία κυβερνάται μέ τό σύ
στημα τής Δημοκρατίας τής πραγματικής.
Είναι οί Η νω μένες Πολιτείες τής ’Αμερι
κής. Ή τεράστια άνάπτυξις τών ΗΠΑ όφείλεται άκριβώς στό πολιτικό τους σύστημα.
’Ά λ λες χώρες καί λαοί, άκόμη καί πολυ
πληθέστεροι καί μέ Επίσης τεραστίους οικο
νομικούς πόρους δέν Εχουν κατορθώσει νά
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άναπτύξουν πολιτικήν κοινωνία καί δύναμη,
γιατί δέν τούς βοήθησε τό πολιτικό τους σύ
στημα. Οί ΗΠΑ Εβάσισαν τό Σύνταγμά
τους στήν «Άρίστη Πολιτεία» του Άριστο*
τέλους.
Ό ’Αδαμάντιος Κοραής Εξέδωσε τό
1821 τό βιβλίο «Άριστοτέλους Πολιτικών
τά Σωζόμενα». Σκοπός του ήταν νά βοηθήση τούς "Ελληνες νά βρουν τό άριστον πολί
τευμα, Εκείνο πού θά τούς διαφυλάξη τήν Ε
λευθερία. Προτροπή του Κοραή ήταν νά
υιοθετήσουν οί "Ελληνες Δημοκρατικό Π ο
λίτευμα, μέ ύπόδειγμα τό πολίτευμα τής
’Αμερικής. Δυστυχώς, ή προτροπή του δέν

Τό 1962 ό Υπουργός
Εξωτερικών τής Ελλάδος, σε
αμερικανική κοσμική δεξίωση,
καί χωρίς νά ίίχη συμβουλευθή
άρμοδίους, «έδώρισε» τή Νέα
Μάκρη γιά νά γίνη
άμερικανική Βάση. Καί όταν ό
'Αρχηγός του Γενικού
Επιτελείου Στρατού έξέφρασε
τήν άπορία γιατί ό Υπουργός
δέν συνεδύασε τουλάχιστον τό
θέμα μέ αυτό του έξοπλισμου
τών Ενόπλων Δυνάμεων, ό
Υπουργός Εξωτερικών τής
Ελλάδος άπάντησε: «Μά δέν
είναι τίποτε. Μόλις έπτά
στρέμματα καί μάλιστα όλος,
πού θά μας τό άποξηράνουν»

είχε είσακουσθή ούτε τότε ούτε άργότερα, δ
ταν δημιουργήθηκαν στή χώρα Επιτακτικές
καταστάσεις πού Επέβαλλαν τήν Εγκαθίδρυ
ση πραγματικής Δημοκρατίας. Καί ή Ε λ 
λάς Εξακολουθεί νά ταλαιπωρείται.
"Ενα σημαντικό σημείο στήν ’Αμερικανι
κή Δημοκρατία είναι ή διερεύνηση του κάθε
συγκεκριμένου θέματος άπό διαδοχικά Επί
πεδα τής πολιτείας ώστε, πρίν ληφθή ή τε
λική άπόφαση, νά Εχουν μελετηθή οί θετικές
καί άρνητικές του συνέπειες. Θά πάρωμε Ε
να παράδειγμα πού άναφέρεται καί στήν
Ε λ λ ά δ α , άλλά πού άφορά τή διαμόρφωση
τής Στρατηγικής τών ΗΠΑ. Πρόκειται γιά
τίς Αμερικανικές Στρατιωτικές Βάσεις
στήν Ε λλά δα .
Τό θέμα τών ’Αμερικανικών Βάσεων
στόν Ελληνικό χώρο άπετέλεσε άντικείμενο
μελέτης άπό τά Εξής διαδοχικά Επίπεδα τής
Δημοκρατίας τών 'Ηνωμένων Πολιτειών
τής Αμερικής:

Ιον. Έ πιτελείον Πολεμικού Ναυτικού.
2ον. Ύπουργείον Εξωτερικών.
3ον. Ύπουργείον Άμύνης.
4ον. Βουλή τών ’Αντιπροσώπων, διά τής
Επιτροπής Εξωτερικών καί τών Υποεπι
τροπών:
(α) Υποεπιτροπή γιά τήν Ευρώπη.
(β) Υποεπιτροπή γιά τήν Εγγύς ’Ανα
τολή.
Αυτά τά κλιμάκια διέθεταν μελέτες καί έ
ρευνες Επιτόπιες, στή χώρα μας καί τήν ευ
ρύτερη περιοχή, άπό τίς υπηρεσίες Ερευνών
τού τμήματος Εξωτερικών καί Ά μύνης τής
Βιβλιοθήκης τού Κογκρέσου.
5ον. Γερουσία μέ τίς άνάλογες Επιτρο
πές.
6ον. Πρόεδρος τών ΗΠΑ.
Ό Πρόεδρος ύφίσταται μέν τόν Ελεγχον :
τού Κογκρέσου, είναι δμως Επί κεφαλής τή<
Νομοθετικής Εξουσίας, τής Εκτελεστικής
τής Εξωτερικής πολιτικής καί τών Ένό ,
πλων Δυνάμεων. Ή μελέτη, εις τό Επίπε
δον τού Προέδρου, γίνεται άπό τά συμβου ;
λευτικά δργανα τά όποία υπάγονται άμεσο..
είς αύτόν.
"Ας Ελθωμε τώρα στήν Ελληνική πραγ ;
ματικότητα. Γιά τό τόσον σοβαρό θέμα τή...
ύπάρξεως στρατιωτικών Βάσεων μιας ύπερ Ώ
δυνάμεως στόν Ελληνικό χώρο:
Ιον. Συνεκροτήθη τό 1983 μιά μεικτή έ ’
πιτροπή άποτελούμενη άπό Ενα κομματικό' „
Υφυπουργό τών Εξωτερικών, Εναν κομμά
τικόν Διευθυντή τού Διπλω ματικού Γ ρ α 
φείου τού Πρω θυπουργού (δχι δίπλωμά
τ η ), τόν Α ρ χ η γ ό τού Ε π ιτελείο υ τής Ά ε ..
ροπορίας (Ά ντιπτέραρχο), Εναν Πλοιαρχ
τού Πολεμικού Ναυτικού καί Ενα Σμήναρχ ;
τής Πολεμικής Αεροπορίας. Τό δλον πέντ :
πρόσωπα. Ή μεικτή αύτή Επιτροπή δέν διέ :
θετε Επιτελείον μελετώ ν στό Επίπεδο τή
Γενικής Πολιτικής καί στό Επίπεδο τής Γ ε Ώ
νικής Στρατηγικής, άλλά ούτε κάν στό Επί;ι:πεδο τής Στρατιωτικής Στρατηγικής. Ή Ε 
πιτροπή αύτή συνέταξε μιάν εισήγηση ύπ< ·■
τύπον σημειώματος.
^
2ον. Έπεστρατεύθη τό μαχητικό «πεζο 
δρόμιο», μέ όργανωμένη κομματική ύπηρε ί
σία καί δημαγωγικό υλικό, λόγους καί πι 
νακίδες μέ «πολιτικά σοφίσματα», γιά νι ;
χρησιμοποιήσω τήν ήπια Εκφραση του ’Αρι
στοτέλους καί δχι τή σημερινή φρασεολο;:^
γία.
ί*
Τό συμπέρασμα Εξάγεται άποθαρρυντι
κό. Ή Ε λληνική Δημοκρατία δέν διέθεσ ϊ συλλογική σκέψη, άγνόησε καί τούς άνθρω ^
πους πού άνέδειξε ή ψήφος τού ελληνικό
λαού καί άγνόησε τά αρμόδια όργανα. Τ
περιεχόμενο τών λέξεω ν Πολιτική, Στρα ί;ί
τηγική, Στρατιωτική Πολιτική, Έθνιφ%
Στρατηγική, Στρατιωτική Στρατηγική Εχϊ^
άμεση σχέση μέ τό θέμα τών Στρατιωτικών^
Βάσεων τών ΗΠΑ στόν Ελληνικό Εθνική
χώρο.

Γιά υψιστα έθνικά θέματα, καμμιά Ε λ 
ληνική Κυβέρνησις δέν έφαρμόζει δημοκρα
τικές διαδικασίες, γ ι’ αυτό καί δλες οι Ε λ 
ληνικές Κυβερνήσεις παγίω ς αυτοσχεδιά
ζουν.
Τό 1962 ό Υ πουργός Εξω τερικών τής
Ελλάδος, σέ άμερικανική κοσμική δεξίωση, καί χωρίς νά έχη συμβουλευθή αρμο
δίους, «έδώρισε» τή Νέα Μάκρη γιά νά γίνη άμερικανική Βάση. Καί δταν ό ’Αρχηγός
τού Γενικού Ε πιτελείου Στρατού έξέφρασε
τήν άπορία γιατί ό 'Υπουργός δέν συνεδύασε
τουλάχιστον τό θέμα μέ αύτό του έξοπλισμου των Ε νόπλω ν Δυνάμεων, ό 'Υπουρ
γός Εξωτερικών τής Ε λ λ ά δ ος άπάντησε:
«Μά δέν είναι τίποτε. Μόλις έπτά στρέμ
ματα καί μάλιστα 'έλος, πού θά μάς τό άπο-

ξηράνουν».
'Όταν.έμεΐς οί ’ίδιοι άγνοοΰμε τά πλεονε
κτήματα του έλληνικοΰ χώρου καί άβασανίστως τά προσφέρομε στους ξένους, γιατί π α 
ραπονιόμαστε γιά έλλειψη σεβασμού έκ μέ
ρους τους; Καί άφοΰ είμαστε σέ δλα υποχω 
ρητικοί, ένώ ό άντίπαλος ή ό έχθρός μας δλο καί περισσότερα άπαιτεΐ, ό ξένος, πού θε
ωρούμε φίλο μας, θεωρεί φυσικό νά κατευνάζητόν άλλο, άκόμα καί είς βάρος μας.
Ή έλληνική πολιτεία, ύπό δλες τίς μορ
φές π ο λ ιτ ε ύ μ α τ ο ς , άπέκτησε άπό τό 18431974, δηλαδή έπί 131 έτη, 154 Κυβερνή
σεις. Επομένως, ή μέση διάρκεια Κυβερνήσεως είναι 0,85 του έτους ή 10 μήνες καί 6
ήμέρες. Έάν συγκρίνωμε τή διάρκειά τους
μέ έκείνη των Κυβερνήσεων τών ΗΠΑ, θά
βρούμε τό μέτρον τής άσταθείας. Οί ΗΠΑ
άπό τό 1789-1985, δηλαδή έπί 195 έτη, εί
χαν 49 Κυβερνήσεις, δσες καί οί Προεδρικές
θητείες, ή διάρκεια κάθε κυβερνήσεως είναι
τέσσερα έτη, δηλαδή δση ή Προεδρική θη-

"■τεία.
Ή Ελλάς, κατά τά 131 έτη, είχε περιό
δους μή δημοκρατικών Κυβερνήσεων, δη
λαδή πού δέν είχαν προέλθει άπό τήν ψήφο
τοΰ Ε λ λ η ν ικ ο ύ λαού. Αύτές ήταν ή 'Υπηρε
σιακές Κυβερνήσεις ή δικτατορικές. Καί μ ό
νον τήν περίοδο τών τελευταίων 6 8 έτών, άιό τ ό 1922-1990, ή Ε λ λ ά ς είχε μή δημο
τ ι κ έ ς Κυβερνήσεις χρονικής διαρκείας άΐροιστικώς 26 έτών, δηλαδή 38 % τής δλης
περιόδου τών τελευταίων 68 έτών. Τό ποσοστόν 38% φανερώνει τήν έλλειψη συνε
χείας, καί αύτό είναι άδυναμία τών θεσμών
% π ο λ ιτεία ς.
Τό φαινόμενου τοΰ νά γίνωνται κάθε τό:: ιον έκλογές γιά νά προκύψη κάποια Κυβέργησις, είναι έκτός λογικής γιά μιάν εύνομου' μένη χώρα. Αύτό παρουσιάσθη σέ δλη του
τήν έκταση τά δύο τελευταία έτη, όπότε έγένοντο τρεις έκλογές γιά τήν άνάδειξη
Βουλευτών, μέ χρονική άπόσταση έξη περίΫ που μηνών άπό τή μιά έκλογή στήν άλλη, έΊ νώ Θά έπρεπε νά είναι τέσσερα έτη, δση ή
:/ Βουλευτική θητεία. Τ ό φαινόμενον τών συ

χνών έκλογικών αναμετρήσεων άποδεικνύει
τή βαθειά πολιτική κρίση.
Ή πολιτική αυτή κρίση δέν είναι συμπτωματική, δηλαδή σύμπτωσις άπιθάνων
στοιχείων τής πολιτικής, άλλά είναι άκριβώς δ,τι λογικώς έπρεπε νά αναμένεται άπό
τήν ένδογενή όργανική άδυναμία τής Ε λ 
ληνικής Δημοκρατίας, ή δέ άδυναμία αυτή
θά έχη συνέπειες σέ μιά δοκιμασία δπως ή
σημερινή.
Ή 'Ελλάς σήμερα βρίσκεται σέ δύσκολη
κατάσταση, τόσον στό έσωτερικό δσον καί
στό έγγύς της περιβάλλον τής Ευρώπης, τής

Ό χειρισμός τών εθνικών
θεμάτων γίνεται, δυστυχώς, σέ
έπίπεδο προσωπικό.
Προσωπική ύπόθεσις ή μή
έπέμβασις στήν Κύπρο,
προσωπική ύπόθεσις τό
Νταβός, προσωπική ύπόθεσις ή
άρσις τού έμπολέμου μέ τήν
’Αλβανία, προσωπική ύπόθεσις
ή ύποχώρησις στό Αιγαίο,
προσωπική ύπόθεσις οί
διακριτικές έν δράσει
συνομιλίες μέ τούς Τούρκους.
*Όμως δλες αύτές οί
προσωπικές ύποθέσεις καί
αποφάσεις έχουν τίς θλιβερές
έπιπτώσεις έπάνω στόν λαό,
στή χώρα καί στό Έθνος
’Ανατολικής Μεσογείου καί τής Μέσης ’Α 
νατολής. Ό μεγαλύτερος δμως κίνδυνος
προκύπτει άπό τό γεγονός δτι σήμερα υπάρ
χει μόνον μιά 'Υπερδύναμις καί δέν υπάρχει
ή Ισορροπία δυνάμεων τών δύο Ύπερδυνάμεων, δηλαδή δέν ύπάρχουν οί δύο άντίρροπες δυνάμεις, δπου ή 'Ελλάς συμμετείχε
στή σύνθεση τής μιας. Τώ ρα, μέ τή χα λ ά 
ρωση τών σημείων έξαρτήσεως τών δυνάμε
ων καί τών σημείων έφαρμογής τών δυνά
μεων πού συνέθεταν τίς δύο Ύπερδυνάμεις,
υπάρχει κίνδυνος νά προκύψη χαλάρωσις
καί άναρχία δυνάμεων καί κίνδυνος, κυρίως
γιά τίς μικρές χώρες, μάλιστα έκεΐνες πού έ
χουν στρατηγική άξία όπως ή 'Ελλάς, νά
βρεθούν πρό καταστάσεως ή όποια θά έχη
ώς συνέπεια όχι κάποιο έθνικό άτύχημα,
άλλά άπώλειαν αύτής ταύτης τής έλευθερίαζ\ »
Οί 'Έλληνες δμως δέν πρέπει νά χάνουν
τήν έμπιστοσύνη, κυρίως πρός τόν έαυτό
τους, γιατί παρ’ δλα τά φαινόμενα πού προ-

έκυψαν άπό τήν κακή διακυβέρνηση, τήν έλ
λειψη ένημερώσεως καί τήν παραπλάνηση,
οί 'Έλληνες έχουν δυναμισμό σέ δλα τά π ε
δία δραστηριότητας καί, δταν ό δυναμισμός
αύτός συγκροτηθή, μέσα σέ μιά πραγματική
Δημοκρατία, οί 'Έλληνες θά επιβιώσουν ε
λεύθεροι στόν έθνικό τους χώρο.
Ή άποτυχία τής Ε λλάδος στά έθνικά θέ
ματα δέν φανερώνει άνικανότητα τοΰ Ε λ 
ληνικού λαού, άλλά φανερώνει τήν άνικανό
τητα τών Κυβερνήσεων καί, επομένως, τού
Πολιτεύματος πού τίς άναδεικνύει.
Τήν άνικανότητα τών Κυβερνήσεων δια
πιστώνει κανείς έξετάζοντας πώς αύτές έ
δρασαν καί πώς άντέδρασαν σέ κρίσιμες φά
σεις τών έθνικών μας θεμάτων.

Ελληνισμός
Κωνσταντινουπόλεως και
Δυτική Θράκη
Τό 1955 στίς 6 καί 7 Σεπτεμβρίου, ή
Τουρκία καταστρέφει τόν Ελληνισμό τής
Κωνσταντινουπόλεως. Τά γεγονότα τής έποχής έκείνης είχαν ήδη άποδείξει δτι ό
σχεδιασμός, ή προπαρασκευή καί ή έκτέλεσις αύτής τής βαρβαρικής πράξεως έγιναν ά
πό τήν ίδια τήν Τουρκική Κυβέρνηση.
Είναι γνωστό πώς έδρασε ή μάλλον πώς
δέν έδρασε ή τότε Κυβέρνηση άλλά καί οί
άλλες έκτοτε Κυβερνήσεις. Τ ό γεγονός τής
καταστροφής τού Ελληνισμού τής Κων
σταντινουπόλεως παραμένει, δέν τό έξαλείφει ό χρόνος. Ε κείνο δμως πού, μέ τήν πα
ραπληροφόρηση, δέν γνωρίζουν οί πολλοί,
είναι δτι ή Ε λ λ ά ς καί τότε, τό 1955, καί
σήμερα έχει καί τή δύναμη καί τή Στρατη
γική θέση νά έπιβληθεϊ τής Τουρκίας μέ τά
56 φανταστικά της εκατομμύρια. ’Αλλά τής
Ε λλάδος τής λείπει ή πολιτική βούληση,
πού θά έγεννάτο ώς καθήκον σέ μιάν πραγ
ματική Δημοκρατία.
Ή Ε λ λ ά ς έχει στά χέρια τής Διεθνείς
Συνθήκες έπί άμοιβαιότητι. Δέν λέγω νά
κάμωμε στούς Μουσουλμάνους τής Δυτικής
Θράκης δ,τι οί Τούρκοι έκαμαν στόν Ε λ 
ληνισμό τής Κωνσταντινουπόλεως άλλά,
άντί νά τούς περιποιούμεθα έντός καί έκτός
τής Βουλής,
έκεΐνοι πού δέν είναι εύχαριστημένοι νά ζοΰν μαζί μας, είναι έλεύθεροι
νά μεταβοΰν στή χώρα γιά τήν οποία ύπερηφανεύονται. Στή Θράκη παίζεται τό παιχνί
δι τού Ντενκτάς καί δέν θά βρεθή ούτε ένας
υπεύθυνος άνθρωπος νά πή: ή Θράκη «είναι
μακράν».

Κυπριακό
Γιά νά έκφρασθή ή θέλησις τού Κυπρια
κού λαού νά άπελευθερωθή άπό τόν άγγλικό
ζυγό, ή Έθναρχία Κύπρου διενήργησε Δη
μοψήφισμα τήν 15ην ’Ιανουάριου 1950.
’Αρχιεπίσκοπος καί Εθνάρχης ήταν ό Μ α
κάριος Β ' καί δχι, δπως πολλοί νομίζουν, ό
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Μακάριος Γ ' πού ύπέγραψε τίς Συμφωνίες
Ζυρίχης - Λονδίνου. Τό Δημοψήφισμα έδωσεν ώς αποτέλεσμα 95,7% υπέρ της Έ νώ σεως.
Ή τότε Ελληνική Κυβέρνησις άρνήθηκε
νά παραλαβή τούς τόμους τοΰ Δημοψηφί
σματος μέ τίς συγκινητικές ύπογραφές έκείνων πού ψήφισαν. ’Έ τσι άρχισε ή «Εθνική
Στρατηγική» γιά τήν Κύπρο.
’Ά λ λ η Ελληνική Κυβέρνησις, τήν 20ήν
Αύγούστου 1954 ύπέβαλε αίτηση στόν ’Ορ
γανισμό Η νω μένω ν Ε θνώ ν γιά αυτοδιάθε
ση τοΰ Κυπριακού λαοΰ. Ή αίτησις έν τή
ουσία άπερρίφθη. Στήν έρμαφρόδιτον από
φαση συνείργησαν οί Η Π Α καί ή ’Α γγλία.
Καί δμως οί ΗΠ Α είχαν άπό τότε Στρατιω
τικές Βάσεις στήν Ε λλά δα γιά τήν άμυνα
τοΰ Ν Α Τ Ο , τών Η Π Α , άλλά καί τής Ε λ λ ά 
δος, δπως Ισχυρίζονταν άπό τότε οί Η Π Α .
Τήν Ιην ’Απριλίου 1955 άρχίζει ό ένο
πλος Κυπριακός απελευθερωτικός άγώνας
(Ε.Ο.Κ.Α.) ό όποιος ήταν απόλυτα επιτυ
χής. ΤΗταν έπιτυχής ό άγώνας έκεΐνος,
γιατί είχε σχεδιασθή καί προπαρασκευασθή
μέ ισχυρή φαντασία στήν έπινόηση, τήν έπιτελική σχεδίαση, τήν προπαρασκευή καί τή
χρησιμοποίηση δλων τών προτερημάτων
τής φυλής, τό θάρρος καί τήν αυτοθυσία.
Στήν Κύπρο βρέθηκαν άντιμέτωποι ή άποικιοκρατική βαρβαρότητα μέ τό σχοινί τής
άγχόνης, καί ή ελληνική πίστις πρός τήν έλευθερία. Αυτή ένίκησε, άλλά ή πολιτική
τής Ε λλάδος ύπέγραψε Συνθήκη ήττημένου. Είναι οί Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδί
νου τοΰ 1959.
Τό 1964 ή τότε Ελληνική Κυβέρνησις ελαβε μιάν όρθή απόφαση Πολιτικής καί
Στρατηγικής: νά ένισχύση στρατιωτικώς
τήν Κύπρο. "Ομως καί πάλιν έμεινε στή μέ
ση τοΰ δρόμου. Έ νώ άπέκτησε μεγάλο π λ ε
ονέκτημα στό τακτικό πεδίον, δέν τό όλοκλήρωσε στή Στρατηγική, δηλαδή στήν
ΔΑΝΙΗΛ I. ΙΑΚΩΒ
Η ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ
ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ
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Η ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ
TOT ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ

πράξη, δπως είχα τήν τιμή, ώς Γενικός Ε 
πιθεωρητής Στρατοΰ, νά προτείνω στόν τό
τε Πρωθυπουργό. Πάλιν καί τότε δέν έλειτούργησε πραγματική Δημοκρατία, γιατί ή
πραγματική Δημοκρατία μελετά, άποφασίζει καί πράττει πλήρως έκεΐνο πού έχει απο
φασίσει.
Τό 1974 στίς 20 ’Ιουλίου άρχισε στήν
Κύπρο ή είσβολή τής Τουρκίας έν συνεργα
σία μέ τίς Στρατιωτικές Δυνάμεις τής ’Α γ 
γλίας, τίς ’Αγγλικές Στρατιωτικές Βάσεις
στήν Κύπρο καί τίς άγγλικές ένισχύσεις,
πού είχαν φθάσει λίγο πρίν άπό τήν είσβο
λή, καί πού ήσαν κυρίως Ναυτικές καί ’Α ε
ροπορικές Δυνάμεις1.
Ά π ό τίς 20 ’Ιουλίου ώς τίς 16 Αύγού
στου, έπί 28 ήμέρες καί νύκτες, οί Τοΰρκοι
εισβολείς έβομβάρδιζαν, έκαιαν, σκότωναν,
άτίμαζαν, έσφαζαν. Ή Ελληνική Κυβέρνησις, μέ κινητοποιημένες τίς "Ενοπλες Δυνά
μεις, μέ ποιότητα στρατευμάτων πολύ άνωτέραν τών Τουρκικών καί μέ υλικήν ύπεροχή στήν Αεροπορία καί τό Ναυτικό — «μέγα τό τής θαλάσσης κράτος», λέγει ό
Θουκυδίδης— ή Ελληνική Κυβέρνησις, μέ
δλα αυτά τά πλεονεκτήματα, αδράνησε. Ε 
άν ή Ε λ λ ά ς είχε πραγματική Δημοκρατία,
θά έλύοντο δλα τά προβλήματα πού ή
Τουρκία αύθαιρέτως καί μέ άρπακτική διά
θεση έδημιούργησε στόν έλληνικό χώ ρο, τά
δέ άπομεινάρια τής Α γγλική ς άποικιοκρατίας, πού είναι οί Βάσεις στήν Κύπρο, θά
κατέρρεαν, άφοΰ ή Α γ γ λ ία ήταν συνεμπόλεμος μέ τήν Τουρκία στήν έπίθεση κατά
τής Κύπρου, ή δέ Συνθήκη Έγγυήσεως κατελύθη διά τής Άγγλο-Τουρκικής έπιθέσεως.

Βόρειος Ήπειρος
Ή κατάστασις τοΰ «έμπολέμου» μέ τήν
Α λβανία ήταν μιά πραγματικότης τής Π ο
λιτικής καί τής Στρατηγικής πού τήν σεβάσθηκαν δλες οί Ελληνικές Κυβερνήσεις. Ή
άρσις τοΰ «έμπολέμου», χωρίς νά άρθή ή
αίτια τής έπιβολής του, χωρίς κάν νά έξασφαλισθοΰν τά νόμιμα δικαιώματα τής έλληνικής μειονότητας καί χωρίς δημοκρατι
κές διαδικασίες, αποτελεί πράξιν στρεφόμε
νη κατά τής Εθνικής Στρατηγικής καί κατά
τής πολιτικής δλων τών προηγουμένων
Ελληνικών Κυβερνήσεων. Τοΰτο δείχνει
τήν ασυνέπεια τής Ελληνικής Δημοκρατίας
καί τήν άντιδημοκρατικότητα στή λειτουρ
γία της, μέ άποτέλεσμα τήν έθνική ζημία.

Αιγαίον
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Μετά τήν αδράνεια τής Ε λλά δος κατά
τήν είσβολή τής Τουρκίας στήν Κύπρο, προέκυψε τό θέμα τοΰ Αίγαίου, άφοΰ ή Τουρκία
είχε πλέον διαπιστώσει δτι ή Ε λ λ ά ς , τής ό 
ποιας έγνώριζε τή δύναμη νά δράση έπιτυχώς, δέν είχε τή θέληση νά άμυνθή τών κυ
ριαρχικών της δικαιωμάτων καί τών έθνικών της συμφερόντων. "Ετσι ή Τουρκία

προχωρεί στά κατακτητικά της σχέδια στό
Αιγαίο συνεπικουρούμενη, ίσως, καί άπό τή
σκέψη δτι οί Σύμμαχοι στό ΝΑΤΟ, κυρίως
οί ΗΠΑ καί ή Α γ γ λ ία , δέν θά έπιτρέψουν
στήν Ε λ λ ά δ α νά άμυνθή έμπράκτως.
Ή Τουρκία κάθε μέρα κατακτά τόν έναέριο χώρο τοΰ Αίγαίου, άπειλεί μέ πόλεμο έάν ή ‘Ε λλάς, έφαρμόζοντας τό Διεθνές Δί
καιον, έπεκτείνη σέ 12 ναυτικά μέλια τά
χωρικά της υδατα. Ή άσκησις αύτών τών
κυριαρχικών δικαιωμάτων βεβαίως καί δέν
συνεπάγεται κανέναν περιορισμό στίς κινή
σεις τών Τουρκικών έμπορικών πλοίων, αυ
ξάνει δμως τήν άσφάλεια τών νήσων καί δυ
σχεραίνει τά κατακτητικά σχέδια τής Τουρ
κίας.
✓
Ή ύποχώρησις τής Ελλάδος στήν τουρ
κική άπειλή ίσοδυναμεΐ μέ παράδοσιν τώι
κυριαρχικών δικαιωμάτων τής Έλλάδοι
στήν Τουρκία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Αύτή είναι έν συντομία ή κατάστασις τώ'
κυριωτέρων έθνικών μας θεμάτων, έπειδ:
λείπουν άπό τή Δημοκρατία μας τά τρί<
σπουδαιότερα συστατικά τής πραγματική
Δημοκρατίας: ή συλλογική σκέφις, συλλο
γικές άποφάσεις καί έλεγχόμενη έκτέλεσις
Νομίζομε δτι Ιίχομε Δημοκρατία έπειδή έ p|
λεύθερα ψηφίζομε, διερωτηθήκαμε δμω
ποτέ, άν ή πολιτεία έχη άσκήσει τούς πολί
τες ώστε νά γίνουν οί καλύτεροι γιά νά προ
τείνουν έπάξια τόν έαυτό τους νά προσφέρ
υπηρεσία; "Εχουν άσκηθή στή συλλογικ j
σκέψη καί τίς συλλογικές άποφάσεις;
Ό χειρισμός τών έθνικών θεμάτων γίνε
ται, δυστυχώς, σέ έπίπεδο προσωπικά
Προσωπική ύπόθεσις ή μή έπέμβασις στή it
Κύπρο, προσωπική ύπόθεσις τό Νταβόι
προσωπική ύπόθεσις ή άρσις τοΰ εμπόλεμό
μέ τήν Α λβ α νία , προσωπική ύπόθεσις ή ί
ποχώρησις στό Αιγαίο, προσωπική ύπόθι
σις οί διακριτικές έν δράσει συνομιλίες μ |
τούς Τούρκους (γιά νά συμφωνήσουμε ο Λ
τ ί;). "Ομως δλες αύτές οί προσωπικές ύπ(
θέσεις καί άποφάσεις έχουν τίς θλιβερές έπ
πτώσεις έπάνω στόν λαό, στή χώρα καί σι | [J
"Εθνος.
Έ ά ν δμως ή πολιτική δλων τών Κυβερ
νήσεων έχη άποτύχει στά έθνικά θέματα, <j»j.
"Ελληνες καί ή Ε λ λ ά ς ζοΰν άκόμη καί, Ιό 40
άποδειχθή μία πραγματική Ε λληνική Δι Ιί j
μοκρατία, έχουν τόν δυναμισμό νά έπιβι&Γ'Ι
σουν έθνικώς. Ή Ε λ λ ά ς διαθέτει καί έπ
στήμη, πού έδώ σέ τοΰτο τό Πανεπιστήμι
καλλιεργείται, καί θέληση διαθέτει ό Έ)
ληνικός Λαός.
*

Άνδρέας Σιαπκαρά
1. Γιά τή συμμετοχή τής ’Αγγλίας στήν είσβολ
καί γιά τή σημασία της στή διαμόρφωση τής Έ3
ληνικής Πολιτικής καί Στρατηγικής υπέβαλα τ ΐ \ ^
25ην Α πριλίου 1986 άναφορά στή Βουλή το
Ε λ λ ή νω ν συνοδευομένη άπό σχετική μελέτη
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
Β ιβ λ ία γ ι α τ ις ΔΙΑΚΟΠΕΣ
κι ένας ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
με θέμα «Το Σχολείο, ο κόσμος μου»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΑΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Χαρούμενες διακοπές
για την προσχολική ηλικία

Ζήτω! Διακοπές!

(4 τίτλοι)

της ΑΝΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
Χαρούμενες διακοπές
για το δημοτικό

(6 τίτλοι) των ρ. καρθαιου,
Κ. ΜΑΝΟΥ-ΠΑΣΣΑ
Χαρούμενες διακοπές
με αγγλικά

Μπλοκ
διακοπών-ταξιδιού

(4 τίτλοι)
Η Α' Γυμνασίου
πάει διακοπές

του μ. κοντολεων

(4 τίτλοι) της κ. κοντολεων

Η Β' Γυμνασίου
πάει διακοπές

Καλοκαιρινά για το δημοτικό

των Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝΠ. ΜΗΛΩΡΗ

(6 τίτλοι) της αγγ. βαρελλα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΠΑΤΑΚΗ

Νικηταρά 3, 106 78 Αθήνα, τηλ. 3638362
(Κεντρική διάθεση: Εμμ. Μπενάκη 16, Αθήνα)

1991 -2000 _
Το νέο δεκαετές αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΔΕΗ δίνει
ισχυρή ώθηση στα υδροηλεκτρικά (36 νέα έργα) και στις
ήπιες -

ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.

Κατά την

πενταετία 1991-1995 οι επενδύσεις για νέα έργα θα φ τά
σουν τα 1240 δις δρχ. με υψηλό βαθμό αυτοχρηματοδό
τησης και για το περιβάλλον τα 100 δις δρχ. Με ευαισθη
σία για το περιβάλλον και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης
η ΔΕΗ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αρμονική συνύ
παρξη ανάπτυξης και περιβάλλοντος.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΡΟΥΣ

Έ ν α ς ακόμα
τ ίτ λ ο ς τω ν
Α π ά ν τω ν
Ν το σ το γιέφ σ κι
σε καινούρια
έκδοση

Φ. ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΒΣΚΗ

Ο Ηλίθιος
Μετάφραση: Αρη Αλεξάνδρου
Β ΤΟΜΟΓ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΓΚΟΒΟΣΤΗ

Κυκλοφορούν Έ γκ λη μ α
και Τιμωρία Α* και Βτ
Παίκτης
Υπόγειο
Φτωχοί
Αιώνιος Σύζυγος
Λευκές Ν ύχτες
Το χωριό Στεπαντσίκοβο

Φ. ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΒΣΚΗ
0 Ηλίθιος
Μετάφραση: Άρη Αλεξάνδρου
Λ ΤΟΜΟΣ
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΚΟΒΟΣΤΗ
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δενδροφύτευση πηγάζει, όχι α 
πό τις διαθέσεις της Εταιρίας,
αλλά από τις Ρ Η Τ Ε Σ και Ι 
Δ ΙΑ ΙΤ Ε Ρ Ω Σ Α Υ Σ Τ Η Ρ Ε Σ συμ
βατικές της υποχρεώσεις.
Επίσης σας γνωστοποιούμε
ότι ενδεχόμενη αποδέσμευση
της Εταιρίας από αυτές τις υπο
χρεώσεις θα μας επέτρεπε να
μετατρέψουμε το συγκεκριμένο
οικόπεδο σε χώρο πρασίνου μ ε
δικά μας έξοδα απόφαση που
αντανακλά τις πραγματικές
προθέσεις της Εταιρίας και ση
μαντική συμβολή στην υπόθεση
της βελτίωσης του περιβάλλον
τος.

Ο ΕΛΑΙΩΝΑΣ
• Α πό τ η ν διεύθυνσ η τ η ς
ε τ α ιρ ε ία ς ΧΑΡΤΕΛΛΑΣ
π ή ρ α μ ε το γ ρ ά μ μ α που
ακολουθεί:

Αξιότιμοι κύριοι,
Με αφορμή το άρθρο σας της
3ης Μαί'ου 1991 που αφορά την
δενδροφύτευση της περιοχής Ε 
λαιώνα θα θέλαμε να σας γνω 
ρίσουμε τα κάτωθι:
1. Τ ο οικ όπεδο στο οποίο έ 
γ ιν ε η δενδροφύτευση είναι στην
κ υρ ιότη τα του Ν .Π .Δ .Δ . με την
επ ω ν υ μ ία Γ Ε Ν ΙΚ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο 
Μ Ε ΙΟ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ «Ο
Α Γ ΙΟ Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ » .

2. Η Εταιρία μας ενοικιάζει
το εν λόγω οικόπεδο καταβάλ
λοντας ένα αρκετά σοβαρό ποσόν, το χρησιμοποιεί δε σαν
χώρο στάθμευσης των οχημά
των των εργαζομένων της.
3. Εκ του ιδιωτικού συμφω
νητικού μισθώσεως πηγάζει η
σαφής και κατηγορηματική Υ
Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Η της Εταιρίας προς
διατήρηση και Α Π Ο Κ ΡΟ Υ Σ Η
κάθε προσπάθειας αλλοίωσης
της κατάστασης του εν λόγω οι
κοπέδου με την Α Π ΕΙΛ Η της άνευ αποζημιώσεως Ο Ρ Ι Σ Τ Ι 
ΚΗΣ ΕΞΩΣΗΣ.

4. Τα ήδη φυτευθέντα δέν
τρα όχι μόνο δεν ξεριζώθηκαν,
αλλά αντιθέτως οι φύλακες της
Εταιρίας μεριμνούν για την φύ
λαξή τους.
Εξ όλων των ανωτέρω συνά
γεται ότι η αντίδραση των εκ
προσώπων της Εταιρίας στην
περιγραφόμενη στο άρθρο σας

Τ Ε Λ Ο Σ , θα είμ εθα υ π ό χρ εο ι
α ν π α ρ ’ ό λη τη ν σ τενό τη τα χ ώ 
ρου κ α ι χρόνου η επ ισ το λή μ α ς
α υ τή έβ λ επ ε το φ ω ς τη ς δ η μ ο 
σ ιό τη τα ς μ έσ ω του περιοδικού
σας.

Μ ε τιμή
Γ εώ ρ γιο ς Π ανόπουλος

Διενθννω ν Σύμβουλος
• Εμείς πάντως έχουμε
διαφορετικές πληροφορίες για
την οικολογική ευαισθησία
των βιομηχάνων της
περιοχής. Κρατούμε όμως
τους ισχυρισμούς του κ. Γ.
Πανόπουλου και θα
επανέλθουμε μιαν άλλη φορά.
Πρέπει όμως να
παρατηρήσουν οι αναγνώστες
μας ότι η πρωτοβουλία της
φύτευσης του Ελαιώνα που
άρχισε την Πρωτομαγιά και
σιγά - σιγά συνεχίζεται κάθε
Κυριακή, είναι ο καλύτερος
τρόπος για να απαντήσουμε
στα σχέδια του κ. Μάνου.
Στην προσπάθεια αυτή είναι
δύσκολο να βρεθούν αντίπαλοι
γιατί και εκείνοι ακόμα που
στερούνται οικολογικής
ευαισθησίας αποφεύγουν να
ομολογήσουν ωμά τις ιδέες
τους και να σταθούν απέναντι
μας.

«ΑΔΙΚΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ»
Δ Α ρ ν ε ίτα ι τ ις κ α τ η γ ο ρ ίε ς
που α π ό τ η σ τ ή λ η δ ια λ ό γο υ
του Α Ν ΤΙ ί τ χ . 464), του
κ α τ ε λ ό γ ισ ε α ν α γ ν ώ σ τ η ς μ α ς ,
ο α ρ χ ιτ έ κ τ ω ν Σ π ύ ρ ο
Τ σ α γ κ α ρ ά το ς.

Κύριε Διευθυντά,
Είμαι βαθιά πεισμένος πως ο
κάθε πολίτης, όχι μόνο μπορεί

αλλά και πρέπει να εκφράζει τις
απόψεις του σε εφημερίδες και
περιοδικά, για θέματα κοινωνι
κά - πολιτικά - ιδεολογικά. Ό 
ταν όμως, οι απόψεις αυτές γ ί
νονται αυτόκλητες βιογραφίες
(πού εξυπηρετούν ΑΠΟΡΩ ;
ποιους στόχους), για να είναι
σοβαρές και να ενδιαφέρουν το
αναγνωστικό κοινό χωρίς να
συντελούν στην υποβάθμιση
(σκόπιμα, ή όχι) του πνευματι
κού του επιπέδου, πρέπει να μ έ
νουν κοντά στην αλήθεια.
Κατ’ αρχήν, βρίσκομαι στην
περίεργη αλλά καθόλου δυσάρε
στη θέση, αφού έτσι το θέλησε ο
αναγνώστης σας, να αναφερθώ
στις σπουδές μου και τα πτυχία
που έχω αποκτήσει;
Πήρα πτυχίο Αρχιτεκτονικής
('E c o le spéciale d 'A rc h ite c 
ture) , m aîtrise πολεοδομίας
( Paris VIII), D.E.A. και D octo
rat στην πολεοδομία και την π ε
ριφερειακή ανάπτυξη ( C onser
vatoire N ational des A rts et
M étiers ) .
Για του λόγου το αληθές,
στην διάθεσή σας το βιογραφικό
μου, στο οποίο ο «αναγνώ
στης» σας μπορεί να πληροφορηθεί και για τις ειδικότερες ερ
γασίες μου, τις οποίες, αν και
βιογράφος μου, δεν φρόντισε να
μάθει, όπως φυσικά δεν φρόντι
σε να μάθει για το 2ο βραβείο
που πήρα στη διεθνή Biennale
αρχιτεκτονικής στην Σόφια, για
την συμμετοχή μου σε 15 συνέ
δρια με συγκεκριμένες παρεμ
βάσεις, αλλά και για 5 εργασίες
μου που έχουν δημοσιευθεί.
Φαίνεται ακόμη ότι αγνοεί
πως πριν γίνω σύμβουλος του
υπουργού Π Ε Χ Ω Δ Ε (για την α 
ποκατάσταση της αλήθειας με
τά την «αποπομπή» — δική
του, έκφραση— του κ. Τρίτση
από το υπουργείο κι όχι «ευθύς
μετά», με πρόταση δικού του
τότε αλλά και τώρα στον Δήμο
Αθήνας συμβούλου), είχαμε αναλάβει δυο πολεοδομικές με
λέτες με ομάδα γνωστών συνερ
γατών μου, που μάλιστα η μία
(Ε Π Α Καρδίτσας) είχε θεωρη
θεί μελέτη πιλότος, για την
Ε ΙΙΑ .

Εκείνη ακριβώς την εποχή
— εποχή δύσκολη για την ΕΠΑ
(στην οποία πολύ είχα πιστέψει
και πιστεύω ακόμη, όπως και

πολλοί άλλοι συνάδελφοι, ότι
βοηθά καθοριστικά στην επίλυ
ση των καίριων και χρονιζόντων οικιστικών και περιβαλλον
τικών προβλημάτων της χώ
ρας) λόγω της επιστημονικής
και πολιτικής ενασχόλησής
μου, και όχι για κομματικούς
λόγους, δέχτηκα τον Ιανουάριο
του 1985 να γίνω σύμβουλος υ
πουργού με μισθό 60.000 δρχ.
το μήνα!, για να αναφερθώ και
στο «αζημίωτο» του αναγνώ
στη σας, για δεκάωρη απασχό
ληση την ημέρα.
Ο αναγνώστης σας οπωσδή
ποτε υπερτιμά σκόπιμα —κι α
ναρωτιέμαι, γιατί;— τις δυνα
τότητες που μπορεί να έχει δέ
κα μέρες μόλις μετά την ανάλη
ψη των αρμοδιοτήτων του, ένα
επιστημονικό στέλεχος του υ ·1
πουργείου, ώστε να συνταξιοδο- :
τεί, μεταθέτει κλπ. Αντίθετα,c
όλοι οι καλοπροαίρετοι θυμούν-:
ται τις παρεμβάσεις μου για να *
μην απομακρυνθούν κάποια με
μονωμένα άτομα, όπως ο κ ..
Δωροβίνης, που όμως δεν είχαν
αποτέλεσμα γιατί με την προη-.
γούμενη δράση και θήτευσή.
τους σε θέσεις - κλειδιά, είχαν
προκαλέσει αντιθέσεις και προ
βλήματα πολύ πριν αναλάβω ε·γώ την όποια αρμοδιότητα.
Στο Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε , πέρα από~
την αρμοδιότητά μου στην ΕΠΑ
και τα παραδοσιακά, θα σας α
ναφέρω αυτά που για μένα απο
τελούν τις ευτυχέστερες στιγμές
δημιουργίας, όπως το Δ/γμα
Προστασίας κι Ανάπλασης του
Θησείου και των Εξαρχείων,
την έγκριση 10 Γ Π Σ και 30
IIΜ Ε , τη Ζ Ο Ε προστασίας της
χελώντας στη Ζάκυνθο και της
φώκιας στην Αλόννησο, το
πρώτο πακέτο των μέτρων κα
τά του νέφους, το Ρυθμιστικό
της Π ά τρ α ς, την κήρυξη 2.500^
κτιρίω ν ως διατηρητέων και,”

τω ν ιστορικών κέντρων στα^,
Χ α ν ιά , το Ρέθυμνο, την Κέρκυ-,£
ρα, την Ρόδο, τη ζώνη προστα
σίας Δελφών και Ολυμπίας,
και τέλος το άρθρο 4 στο Νέο.
Γ Ο Κ για την προστασία των|
παραδοσιακών, όπως και τη θέ·*
σπιση των χαμηλότοκων δα
νείων για την αποκατάστασή
τους.
Για να προωθηθούν όλα «
παραπάνω, προσπάθησα να^

συμμετέχουν ενεργά όλοι οι εμ
πλεκόμενοι φορείς και πολίτες,
XL αυτό αποτελεί ιδεολογική
μου τοποθέτηση και άποψη.
Στον οργανισμό Αθήνας,
προσπάθησα και νομίζω πως
συνέβαλα στην καλύτερη οργά
νωση κι αποτελεσματικότητά
του. Θα αναφέρω μόνο ένα
στοιχείο: ό τα ν α ν έ λ α β α
Δ/ντής, ο προϋπολογισμός του
' οργανισμού ήταν 200 εκατ. ενώ
μετά από ένα χρόνο διέθεσε σε
• Δήμους της Αττικής 800 εκατ.,
για έργα αναπλάσεων και πρα-

: σίνου.
Η απόκρυψη

αυτής της
πραγματικότητας κι η αντικα
τάστασή της με σχόλια βαρύτη
τας «Μ άξγουελ» (γνωστή αμεριχάνα κουτσομπόλα) στην
πράξη, στο μόνο που αποσκο; πούν είναι στην υποτίμηση της
κοινωνικής και πολιτικής προ
σφοράς των φορέων της Τ ο π ι

κής Αυτοδιοίκησης.
Π ρ ά γ μ α τ ι, βοήθησα τον κ.
Κ ατριβάνο στο υπουργείο Εσω
τερικών σε θέματα ΕΟΚ (χωρίς
μισθό), και πιστεύω ότι συνέ
βαλα στην πιο δημιουργική π ε

ρίοδο, στο υπουργείο Εσωτερι
κών.
Επειδή θεωρώ τη δράση μου
σαν πολίτή και σαν επιστήμονα,
δεμένη με τις δραστηριότητες
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
μέσα από αυτή την αντίληψη
καταξιώνομαι σαν άτομο, συμ
μετέχω σαν εργαζόμενος (σύμ
βουλος) στην ΑΝ.ΔΗ.Π. που α 
ποτελεί την πιο πρωτοποριακή
και σύγχρονη μορφή οργάνωσης
των ΟΤΑ.
Δυστυχώς για τον αναγνώ 
στη σας, όχι μόνο δεν έχει δυ
σκολίες, αλλά κάθε μέρα κατα
ξιώνεται και περισσότερο, απο
τελώντας φωτεινό παράδειγμα
προς μίμηση, για την οργάνωση
και την συντονισμένη δράση
των ΟΤΑ.
Κι από τον Γενάρη, έχω την
τιμή να είμαι σύμβουλος του κ.
Λογοθέτη και του Δήμου Πει
ραιά. Αυτή η δραστηριότητα
δεν είναι για μένα μία θέση, εί
ναι στράτευση όλων των δυνάμεών μου για να πετύχει μία α 
πό τις λίγες προσπάθειες, για
να βγει η χώρα από τέλμα και
να αναπτυχθεί σε προοδευτική
κατεύθυνση.

Ό σο για την αναφορά στις
«ένδοξες» μέρες της ΚΝΕ,
πράγματι οργανώθηκα στην
ΚΝΕ το 1973 (επί δικτατο
ρίας) , και γ ι’ αυτό είμαι περή
φανος, όπως επίσης είμαι περή
φανος που συντέλεσα, έστω κι
ελάχιστα, για να υπάρξουν έν
δοξες μέρες.
Κύριε Διευθυντά, κατά την
διάρκεια της δράσης μου, που
συνοπτικά ανέφερα, έχω κάνει
και λάθη, που όμως δεν προέρ
χονται από υστεροβουλία, δεν
μου έχουν αποφέρει χρηματικά
κέρδη και σίγουρα προσπαθώ
να τα καλύψω με ενθουσιασμό,
πάθος κι ιδεολογικοπολιτική α 
γω νία, αναζήτηση και δράση.
Δεν ανέχομαι όμως ανώνυ
μους λασπολόγους, που στο
πρόσωπό μου προσπαθούν να
θίξουν μια εποχή (που πιστεύω,
έχει συμβάλει αποφασιστικά
στο προχώρημα των πραγμά
των, μπροστά), χωρίζουν τους
πολίτες στους συμφωνούντες
«έντιμους» και στους «άλ
λους», και με προσωπική υστε
ρόβουλη εμπάθεια, προσπαθούν
να παρουσιάσουν την παραποίηση ως αλήθεια.
Με εκτίμηση
Σπύρος Τ σ α γκ α ρ ά το ς
Η Φ ΙΛ Ο Ξ Ε Ν ΙΑ

βιβλία

• Α π ό το Γ εν ικ ό Γ ρ α μ μ α τέα
Ν έα ς Γ εν ιά ς κ. Μ ιχ . Σ ιώ ψ η
π ή ρ α μ ε τη ν α κ όλουθ η επ ισ τ ο λ ή :

αφισσες

Κύριε Διευθυντά,
Στο τεύχος του περιοδικού σας
που κυκλοφόρησε την Παρα
σκευή 31 Μαΐου δημοσιεύεται
σχόλιο που αναφέρεται στην φι
λοξενία σοβιετικής αντιπροσω
πείας από την Γ ενική Γ ραμμα-

περιοδικά

τεία Νέας Γενιάς.
Ο συντάκτης του σχολίου
προφανώς έπεσε θύμα κακής
πληροφόρησης.
Οι Σοβιετικοί επίσημοι όπως
αναφέρεται στο σχόλιο, δεν εγ 
καταστάθηκαν μόνο σε ένα κεν
τρικό ξενοδοχείο της Αθήνας
ούτε τους πήγαμε μόνο μερικές
φορές «στο Σούνιο για μπάνιο
και ψάρι». Ό πω ς προκύπτει α 
πό το πρόγραμμα της φιλοξε
νίας που σας επισυνάπτουμε, οι
Σοβιετικοί επίσημοι συναντήθη
καν με εκπροσώπους της ΝΔ
του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπι
σμού και ακόμα επισκέφθηκαν
την ΚΕΔΚΕ την ΕΤΤΑΑ, το
Εμποροτεχνικό Επιμελητήριο,
τον Οργανισμό Προώθησης Ε 
ξαγωγών, και τον Δήμο της Α 
θήνας.
Ευχαριστώ για την φιλοξε
νία.
Μετά τιμής

Ο Γενικός Γραμματέας Νέας
Γενιάς
Μ ιχ ά λ η ς Σ ιώ ψ η ς
Σ .Σ . Ό π ω ς προκύπτει και από
το πρόγραμμα το Σάββατο, η
Κυριακή και η Δευτέρα (2 5 -5
μέχρι 2 7 -5 ) ήτα'1 αφιερωμένες
σε επισκέψεις, περιπάτους και
δείπνα. Τρίτη, Τετάρτη και
Πέμπτη μεταξύ επισκέψεων και
δείπνων στριμώχθηκαν και οι ε
παφές με όσους αναφέρει η επι
στολή.
Φανταζόμαστε ότι οι άνθρω
ποι δεν ήλθαν εδώ για μουσακά
και ολίγες συναντήσεις... Πριν
από την Ελλάδα είχαν επισκεφθεί και άλλες χώρες και δεν
τους «στρίμωξαν» μεταξύ, ας
πούμε, πίτσας και μακαρονά
δας...
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συμβαίνουν εις παρισίους, σελ. 2 - χρονικό: πανώλη. του Θρασου Καμινακη. σελ. 7 - εικαστικά: Κάποιες
παράμετροι της εικαστικής κίνησης στη Νέα Υόρκη. του Γιαννη Ζιωγα. σελ. 20 - μουσική: Serge Gainsbourg.
η Γαλλία έχασε ένα από τα τρομερά παιδιά της. του Γιάννη Καθημερινού, σελ. 30 - ποίηση; ύμνος μέ σιγανή
φωνή τού René Char (μετάφραση; Σωκράτης Κ. Ζερβός), σελ. 32 - δύο διακειμενικά ποιήματα του Γιώργου
Δανιήλ, σελ. 34 - λογοτεχνία: Γκράχαμ Γκρην, ο καθολικός του μύθου, του Χάρη Ν. Θράσου. σελ. 36
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ΓΙΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ
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ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΜΟΥ

Παιχνίδια με μυστήριο (Α'-Β'Δημοτικού)

(Παίζω και μαθαίνω)

Παιχνίδια με τελίτσες (Α'-Β'Δημοτικού)

Για παιδιά του Νηπιαγωγείου

Παιχνίδια στο αυτοκίνητο (Α'-Β'Δημοτικού)

Για παιδιά που έχουν τελειώσει
την Δ ' Δημοτικού

Παιχνίδια με χρώματα (Α'-Β'Δημοτικού)

Για παιδιά που έχουν τελειώσει
τη Β' Δημοτικού

Αξέχαστες διακοπές (Γ'-Δ' Δημοτικού)

Για παιδιά που έχουν τελειώσει
την Γ' Δημοτικού
Για παιδιά που έχουν τελειώσει
την Δ ' Δημοτικού
Για παιδιά που έχουν τελειώσει
την Ε' Δημοτικού
Για παιδιά που έχουν τελειώσει
την Σ Τ ' Δημοτικού

ΜΠΑΛΟΝΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Παρατηρώ και χρωματίζω (Α '-Β'Δημοτικού)

Παιχνίδια για έξυπνα Σνόρκελ

Μεγάλα παιχνίδια (Γ'-Δ'Δημοτικού)
Επιστημονικά και μαγικά τρικ

(Ε '-ΣΤ' Δημοτικού)
Επιστημονικά παράδοξα (Ε'-ΣΤ'Δημοτικού)
Παιχνίδια στο ταξίδι (Ε'-ΣΤ'Δημοτικού)
Παιχνίδια στον αέρα (Ε'-ΣΤ'Δημοτικού)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΑΣ
Μαδητευόμενο φάντασμα (Β'-Γ' Δημοτικού)
Μαδητευόμενος μάγος (Β'-Γ'Δημοτικού)
Μαδητευόμενος της νεράιδας

Παίζω με τα χρώματα (Λ'-Β'Δημοτικού)

(Β '-Γ' Δημοτικού)

Συγκρίνω και σχεδιάζω (Α'-Β'Δημοτικού)

Μαδητευόμενος γίγαντας (Β'-Γ'Δημοτικού)

Παίζω με τα σχήματα (Α'-Β'Δημοτικού)

Μαδητευόμενο τζίνι (Β'-Γ'Δημοτικού)

Εκδόσεις Κ αςτανιωτη
Το καλό βιβλίο για παιδιά
Σ Ε Ο ΛΑ Τ Α Κ Α Λ Α Β ΙΒ Λ ΙΟ Π Ω Λ ΕΙΑ

ΓΡΑΦΟΥΝ:
Ο. Α Ν Δ Ρ Ε Α Δ Α Κ Η Σ

Τα-ρα-χή από την
ανακοίνωση του
τομέα πολιτισμού
του ΠΑΣΟΚ, στην
οποία εκφραζόταν
η λύπη του
κόμματος για το
θάνατο του
...Λεύτερη
Πατατζή.
Μολονότι η
ανακοίνωση
παρέπεμπε στον
συμπαθή ΛΕ-ΠΑ,
νεκρός, βεβαίως,
ήταν ο
συγγραφέας
Σωτήρης
Πατατζής. Το
ατόπημα έσπευσε
να αποδώσει σε
ανθρώπινο λάθος ο
υπεύθυνος
Πολιτισμού του
κόμματος,
ηθοποιός (και
γνωστός
συνεργάτης του εν
Ταύρω
εδρεύοντος...
πολιτιστικού
κέντρου) Στέφανος
Ληναίος. Μα,
διορθώνονται τα
αδιόρθωτα; Δ εν
θα ήταν
προτιμότερο να
δηλώσει
ευθαρσώς: «Αυτόν
ξέραμε, αυτόν
θάψαμε»;

Μ .Λ. Ε Υ Ρ Υ Β ΙΑ Δ Η Σ
Β. Κ Α Π Ε Τ Α Ν Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ
77. Κ Ο Υ Ν Ε Ν Α Κ Η
Μ. Λ Α Φ Α Ζ Α Ν Η
77. Γ. Μ Α Ν Τ Ζ Ο Υ Φ Α Σ
Σ Τ . Μ ΕΡΜ Η ΓΚΑ
Ν. Μ Η ΤΡ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ
Κ. Μ Π ΕΡΓΚ ΕΡ
ΑΛ. ΞΥΔΗ Σ
Κ. Σ Φ ΙΚ Τ Ο Σ
ΧΡ. Τ Σ Α Ν Α Κ Α Σ
Β. Φ ΙΛΙΠ Π Α
Δ. Φ ΙΛ ΙΠ Π ΙΔ Η Σ
Α Ν Τ Φ ΡΑΝΤΖΗ
Β. Χ Α Τ Ζ Η Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Υ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗ ΝΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΨΗ, ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Ε ν α ς θεσμός γερ α σ μ έν ο ς . Χ ω ρ ίς κ α λ λ ιτ ε χ ν ικ ό δ ιευ θ υ ντή , χω ρίς
τα υτότη τα , χ α ρ α κ τ ή ρ α , σ υ ν εχ ίζ ει τη ν π ο ρ εία του στο χρόνο, έτσι,

—ευ ελ π ισ τ ώ ν τ α ς , το υ λά χισ το ν, κ ά π ο ια μ ε γ ά λ α
π ρ ο σ ελ κ ύ σ ο υ ν τη ... νεο κ ο σ μ ικ ή τάξη π ο υ συρρέει στις

χω ρ ίς π ρ ό γ ρ α μ μ α
ονόματα να

« κ α λ λ ιτ ε χ ν ικ ές εκδ η λώ σ εις». Κ ι ό μ ω ς, κ ά π ο τ ε ο θεσμός ή τα ν και
δ υν α μ ικ ό ς κ α ι κ ο σ μ α γά π η τ ο ς — στη φ ω το γρ α φ ία - ν τ ο κ ο υ μ έν τ ο από
το 1 9 5 5 , ο κόσ μ ος ξ εν υ χ τ ά ει π ρ ο σ μ έν ο ν τ α ς ν α π ά ρ ει εισ ιτήριο για
σ υ ν α υ λ ία του Δ . Μ η τ ρ ό π ο υ λ ο υ . Γ ρά φ ει η Π έ γ κ υ Κ ο υ ν ε ν ά κ η (σελ. 52-

Δ ΙΑ Β Α Σ Τ Ε ΑΚ Ο Μ Η
• Ο Ε ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Ο Σ
Μ Α ΙΟ Σ
• Δ ΙΣ Κ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ε Σ
Ε Π ΙΛ Ο Γ Ε Σ
• 5 Φ Ο ΙΤ Η Τ Ρ ΙΕ Σ
Α Ρ Χ ΙΤ Ε Κ Τ Ο Ν ΙΚ Η Σ
ΓΙΑ Τ Η Ν Α Θ Η Ν Α
• :ΐ Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ Β ΙΒ Λ ΙΟ
• Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΑ Σ Ε Λ ΙΔ Α :
Ε Π ΙΜ Ε Ν Ο Υ Μ Ε

5 3 ).

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΕΙΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Δ ιεθνές θα γ ίν ει πολύ σύντομα το
κινηματογραφικό φεστιβάλ
Θ εσ /νίκη ς. Οι κριτικοί
κινηματογράφου Κάτυα
Μ πέργκερ και Ορέστης
Α νδρεαδάκης έχουν μια
ενδιαφέρουσα πρόταση θεμ α τική ς
εξειδίκευσής του.

Το τουρκοκυπριακό κράτος του
Ν τενκτά ς διοχέτευσε με
μηχανισμούς αρχαιοκαπήλω ν τα
μωσαϊκά της εκκλησίας τη ς
Κ ανακαριάς στην Αμερική. Χάρη
σε δικαστικούς αγώ νες τα
κλεμμένα μνημεία επιστρέφουν
γρήγορα στην Κύπρο. Το
δικαστικό χρονικό περιγράφει ο
δρ. Μ .Λ . Ευρυβιάδης.
ΣΕΛ . 55-57

Υπάρχουν μοντέλα ιδιω τικής
τηλεόρασης όπου να μη
λατρεύεται η
εμπορευματοποιημένη έκφραση,
όπου να επιδιώκεται η ανάδειξη
του εναλλακτικού - κοινωνικού
ρόλου τη ς Τ. Κ ; Ο Κώστας
Σφικτός από το Λονδίνο απαντά
καταφατικά.

ΣΕΛ . 54

ΣΕΛ. 59

51

Φεστιβάλ χωρίς άποψη,
ταυτότητα και ιδεολογία

βάλλεται και επαναλαμβάνεται ό,τι κλασι
κό και έως ένα βαθμό παρωχημένο, αφού,
είναι γνωστό, τα καλλιτεχνικά πράγματα
διεθνώς είναι αλλού, εκεί όπου εμείς δεν
τολμούμε ούτε καν να σκεφτούμε ότι θα
μπορούσαν να φιλοξενηθούν στις εκδηλώσεις
ενός επίσημου, αρκετά γερασμένου και κα
θόλου πρωτοποριακού θεσμού.

της Πέγκυ Κουνενάκη

Χορός και Συμφωνική μουσική

Με έμφαση στη μουσική και στο χορό αρχίζει σε λίγες ημέρες
το Φεστιβάλ Αθηνών. Χωρίς να έχει λύσει ριζικά του
προβλήματα, όπως η ταυτότητα, ο χαρακτήρας, οι σχέσεις του
με τους καλλιτεχνικούς πράκτορες, συνεχίζει την πορεία του στο
χρόνο, έτσι και ως έτυχεν. Προτάσεις που έγιναν στη διάρκεια
του χειμώνα για την ανανέωση και μετεξέλιξή του, ουσιαστικά
έπεσαν στο κενό...

Σ

ε λίγες ημέρες ένα ακόμα φεστιβάλ
αρχίζει. Ο EOT ζει στον πυρετό της
προετοιμασίας, άσχετα αν το κοινό α 
διαφορεί — και γιατί να ενδιαφέρεται άλλω 
στε, όταν η καθημερινότητά του έχει γίνει
δυσβάστακτη, δεν του αφήνει περιθώρια ψυ
χαγω γίας ούτε σκέψης πάνω στο πολιτιστι
κό γίγνεσθαι. Υπάρχουν βέβαια και οι με
μονωμένες εξαιρέσεις θεατών, που ανυπομονούν να ακούσουν τον Παβαρότι, ή να δουν
τον Ζούπιν Μέτα να διευθύνει, ή να παρα
κολουθήσουν μερικές διάσημες ορχήστρες να
παίζουν, έτσι για να μην προδώσουν την
νεο-κοσμική τάξη που δημιουργήθηκε τον
φετεινό χειμώνα, μέσα από τις εκδηλώσεις
του Μεγάρου Μουσικής.
Παρατηρώντας λοιπόν κανείς το φετεινό
έντυπο πρόγραμμα του EOT, στέκεται στο
παρακάτω χαρακτηριστικό σημείωμα:
«Στους πρόποδες του ιερού βράχου της Α 

52

κρόπολης, στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού,
χιλιάδες Έλληνες και ξένοι παρακολουθούν
κάθε καλοκαίρι από το 1955, τις παραστά
σεις του Φεστιβάλ Αθηνών που αποτελούν
την σοβαρότερη καλλιτεχνική έκφραση της
σημερινής Ελλάδας. Στόχος του Φεστιβάλ
Αθηνών είναι η συνέχιση της αρχαίας κλη
ρονομιάς σε συνδυασμό με την προβολή της
νεοελληνικής παρουσίας και των διεθνών
καλλιτεχνικών ρευμάτων».
Έ τσι, πριν περάσει κανείς σε μία σοβαρό
τερη κριτική ματιά πάνω στο πρόγραμμα,
θα πρέπει να σταθεί σε αυτό καθ’ αυτό το
σημείωμα: Αλήθεια, πόσο αντιπροσωπεύ
ουν αυτές οι φράσεις την πραγματικότητα;
Από την πρώτη κιόλας ματιά είναι φανερό
ότι δεν έχουν αντίκρυσμα. Γιατί, δεν πρό
κειται βέβαια για την σοβαρότερη καλλιτε
χνική έκφραση της σημερινής Ελλάδας, α λ 
λά ούτε και τα σύγχρονα διεθνή ρεύματα αν
τιπροσωπεύονται σε αυτό. Αντίθετα, προ

Φέτος, λοιπόν, το φεστιβάλ Αθηνών εί
ναι αφιερωμένο στο μεγαλύτερο μέρος του
στην συμφωνική μουσική. Κι αυτό θα μπο
ρούσε να αντιμετωπιστεί θετικά, αν είχαμε'
κάποια παιδεία στο είδος, σε βαθμό που ό
λες τούτες οι εκδηλώσεις να έχουν κάποιο
στόχο, να έβρισκαν κάποιο πρόσφορο έδα
φος και αντίκρυσμα. Ωστόσο, επειδή όλα:
τούτα δεν συμβαίνουν, απλά φιλοξενούνται
κάποια μεγάλα ονόματα που λειτουργούν1
κυρίως ως κράχτες και τίποτα παραπάνω.;
Το δεύτερο χαρακτηριστικό του φετεινού:
φεστιβάλ είναι η φιλοξενία κάποιων επίσης:
διάσημων χορευτικών συγκροτημάτων, τα
περισσότερα από τα οποία τα έχουμε δει και
ξαναδεί, αλλά, κακά τα ψέμματα είναι αυτά.',ι
που τα «φέρνουν» στο φεστιβάλ και έτσι δεν.;
πρέπει να διαμαρτυρόμαστε...
Παρ’ ότι αναφέρθηκε ότι η θεματική του
φετεινού φεστιβάλ επικεντρώνεται κυρίως
στην συμφωνική μουσική και στο χορό, ω-.
στόσο, εκείνο που διαπιστώνει κανείς είναι η
ανυπαρξία άποψης, πολιτικής αλλά και θε
ματικής ενότητας, στοιχεία ικανά να δώ
σουν μιαν άλλη ποιότητα στο φεστιβάλ και
να ανανεώσουν κάπως το ενδιαφέρον του

Πρωτόρθαν το
1963 στην
Ελλάδα χαι από
τότ· τα βλέπουμε
σχεδόν κάθε
καλοκαίρι οτο
Ηρώδειο. Τα
μπαλέτα
Μπολοόϊ: ό,τι πιο
συντηρητικό έχει
να μας προσφέρει
η Σοβιετική
Ένωοη, το
καταναλώνουμε
ως θέαμα χωρίς
συζήτηση. Ποιος
είπε, πως
παρουσιάζεται ό,τι
πιο σύγχρονο στη
διεθνή τέχνη;

κοινού. Αν και υπήρχε μια ενδιαφέρουσα ει
σήγηση του προέδρου του EOT κ. Ραφαήλ,
στην οποία τονιζόταν η ανάγκη να πάρει μία
νέα αίγλη το φεστιβάλ, να αποκτήσει ταυ
τότητα, χαρακτήρα και μοναδικότητα, εν
τούτοις λίγο πρέπει να την έλαβαν υπόψη
τους οι αρμόδιοι για τον καθορισμό του προ
γράμματος.
Εκείνο, πάντως, που θα μπορούσε μετά
βεβαιότητος να παρατηρήσει είναι ότι για α 
κόμη μία φορά φέτος, το φεστιβάλ υπήρξε
έρμαιο των διαφόρων καλλιτεχνικών πρα
κτόρων, των ίδιων αλλά και μερικών νέων,
m το λυμαίνονται εδώ και χρόνια. Φέτος
μάλιστα το όλο πράγμα εξωθήθηκε στα ά 
κρα, μι αποτέλεσμα να δει το φως της δη
μοσιότητας η διαμάχη δύο καλλιτεχνικών
γραφείων, αυτού του κ. Κρίτα αλλά και ε
κείνου του κ. Σαμούχου, ως προς την μετά
κληση του κ. Παβαρότι, που έληξε υπέρ του
δευτέρου, αφού ο πρώτος — ως συνήθως—
πρότεινε και συνδιαλεγόταν με το φεστιβάλ
αυτοβούλως, χωρίς να έχει καν την έγκρισή
του ίδιου του καλλιτέχνη!

-■Επαναλήψεις αντί νέων
παραγωγών
Ακόμα ο κ. Ραφαήλ είχε προτείνει να γ ί
νουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να
χποτελέσει κίνητρο και έλξη η παρακολού• )ηση των εκδηλώσεων από ξένους θεατές,
ιε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό. Ας
ι: σημειωθεί πως, μέχρι σήμερα, σύμφωνα με
:*ιιςυπάρχουσες εκτιμήσεις προκύπτει, ότι έ' «ποσοστό της τάξης του 15% παρακολου
θ ε ί τις παραστάσεις του Ηρωδείου, ενώ στην

Επίδαυρο το ποσοστό ανεβαίνει στο 40 έως
και 50 %.
Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, το φεστι
βάλ θα πρέπει να διαθέτει περισσότερο ελ
ληνοκεντρικό χαροικτήρα, γ ι’ αυτό άλλωστε
είχε προταθεί η καθιέρωση του Φεστιβάλ Α 
θηνών Αρχαίου Δράματος, το οποίο θα κα
λύπτει την χρονική περίοδο από 1η έως 31
Αυγούστου. Το οποίο βέβαια, ως ένα βαθμό
επιχειρήθηκε φέτος, με την παρουσίαση, μέ
σα στον Αύγουστο, παραστάσεων του Θεά
τρου Τέχνης, του Εθνικού Θεάτρου, του
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, αλλά
και του Αμφι-Θεάτρου του Σπύρου Ευαγγελάτου. Αν και συμμετέχουν όμως αυτά τα
συγκροτήματα, ωστόσο δεν εκπροσωπούν
ται στο φεστιβάλ οι διαφορετικές τάσεις πα
ρά στην ερμηνεία του αρχαίου δράματος,
δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το πρόγραμμα
πρεμιέρες, αλλά η συμμετοχή τους συνίσταται κυρίως στην επανάληψη κάποιων παρα
στάσεων, προηγουμένων μάλιστα ετών!
Ιδιαίτερη μνεία κάνει επίσης ο κ. Ραφαήλ
στο χαμηλό κόστος του φεστιβάλ και επιμέ
νει σε αυτό. Έτσι το φετεινό δεν θα ξεπεράσει τον προϋπολογισμό του περσινού, δηλα
δή τα 9 0 8 .4 8 8 .3 6 8 δρχ., ενώ τα έσοδα ε
κμετάλλευσης έφτασαν τα 4 5 5 .2 5 7 .0 0 0
δρχ. Καλύφθηκε επαρκώς από την ετήσια
κρατική επιχορήγηση, που φτάνει τα
4 7 0 .0 0 0 .0 0 0 δρχ.

Η έλλειψη καλλιτεχνικού
διευθυντή
Ωστόσο, αν και προτείνονται όλα τα π α 
ραπάνω, τα οποία μόνο εν μέρει εφαρμόζον
ται, έτσι ώστε να μην δίνονται ριζικές λύσεις
και να μην υπάρχουν απτά αποτελέσματα,
το φεστιβάλ χωλαίνει στο βασικό του ση
μείο: από την αρχή της καθιέρωσης του θε
σμού αυτός λειτούργησε χωρίς καλλιτεχνι
κό διευθυντή. Τον άνθρωπο εκείνον, ο ο
ποίος θα έρχεται σε επαφή με το εξωτερικό,
ο οποίος θα παρακολουθεί ξένες παραστά
σεις, που θα έχει τη δυνατότητα να επιλέ
γει, χωρίς να δέχεται να του επιβάλλονται
πράγματα εξαιτίας της ανυπαρξίας μιας
συγκεκριμένης άποψης και πολιτικής. Κι ε
κείνος ο οποίος θα τολμά να εμπλέκει το φε
στιβάλ σε συμπαραγωγές, ούτως ώστε να
έρχονται στην Ελλάδα έγκαιρα κάποια με
γάλα θεάματα, ταυτόχρονα σχεδόν με τις υ
πόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Για να
μην παρατηρούμε αυτό που τα τελευταία
χρόνια αποτελεί κανόνα, να φιλοξενούνται
δηλαδή στην Αθήνα κάποια συγκροτήματα
στην πτώση τους, ή στην καλύτερη περί

πτωση, στην πιο ακαδημαϊκή στιγμή της
πορείας τους.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσαν
να αξιοποιηθούν σωστά και οι προσφορές
των χορηγών, ot οποίοι φέτος συμμετέχουν
δυναμικά χρηματοδοτώντας την παρουσία
μεγάλων συγκροτημάτων, όπως τα Μ πα
λέτα της Φλάνδρας, το ρεσιτάλ Παβαρότι,
την ορχήστρα του Ωδείου της Μόσχας, αλ
λά και το Αμερικανικό Χοροθέατρο Αλβιν
Έ ϊλυ.

Επίδαυρος - Λυκαβηττός
Στην Επίδαυρο φέτος τα πράγματα είναι
πολύ περιορισμένα. Μετά την παρέμβαση
των αρχαιολόγων, οι παραστάσεις μειώθη
καν σε δεκατέσσερις. Ωστόσο, κατά περίερ
γο τρόπο, τα έσοδα της Επιδαύρου άρχισαν
να αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, έστω κι
αν η ποιότητα των παραστάσεων έρχεται σε
δεύτερη μοίρα. Ό λ α αυτά τα χρόνια, είχα
με συνηθίσει η Επίδαυρος να αποτελεί το
καλλιτεχνικό βήμα, στο οποίο εμέλλετο να
παρουσιαστούν οι προβληματισμοί — καλ
λιτεχνικοί και θεωρητικοί συχνά— γύρω α
πό το αρχαίο δράμα. Εδώ και κάμποσα
χρόνια όμως, το κριτήριο έχει αμβλυνθεί,
με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται θεάματα
στα οποία προεξέχουν οι σταρ και όχι η
καλλιτεχνική άποψη. Αυτό, σε συνδυασμό
με την εισαγωγή στο θέαμα καθαρά φολ
κλορικών στοιχείων — ακριβώς για να τονι
στεί ο τουριστικός χαρακτήρας του πράγμα
τος, έφθειρε τον θεσμό, οδήγησε το φεστι
βάλ σε ξεπεσμό. Τ α κριτήρια τώρα πια με
τατοπίσθηκαν σε εντυπωσιακά και μόνο
στοιχεία, και όχι σε αυτά που στοιχειοθε
τούν έναν προβληματισμό αλλά και ένα
προχώρημα πάνω στην ερμηνεία του αρ
χαίου δράματος.
Από την άλλη πλευρά, ο Λυκαβηττός, α
φού περιέπεσε σε αρκετά παραπτώματα, αποφασίστηκε από τον EOT να παραχωρηθεί
φέτος σχεδόν εξολοκλήρου σε ιδιώτες, δια
τηρώντας μόνο το δικαίωμα κάποιων ημε
ρομηνιών, για να φιλοξενηθούν τα Δημοτι
κά Περιφερειακά Θέατρα. Τα οποία, τα τε
λευταία τουλάχιστον χρόνια, είναι οι μόνοι
φορείς που μοιάζουν να προβληματίζονται
σοβαρά πάνω σε κάποια πράγματα, ίσως
γιατί αυτό πραγματικά καθορίζει την ίδια
την ύπαρξή τους. Κι αυτούς ακριβώς τους
προβληματισμούς θα είχε ενδιαφέρον να
τους δούμε σε πιο κεντρικούς χώρους, εν
ταγμένους σε κάποιο σκεπτικό και σε κά
ποιον ιδεολογικό άξονα. Αλοίμονο όμως,
ποιος σκέφτεται για όλα αυτά, καλοκαίρι εί
ναι, ας το περάσουμε έτσι και ως έτυχεν...
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεθνές ναι...
αλλά τι διεθνές;
των Κάτυα Μπέργκερ
και Ορέστη Ανδρεαδάκη

Μια ενδιαφέρουσα πρόταση
για το μελλοντικό χαρακτήρα του (Διεθνούς) Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

ιεθνές πρόκειται να γίνει από το 1992
το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με πα
ράλληλα προγράμματα, ένα ελληνικό
τμήμα και μια εβδομάδα κριτικής με ταινίες
επιλεγμένες από την Πανελλήνια Ένωση
Κριτικών Κινηματογράφου. Πρόταση τολ
μηρή του ΓΙωμοδοτικού Συμβουλίου (πα
λιά θέση που είχε ένθερμα υποστηρίξει η
ΠΕΚΚ) περιλαμβάνει το όνομα του Μ ιχάλη
Δημόπουλου για τη θέση του διευθυντή.
Βέβαια, η Θεσσαλονίκη είχε δοκιμάσει το
πείραμα του διεθνούς φεστιβάλ τη δεκαετία
του ’70, επισύροντας αναρίθμητες επιθέσεις
για την κακή οργάνωση και την απουσία
πολιτικής και χαρακτήρα. Ο Μιχάλης Δημόπουλος μάλιστα (αρχισυντάκτης τότε του
περιοδικού Σύγχρονος Κινηματογράφος)
είχε γράψει ότι η εκδήλωση είναι «πρόσχη
μα για την ξεπερασμένη και παράλογη δια
τήρηση μιας τελετής που θέλει να δώσει την

Δ
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Κ ά τ υ α Μ π έρ γκ ερ είν α ι κριτικός

κ ιν η μ α τ ο γρ ά φ ο υ της κ α θ η μ ερινή ς εφημερίδας
« J O U R N A L D E G E N E V E » κ α ι τα κτική

σ υ ν ερ γά τ η ς της επ ίσ η μ η ς ετιιθεώρησης του
Φ εσ τιβ ά λ του Λ ο κ ά ρ ν ο « P A R D O » , της
ελβ ετικ ή ς ρ α δ ιο φ ω νία ς ( R T S R ) κ α ι του
π ερ ιο δ ικ ο ύ « B O L E R O » .
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ευκαιρία στην τοπική μπουρζουαζία και σε
μια ψευτοελίτ να επιδείξουν τα στιλβωμένα
με επιμέλεια ψευτοστολίδια τους»...

Ένα ακόμη διεθνές φεστιβάλ;
Ποια είναι όμως η λογική που δικαιολο
γεί ένα ακόμη διεθνές φεστιβάλ όταν υπάρ
χουν αυτή τη στιγμή, σ’ όλο τον κόσμο 130
(!). Παρατηρώντας τους καταλόγους των
φεστιβάλ διαπιστώνουμε πολύ εύκολα τρεις
κατηγορίες: αυτά που παρουσιάζουν ένα ευ
ρύ φάσμα ταινιών (Κάννες, Βενετία, Σαν
Σεμπάστιαν, κλπ.) αυτά που έχουν μια το
πική ειδίκευση (μεσογειακού ή ευρωπαϊκού
ή αφρικανικού κινηματογράφου κ λπ .) και
αυτά που έχουν μια Θεματολογική ειδίκευ
ση (φανταστικού ή πολιτικού κινηματογρά
φου, ντοκυμανταίρ, μικρού μήκους, κινουμένων σχεδίων κ λ π .). Ταυτόχρονα βλέπου
με ότι τα τοπικής ειδίκευσης φεστιβάλ βρί
σκονται σε παρακμή, καθώς η άνθιση των
περιβόητων «εθνικών σχολών» έχει πια μ α 
ραζώσει ενώ υπάρχουν ήδη θεματολογικά
φεστιβάλ για κάθε δυνατή κινηματογραφική
κατηγορία (ακόμη και για ταινίες γύρω από
τους ομοφυλόφιλους, τη θάλασσα, τις επι
στήμες, τα σπορ, τη θρησκεία). Ό σο για τα
ευρύτερου φάσματος είναι τόσο πολλά που

ένα ακόμη δεν θα είχε να προσφέρει τίποτε,
ούτε όμως θα μπορούσε να τα συναγωνιστεί,'
έστω στοιχειωδώς. Ωστόσο, ο σκελετός που
εκθέτουμε εδώ προς συζήτηση, επιχειρεί να1
συγκεράσει τις παραπάνω κατηγορίες.

Οι συμπαραγωγές σκιαγραφούν)
το κινηματογραφικό μέλλον
Ξεκινάμε λοιπόν από δυο διαπιστώσεις
Πρώτον, την άμεσα πρακτική: ολοένα κα
περισσότεροι δημιουργοί καταφεύγουν σι
συμπαραγωγές αναζητώντας κεφάλαια, αλ
λά και προσπαθώντας να διερευνήσουν νέου
οικουμενικούς ορίζοντας και να πλησιάσου
διαφορετικούς πολιτισμούς, γλώσσες και ι
δεολογίες. Δεύτερον, την κάπως θεωρητικ·
και αφηρημένη: η Θεσσαλονίκη υπήρξε γκ:!
περισσότερες από δύο χιλιετίες σταυροδρόμ
πολιτισμών και χωνευτήρι τους. Τόπο
συγκλίσεων δηλαδή. Γιατί λοιπόν να μη
είναι το νέο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονι 1

κης ένα Φεστιβάλ Συμπαραγωγών; C 1
παρουσιαζόμενες ταινίες θα πρέπει δηλαδ
να είναι συμπαραγωγές τουλάχιστον δύ <
κρατών. Αυτόματα το φεστιβάλ αποκτά:
• Θεματολογική πρωτοτυπία και ιδιαιτεto,
ρότητα χωρίς όμως να στενεύει το φάσμά
των κατηγοριών.
a:
• Ιδεολογική θέση που στηρίζει το θεσμ :ι
των συμπαραγωγών σε μια εποχή άνθισή.:ν
του (περίπου το 1 /4 των ταινιών που πο {
ρουσιάστηκαν στο φετινό Φεστιβάλ τα,ν
Καννών ήταν συμπαραγωγές).
• Οντότητα ως τόπος ανταλλαγής πρ< ■
βληματισμών πάνω σε ένα συγκεκριμένο θι
μα, αλλά και σε ολόκληρη τη λογική τι
«παραγωγής».
,r
• Κι ακόμη γίνεται ουσιαστικό βήμα βο π
θείας της ελληνικής κινηματογραφίας: *;ΪΙ
παραγωγοί που θα προσκαλούνται, θα γν<
ρίζουν από κοντά τους έλληνες σκηνοθέΌα
και τις ταινίες τους και έχοντας ήδη ανε
χτεί σε συμπαραγωγές θα μπορούν, πιθ %
νώς, να επενδύσουν και σε δικές μας παρ ,!;γω γές. Κλείνοντας υπογραμμίζουμε τρτ.^
ακόμη λεπτομέρειες:
• Η όλη φεστιβαλική οργάνωση της Θε *.
σαλονίκης μάλλον θα πρέπει να διαρκειπ .
ρισσότερο από μία εβδομάδα (9 ή 10 ημ C
ρες).
J
• Επισήμως το φεστιβάλ θα πρέπει να ε]^ '
δίδει κάθε μέρα μία εφημερίδα (στα πρότ
πα της καλής προσπάθειας που είχε γί\ ::ί
στο 28ο ελληνικό φεστιβάλ με την καθημ '
ρινή έκδοση Εφήμερα). Μόνο που αυτή
φορά θα πρέπει να έχει και μια ξενόγλωσι ί
σελίδα.
Η
• Μπορεί κάθε χρόνο (αρχίζοντας μά)
στα από τον αμέσως επόμενο Οκτώβριο) ’ ...
οργανώνεται μια ημερίδα με συγκεκριμέ
κάθε φορά θέμα και αρκετούς ξένους κα) ■
σμένους.
ι

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΙ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΙ

Τα ψηφιδωτά της Καναχαριάς,
xt η συμμαχία των απατεώνων
του Μάριου Α. Ευρυβιάδη

Τέσσερα από τα ψηφιδωτά που αφαίρεσαν Τούρχοι βάνδαλοι από την αψίδα της
εκκλησίας της Παναγιάς της Κανακαριάς, στην κατεχόμενη σήμερα Λιθράγκωμη,
επιστρέφουν σύντομα στην Κύπρο μετά από δεκαετή περιπέτεια στα χέρια ιερόσυλων,
αρχαιοκάπηλων, λαθρεμπόρων, μαυραγοριτών και κερδοσκόπων.
τις 19 Μαρτίου 1991 το Εφετείο του
Σ ικ ά γ ο υ απέρριψε την έφεση της Peg

Σ

δικογραφία για επανεξέταση της υπόθεσης.
Το Επαρχιακό Δικαστήριο της ΙνδιανάποGoldberg, της Αμερικανίδας που
λης, στην απόφασή τους στις 3 Αυγούστου
5ιεκδικούσε τα ψηφιδωτά, εναντίον απόφα- 1989, είχε διατάξει την επιστροφή των ψη
η ς του δικαστή Jam es Ε. N olan, που εκδόφιδωτών στην Κύπρο, ενώ το Εφετείο του
)ηκε στις 9 Νοεμβρίου 1990, να μην επιτρέ
Σικάγου απέρριψε, στις 24 Οκτωβρίου
πει ε π α ν ε κ δ ίκ α σ η της υπόθεσης βάσει «νέων
1990, έφεση της Goldberg εναντίον της
ποιχείω ν» που προσκόμισε η G oldberg. Η
πρωτόδικης απόφασης.
Cioldberg δεν μπόρεσε να στοιχειοθετήσει υΗ Goldberg χρησιμοποίησε όλα τα δια
τόθεση βασισμένη στα υποτιθέμενα νέα
θέσιμα νομικά μέσα για να ανατρέψει την
ποιχεία . Και γ ι’ αυτό το Εφετείο ούτε και
πρωτόδικη απόφαση του N olan. Κατέθεσε
χσχολήθηκε με το θέμα. Πιθανότητες βέδύο επιπρόσθετες εφέσεις. Μία για επανεκ
Ιαια να κέρδιζε την έφεση η G oldberg δεν υδίκαση βάσει νέων στοιχείων, που απορρί•τήρχαν διότι τα νέα στοιχεία που προσκόμιφθηκε στις 9 Νοεμβρίου, και άλλη μια στο
;ε δεν ήταν παρά ισχυρισμοί του ΓιουγκοσΕφετείο εναντίον της απόφασης του Nolan
Λάβου Savo K ujundzic, ενός συνεργάτη και
να μην επιτρέψει επανεκδίκαση. Παράλλη
ρίλου του αρχαιοκάπηλου και ιερόσυλου
λα όμως και χωρίς να περιμένει την απόφα
\ydin Dikmen, του Τούρκου που κούρσεψε
ση της έφεσης για επανεκδίκαση, αυτής που
Γην εκλησ ία της Παναγιάς Κανακαριάς. Η
τελικά απορρίφθηκε στις 19 Μαρτίου 1991,
ιπόρριψη της έφεσης έδωσε το πράσινο φως
η Goldberg αποτάθηκε στο Ανώτατο Δικα
fia την επιστροφή των ψηφιδωτών στην
στήριο των ΗΠΑ.
Κύπρο. 0 δρόμος όμως είχε ουσιαστικά α 
Με την άρνησή του να αποδεχθεί την αί
νοίξει ακριβώς ένα μήνα προηγουμένως,
τηση της G oldberg το Ανώτατο Δικαστήριο
πις 20 Φεβρουάριου. Την μέρα εκείνη ο δι
των ΗΠΑ επικύρωσε ουσιαστικά την απόφα
χαστής John Paul Stevens , του Ανώτατου
ση του πρωτόδικου Επαρχιακού Δικαστη
δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, αρίου για την επιστροφή των τεσσάρων ψηφι
τέρριψε αίτηση των δικηγόρων της Peg
δωτών στο νόμιμο ιδιοκτήτη τους, την Αυ
!j o ld b e rg για παράταση της προθεσμίας κατοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου. Και αυτό
:άθεσης για έκδοση διατάγματος φύσεως
διότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρw tio r a r i από το Ανώτατο Δικαστήριο των
νήθηκε να αρχίσει μια δικαστική διαδικασία
Ηνωμένων Πολιτειών.
που, θεωρητικά, θα μπορούσε να καταλήξει
στην ανατροπή προηγουμένων αποφάσεων
Εάν εξεδίδετο τελικά ένα τέτοιο διάταγ
Επαρχιακών Δικαστηρίων εναντίον της
μα, τό τε τόσο το Επαρχιακό Δικαστήριο
Goldberg.
της Ιν δ ια ν ά π ο λ η ς όσο και το Εφετείο του
Στη σημαντική πρωτόδικη απόφασή τους
Σικάγου όφειλαν να διαβιβάσουν στο Α νώ 
στις 3 Αυγούστου 1989 ο δικαστής Jam es
τατο Δικαστήριο των ΗΠΑ όλη τη σχετική
Ε. N olan αποφάνθηκε ότι, σύμφωνα με το
Δίκαιο της Πολιτείας της Indiana, «ο κ λ έ 
0 Δρ. Μάριος Λ. Ε ν ρ ν β ι ά δ η ς υ π ή ρ ξ ε μ ά ρ τ υ ρ α ς
φ της δεν α π ο κ τά τίτλο ιδιοκτησίας ούτε
πη &ίχη για τα ψ η φ ι δ ω τ ά τ η ς Κ α ν α κ α ρ ι ά ς στ;/ν
και
δικα ίω μ α κ υρ ιό τη τα ς σε κ λ εμ μ έν η π ε 
Μιανάπολη. Α π ό το 1 9 8 0 μ έ χ ρ ι το 1 9 8 9 δ ι ε τ έ λ ε σ ε
ριουσία» και γ ι’ αυτό «ο κ λέφ τη ς δεν μ π ο 
Σύμβουλος Τ ύ π ο ν ττ/ς Κ υ π ρ ι α κ έ ς Π ρ ε σ β ε ί α ς στ7/ν
ρεί να μ ετα βιβ ά σει τίτλο ιδιοκτησίας σε
Ονάοιγκτον

άλλον αγοραστή». Στην απόφασή του, ο
δικαστής N olan τονίζει επίσης ότι ακόμα
ούτε και με το Δίκαιο της Ελβετίας, όπου έ
γινε η συναλλαγή μεταξύ Goldberg και αρ
χαιοκάπηλων, και το οποίο επικαλείτο η υ
περάσπιση της Goldberg, απέκτησε η τελευ
ταία «νόμιμο τίτλο ή δικαίωμα κατοχής»,
ούτε και η κ. Goldberg ήταν «καλής πέστε ως» αγοραστής.
Καταλήγοντας ο δικαστής N olan ανέφε
ρε: «Η Εκκλησία της Κύπρου, ο αρχικός

και νόμιμος ιδιοκτήτης των -ψηφιδωτών,
ζήτησε και απέδειξε ότι τα ψηφιδωτά έ 
πρεπε να της επιστραφούν. Τα ψηφιδωτά
είναι μοναδικά. Η ύψιστη σημασία της ύ 
παρξής τους έγκειται στο ότι αυτά αποτε
λούν τμήμα της θρησκευτικής, καλλιτεχνι
κής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ε κ
κλησίας και της Κυβέρνησης της Κύπρου
και αναπόσπαστο τμήμα της ενότητας της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Γι * αυτό το Δ ι
καστήριο διατάσσει όπως η κατοχή των
ψηφιδωτών αποδοθεί στον ενάγοντα, την
Αυτοκέφαλη Ελληνο-Ορθόδοξη Εκκλησία
της Κύπρου ».
Η ανεπιτυχής προσφυγή της Goldberg
στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δεν εί
ναι απλώς μία δικαίωση της Κύπρου. Απο
τελεί παράλληλα και ήττα μίας μυστικής
συμμαχίας μεταξύ της Peg Goldberg και
των Τούρκων, που άρχισε από την πρώτη
μέρα της δίκης, συνεχίστηκε σε όλα τα στά
δια των δικαστικών μαχών και αποσκοπού
σε στην αναγνώριση του σφετεριστικού κα
θεστώτος του Ραούφ Ντενκτάς από αμερι
κανικά Δικαστήρια, περιλαμβανομένου βέ
βαια και του Ανωτάτου Δικαστηρίου των

ΜΙ ΙΑ.
Η μυστική συμμαχία G oldberg-Tούρκων
όπως όλες οι συμμαχίες μεταξύ απατεώ
νων, ήταν μία συμμαχία σκοπιμότητας.
Στην πρώτη φάση της δίκης, η Goldberg
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τικά διατηρούσε ακόμη ορισμένες αμυδρές
ελπίδες σε τεχνικά σημεία. Και όμως η Gold
berg δεν το έβαλε κάτω. Αποπειραθηκε να
προσφύγει και στο Ανώτατο Δικαστήριο
των 1111A παίζοντας έτσι το μεγάλο χαρτί.
Και τίθεται το ερώτημα γιατί;
Η κα P e g G o l d b e r g βρισκόταν σε δυσχε
ρέστατη οικονομική κατάσταση για αρκετό
χρονικό διάστημα. Οι ενδείξεις από την Ιν·ί
διανάπολη ήταν ότι τα δύο δικηγορικά γρα-,
φεία που ανέλαβαν την υπεράσπιση της υπό
θεσης πληρώνονταν ελλειπώς ή δεν πληρώ·;
νονταν καθόλου και ήταν διατακτικά να συνεχίσουν την υπεράσπιση. Το Δεκέμβρκ,
του 1990 ξέσπασε το πρόβλημα. Στις 11Δεκεμβρίου το δικηγορικό γραφείο U ukG
u n d D a n i e l s ειδοποίησε το τοπικό Δικαστή
ριο και την G o k f b e r g ότι αδυνατούσε να συ
νεχίσει το χειρισμό της υπόθεσης. Τρεις μέ.
ρες αργότερα παρόμοια ειδοποίηση στάλθη
κε και από το δεύτερο δικηγορικό γραφεί«..
που ασχολείτο με την υπόθεση, αυτό τω

Τβιχβγρβφίβς της
■χχλησίας του
Αγίου Φίλωνος
Αγριδιών της
Καρκασίας.
Εξήχθηβαν από
τους Τούρκους και
βρίσκονται oc
ιδιωτικός
σύλλογός στην
Αμιρική. Δον
είχαν την τύχη
των ψηφιδωτών
της Κανακαριάς,
που (παναπατρίζονται.

και οι Τούρκοι εμφανίσθηκαν μπροστά στο
δικαστή N o l a n ακόμη και ως αντίδικοι.
Διεκδικούσαν και οι δύο τόσο την κατοχή ό
σο και την κυριότητα των ψηφιδωτών ως
«νόμιμοι δικαιούχοι» σε μία προσπάθεια α’φενός να δημιουργήσουν αμφιβολίες στο δι
καστήριο ως προς την κυριότητα του τίτλου
ιδιοκτησίας της Κυπριακής Εκκλησίας, και
αφετέρου να καθυστερήσουν ή να αναβάλουν
την δίκη για να δοθεί περισσότερος χρόνος
στους δικηγόρους της G o l d b e r g να οργανώ
σουν καλύτερα την υπεράσπισή της.
Ο Δικαστής N o l a n απέρριψε κατηγορη
ματικά την προσπάθεια εκπροσώπων του
Ντενκτάς να παρέμβουν στη δίκη ως ενάγοντες. Παραπέμποντας σε δικαστικά προη
γούμενα ο N o l a n αποφάνθηκε, στις 30
Μαίου 1989, ότι ως μη αναγνωρισμένη ον
τότητα το καθεστώς του παρία Ντενκτάς
δεν είχε οποιοδήποτε νομικό δικαίωμα να
είναι διάδικο μέρος σε αμερικανικό δικαστή
ριο. Ο δικαστής απέρριψε επίσης αίτηση για
αναβολή της δίκης μέχρι που να εκδικασθεί
έφεση εναντίον της απόφασής του της 30ής
Μαίου 1989, με την οποία δεν επέτρεψε την
παρέμβαση των Τούρκων στη δίκη. Η έφε
ση αυτή απορρίφθηκε από το Εφετείο αργό
τερα.
Κατά τη διάρκεια της δίκης (30 Μαίου 6 Ιουνίου 1989) οι Τούρκοι προμήθευσαν
την G o l d b e r g με πληροφορίες και υλικό σε
μία προσπάθειά τους να την υποβοηθήσουν
να διατηρήσει την κατοχή των τεσσάρων
ψηφιδωτών. Η απόφαση όμως της 3ης Αυγούστου 1989 του δικαστή N o l a n έθεσε τέρ
μα στην προσπάθεια αυτή.

/

Στην έφεσή της κατά της απόφασης του
N o l a n στο Εφετείο του Σικάγου, η G o l d 
b e r g προσπάθησε ανεπιτυχώς να προσβάλει
το νομικό σκεπτικό της απόφασης. Επιπρό
σθετα, η G o l d b e r g ζήτησε από το Εφετείο
να αποφανθεί κατά πόσο οι συναλλαγές,
που διαπράττονται από το καθεστώς Ν τεν
κτάς στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου εί
ναι έγκυρες, υιοθετώντας έτσι τη στρατηγι
κή των Τούρκων. Δεν μπόρεσε όμως η G o l 
d b e r g να πείσει το τριμελές Εφετείο. Στο
συγκεκριμένο αυτό σημείο, στην «πολιτική
διάσταση» δηλαδή της υπεράσπισης της
G o l d b e r g , το Εφετείο αποφάνθηκε τον Ο 
κτώβριο 1990, ότι «η κυπριακή κυβέρνηση
παραμένει η μόνη αναγνωρισμένη κυβέρνη
ση του Κυπριακού κράτους με κυριαρχία σε
ολόκληρο το νησί».
Πρέπει να σημειωθεί ότι η προσπάθεια
της G o l d b e r g να δημιουργήσει αμφισβητή
σεις στο δικαστήριο επικαλούμενη την «πο
λιτική διάσταση», δεν θα της αποκόμιζε κα
νένα όφελος. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να
κερδίσει την υπόθεσή της και να διατηρήσει
κατοχή των ψηφιδωτών κερδίζοντας στο
σημείο αυτό. Μία τέτοια όμως εξέλιξη θα α 
ποτελούσε καθοριστική νίκη για τους συμ
μάχους της τους Τούρκους. Και είναι ακρι
βώς γ ι ’ αυτό το λόγο που η G o l d b e r g προσέφυγε επιπρόσθετα σε αυτή την συγκεκρι
μένη τακτική.
ε την απόφαση του Εφετείου που εκδόθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1989 (και
την απόρριψη για επανεξέταση που εκδόθηκε στις 21 Νοεμβρίου 1989) η υπόθεση για
την G o l d b e r g είχε τελειώσει, αν και θεωρη

Μ

n e d la n d e r a n d H ir s h .

Με την εξάντληση όλων σχεδόν των το.
πικών και περιφερειακών ενδίκων μέσων,
G o l d b e r g είχε προθεσμία μέχρι τις 19 Φε.
βρουαρίου 1991 για να εφεσιβάλει τις προη',"
γούμενες δικαστικές αποφάσεις προσφεύγον
τας στο Ανώτατο Δικαστήριο των IIIIV
Εικοσιτέσσερις ώρες πριν από την εκπνο
της προθεσμίας, ο δικηγόρος Μilliu n i I
H o g e r s , του δικηγορικού οίκου A r n o ld un
P a r i e r , που διετέλεσε και αξιωματούχο
στο υπουργείο Εξωτερικών επί προεδρία
Κάρτερ, κατέθεσε αίτηση στο Ανώτατο ζτ :
τώντας 60ήμερη παράταση της προθεσμία !
για κατάθεση προσφυγής για εξέταση τω7
προηγούμενων δικαστικών αποφάσεων. Ar*
τήσεις στο Ανώτατο του είδους που κατέθε '
σε ο δικηγόρος της G o l d b e r g , εάν κατατεθούν σε λιγότερο από δέκα μέρες πριν τΓ1
εκπνοή της προθεσμίας γίνονται αποδεκτέ μόνο σε μεμονωμένες και πολύ έκτακτες π ε
ριπτώσεις. Η αίτηση G o ld b e r g κατατέθη*
24 ώρες πριν από την εκπνοή της προθκ
σμίας.

Ο

υποστήριξε ότι το γράφε
τους ανέλαβε την υπόθεση «πριν από εικοσ 1
τέσσερις ώρες» και είχε ανάγκη χρόνου γι '
να προετοιμάσει την αίτηση. Επί τηςουσίο
υποστήριξε ότι η υπόθεση άπτετο σημαντ ;
κού ομοσπονδιακού θέματος: του ερωτήμο !
τος κατά πόσο δικαστήρια στις Ηνωμένε'i
Πολιτείες αποδέχονται να εφαρμόσουν τις «,
σωτερικές διοικητικές πράξεις καθεστώτα'·:
που δεν αναγνωρίζονται από τις Ηνωμένι>
Πολιτείες* ότι το Ανώτατο δεν ασχολήθη>
με αυτό το ερώτημα από την εποχή της λι |
ξης του Αμερικανικού εμφυλίου πολέμοι
και ότι με τα δεδομένα στο διεθνές πεδίο σι ι
μέρα το θέμα αυτό πρέπει να επανεξεταστ i«
και να λυθεί.
(->
Το Ανώτατο απέρριψε το αίτημα στις 2 >
χ.

Η o g e rs

Φεβρουάριου 1991.
δικηγορικός οίκος A rn o ld u n d P orter
είναι από τους μεγαλύτερους και πιο
σοβαρούς στην Ουάσιγκτον. Η εκμίσθωση
ιων υπηρεσιών ενός τέτοιου οίκου για να υ
ποστηρίξει υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστή3ΐο των HI ΙΑ θα στοίχιζε στην G oldberg
ιία περιουσία. Η Goldberg ήταν ήδη πνιγαένη στα χρέη και ενδεχομένως να αντιμε
τωπίσει αγωγή για αποζημιώσεις από την
Κύπρο. Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι
Ία δικηγορικά και άλλα έξοδα της Κύπρου
πην υπόθεση μέχρι σήμερα θα υπερβούν το
:να εκατομμύριο δολάρια.
Σ ’ αυτή την τελική φάση της μυθιστορη
ματικής υπόθεσης των ψηφιδωτών της Κα»αχαριάς, η Pea Goldberg έπαιξε το ρόλο
:ου νεροκουβαλητή για τους Τούρκους,
(ωρίς να της έχει απομείνει κανένα νομικό
,πιχείρημα, θα ήθελε να ζητήσει από το Α 
νώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολι:ειών να αποφανθεί αποκλειστικά πάνω στο
(πολιτικό ερώτημα», δηλαδή την θρασύτα:η διεκδίκηση του ρατσιστικού καθεστώτος
ου Ντενκτάς ότι το 1975 «εθνικοποίησε»
ην εκκλησία της Παναγιάς Κανακαριάς, ό;ι η Εκκλησία της Κύπρου αποστερήθηκε
«νόμιμα» του δικαιώματος ιδιοκτησίας και
ιατοχής και ότι από το 1975 η εκκλησία
:αι τα ψηφιδωτά αποτελούν την «πολιτιστιιή κληρονομιά» του Ραούφ Ντενκτάς και
ης κουστωδίας του. Πρέπει να υπομνησθεί
»τι η Goldberg δεν θα κέρδιζε, τουλάχιστον
κχινομενικά, τίποτα. Οι σύμμαχοί της
Τούρκοι όμως θα τα κέρδιζαν όλα: την αναγώριση και τη νομιμότητα που ο Ραούφ
fia να εξασφαλίσει περιτριγυρίζει την υφήΐιο. Η νομιμότητα, όμως, που απεγνω σμέ
νααναζητά ο Ντενκτάς, του διαφεύγει διότι
:α τετελεσμένα που εφαρμόζει αυτός και οι
ΐφετεριστές ομοϊδεάτες του στερούνται νομιιής ηθικής και πολιτικής υπόστασης και βα
σίζονται στη δύναμη της τουρκικής ξιφολόγ
χης και της βίας. Αυτή η απλή αλλά ουσιώ
δης πραγματικότητα, η πραγματικότητα
της πολιτικής νομιμότητας (political légiti
ma), είναι κάτι που ούτε ο Ντενκτάς αλΙά ούτε και οι πατρώνοι του στην Ά γκυρα
<αι στις διάφορες δυτικές πρωτεύουσες είναι
π θέση ή θέλουν να κατανοήσουν, πολύ δε
περισσότερο να αποδεχθούν. Ό μ ω ς, όπως
χποφάνθηκε το Εφετειο στις 2 4 Οκτωβρίου
1990, επιβεβαιώνοντας την πρωτόδικη α 
πόφαση του δικαστή N o lu n , τα ψηφιδωτά
«πρέπει να επιστραφούν στη χώρα προέ
λευσης τους και να αποδοθούν στο νόμιμο
ιδιοκτή τη . .. όχι μόνο επειδή τα ψηφιδωτά
ανήκουν σε εκείνο τον τόπο αλλά και σαν
νπ ενθ νμ ισ η ότι η απληστία και η περιφρό
νηση γ ια την ιδιοκτησία και τον πολιτισμό
ίων ά λ λ ω ν δεν μπορεί να επιδοκιμαστεί
από τη όιεθνή κοινότητα ή από τούτο το
δικασ τή ριο».
□

Q

ΧΡΟΝΙΚΟ Κ Λ Ο Π Η Σ Κ Α Ι Α Ν Α Κ Τ Η Σ Η Σ
Μ>77 - Ο A y d in D ik m e n ,
Τούρκος από τ ο Ικόνιο της
Μικράς Ασίας και άτομο που
καταδικάσθηκε στην Τουρκία
(1966) σαν λαθρέμπορος και
παραχαράκτης, δρα στην κατε/όμενη Κύπρο μαζί με τη
ρουμανικής καταγωγής σύζηγο του Κοκό.
1977 · Δυοαζήτητες βαλίτσες
σε σταθμό λεωφορείων στη
Δυτική I ερμανία ανακαλύ
πτεται ότι περιέχουν Κυπρια
κές αρχαιότητες και εικόνες.
( ) D ik m e n εντοπίζεται σαν ι
διοκτήτης και οι Τουρκικές
αρχές ερευνούν το σπίτι του
στο Ικόνιό όπου ανακαλύ
πτουν σημαντικό αριθμό κυ
πριακών αρχαιοτήτων και ει
κόνων.
19715/1979 - Τα ψηφιδωτά
της Κανακαριάς αφαιρέθηκαν
κατα πασα πιθανότητα το
1979 από την αψίδα της εκ
κλησίας απο τον ιερόσυλο A y d in D ik m e n και τους τοπικούς
Τουρκοκυπρίους συνεργάτες
του. II παρασταση του Ιησού
σε νεαρή ηλικία, οι παραστά
σεις των εννέα υπολοίπων υ
παρκτών Αποστόλων και αυ
τή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ,
εξαφανίζονται.
1979 - Από άτομο που πέρασε
τη γραμμή Αττίλα, η Κυ
πριακή Κυβέρνηση πληροφο
ρείται οτι το ψηφιδωτό δεν υ
πάρχει στην Αψίδα. Η κατα
στροφή του θεωρείται δεδομένη.
19ί*I - Κμποροκιβωτια γεμά
τα με βυζαντινές τοιχογραφίες
και εικόνες ανακαλύπτονται
στο κρατικό αεροδρόμιο της
Νγκυρας. Κιχαν αποσταλει
απο την κατεχόμενη Κύπρο.
Ι'.κτοτε κατακρατούνται απο
την Τουρκική κυβέρνηση.
19}{J Μ ά ιο ς - Ο Τουρκοκυπριακος Σύνδεσμος Καλλιτε
χνών ανακοινώνει και ταυτό
χρονα καταδικάζει την κλοπή
των ψηφιδωτών της Κανακαριας.
|979/|9}{}{ - Τα ψηφιδωτά
μεταφερονται στην Τουρκία
και μετά στο Μόναχο Δ. Γερ
μανίας. Αποθηκεύονται σε μια
απο τις τρεις αποθήκες του
D ik m e n που είναι πληρης απο
Κυπριακές αρχαιότητες, εικό
νες και αλλα ανεκτίμητης α
ξίας αντικείμενα. Αυτή την
περίοδο μερικά απο τα ψηφιοωτα μεταφέρονται στο Λον-

δινο για να εκτιμηθούν απο
γνο.ιστοτατο οικο δημοπρασιΐυν. Ο οίκος αυτός διαπι
στεύει τη μοναδικότητα και
τη χωρά προέλευσης τους αλ·
/,α σιωπά. ΙΙαράλληλα ο D i 
k m e n εργάζεται με έναν άλλο
φυγοδικο και παραχαράκτη,
τον ( ίλλανδό M i c h a e l I u n
R UH, διοχετεύοντας στη μαύ
ρη αγορα εκατοντάδες Κυ
πριακές αρχαιότητες, βυζαν
τινές εικόνες και προσπαθών
τας να πουλήσουν τα ψηφιδω
τά. Δύο άλλοι παλιοχαρακτήρες, ο Γιουγκοσλάβος S a v o
K u ju n d z ic και ο Αμερικάνος
τυχοδιώκτης R o b e r t F itz g e 
r a ld συνεργάζονται με τον D i 
k m e n για την διάθεση των
ψηφιδωτών. Οι προσπάθειές
τους επεκτείνονται μέχρι και
την Ιαπωνία.
1983/1984 - Το ίδρυμα M e 
n ü F o u n d a tio n , με έδρα το
Χιούστον Τέξας, αγοράζει με
τη συναίνεση της Εκκλησίας
της Κύπρου τις βυζαντινές
τοιχογραφίες του 13ου αιώνα
που κοσμούσαν το θόλο της
εκκλησίας του Αγίου Ευφημιανού στην κατεχόμενη Λύ
ση. I Ιωλητής ήτο ο ιερόσυλος
D ik m e n και μεσολαβητής ο
έμπορος τέχνης Γιάννης ΙΙετσόπουλος που εδρεύει στο
Λονδίνο. Τιμή: ένα εκατομ
μύριο Αμερικάνικα δολάρια.
Μια μυστική συμφωνία μετα
ξύ ΙΙετσόπουλου και D ik m e n
εχει σαν αποτέλεσμα την επι
στροφή απο άγνωστους τεσσά
ρων άλλων ψηφιδωτών της
Κανακαριάς στην Κυπριακή
ΙΙρεσβεια στη Βόννη. Δύο α
πο τα ψηφιδωτά αυτά αποδεικνυονται πλαστά.
19ίif> - H P e g G o ld b e r g επι
σκέπτεται την Ευρώπη μαζί
με τον R . F itz g e r a ld για να α
γοράσει ενα συγκεκριμένο έρ
γο τέχνης το οποίο αποδεικνυεται πλαστό. Ο F itz g e r a ld
τη συστήνει στον V an R ijh ο
οποίος της αποκαλύπτει την
ύπαρξη των ψηφιδωτών προς
πώληση.
1988. Ιο ύ ν ιο ς/Ιο ύ λ ιο ς - Η
G o ld b e r g επισκέπτεται πάλι
την Ευρώπη για να αγοράσει
ένα έργο τέχνης που αποδεικνύεται και πάλι πλαστό. Οι
V a n R i jh και F itz g e r a ld της
προσφέρουν τα ψηφιδωτά.
Ταξιδεύει στη Γενεύη (Ιου

λίου 7) για αγορά και παρα
λαβή. Τιμή: 1.2 εκατομμύρια
δολάρια. Τα λεφτά αλλάζουν
χέρια μέσα σε χαρτοσακκούλες. Η G o ld b e r g κατακρατεί
120.()()() δολάρια. Οι Van R i
j h και F itz g e r a ld παίρνουν συ
νεταιρικά 650.000 δολάρια.
Ο D ik m e n 350.000 δολάρια.
11 G o ld b e r g παραλαμβάνει
πλαστα χαρτιά σαν τίτλο ιδιο
κτησίας.
19815, Ιο ύ λ ιο ς/Ο κ τώ β ρ ιο ς -

Τα ψηφιδωτά διεκπεραιώνονται από το τελωνείο των Η
νωμένων ΙΙολιτειών, βάσει
των πλαστών τίτλων ιδιοκτη
σίας χωρίς κανένα πρόβλημα.
Η G o ld b e r g πλησιάζει τον έμ
πορο τέχνης της Νέα Γόρκης
G eza V o n H a b s b u r g . Μέσω
ενός άλλου εμπόρου προσφέ
ρει τα ψηφιδωτά στο Μουσείο
G e tty της Καλιφόρνιας για 20
εκατομμύρια δολάρια.
1988. Ο κ τώ β ρ ιο ς - Η

M a

r io n T ru e του Μουσείου G e tty
πληροφορεί τον τέως Διευθυν
τή του κυπριακού τμήματος
αρχαιοτήτων, Βάσο Καραγιώργη, για την απόπειρα
πώλησης των ψηφιδωτών. Α
πό το Λονδίνο όπου βρίσκεται
ο κ. Καραγιώργης ενημερώ
νει την Κύπρο. Μέσω της Κυ
πριακής Ιίρεσβείας στην Ουάσιγκτον η Κύπρος εντοπίζει
την G o ld b e r g και απαιτεί την
άμεση επιστροφή των ψηφι
δωτών. Η G o ld b e r g αρ^είται.

1988. Ο κ τ ώ β ρ ιο ς /Μ ά ρ τιο ς . 1989 - Η Κύπρος ζητά

επίσημα την κατάσχεση των
ψηφιδωτών από τις Ί'ελωνειακές Αρχές των Ηνωμένων
ΙΙολιτειών. Παρά το επείγον
της κατάστασης οι Αμερικανι
κές αρχές κινούνται με ρυθμό
χελώνας και τελικά ανακοι
νώνουν ότι τα πλαστά χαρτιά
ιδιοκτησίας που παρουσίασε η
G o ld b e r g ικανοποιούσαν τα
Αμερικανικά κριτήρια εισα
γωγής έργων τέχνης.
1989 Μ ά ρ τιο ς - Η Κυπρια
κή κυβέρνηση καταχωρεί στα
αμερικάνικα δικαστήρια αγω
γή εναντίον της G o ld b e r g για
επιστροφή των ψηφιδωτών.
1989 Α ύγουστος - Ο δικα
στής J a m e s Ε . N o la n αποφαίνεται ότι τα ψηφιδωτά είναι ι
διοκτησία της Αυτοκέφαλης
Γ.λληνο-Ορθόδοξης Εκκλη
σίας της Κυπρου και πρέπει να
της επιστραφουν.
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ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

Ποιοι και για ποιους
οριοθετούν το κέντρο
Ο ρ ιο θ ετο ύμ ε το κέντρο μ ε βάση τη χρήση κ α ι τη χρη σ ιμοπ οίη σ η του
χώ ρ ο ν. Η χρήση τ ο ν π εδ ίο υ γ ίν ετ α ι α π ό α υ το ύ ς π ο υ ερ γά ζο ν τ α ι,
κ ιν ο ύ ν τ α ι και β ιώ ν ο υ ν το κέντρο σε κ α θ η μ ερ ινή βάση. Ε μ π ο ρ ο ι,
τρα πεζίτες, διαφ ημισ τές, γν ω ρ ίζο ντα ς το μ η χ α ν ισ μ ό λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς τον
κέντρου, χω ρ ίς α π α ρα ίτη τα να το β ιώ ν ο υ ν , το ε κ μ ετ α λ λ εύ ο ν τ α ι προς
όφ ελος τω ν σ υ μ φ ερ όντω ν τ ω ν τά ζεω ν π ο υ υπ η ρετούν.

ΤΟ Α Ε Ν Α Ο Ν Τ Η Σ Π Ο ΛΗ Σ

Α φ ίσ ες κ α ι β ιτ ρ ίν ε ς
π ρ ω τα γ ω ν ισ το ύ ν στο κ έν τρ ο
τ η ς Α θ ή ν α ς. Ο ι π ρ οβ ολείς
ε ίν α ι οι φ ω τ ε ιν έ ς ε π ιγ ρ α φ έ ς ,
τ α τ ε ρ ά σ τ ια τ α μ π λ ώ τ ω ν
δ ια φ η μ ίσ ε ω ν . Τ ο κ έν τρ ο ε ίν α ι
έ ν α ς τε ρ ά σ τ ιο ς μ ου σ α μ ά ς που
π ά ν ω του δ ια φ η μ ίζ ο ν τ α ι
π ο λ ιτ ικ έ ς εξουσ ίες κ α ι τρ ό π ο ι
ζ ω ή ς . Τ ο κ έν τρ ο τ η ς Α θ ή ν α ς
π α γ ιδ ε ύ ε ι τ ι ς σ υ νο ικ ίες
(ε ν σ ω μ ά τω σ η α ν τ ί γ ι α
κ ο ιν ω ν ία , σ υ να ίνεσ η α ν τ ί γ ι α
σ υ μ μ ε τ ο χ ή ! ) γ ι α τ ί α υ το ί που
κ υ ρ ια ρ χο ύ ν στο κ έ ν τ ρ ο ε ίν α ι
οι Έ μ π ο ρ ο ι, οι χ ρ η μ α τ ισ τ έ ς
κ α ι οι δ ια φ η μ ισ τ έ ς (οι
μ ε σ ά ζ ο ν τε ς α ν ά μ εσ α στο
κ ρ ά το ς κ α ι στο λαό).
Το κ έ ν τ ρ ο α ν τ ισ τ έ κ ε τ α ι.
Α λ λ ά οι δ υ ν ά μ ε ις που
α ν τ ισ τ έ κ ο ν τ α ι δ ε ν ε ίν α ι
δ υ να τό ν να ενω θούν: Ε ίν α ι η
Ο μ όνοια , τ α Ε ξ ά ρ χ ε ια , το
Μ ετα ξο υ ρ γ είο , ο Ψ υ ρ ρ ή ς

Η «ασυνείδητη» κίνηση της
πόλης μέσα στο όριό της. Η π ό 
λη μεταμφιέζεται. Η πόλη π ε
ριέχει εκτός από τον εαυτό της
και όλες τις δυνάμενες πόλεις
που αναφαίνονται στα μάτια
μας και μπορεί να είναι ένας α 
πόκρυφος τόπος όπου το καθετί
προτείνει τη δική του «μυστι
κή» ιστορία, τη δική του αλλη
γορία του κόσμου. Η νύχτα με
«τις δικές της συμβουλές» δίνει
μια διαφορετική αίσθηση των
χώρων και των περασμάτων
της Αθήνας. Ο χώρος περισσό
τερο φαντασιώνεται, τροπο
ποιεί την πραγματικότητα με
τη σειρά του, παίρνει πίσω την
υποκειμενικότητά του, ακυρώ
νει ακόμα και τις αρχιτεκτονι
κές μορφές των κτιρίων στη νωθρότητα του βλέμματος. Η π ό 
λη μετατρέπεται σε ένα σύστη
μα επικοινωνιών, πομπών - δε
κτών. Τόπος συνάθροισης, αν
τικατοπτρισμών, αλληλοεπικάλυψης. Οι φωτεινές επιγραφές,
ot γιγαντοαφίσες, οι βιτρίνες, οι
διαφημίσεις επικαλύπτουν σαν
άλλη πόλη (μια πόλη που ίπταται, μια λεπτόπλοκη πόλη) την
όψη της Αθήνας, τις αρχιτεκτο
νικές μορφές της, τη γεωμετρία
της, τις αρετές ή τις ασχήμιες
της.

Η σελίδα που αφιερώνει το Α Ν Τ Ι , σε κάθε τεύχος του,

σε νέους καλλιτέχνες σήμερα αλλάζει ύφος. Αντί της
καθιερωμένης συνέντευξης, σήμερα, φιλοξενεί ένα κεί
μενο τριών φοιτητριών στην Αρχιτεκτονική Σχολή
του Πολυτεχνείου. Αναφέρεται στον τρόπο που παρατηρεί
xat μαθαίνει κανείς την πόλη κι έχει ιδιαίτερο —νομίζουμε—
ενδιαφέρον.

Τ ο κέντρο τη ς πόλης ε ίν α ι ένας μουσαμάς που πάνω του διαφημίζονται τρόποι ζωής.

(ο μ ά δ ες, ε θ ν ό τ η τ ε ς , η λ ικ ίε ς ,
φ ύλα , δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς ).
Ά λ λ ω σ τ ε μ έσ α σ τ α σ η μ ε ία
α υ τ ά , μ έσ α σ τ ις σ υ ν ο ικ ίε ς
α υ τ έ ς ε ισ β ά λ λ ε ι σ ιγ ά σ ιγ ά η
εξουσία μ ε τ η ν κ ο υ λτο ύ ρ α
τη ς.
Η κ ε ν τ ρ ικ ή εξουσία δ ίν ε ι
εντο λή γ ια καταστροφ ή τ η ς
π ό λ η ς . Α πό τ η ν ά λ λ η ό μ ω ς
χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι η εξουσ ία π ε δ ία
όπου οι κ ο ιν ω ν ικ έ ς π ρ α κ τ ικ έ ς
θ α ε ίν α ι ε λ ε γ χ ό μ ε ν ε ς , θ α
ε π ο π τεύ ο ν τα ι (εξω ρ α ϊσ μ ο ί,
α ν α π λ ά σ ε ις , ν ο ικ ο κ υ ρ έμ α τα ).
Τ ο κ ρ ά τ ο ς α π ό τ η μ ία μ ε ρ ιά
κ ά ν ε ι ν ύ ξεις γ ι α μ ία «εν
δ υ νά μ ει» κ ο ιν ω ν ία , από τ η ν
ά λ λ η ε ίν α ι ο τό π ο ς όπου
δ ια δ ρ α μ α τ ίζ ο ν τ α ι ερ γ α σ ία ,
μ ετα φ ο ρ ά , ελ εύ θ ερ ο ς χ ρ ό ν ο ς.

Η πόλη κινείται.
Η κίνηση καταγράφεται πά·.
νω στις γειτονιές, στα κτίρια,
στους ακάλυπτους, στις πλα
τείες. Διαβάζεις τον χώρο, την
όψη, φαντάζεσαι το ταξίδι. Το
πρωί εμπορική κίνηση, δουλειές
και βιασύνη. Το βράδυ η πόλη
κατεβαίνει από τις πολυκατοικίες, φτάνει μέχρι τον υπόγειο
της Ομόνοιας, στρίβει στις έρη
μες γειτονιές.
Έ τσι η Αθήνα μέσω των με
τασχηματισμών των τοπίων
της, μας οδηγεί σε «άλλες» πό
λεις, της νύχτας, του μεσημε- ;
ριού, του καλοκαιριού, της Κυ- ·:
ριακής ή της καταιγίδας...
Η πόλη θυμάται...

Οι τμηματικές αυτές θέσεις της πόλης αφορούν την
παρατήρηση και τη γνώση της πόλης. Την προσπάθεια
προσέγγισης της ιστορικής και αστικής δομής της, της
φυσιογνωμίας της που εκφράζει μ ε τη σειρά της και μία
πολιτισμική κατάσταση. Η μεγαλούπολη γίνεται κατανοητή
ολοένα και τιερισσότερο αποσπασματικά, σαν μοντάζ
τμηματικώ ν θεάσεων του αστικού τοπίου σε όλους τους τομείς .
των αναπαραστάσεω ν του.
\

Μ . Λ α φ α ζά νη - Σ τ . Μ έ ρ μ η γ κ α - Β. Φίλιπποι
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...ά λ λ η τη λεόρ α σ η

tou Κώστα Σφιχτού
\ΟΝΔΙΝΟ

Το ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΑΝΑΛΙ της
βρεττανικής τηλεόρασης,
παρότι στηρίζεται στη
διαφήμιση, αποτελεί ένα
φωτεινό παράδειγμα και
δείχνει ποιος μπορεί να είναι
ο εναλλακτικός - ουσιαστικός
κοινωνικός ρόλος της
τηλεόρασης στις μέρες μας.
Παρά το γεγονός ότι το
λιγότερο δύσκολο πράγμα σε
προβληματικούς καιρούς είναι
το να μη λες τίποτα.

Απρίλης ήταν ένας ξεχωρι
στός μήνας για τη βρεττανική
τηλεόραση αλλά και για την
.ξέλιξη της τηλεόρασης, εν γένει. Το
λΓέταρτο Κανάλι ( Channel 4) μετέίωσε από τις 8 /4 ως και τις 2 8 /4
κολλά απαγορευμένα προγράμματα,
■τα πλαίσια ενός αφιερώματος στη
Ιογοκρισία, με τον τίτλο «Α πα γο
ρ ε μ έ ν α » . Το αφιέρωμα αυτό, το οοίοπολυσυζητήθηκε, ακολούθησε έα άλλο ανάλογο αφιέρωμα με τίτλο
Σημεία Πίεσης», που προβλήθηκε
έρυσι το φθινόπωρο στο N ational
ihn Theatre του Λονδίνου,
ί Τα προγράμματα αυτά προέρχονμν από διάφορες χώρες (Ηνωμένες Πολιτείες, Α γγλία, Ανατ. Ευύπη, Νότια Αφρική) και ήταν ποικίλα (ταινίες, κινούμενα σχέδια,
:οκυμανταίρ, έρευνες, επιμορφωτικές εκπομπές κ λ π .). Επρόκειτο
ια προγράμματα που είτε λογοκρίθηκαν είτε απαγορεύτηκαν από
,,ς αρμόδιες αρχές της κάθε χώρας επειδή ακριβώς αναφέρονταν σε
Μαθητές μορφές κοινωνικής δραστηριότητας και διαμάχης, με ένα
m o αισθητά διαφορετικό από αυτόν που η τηλεόραση, γενικά, συ-ιθίζει να χρησιμοποιεί. Η πολιτική, το σεξ, το περιβάλλον, ο πό; -μος, η μουσική αλλά και η ίδια η τηλεόραση αντιμετωπίζονται σε
πά τα προγράμματα όχι με την φιλοσοφία του... «αναφερόμαστε
- ra πάντα και δεν εξηγούμε τίποτα», αλλά με αυτήν της τολμη::ής κριτικής και της υπεύθυνης έρευνας.
ζ Ας σταθούμε όμως σε κάποια προγράμματα που αφορούσαν στην
■'ίλιτική, τη μουσική και την τηλεόραση. Κι αυτό, όχι γιατί αυτά
' ι θέματα είναι πιο σημαντικά από τα άλλα που προαναφέραμε αλ• ί γιατί νομίζουμε πως εδώ η λογοκρισία είναι λιγότερο φανερή, ό(Vυπάρχει: κάποια από τα πολιτικά προγράμματα ερευνούσαν τα
ιγάλα κρατικά ψέμματα του 20ού αιώνα, όπως για παράδειγμα,
a το λιμό της Ουκρανίας, τις δίκες της Μ όσχας στη δεκαετία του
10, τα ψέμματα των καθεστώτων της μεταπολεμικής Ανατ. Ευοπης αλλά κι αυτά της αντικομμουνιστικής υστερίας της μακαρθι%Αμερικής του ’50 ή για το Βιετνάμ. Ακόμα, για τη λογοκρισία
)υ έχουν επιβάλει, από το φθινόπωρο του 1988, οι βρεττανικές
;χές στη δημόσια προβολή του Σινν Φέιν (το πολιτικό τμήμα του
φιλανδικού Δημοκρατικού Στρατού) ή για την εκτέλεση τριών άο^ Ιων μελών του ΙΡΑ, από ειδικές βρεττανικές δυνάμεις, τον Μάρτη
ιΐ) 1988 στο Γιβραλτάρ. Ή τέλος, για την απόκρυφη της αλήθειας
ιό τη γαλλική κυβέρνηση για τον πόλεμο της Αλγερίας και της Ιν»κίνας.
/ Οσο για τη μουσική — τομέας στον οποίον η λογοκρισία περνάει
< χεδόν απαρατήρητη— μπορούμε να σημειώσουμε δύο προγράμμα, Τ ο πρώτο απαγορευμένο ήταν σχετικό με τη μουσική των Ε,, κιίωνκαι των μαύρων, στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης,
άκουσμα και μόνο της οποίας σήμαινε θάνατο. Παραδόξως όy

.Γ. Ευχαριστώ την Ιφιγένεια Ταξοποϋλου για τη συμβολή της στο γράψι<ιαυτού του κειμένου.

μως, η μουσική αυτή έσωσε τις ζωές
κάποιων αιχμαλώτων, επειδή δια
σκεδάζανε τους Γερμανούς αξιωματι
κούς. Στο δεύτερο απαγορευμένο,
μουσικοί όπως ο Χιού Μασεκέλα,
Τζούλιαν Μ παχιούλα, οι Χιλιανοί
Κιλαπαγιούν και άλλοι μιλάνε για
την πολιτική καταπίεση που υφίσταντο από τα καθεστώτα των χωρών
τους, τις εξορίες, κ.ά.
Τέλος, από τα προγράμματα για
την ίδια την τηλεόραση ξεχώρισε ένα
για την αμερικανική τηλεόραση: εξε
τάζει το πώς η αμερικανική τηλεόρα
ση, σε μία χώρα όπου σχεδόν δεν υ
πάρχουν λογοκριτές, δημιουργεί ένα
νέο είδος ψέμματος, χρησιμοποιώντας έντεχνα ένα είδος αυτολογο
κρισίας σχετικά με την πραγματικότητα. Δημιουργεί εναν κόσμο ε
λεύθερο από πολιτικές, θρησκευτικές, κοινωνικές και $θνοτικές δια
μάχες και προσφέρει ένα όνειρο - ψευδαίσθηση δημιουργίας, κάτι το
οποίο όμως μας απαγορεύεται στην αληθινή - καθημερινή ζωή.
Από ταινίες ενδεικτικά αναφέρουμε το «Μέτωπο» (1 9 7 6 ) σχετι
κά με τις επιπτώσεις του μακαρθισμού στην αμερικανική τηλεόραση
στη δεκαετία του ’50 και τη «Ζωή του Μπράιαν» των Μόντυ Πάιθους, απαγορευμένο στα επίγεια - εθνικά τηλεοπτικά κανάλια αλλά
ελεύθερο για μετάδοση από το δορυφορικό « S k y » \
Γ ενικά, το αφιέρωμα αυτό, έδειξε για μια ακόμη φορά τη διαφο
ρετικότητα του C h a n n e l 4 από το άλλο εμπορικό κανάλι (ITV ) και
το ίδιο το BBC που πολλοί το έχουν κατηγορήσει ότι τελικά «χορεύ
ει στο ρυθμό που θέλει ή κυβέρνηση». To C h a n n e l 4 αφιερώνει με
γάλο ποσοστό των προγραμμάτων του στην επιμόρφωση και τον
πολιτισμό, στη προβολή μειονοτήτων και στηρίζει πολλές ανεξάρ
τητες παραγωγές. Από την άλλη μεριά όμως, το αφιέρωμα αυτό
κρύβει και αντιφατικά στοιχεία. Ό π ω ς, για παράδειγμα, κάποιες
σκηνές εκπομπής — που λογοκρίθηκε από την βρεττανική τηλεόρα
ση το 1976— σχετικής με τη γυναικεία σεξουαλικότητα και απε
λευθέρωση και που δείχνει τα γυναικεία γεννητικά όργανα, λογο
κρίθηκαν από το ίδιο το C h a n n e l 4 αυτή τη φορά. Επιπλέον, η προ
βολή των προγραμμάτων αυτών σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί
εξαφάνιση της λογοκρισίας όπως επίσης πιθανό είναι πως κάποια
άλλα απαγορευμένα προγράμματα δεν επιλέχθηκαν για προβολή.
Τα προγράμματα αυτά που κάλυψαν μια περίοδο 30 περίπου
χρόνων και το αντίστοιχο αφιέρωμα δεν παύουν να είναι μία προ
σπάθεια κριτικής της συγκεκριμένης κοινωνικής και πολιτικής
πραγματικότητας της χώρας προέλευσής τους. Κάποιοι άλλοι, τολ
μηροί, θα συμπλήρωναν πως είναι και μια προσπάθεια ρήξης με την
έννοια και πρακτική της κοινωνικής συναίνεσης που καλλιεργεί η
τηλεόραση. Ειδικά η αμερικανική αλλά και η ευρωπαϊκή και φυσικά
και η ελληνική. Μια ρήξη με το ...«αναφερόμαστε στα πάντα και
δεν εξηγούμε τίποτα». Ό σο για τη δική μας τηλεόραση — και ειδι
κά την ιδιωτική— το αφιέρωμα αυτό μόνο μαύρες και μελαγχολι
κές σκέψεις μας γέμισε, σχετικά με τον κοινωνικό της ρόλο. ...Γ .α
ποιον;

Ε I KAΣT I KA

ΤΙ ΕΦΕΡΕ Ο ΜΑ ΓΟΣ
Ο Μάιος μας έφερε
πληθώρα «Νέων»
αλλά και δύο
«Μεσαίους» τον Κυρ.
Κατζουράκη και τον
Γιάννη Μητράκα, κι
ένα σημαντικό νεκρό
τον Ν. Νικολάου.
Χαρακτική, Γκαλερί Μ.
Παπαδοπούλου, ώς 8.6.
Έξι χαράκτες, 31 χρονών
και κάτω, όλοι αξιόλογοι, οι 5
απόφοιτοι της ΑΣΚΤ, με πολ
λές εκθέσεις κιόλας στο ενεργη
τικό ή στην πλάτη τους. Ξ εχώ 
ρισα τα έργα της Σουζάνας Αποσπορίδη (γ . 1 9 6 2 ), του
Βαγγέλη Ρήνα (γ . 1965), του
Μανόλη Χάρου (γ . 1960) που
επαίρεται για τις 11 ατομικές
εκθέσεις του, τις πιο πολλές στο
εξωτερικό...
Ελληνική Συμμετοχή
Μ πιεννάλε Νέων
Ευρωπαϊκών Χωρών της
Μεσογείου, Δημοτική
Πινακοθήκη, ώς 15.6.
Ά λλη ομάδα νέων — οι ει
καστικοί της 5ης Μπιεννάλε
που έγινε το Σεπτέμβρη 1990
στη Μασσαλία. Η ομάδα έχει
συγκροτηθεί με επιλογή από ε
πιτροπή, που παραμένει ανώνυ
μη, με σκοπό τη συμμετοχή στη
συγκεκριμένη διεθνή έκθεση.
Έτσι μπορούμε να είμαστε πιο
απαιτητικοί. Γενικά το επίπεδο
ήταν ψηλό. Ξεχώρισα τη συμ
μετοχή του Ζάφου Ξαγοράρη
(γ. 1963) που αξιοποιεί ποικί
λες ύλες, το φως και τα λέηζερ,
της Αιμιλίας Παπαφιλίππου
(γ . 1961) τη «Διαθήκη Αλός»,
της Αννίτας Αργυροηλιοπούλου
(γ. 1960) το περιβάλλον με τα
μεγεθυσμένα ζώα σε μικτήν ύλη
που γεμίζουν μια μεγάλη αίθου
σα με τις απειλητικές παρουσίες
τους, του Βαγγέλη Πλιαρίδη
(γ . 1964) το νεο-εξπρεσιονι
σμό, της Μάνικας Διαμαντοπούλου (γ . 1961) τα κεραμι
κά.
Και για τις δύο ομάδες ισχύει
αυτό που έλεγαν παλιότερα: υ

60

πόσχονται πολλά. Μακάρι στα
πενήντα τους να έχουν τηρήσει
τις υποσχέσεις των έργων τους,
και να μην έχουν περιπέσει στη
μηχανική επανάληψη ευρημά
των που εντυπωσιάζουν στα 25
τους. Ακόμα να μην πιστεύουν
ότι η συσσώρευση ατομικών εκ
θέσεων είναι πάντα ένδειξη επι
τυχίας άλλης από εμπορική,
και μάλιστα πρόσκάιρη.
Από τις ατομικές εκθέσεις
αυτού του τέλους εποχής, κι ή
ταν αρκετές, ξεχώρισα τους ε
ξής τέσσερις κάτω των 40, κατά
«σειράν νεότητας».
Της Μαρίας Παπαδημητρίου
(γ. 1957) στο «Δεσμό» ώς 25.5.
Το έργο μικτής τεχνικής (κυ
ρίως φωτογραφία) το «Ρωμαϊ
κό Γεφυράκι» που παίρνει δια
στάσεις γιγάντιου μνημείου.
Είναι καρπός επίμονης και ειλι
κρινούς ερευνητικής προσπά
θειας σε νέες εκφραστικές δυνα
τότητες της φωτογραφίας που
χρειάζονται ακόμα να αποδεί
ξουν την πειστικότητά τους.
Της Μ ίνας Παπαθεοδώρου Βαλυράκη (γ. 1956), «Τιτάνιουμ», ώς 10.6.
Οι γερανοί και τα αυτοκίνη
τα είναι γεννημένα από εντυπω
σιακό μπρίο και ευκολία στη
χρήση του πινέλου πάνω στα
«δυναμικά» αυτά θέματα της
καθημερινής ζωής που οδηγεί ό
χι σε δυναμισμό έκφρασης αλλά
σε ένα δεξιότεχνο εξπρεσιονισμό
που πετάει στην επιφάνεια των
πραγμάτων. Στις νεκρές φύσεις
και τις «συνθέσεις» της ο δυνα
μισμός αναγκαστικά «επιβρα
δύνεται» κι η Βαλυράκη εμφα
νίζει έναν αξιόλογα ευαίσθητο
και στοχαστικό εαυτό. Η ευκο
λία είναι κάποτε κακός σύμβου
λος, ιδίως όταν είναι κοινωνικά
και εμπορικά περιζήτητη.
Ο Κώστας Βαρώτσος (γ. 1955),
Γκαλερί Μοιραράκη, Κηφι
σιά, ώς 20.6.
Δεν παύει να παράγει και
νούριες φόρμες από το γυαλί,
που προσθέτονται στο ήδη
πλούσιο ρεπερτόριό του. Μετά
την πυραμίδα με γυάλινες σφαί
ρες γεμάτες νερό που παρουσία
σε στη Θεσσαλονίκη, έχει στή

σει εδώ ένα κεκλιμένο τριγωνι
κό επίπεδο με παρόμοιες σφαί
ρες που παρουσιάζουν κι ένα
πρόσθετο οπτικό ενδιαφέρον:
περνώντας από κάτω τους ζω ν
τανεύει το άχρωμο ακίνητο νε
ρό με χίλια δυο κινούμενα χρ ω 
ματιστά είδωλα.
Το περιβάλλον με τα φιλι
στρίνια καραβιού που αρμενίζει
τη νύχτα σε μια θάλασσα γα λ ή 
νια που γράφει τον ορίζοντα εί
ναι νέο θέμα. Κάθε έργο του
Βαρώτσου είναι μια καινούρια
άσκηση δαμασμού του γυαλιού,
που, στερεοποιημένο έχει μια
μόνη αρετή: την άχρωμη δια
φάνεια, για να το μετατρέψει σε
υλικό τέχνης που στρωμένο φέ
τες - φέτες αποχτά χρώμα ό 
πως το νερό σε ποσότητα.
Με τον Κύπριο Λοιζο Σέρ
γιου, Αίθουσα Τ έχνη ς Αθηνών
ώς 20.6. κλείνει ο κύκλος των
«Νέων», αν θεωρήσουμε τα 40
ως κατώφλι της μέσης ηλικίας.
Είναι η τέταρτη έκθεση του
Σέργιου (γ . 1951) στην Αθή
να. Μετά τα «πολεμικά», τα
«αντιπολεμικά» και τα θαλασ
σινά τοπία έχουμε τώρα τα
πορτραίτα. Με την άμεση από
λαυση της ζωγραφικής πράξης
που χαρακτηρίζει όλη του τη
δουλειά, ρίχνεται με ενθουσια
σμό σε αυτές τις «προσωπογρα
φίες» τις ολότελα φανταστικές,
που παρασταίνουν μερικές γυ 
ναίκες αλλά κυρίως μουσικούς
ιδωμένους αυστηρά «κατ’ ενώ
πιον» με τα διακριτικά όργανά
τους, σαν εικόνες βυζαντινών
μουσικών αγίων ζωγραφισμένες
όχι τον 15ο αιώνα ή μετά τον
Κόντογλου, αλλά τον 20ό αιώ
να και μετά τον Πικάσο. Ο εξ
πρεσιονισμός υπάρχει πάντα
αλλά με διάθεση παιχνιδιάρα
μάλλον παρά σχετλιαστική. Έ 
χει ακόμα πολλά να δώσει ο
Λοιζος Σέργιου, τώρα μάλιστα
που διεθνώς η τέχνη ή μέρος
της ξαναγυρίζει σε μια κοίτη
παραστατική - εξπρεσιονιστική.
Γιάννης Μ ητράκας,
Ζωγραφική, Πνευματικό
Κέντρο Δήμου Αθηναίων ώς

31.5.

Τ ο ιερό πυρ της ζωγραφιχ
κατακαίει τον Μητράκα (|
1936) από πολλά χρόνια και
πό πολλές δεκάδες έργων π»'1’
τα παρουσιάζει όλα τώρα *jï
μιαν εντυπωσιακή αναδρομι*^
Ούτε μαθητής ή μιμητής V,,
Κόντογλου (κι ας έχει μελετ!!"
σει την «Έκφρασή» του) ού^1
ακόμα λιγότερο, των βυζαν;
νών ζωγράφων, αλλά γνήσ |ι'
αυτοδίδακτος, ανεπηρέαστος ,
πό τη σύγχρονη τέχνη, ερ|Λ
νεύει το δικό του όραμα.
Χρησιμοποιεί την τέμπε
με το αυγό των αρχαίων, ιΜ
κάθετη προοπτική των ανατο)
κών (και των βυζαντινών) *
σκηνές όχι από τα Ευαγγέ!
αλλά από τη σύγχρονη ζωή,
γνιτωρύχους, αθλητές, π
τραίτα οικογένειας και φίλο
με σουρεαλιστικήν ακρίβεια,
σκηνές μέσα στα λιγνιτωρυχ
δεν έχουν μόνο αξία ντοκουμ
των αλλά, όπως του Διαμαν "
πουλου οι «οικοδόμοι» απο
λούν ύμνο στην εργατιά που γ 3
θυσιάζει στο σοσιαλιστικό ρι 1
λισμό, αλλά κρατούν ψηλά '
ποιότητα και την ποίηση ■
ζωγραφικής, κάνοντας έτσι : ”
εκφραστικό κι ανθρώπινο -ι
μήνυμά τους. Σε μερικά του
γα βρίσκει κανείς ρυθμούς
τολικής (περσάνικης) τέχ ο
— δες τη «θυσία των εφτά ϊ
μοθρακιωτών» ή την «Αρμό
- Σύμπαν». Το όραμα του
τράκα είναι ασφαλώς ενός I
ληνα, όπως του Θεόφι)|
— ίδιες άλλωστε οι καταβο.
τους, αλλά αυτό δεν προέχ^
Το σημαντικό είναι πως το c ,
θρώνει με ένα ιδίωμα που
διαμορφώσει ο ίδιος τόσο πί^
στικά, ώστε να λειτουργεί <u
καθαρή ζωγραφική, πέρα α '
την «ελληνικότητα» που δεν |
ναι αντικειμενικός σκοπός το
Στο επόμενο σημείωμα ^
μιλήσω για τη σημαντική αΐ|,,'
μική του Κυριάκον Κατζονρ
χη (γ. 1944) Κρεωνίόης X,,
την αναδρομική του Νίκου Γ :>

χολάου (1909-1986) σ τψ ΐ
ναχοθήχη.
5.6. ^
Αλέξανδρος Ξύ&|'
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και K M F D M , το μέλ_ tvείναι κιόλας παρόν.
jAviepoi στις τακτικές τους,
" 'αρχικοί στις πεποιθήσεις
υς, αισθησιακοί, οι παραπάJ ) βλοσυροί ομότεχνοι, προ■ :λλουν εν ριπή παράξενα φου: οριστικά ολογράμματα, σε ι' ωμένες χορευτικές πίστες.
ε υώδης ρυθμός και «In-lech»
HAMEN

Τ

) a u » , « O a n s iic G r ip » ,

*
«,ΛΑΙ. ΗΚΛΟΥΝ, το μέλλον
;*■•it το θέλουν τώρα! Και επειδή
: ιγχάνουν ανυπόμονοι (ή μή»ςδεν είναι τίποτα περισσότε»από «υποψιασμένοι» ρεαλιμας το περιγράφουν κιό' ις. Για τους 2 4 2 , F R O N T L I N E
c l o c k

Η

παραισθησιολογία. Πνιγμένες
μελωδίες και επική παράκρουση. Σκοτεινός λυρισμός και ψη
φιακή φυσιολατρεία. Ό λ α συ
νυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται στην ηλεκτρονική κα
ταιγίδα που εξαπολύουν εν αι
θρία οι πρόσφατοι δίσκοι των
παραπάνω αιρετικών. Ή τοι,
τα άλμπουμ: « Ί y r u n n y l o r

Χάους-Φρηκς,
κρυφορομαντικοί,
/ κιιβερνοπάνκ και
χιουμορίστες .. αραξίες. Η νέοι γενιά
«ηλεκτρισμένων»
μουσικών ξετρυπώνει
από άχαρα
" βιομηχανικά τοπία
και... δεν
αστειεύεται.

Assembly,

Ψ

).

C A B A R E T V O L T A IR E ,

οι

το N E W B E A T
και το A C I D , με άφθονες δόσεις
στοιχειωμένου γοτθισμού και
Η - M o v i e s , αντηχούν εδώ, με
μάλλον υποχθόνιο και αποφασι
στικά σχηματικό τρόπο. Αν και
δεν χρειάζεται η παραμικρή
προσπάθεια για να αντιληφθεί
κανείς τον προχωρημένο εθισμό
στην κλειστοφοβική έξαψη και
τη θορυβώδη τακτική αυτής της
δυσοίωνης ομάδας από χάους φρηκς, κρυφορομαντικούς, κυβερνοπάνκ και χιουμορίστες ταραξίες.
Στους δίσκους τους σκηνοθε
τούν καρέ προς καρέ ένα άκρως
φετιχιστικό και πυρετώδες ευ
ρωπαϊκό « I l i a d e R u n n e r » . Μια
KRAFTW ERK,

οπτικοακουστική προφητεία,
που, αν μη τι άλλο, αλλάζει
δραστικότατα το περιεχόμενο
των όρων «διασκέδαση» και
«λαϊκή καλλιτεχνία». Ό πω ς
ακριβώς το είχε αλλάξει και η
διορατική επέμβαση, στον χ ώ 
ρο της φιλολογίας αυτή τη φο
ρά, της πένας ενός Φίλιπ Ντικ,
ενός Νόρμαν Σπίνραντ, ενός
Τόμας Πίντσον, ενός Ουίλιαμ

Μπάροουζ και ενός Ουίλιαμ
Γ κίμπσον.
Βλέπετε οι φωνές που ξετρυ
πώνουν από ομιχλώδη βιομη
χανικά τοπία και μοιάζουν με
αναμνήσεις από το μέλλον, τελικώς ελάχιστα αστειεύονται...

Χρήστος Τσανάκας

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ

>·'Μικρή επιλογή από
τις καινούριες
κυκλοφορίες
λληνικών δίσκων.

I Φλέρν Νταντωνάκη στα
ίΙΤΟΥΡΓΙΚΑ του Μ .
ατζιδάκι».

0 «Καπετάν Μιχάλης» και
ό τραγούδια από την «Εποχή
%Μελισσάνθης» καθώς και έρεμπέτικα των Μ . Βαμβακά1, Β. Τσιτσάνη, Μπαγιαντέρα
a Γ. Παπαϊωάννου. «Η τε

χνική τελειότητα και η γήινη α 
μεσότητα» της φωνής της Φλ.
Νταντωνάκη σε ηχογραφήσεις
του 1970 από δοκιμές με τον
Μάνο Χατζιδάκι στο πιάνο. Έ 
να σπάνιας ευαισθησίας και
ποιότητας ηχητικό αποτέλεσμα
τόσο στα τραγούδια του συνθέ
τη όσο και στην απόδοση των
ρεμπέτικων.
Π ολυειπω μένα τραγούδια
( Φ ραγκοσνριανή, Χ ατζηκνριάκειο) που είχαν πέσει θύμα
τα μιας φθηνής εκμετάλλευσης
και φθοράς, μέσα από αυτήν
την προσέγγιση μας αποκαλύ
πτονται με νέο πρόσωπο. Α 
παλλαγμένα από περιττά στο
λίδια, γνήσια λαϊκά, στο επίπε

δο εκείνο όπου το λαϊκό συνυ
πάρχει με το έντεχνο.
Μ Υ Σ Τ ΙΚ Α Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ ΙΑ :
Ν ίκ ο υ Μ α μ α γ κ ά κ η - Μ ιχ ά λ η
Ικ α ν ά .

Απλά και χαμηλόφωνα, χ ω 
ρίς εντυπωσιασμούς, τα τρα
γούδια των Μαμαγκάκη και
Γκανά, έρχονται να εκφράσουν
τον λόγο τους. Τραγούδια με
έντονο λαϊκό ύφος και προσεγ
μένη συνύπαρξη λόγου και μου
σικής, σέβονται τόσο τους δη
μιουργούς τους όσο και την
ευαισθησία του ακροατηρίου.
Πολύ καλή αναδεικνύεται η ερμηνεύτριά τους Μελίνα Κανά,
νέα τραγουδίστρια, με πολλές

εκφραστικές δυνατότητες. Στο
δίσκο συμμετέχει και ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
ΑΛΤΑΝΑ Τ Η Σ ΙΙΑ ΙΊ ΑΣ
Μ ιχ ά λ η Τ ε ρ ζ ή - Κ .
A σημακόπουλου.

Αν όχι πολυσυζητημένη,
τουλάχιστον πολυδιαφημισμένη
η μουσική και τα τραγούδια της
ομώνυμης τηλεοπτικής σειράς.
Τραγουδούν ο Κ. Σμοκοβίτης
και η Γλυκερία. Πάντως ο Τερζής χειρίζεται με αξιοπρέπεια
τόσο τα «δημοτικά τραγούδια»
που ενορχηστρώνει, όσο και τα
δικά του στο ύφος των παραπά
νω.

Ν. Μητρόπουλος
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Ξερά και χλωρά μαζί:
Γιάννης Δ. Κουκιάδης,

Γ Β Λ I ο
V 1'

A .R . N a fz ig e r , Δ ιεθ ν ές
Α θ λη τικ ό δ ίκα ιο (εκδ.

Παρατηρητής, 1991).
(Από τα τρία το ένα
γλιτώνει).
Ο συγγραφέας και
κριτικός Δημοσθένης
Κούρτοβικ, στο
μυθιστόρημά του Η σκόνη
του Γ α λ α ξ ία (εκδ.
«Βιβλιοπωλείου της
Εστίας», 1991) προτιμά
να περιπλανηθεί στις
φτωχογειτονιές της
σημερινής Αθήνας και να
βυθισθεΐ, ταυτόχρονα, στα
έγκατα της συνείδησης του
ήρωά του, παραγωγού
ταινιών. Η ρομαντική,
αισθηματική ταινία που
ήθελε να φτιάξει
παραμερίζεται από μια
ιστορία που προσεγγίζει
την περιπέτεια της ψυχής,
το «ψυχικό» θρίλερ.
Π λ α ν ό δ ιο ν 14 (Ιούνιος
1991) και ενδιαφέρουσες
σελίδες για το Νίκο
Καρούζο. Γράφουν οι: Γ.
Δανιήλ και X. Βρόντος.
Από το περιοδικό
Τ ετρ ά μ η να (τχ. 44-45)
ένα ανάτυπο: Αλέξη Γ.Κ.
Σαββίδη, «Νίκος Δ.
Καρούζος (17 Ιουλίου
1926 · 28 Σεπτεμβρίου
1990)»— και μία μικρή
έκδοση του Τέρπου
Πηλείδη, Ο ποιητής
Ν ίκ ο ς Κ α ρούζος. Κ ρ ιτικ ά
σ η μ ειώ μ α τα (εκδ.

βιβλιοπωλείου της
«Εστίας», 1991).
Ρεύματα —ένα καινούριο
περιοδικό που μας
προτρέπει να προσέξουμε
τα ρεύματα: αυτά που
σηκώνουν φουστάνια,
παίρνουν καπέλα,
περούκες, μαλλιά...
Προσοχή, λοιπόν, στα
ρεύματα παιδιά, μην
αφήνετε πόρτες και
παράθυρα ανοιχτά!
«Απόψεις - κείμενα τέχνες με διευθυντή
σύνταξης τον ανήσυχο, και
αεικίνητο Ντίνο Σιώτη
του W ir e P re ss, του
βαποριού της ποίησης, του
A e g e a n R e v ie w και όχι μόνο.
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ΑΛΛΟ Δ Ε Ν Ε Χ Ω Ε Π ΙΤ Α Φ ΙΟ
<Λ·

Β ασικοί Ε ρ γα τικ ο ί νόμοι

(εκδ. Παρατηρητής,
1991). Δημήτρης I.
Τσιμπουκίδης, Ε λεύθεροι
κ α ι δούλοι (εκδ.
Καλέντης, 1991). J a m e s

' ν

/■
Αλλο ν α σου ψιθυρίσω δρν έχω επιτάφιο.
Εδώ τα χείλη μου εστράγγισαν σ’ αυτό το κενοτάφιο
ακούμπησε η ψυχή μου. Κι η νύχτα ανηφορίζει.
‘ Κλειστά τα μάτια και ο καιρός αναίτια γυρίζει
,
στροφές, όλο στροφές, και κατά κει απλώνει
όπου οι γύροι χάνονται. Η ώρα μου θολώνει,
περνά και φεύγει. Τα λόγια κόβονται κλωστές
κι οι λέξεις σέρνονται. Γεμίζει άγνωστες
^εικόνες το στερέωμά μου και φωνές
ασίγαστες και νευρικές. Μες στου κορμιού μου τις ρωγμές
πώς να φυλάξω τα γοερά σου σήματα
f

.. '' W
1

y

πώς να βαδίσω πίσω σου να μη με ξεγελούν τα χθεσινά ο
βήμάι
Στροφές, όλο στροφές, κι οι γύροι χάνονται.
Και κει με παίρνει ο λογισμός, κι οι μέρες πιάνονται
όλες μαζί σα να ήταν μία. Σα να ήταν κήπος
όμορφος που βράδιασε και τις θαλάσσης ήχος
μες στο μυαλό μου που μπερδεύεται. Μα να σου ψιθυρ
άλλο δεν έχω επιτάφιο. Μη μου ζητάς να λύσω
τόσες γητειές που μάγεψαν τον κόσμο.
Στέφανος Ροζάνης,
Π εριφ ρα σ τική Σ π ο ν δ ή

(εκδ. Άγρα, Αθήνα 1991); ''

, ,ν»>

‘♦Λ

Επιμένοντας στον Σολωμό
Louis C ou telle
Π λ α ισ ιώ ν ο ν τ α ς το ν Σ ο λ ω μ ό (1965-1989)
(Ε κδ. « Ν ε φ έλ η » ), Α θ ή ν α 1990
Έ να σύγχρονο και τέσσερα παλαιότερα μελετήματα συγκέντρωσε σε αυτόν τον τόμο ο γάλλος σολωμι
στής Louis Coutelle. Οι εργασίες του καλύπτουν εικοσιπέντε σχεδόν χρόνια φιλολογικής έρευνας στο
πλαίσιο της παράδοσης που δημιούργησε ο Λίνος Π ο
λίτης: εξονυχιστική εξέταση του υλικού που βρέθηκε
στο αρχείο του ποιητή σε συνδυασμό με καίριες παρα
πομπές σε παράπλευρες πλην εύγλωττες ενδείξεις,
που αποκαλύπτουν αφανή ή κατά κάποιο τρόπο
κρυμμένα στοιχεία - πολύτιμα για τους κριτικούς ή
και για τους γραμματολόγους. Ο C outelle χ ατά κα
νόνα αποφεύγει την ερμηνεία των σολωμικών κειμέ
νων. Ακόμη και όταν το κάνει, δείχνει επιφυλακτικός
στα συμπεράσματά του, απορρίπτοντας τις οριστικές
αποτιμήσεις. Το γεγονός δεν θα πρέπει να προσγραφεί σε κάποια γενικότερη αδυναμία του ερευνητή να
εκθέσει ολοκληρωμένα τις απόψεις του. Εκείνο που
κυρίως τον ενδιαφέρει είναι να αποκαταστήσει τα

ποιήματα, τις σημειώσεις και τα πεζά του Σολω
στις πραγματικές τους διαστάσεις, διαμορφώνον,,·
όπως το είπα και πιο πάνω, τις προϋποθέσεις για -,
εντελέστερη ανάγνωσή τους.
ι;
Από αυτή την πλευρά, ιδιαίτερη σημασία έχ.^
μελέτη για τις μεταφράσεις του Λούντζη, οι οτ3
μας λένε πολλά για τις γερμανικές πηγές και επι.,
ές του δημιουργού. Μαζί με τις αντίστοιχες συμβ ^
του Πολίτη και του Γιώργου Βελουδή (που πριν
δύο περίπου χρόνια μας προσέφερε έναν ογκώδη*
επί του θέματος) η δουλειά του Coutelle συνιστό
αξιοπρόσεκτο φιλολογικό σώμα που εφεξής οι""
περί τα σολωμικά ασχολούμενος μπορεί να αγνα^_
Από τα υπόλοιπα περιεχόμενα ξεχωρίζω το αδ( 1
σίευτο «Η παλιά παιδεία πίσω από τη νέα τέχν^ί
Σολωμού»: εξαιρετικά χρήσιμο, νομίζω, για·ι,
κωδικοποίηση των φιλοσοφικών και αισθητικών(1|]
ών του ποιητή. Το ίδιο, όμως, χρήσιμο είναι
βλίο στο σύνολό του, ακόμη και για τους μη ειδι>^

Ν ’ α ρ χίσ ο υ ν τ α ό ρ γ α ν α ...
Κ υκλοφ όρησε σε δ εύ τερ η έκδοση σ τη ν ε λ λ η ν ικ ή κ α ι α γ γ λ ι κ ή γ λ ώ σ σ α ,
το β ιβ λ ίο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ Λ Α ΤΚ Α Μ Ο Υ ΣΙΚ Α ΟΡΓΑΝΑ» του Φ οίβου
Α ν ω γ ε ια ν ά κ η . Σ ε 400 σ ελ ίδ ε ς μ ε γ ά λ ο υ σ χ ή μ α τ ο ς , π ε ρ ιλ α μ β ά ν ο ν τ α ι
ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς έ γ χ ρ ω μ ε ς κ α ι α σ π ρ ό μ α υ ρ ες ε ικ ό ν ε ς κ α θ ώ ς κ α ι π ά ρ α
π ο λ λ ά σ χ έ δ ια .
Ο σ υ γγρ α φ έα ς έ χ ε ι α φ ιερ ώ σ ει μ ία ο λ ό κ λ η ρ η ζ ω ή σ τ η ν έρ ευ να , σ τη
μ ε λ έ τ η κ α ι σ τη σ υ λ λ ο γή τ ω ν ε λ λ η ν ικ ώ ν λ α ϊκ ώ ν μ ο υ σ ικ ώ ν ο ρ γ ά ν ω ν .
Κ α ρ π ό ς σ α ρ α ν τ ά χ ρ ο ν η ς ε ρ γ α σ ία ς, το β ιβ λ ίο α υ τό του Φ οίβου
Α ν ω γ ε ια ν ά κ η ε π ιχ ε ιρ ε ί τ η ν π ρ ώ τ η σ υ ν θ ε τικ ή π ρ ο σ π ά θ ε ια γ ι α μ ία
σ υνολ ικ ή μ ε λ έ τ η όλου του χώ ρ ο υ τ ω ν λ α ϊκ ώ ν μ ο υ σ ικ ώ ν ο ρ γ ά ν ω ν , α π ό
τ α π ιο α π λ ά η χ η τ ικ ά α ν τ ικ ε ίμ ε ν α ώ ς τ ι ς π ιο π ε ρ ίτ ε χ ν ε ς ε π ιτ ε ύ ξ ε ις
τ η ς τ ε χ ν ικ ή ς κ α ι τ η ς μ ο υ σ ικ ή ς ευ α ισ θ η σ ία ς.
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Β α γ γ έ λ η ς Χατζηβασιλ .,,

Παραδοσιακός
ΐυθμός και νεωτερικότητα
Θανάσης Χατζόπουλος
Τ ο 'Α φω το

(βκδ. «Καστανιώτη»)
Αθήνα 1990
Me την τελευταία του συλλογή
) Θανάσης Χατζόπουλος χατάφειε να ξεπεράσει πολλά από τα
:ροβλήματα που αντιμετώπιζε
κα προηγούμενα βιβλία του. Και
I λύσε αυτά τα προβλήματα χατά
^ ον καλύτερο δυνατό τρόπο: αντί
ααναπροσανατολιστεί, να άλλάιι ρότα ή να «χουχουλώσει» τις
ιδυναμίες του (πράγμα χαθόλου
ύσκολο όταν ωριμάζει η γραφή),
' ποφάσισε να αναμετρηθεί μαζί
ους, δίνοντας τον αγώνα εντός
ων τειχών. Το αποτέλεσμα κα" »γράφεται στα υπέρ του.
Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο των
λιγόστιχων ποιημάτων που φιοξενούνται στο « Αφωτο» είναι η
σδοχή του παραδοσιακού ρυθμού

itT —

Κ αι η πρώτη κραυγή που
σαλπάρει στο χάρτη.
Περιέχει το κλάμα. Α γω γή του
νερού
μ ε το στόμα κλειστό και
ορθάνοιχτα μ ά τια . Αδηλο,
κύμα, νησίδα.

Τορπιλίζεται εν πλω. Ένα
βεγγαλικό που θα καραδοκεί
στον ουρανό.
Έ τσι, οι αφηρημένες έννοιες
xat υποστάσεις μοιάζουν με τα μαχαιροπήρουνα και τα άλλα κουζινικά των παιδικών παραμυθιών,
που αρχίζουν αίφνης να χορεύουν
και να μιλούν, κυριευμένα από κά
ποια άγνωστη μαγική δύναμη.
Και εν προκειμένω μας μιλούν για
το κενό της ύπαρξης, αλλά και για
τη χαρά των αισθήσεων, οι οποίες
υποφώσκουν έτοιμες να εκραγούν,
ακόμη και επί ποινή θανάτου. Η
συλλογή του Χατζόπουλου είναι
καθ’ όλα παρήγορη · κυρίως δε ως
προς το ότι ο δημιουργός της δεν
έπεσε στο τέλμα τ% πρόωρης αυ
ταρέσκειας και μακαριότητας.

Βαγγέλης Χατζηβασιλείου

............

J Η πτώση
ανεβλήθη...*I
-ωτήρης Π αστάκας
I μάθηση της α ν α π ν ο ή ς
ικδ. «Πλανόδιον»)
; ιθήνα 1990
Η απόγνωση της καθημερινής
»ής και των ιδιωτικών στιγμών
'αμηλούς τόνους: έτσι θα περαφα, αν μου ζητούσαν να το
με μια φράση, το περιεχόμενο
δεύτερης ποιητικής συλλογής
»Σωτήρη Παστάκα. Ενστανταϊ του δρόμου, λεπτομέρειες του
λειστού χώρου, κινήσεις που άρ;ισαν φιλόδοξα xat έμειναν ανολολήρωτες - με τέτοιο υλικό ο δη
μιουργός θα μπορούσε να κάνει έ« μικρό θαύμα. Δεν το έκανε. Α-

ί

και μέτρου σε έναν σαφώς νεωτερικό εκφραστικό κορμό: το πράγ
μα γίνεται λελογισμένα και με
φροντίδα να μη σπάσει η λεπτή ι
σορροπία που απαιτεί ένας τέτοιος
συνδυασμός. Η μέθοδος αποδεικνύεται γόνιμη και από μιαν άλλη
άποψη. Η έρρυθμη εκφορά και η
μέριμνα για την τήρηση μιας δια
κριτικής ομοιοκαταληξίας απαλ
λάσσουν τον λόγο του Χατζόπουλου από το διανοητικό βάρος το ο
ποίο τον καταπονούσε παλαιότερα
και «εξανθρωπίζουν» τις φορτω
μένες με έννοιες και ιδέες εικόνες
του:

φέθηκε, αντιθέτως, σε όλες τις ευ
κολίες του είδους και στέγνωσε τις
καλές του ιδέες από τη συγκινη
σιακή τους δύναμη. Και το περίερ
γ ο είναι ότι δεν του έλειψαν ούτε
τα τεχνικά μέσα (πολύ πιο ανα
πτυγμένα από ό,τι στην πρώτη
του συλλογή, «Το αθόρυβο γ ε γ ο 
νός») ούτε τα μυθοπλαστικά στοι
χεία - ικανά σε άλλη περίπτωση
να φιλοτεχνήσουν ολόκληρο σύμπαν.
Θ α εξηγήσω αμέσως τι εννοώ.
Ο Παστάκας διαθέτει αφηγηματι
κή και εικονοπλαστική δεξιότητα
συν το κάθε άλλο παρά αυτονόητο
χάρισμα να λέει με πειστικό τρόπο
μια ιστορία. Τ ο αυτοβιογραφικό,
μάλιστα, στοιχείο, το οποίο είναι
έκδηλο και στα τρία μέρη του βι
βλίου του, προσφέρεται ως επι
πλέον ατού για την επίτευξη της

πτήσεως που ζητούμε στην ποίη
ση. Και όμως: η πτήση, σε αυτή
τουλάχιστον τη συλλογή, ανεβλή
θη, λόγω της ενδοτικότητας που
επέδειξε ο Παστάκας στην προσω
πική του μανιέρα: «Χαρίσου, λοι
πόν σε αυτό το κινητό λείψανο της
Αθήνας, που αντί για έρωτα σου
μιλάει για φιλμ και ποιήματα».
Υποχώρηση στην κοινοτοπία και
στο προκατασκευασμένο σχήμα
και κατασπατάληση μιας χρυσοφόρας θεματογραφίας σε κλισέ και
αδικαιολόγητες συμβάσεις. Ακό
μη, πλεονασμός του συναισθήμα
τος, όταν επιβάλλεται η κατακρά
τησή του και ξηρότητα κλίματος,
όταν απαιτείται επίταση της θερ
μοκρασίας. Πολλές φορές φτάνου
με μπροστά στον Ρουβίκωνα, αλ
λά δεν τολμάμε να τον διαβούμε.

Βαγγέλης Χατζηβασιλείου

Στα «Λαογραφικά των
Σαλώνων» (ανάτυπο από
το περιοδικό Τετράμηνα,
τχ. 44-45, Αμφισσα) ο
Δρόσος Κραβαρτόγιαννος
μας παρουσιάζει
1. παρατσούκλια,
2. βαφτιστικά ονόματα και
3. το όνομα Γιάννης της
περιοχής. Ανάμεσα στα
άλλα καταλάβαμε και
κάτι παραπάνω για το
δυσκολοπρόφερτο όνομά
του: Ο Γιάννος
Κραββαρίτης ονομάστηκε
Κραβ(β)αριτόγιαννος και
συγκεκομμένα
Κραβαρτόγιαννος!
«Καλημερα Γιάννη,
κουκιά σπέρνω»!
Τόλης Νικηφόρου, Ξ ένες
Χ ώ ρες (εκδ. Νέας
Πορείας), Θεσσαλονίκη
1991. Ξένες χώρες: πέρασα
από τον ύπνο σι δωμάτιο
σκοτεινό / γύρισα σε μιαν
άλλη ξένη χώρα / πίσω
από την πόρτα ζει ο δικός
μου κόσμος / από τη
χαραμάδα εισρέει / και
στα θαμπά μου μάτια
διαχέεται / ηχεί το
σήμαντρο μιας παιδικής
φωνής / ανάμεσα στο
τέλος την αρχή / τις
σκόρπιες συλλαβές των
λέξεων / απλώνεται
καπνός κρασί / μεθυστικό
ανθρώπινο άρωμα /
ακούγεται ένα γέλιο
κοντινό / σαν γυναικεία
δάχτυλα που ανιχνεύουν /
τη μουσική κάτω από το
δέρμα / πίσω από την
I πόρτα ζει ο δικός μου
κόσμος / το φως στον
ύπνο που δε χάρηκα / το
φως που τώρα δεν αγγίζω
/ καθώς ξεφτίζει στο
κατώφλι μου / πέρασα
από τον ύπνο σε δωμάτιο
σκοτεινό / γύρισα σε μιαν
άλλη ξένη χώρα».
Υπεράσπιση, διμηνιαία
επιθεώρηση Ποινικού
Δικαίου και Δικαίου
Θεμελιωδών Ελευθεριών.
Ενα περιοδικό που
«φιλοδοξεί να γίνει η
επιστημονική έπαλξη όσων
πιστεύουν στην
κοινωνικοπολιτική ευθύνη
της επιστήμης και
ανησυχούν για την κρίση
της θεσμικής αναξιοπιστίας
της πολιτείας». Δ.Θ.
Τσάτσος, Ηπίτου 3,
10557 Αθήνα
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Φιλολογικά -οικογενειακά
περιοδικά από το 1847
έως το 1900. Μια
εξαιρετική μελέτη της
Μάρθας Καρπόζηλου η
οποία υπερβαίνει κατά
πολύ την βιβλιογραφική
κατάθεση υλικού και
γίνεται ένας ουσιαστικός
δείκτης της Ελληνικής
Παιδείας στο δεύτερο
ήμισυ του 19ου αιώνα. Τ α
Ε λ λ η ν ικ ά Ο ικ ο γεν εια κ ά
Φ ιλ ο λ ο γ ικ ά Π ερ ιοδ ικά

(εκδ. Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων. Παράρτημα 1
της Επιστημονικής
Επετηρίδας του
Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης),
Ιωάννινα 1991.
Χάρις στην Μάγδα Ν.
Κιτρομηλίδου έχουμε στα
χέρια μας μια πολύτιμη
έκδοση: Α κ ρ ιτικ ά
Τ ρ α γο ύ δ ια κα ι
Π α ρ α λ ο γές α π ό τη ν
Κ ύτιρο (Λευκωσία 1990).

Μία συλλογή που
καταρτίστηκε το 1937 και
βρίσκει με τη δεύτερη
έκδοσή της μία ενιαία και
ευανάγνωστη μορφή. Ένα
σημαντικό μέρος των
τραγουδιών καταγράφηκε
από Τουρκοκύπριους που
συντηρούσαν τα τραγούδια
στη μνήμη τους με την
υπερηφάνεια των
ελληνόφωνων
τουρκοκυπρίων. «Αφής
εκτίστην κιβωτός κι
εκινουρκώθηκν κόσμος...
εκτίστην κι η Αμμόχωστο
της Κύπρου το ρηάτον,
εκτίστην κι η Αγιά Σοφία
και το Κωνσταντινάτον».
(Τσελεπής Χασάν,
Παναγιά. Καταγραφή
Μάγδας, Πασχαλίδου,
Καλοκαίρι 1937).
Ψάχνω για τον
συγγραφέα Μιχαήλ
Αντωνίου Φραγκίσκου
Μοσχονά Μπουρμπούλη:
Ο π ρ ίγκ η π α ς τω ν π ά γ ω ν

(εκδ. Διάττων, Αθήνα
1991). Ο ισχυρισμός ότι
«Τα αλλόκοτα αυτά
χειρόγραφα βρέθηκαν από
κάποιον φαρμακοποιό στην
επαρχιακή πόλη Κ. κατά
το σωτήριο έτος 194
(...)» δεν είναι διόλου
πειστικός. Αλλωστε τα
αθύρματα του σταριού
διαπερνούσαν το φράχτη
και χύνονταν έξω
φεγγοβολώντας»...
Ω του θαύματος!
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Ποιο είναι το γενικό συμφέρον;
Ευάγγελος Β. Βενιζέλος
Το γενικό συμφέρον και οι
περιορισμοί των
συνταγματικών
δικαιωμάτων
(εκδ. «Παρατηρητής»)
Θεσσαλονίκη 1990
Η έννοια του γενικού συμφέρον
τος είναι ίσως η πιο κεντρική έν
νοια στη θεωρία και στη νομολο
γία του Δημοσίου Δικαίου. Η εμ
φάνιση και καθιέρωση του γενικού
συμφέροντος παρακολουθεί την
δράση του σύγχρονου κράτους.
Μία συνεχώς εκτεινόμενη κρατική
δραστηριότητα είναι αναπόφευκτο
να οδηγεί σε μία εκτεταμένη επί
κληση του γενικού συμφέροντος α 
πό τη νομολογία των δικαστη
ρίων.
Η ιδιαιτερότητά της εντοπίζε
ται σε δύο σημεία: Αφενός στο γ ε
γονός ότι παρόλο που προβλέπεται σε τρεις μόνο συνταγματικές
διατάξεις, η νομολογία έχει επιδοθεί σε μια τόσο έντονη όσο και ε
κτεταμένη χρήση της και αφετέ
ρου στο ότι το γενικό συμφέρον εί
ναι έννοια εκτεθειμένη σε ιδεολο
γικού τύπου χρήσεις.
Η συμβολή του συγγραφέα — η
οποία αποτελεί και την πρώτη
προσπάθεια σε μονογραφικό επί
πεδο— έγκειται στην αποσαφήνι
ση και οριοθέτηση του πρώτου ση
μείου. Η βασική του θέση - διαπί
στωση είναι ότι η νομολογιακή
χρήση του γενικού συμφέροντος α 
φενός αποτελεί εκδήλωση ερμη
νευτικής αμηχανίας όταν ο δικα
στής αναπαράγει στερεότυπες κρί
σεις ταυτολογικού χαρακτήρα και
αφετέρου ερμηνευτικής αυθαιρε
σίας όταν η επίκληση της έννοιας
γίνεται ασυστηματοποίητα για να
αρθούν ερμηνευτικά αδιέξοδα χ ω 
ρίς να υπάρχει και η επιβαλλόμενη
πληρότητα στην αιτιολογία των
δικαστικών αποφάσεων.

Και οι δύο αυτές θέσεις τεκμη
ριώνονται μέσω της αξιολόγησης
ενός ευρέως φάσματος νομολογιακών παραδειγμάτων που έχουν
κάνει χρήση αυτής της έννοιας.
Προσόν της εργασίας η πλήρης
εποπτεία του νομολογιακού υλι
κού που επιτρέπει στον συγγραφέα
να εντοπίζει και να επισημαίνει
συνέχειες και ανακολουθίες, χ ά 
σματα και παλινδρομίες των δικανικών συλλογισμών. Η βασική
μεθοδολογική της πρωτοτυπία συνίσταται στο γεγονός ότι η κριτική
που επιχειρείται δεν κινείται σε αφηρημένο επίπεδο αλλά αποκαθιστά την ίδια τη ροή του δικανικού
συλλογισμού με κύριο σκοπό να ά 
ρει τα «σκοτεινά» και αμφιλεγό
μενα σημεία και να καταστήσει το
συλλογισμό διαφανή και ελέγξιμο.
Τελικά ο Ε .Β . Βενιζέλος ανά
γει το πρόβλημα της χρήσης της
έννοιας του γενικού συμφέροντος
σε πρόβλημα διαφάνειας των δικανικών συλλογισμών και επάρ
κειας της αιτιολογίας των δικά-

στικών αποφάσεων, καταλήγοι
τας στο συμπέρασμα ότι το γενιχ.
συμφέρον το επικαλείται ο δικό
στής όταν αδυνατεί να γίνει ανο
λυτικότερος και εν τέλει πληρέστί:.
ρος.
Τ α ερεθιστικά πορίσματα της k
λόγω μελέτης θα μπορούσαν vü
συμπληρωθούν από παράλληλέ ί
έρευνες της πολιτικής και ιδεολι®
γικής χρήσης του γενικού συμφ
ροντος στο σύγχρονο πολιτικό λ'
γο.
Είναι φανερό σήμερα ότι η ιδε !'
λογική χρήση του γενικού συμφ "
ροντος δεν περιορίζεται μόνο σ
νομιμοποίηση των κρατικών δρ ^
στηριοτήτων αλλά καθίσταται
παραίτητη για την άσκηση κά ,
θεσμοποιημένης εξουσίας. Κά .
θεσμός παράγει το δικό του λό· r
για το γενικό συμφέρον. Αυτό ετ··:·
βεβαιώνεται αν εξετάσουμε τ :|
τύπο του λόγου των συνδικάτα^
αλλά και των πολιτικών κομμ«
των.
ι
Π .Γ . Μαντζοΰφι^1
ΐ*ΙΛ

ΐιι

Γ ια τ ις
ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις
σ τη ν Α ν α το λ ικ ή
Ευρώ πη
Στέργιος Μπαμπανάσης
<>ι Επιχειρήσεις στην
Ανατολική Ευρώπη: Μορφές.
( )ργάνωση. Διοίκηση
Επιχειρήσεων. Μικτές
Επιχειρήσεις
(Εκδ. ΙΙαπαζήσηΙ. Αθήνα 1991
Σημαντική μελέτη του συγγρα
φέα, σε συνεργασία με τους Λ έ ω ν .

Μ α ρ ο ύ δ α και Χαρ. Βλαχούτσιχ -,

έχει το πλεονέκτημα ότι αξιοπο
τη βιβλιογραφία και τη νομοθεο
των χωρών της Ανατολικής Ε
ρώπης. Εξετάζονται όλες τις μο ^
φές των επιχειρήσεων στις χώρ,)
του πάλαι ποτέ «υπαρκτού σοσι , ^
λισμού», η οργάνωση και η διι
κησή τους. Ορισμένες βέβαια κ ·^
ταστάσεις .που περιγράφονται tyo,
χουν ήδη ξεπεραστεί από τα πρά
ματα. Και δεν θα χρειαζόταν H
διαίτερος κόπος για να διαπιστιΛ m
σει κανείς την πλήρη κατάρρευ, Α»
της «σοσιαλιστικής επιχείρησης, ty
Β α σ ίλ η ς Κ απετανγιάννη^
■Hi

Δονχιχώτες της μακρινής επαρχίας
ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ χρωστούσα ένα
όγο για τους συναδέλφους της
πώχατης ελληνικής «επαρΐας» —κάτι που ομοιοκαταηκτεί με «τόπο εξορίας». Χαενοι όπως είμαστε στην αθηϊ'ίχή καθημερινότητα, ταυτί)υμε τη χώρα με την πρωτεύυσα και τείνουμε συχνά να ξεάσουμε τα φυτώρια των χαμέ·
uv αυτών μικρών «τόπων»,
ίαι όμως υπάρχουν, παρ’ όλες
; δυσκολίες της απομόνωσής
)υς, και παλεύουν να επικοιώνήσουν με τους γύρω τους,
οντινούς και μακρινούς.
• Την παρουσία τους έρχονται
ι θυμίσουν τυχαία γεγονότα:
μ συνάντηση σε ταξίδι, μια
υνή να βγαίνει μέσα από κάχο έντυπο. Εδώ πρόκειται
λ την τελευταία περίπτωση:
*' 1οι από την Κρήτη μου έστειιν τελευταία το πρώτο τεύχος
- ιυ περιοδικού «εν Σητεία».
• )που με χαρά αναγνώρισα δυο
•ωστά μου ονόματα, του Δ .
ιαχαλάκη και του Αντ. Ανη! ]τάκη. Πριν τρία χρόνια, ο
‘ ' ώτος, που υπηρετούσε ακόμα
οστρατό, δοκίμαζε με ασυνήΓ: ιχη ένταση να μιλήσει για μια
:αράδοση» στην αρχιτεκτονι
κού δεν είχε τίποτε να κάνει
, τις καθιερωμένες εδώ καρα‘ 11ες. Ο δεύτερος διέθετε μια
άνια στην καθαρότητα της
’ Ιιτική συνείδηση και ευαιησία, και πάλευε να δώσει
H* ημα στις ασυναρτησίες της
ατικής πολεοδομικής πρακτι.ς χαι να κινητοποιήσει την
χοδιοίκηση για την προστα*χης ποιότητας της τοπικής

^ *ής·
Ξέρω και αρκετούς άλλους,
j:;,; υχωρίς να γνωρίζονται ή να
ουν συνεννοηθεί μεταξύ τους,
. j αναλάβει ανάλογες σταυφορίες. Είτε έχουν να κάνουν
,· χη στάθμη της αρχιτεκτονιJ" ,ζ που παράγεται — παλεύο: ϊς στο σχεδιαστήριο, με δύ1 ροπους πελάτες ή και μέσα σε
$ ' 1ΑΕ— είτε έχουν να κάνουν
,-φ προσωπική στάση απέναντι
, μ ί ψ «πρόκληση των καιρών»,
χω μάθει να τους ξεχωρίζω:
„■- Τα τους για επικοινωνία πα" χέρι-χέρι με το παράπονο που
« μακρια απο το μάτι του
Μ
W
î

Μ

Θεού («Βλέπεις εμείς στην ε
π α ρ χ ία ...» ).
Αυτά που τους τρώνε τα έ
χουν
οι ί δι οι β α φ τ ί σ ε ι
«τρέλλα», και δεν τρέφουν αυ
ταπάτες για το τελικό αποτέλε
σμα* σου μιλάνε για τις ευλογη
μένες μανίες τους με απίστευτη
θέρμη, ζητώντας σε αντάλλαγ
μα μια ελάχιστη επιβεβαίωση.
Είναι βέβαια εξ ορισμού απόλυ
τα αντιοικονομικοί, σκορπάνε
αλύπητα χρόνο και λεφτά, συν
τηρώντας μια αγωνία και ένα
αίσθημα ευθύνης
Μπορεί να πρόκειται για μια
ελάχιστη μειοψηφία — δεν το
αρνούμαι. Πάντα θα υπάρχει
μια εφησυχασμένη πλειοψηφία,
καλοβολεμένη στους επαρχιώ
τικους ράθυμους ρυθμούς. Αλλά
το σπουδαίο είναι πως υπάρ
χουν, και όχι μόνον αυτό: δεν
το βάζουν κάτω, ακόμα και ό
ταν δεν βρίσκουν ψυχή να τους
ακούσει, ακόμα και όταν δεν έ
χουν τις κατάλληλες «προσβά
σεις». Ακόμα και όταν το να
βγάλουν μια φωτοτυπία είναι ο 
λόκληρη περιπέτεια.
Κακόγουστοι ρομαντισμοί,
θα πείτε, και μάλιστα αφόρητα
παρωχημένοι (έχω κατηγορηθεί ξανά για μελο-μανία). Εδώ
ο κόσμος χάνεται — κοιτάξτε
στις υπόλοιπες σελίδες του
περιοδικού— και εμείς μιλάμε
για στερημένες συνειδήσεις,
στην άκρη του κόσμου. Που δεν
έχουν ευκαιρίες ούτε να επισκεφθούν εκθέσεις, ούτε να πάνε σε
διαλέξεις και άλλες συναφείς εκ
δηλώσεις, που βλέπουν και π α 
θαίνουν να βρουν έντυπα και βι
βλία της δουλειάς. Ν α επι-μορφωθούν, να δουν δικό τους κό
σμο και να ανταλλάξουν γνώ 
μες, να αισθανθούν πως συμμε
τέχουν επιτέλους σε κάτι που
βράζει. Έ γκλειστοι στη θηλειά
του επαρχιώτικου χειμώνα* να
κοροϊδεύονται με εκδρομές στα
γύρω χωριά ή, τόσο συχνά, πολιορκημένοι από σμήνη τουρι
στών το καλοκαίρι.
Ισως κάτω από τέτοιες συν
θήκες η ζωή να αποκτά άλλο
νόημα — και γιατί όχι και η αρ
χιτεκτονική, που πάει χέρι-χέρι
μαζί της;

Δημήτρης Φιλιππίδης
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ΑΘΗΝΩΝ TON

Ο ι προγραμματισμένες εκδηλώ 
σεις του Φεστιβάλ Αθηνών έχουν
ω ς εξής:

ΗΡΩΔΕΙΟ
19, 21, 23 Ιουνίου, Μουσική
Ε θνική Λυρική Σ κ η νή . «Αιντα»
του Βέρντι (5.000, 4.000, 2.500,
φοιτ. 1.000 δρχ.).
20 Ιουνίου, Μουσική
Ρ ε σ ιτά λ τραγουδιού Χ έρμ αν
Π ρέι. Πιάνο Χέλμουτ Ν τόιτς
(2.500, 2.000, 1.500, φοιτ. 500).
26, 27 Ιουνίου, Χορός
Μ παλέτο Μπολσόι. «Ζιζέλ» σε
μουσική Ά ν τα μ και χορογραφικά
Κοράλι.
29, 30 Ιουνίου, Χορός
Μ παλέτο Μπολσόι. «Η λίμνη

ΙΟΥΝΙΟ

τω ν κύκνων» σε μουσική Τσαϊκόφσκι και χορογραφία Π ετιπά Ιβάνοφ (7.000, 5.000,2.500, φοιτ.

1. 000).

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ
17-28 Μουσική
Διεθνές Φεστιβάλ Τ ζαζ Αθηνών.
Εμφανίζονται: 17, 18: Τζέρι Λι
Λιούις.
19: Π άτ Μ έθενι γκρουπ. 20:
«Μ ανχάταν Τράνσεφ». 21, 22:
Τσακ Μ πέρι. 23: Μ πο Ν τίντλεϋ Τ ζιμ Σ έιτεν Μ παντ. 24: Αλ Ν τι
Μ εόλα - «Γουόρλντ Σινφόνια».
25, 26: Μ πι Μ πι Κ ινγκ. 27: Χέρμπι Χάνκοκ - Γουέιν Σόρτερ. 28:
Έ λ β ιν Τζόουνς - «Τζαζ Μασίν»
(σ.σ.: Οι εκδηλώσεις αυτές είναι
εκτός EOT).

I IΚ \ 1 I Iκ \

Ε π ιλ εγ μ έν α χ α ρ α κ τικ ά του Δ η μ ή τρ η
Γ α λ ά ν η καθώ ς κ α ι έργα τη ς μόνιμης
συλλογής του Μουσείου Γουλανδρή,
στην Άνδρο, θα παρουσιαστούν στη
φ ετειν ή έκθεσ η που ε γ κ α ιν ιά ζε τα ι
σ τις 30 Ιουνίου κ α ι θα διαρκέσει
μ έ χ ρ ι τ ις 15 Σεπ τεμβρίου. Τ α
ε γ κ α ίν ια θα πλαισιωθούν από το
καθιερω μένο πλέον στρογγυλό
τρα π έζι, όπου θ α συζητήσουν γ ια τ ις
τά σ εις τη ς ελ λ η ν ικ ή ς τ έ χ ν η ς στο
τέλος τού 20ού αιώ να οι Ε λ έν η
Αρβελέρ, Μ α ρ ίν α Λαμπ ράκη, Ά ν ν α
Κ α φ έτσ η , Ν ίκ η Λ ο ιζίδ η , Δ η μ ή τρ η ς
Μ α ρ ω ν ίτη ς κ α ι Γ ιά ν ν η ς Τ σ ιώ μ η ς.

Π Π Π Σ υνεχίζεται έως τις 22
Ιουνίου η έκθεση φωτογραφίας
—με θέματα από τα νησιά
Γκαλαπάγκος— τη ς Ροδάμης Α λίκης Θρουμουλοπούλου στο
Κέντρο Σύγχρονης Τ έχνη ς ΙΛΕΑΝΑ ΤΟΥΝΤΑ (Αρματωλών και
Κ λεφτώ ν 48).
Π Π Π Μ ια πολύ ενδιαφέρουσα
έκθεση τη ς γλύπτριας Χρύσας έ-

ως τις 29 Ιουνίου. Λιθογραφίες
και μεταξοτυπίες τη ς στο Βελλίδιο Πολιτιστικό Κέντρο, στην
Θεσσαλονίκη.
□ □ □ Έ κθεση ζω γραφικής γλυπτικής τω ν Ακάλεστου, Κυρίλλωφ, Π άλμα στον χώρο τέχνη ς ΑΔΥΤΟ (Διονύσου 56, Χαλάνδρι). Διάρκεια έκθεσης 5-30
Ιουνίου.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ
Τ η ν προσεχή Π έμπτη, στις 7 μ .μ ., ο εκδοτικός οίκος Εξάντας εγ
καινιάζει ένα καινούριο βιβλιοπωλείο. Βρίσκεται στη γω νία Διδότου
και Ζωοδόχου Π η γή ς —σε μια περιοχή όπου σιγά σιγά έχουν μεταφερ
θεί πλείστοι όσοι εκδοτικοί οίκοι: ο Γκοβόστης, η Χ ατζήνικολή, το Ύ 
ψιλον, η Οδός Πανός, ο Π αρατηρητής...
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΝΛΩΖΑΝΗ !
Μ ι« ...απίστευτη κ αταγγελία δημοσιεύουμε
σήμερα. Το ΑΝΤΙ υιοθετεί τη διαμαρτυρία όσων
τη ν υπογράφουν:

>

ο
Z

<
*
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Μεγάλες
κουβέντες,
προγράμματα,
τάξη, οργάνωση,
κατανομή
κονδυλίων,
υποσχέσεις για
«αλλαγή
νοοτροπίας»,
βολές στο
συντεχνιασμό...
Απ’ όλα έχει ο
μπαχτσές —η
«νέα πολιτική»
του Κέντρου
Κινηματογρά
φου. Και,
κυρίως, η κατ'
επανάληφιν
αναφορά στο
κοινό, στις
προτιμήσεις του,
στο γούστο και
την αγάπη του.
Αν είναι το κοινό
ο μοναδικός
δείκτης που
καθορίζει τους
μελλοντικούς
προσανατολι
σμούς του
κινηματογράφου
μας, ε, τότε, τι
το θέλουμε το
Κέντρο
Κινηματογρά
φου. Δεν το
κλείνουμε, να
πάμε στις
ακρογιαλιές, στα
νησιά, στα μπαρ
και στα ουζάδικα
να συνομιλούμε
απευθείας με το
μεγάλο κοινό που
προσδοκούμε;

ξένους επισκέπτες το γνήσιο Ολυμπιακό
Πνεύμα.
Το όνομα της Ελλάδας στο Εξωτερικό ας
προβληθεί αξιοπρεπώς με τα μέσα που παρέχει
η σύγχρονη τεχνική. Οι αρχαιότητες δεν είναι
είδος συναλλαγής ή προβολής αιτημάτων, αλλά
πολιτισμική κληρονομιά που ανήκει σε όλες τις
γενεές του τόπου.
Το κείμενο αυτό έχει υπογραφεί από
αρχαιολόγους: α) της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας,
θ) Ιδρυμάτων,
γ) των τεσσάρων Πανεπιστημίων της Ελλάδας
και
δ) από Ακαδημαϊκούς.

Τον περασμένο χρόνο, όταν η
Ελλάδα διεκδικούσε την Ολυμπιάδα του 1996,
αποφασίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση να
ιδρυθεί στη Λωζάνη Μουσείο Ολυμπιακών
Αγώνων, χωρίς τότε να γνωστοποιηθεί η μορφή
και το είδος του περιεχομένου του.
Το πρόγραμμα φαίνεται ότι έχει τώρα
ολοκληρωθεί και, όπως πληροφορούμεθα, μέρος
των εκθεμάτων θα αποτελέσουν πρωτότυπα έργα
της αρχαίας ελληνικής τέχνης, που είχαν
αφιερωθεί στα πανελλήνια Ιερά της Ολυμπίας,
της Κορίνθου, της Ισθμιας και της Νεμέας. Με
το σχέδιο αυτό οι αρχαιότητες θα αφαιρεθούν
από το περιβάλλον τους και από τα ελληνικά
Μουσεία για να στεγαστούν μονίμως σε ξένη
χώρα. Η εγκατάστασή τους σε ειδικό Μουσείο
διαφέρει τελείως από τις συνήθεις προσωρινές
εκθέσεις που όλοι γνωρίζουμε. Τα έργα τέχνης
δεν θα επιστρέψουν μετά από τακτό και εκ των
προτέρων καθορισμένο χρονικό διάστημα στην
πατρίδα τους, αλλά θα παραμείνουν μονίμως
στη νέα τους στέγη, ακόμα και αν φραστικά
χρησιμοποιείται ο όρος δανεισμός.
Η σκέψη είναι πραγματικά πρωτότυπη και
προίτοφανής και η ενέργεια μοναδική στην
ιστορία των πολιτισμένων χωρών όλου του
κόσμου. Κανένα κράτος και καμιά εθνότητα ως
τώρα δεν διανοήθηκε να εγκαταστήσει έργα της
καλλιτεχνικής κληρονομιάς της σε ξένη χώρα,
ακόμα και αν από αυτήν προσδοκούσε
σημαντικά ανταλλάγματα.
Οι έλληνες αρχαιολόγοι και όλοι όσοι έχουμε
αναλώσει τη ζωή μας στην έρευνα και μελέτη
της αρχαιότητας, δηλώνουμε την πλήρη
αντίθεσή μας για τη μόνιμη και προφανώς
οριστική απομάκρυνση έργων τέχνης από την
πατρίδα τους, την ελληνική γη.
Κατανοούμε τη ζωηρή επιθυμία των οργανωτών
να προβάλλουν το Ελληνικό Όνομα σε ένα
διεθνές κέντρο και είμαστε πρόθυμοι να
βοηθήσουμε θετικά για την πραγματοποίηση
του σκοπού. Το Μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων
της Λωζάνης μπορεί να απεικονίσει και να
εξιστορήσει τη γένεση του θεσμού με πιστά
αντίγραφα των μεγάλων έργων που θα
κατατοπίζουν και θα διδάσκουν παραστατικά σε
ΠΟΛΙΤΙΣΜ ΟΣ, ΣΥΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΝ. Δ ε ν αφ αιρ ο ύ μ α σ τε, κα Δαμανάκη,
ότι ο πολιτισμός είναι ένας
προνομιακός χώρος από
τον οποίο αντλεί κύρος η
πολιτική —κι αυτό το εγνώριζαν συνήθως οι ηγέ
τες των κομμουνιστικών
κομμάτων πανταχόθεν, α
πό τον Στάλιν στον

Μπρέζνιεφ, στον Ζίφκωφ
και στον Χόνεκερ. Ως κι ο
ημέτερος Ζαχαριάδης το
εγνώριζε.
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χιστον, σωστά ελληνικά,
χωρίς σολοικισμούς και
λεκτικές δήθεν βαθυστό
χαστες ακροβασίες.
•

•

Δεν αμφιβάλλουμε ότι
το ενδιαφέρον σας γ ια τη
γλώ σ σ α είναι ειλικρινές*
μόνο που για να πείσετε
και τους κακόπιστους ο
φείλατε να μιλάτε, τουλά

^

Ελπίζουμε, τέλος, ότι
η

π ο λ ιτ ισ τ ικ ή π ρότα σ η
της Α ρ ισ τ ερ ό ς θα περιορι

στεί σε έναν πλατύ διάλο
γο. Φετφάδες του στυλ
« ε π ιτ ε ύ γ μ α τ α

τω ν γ ν ή 

V

σ ιω ν πολιτιστικών 6ρ,
στηριοτήτω ν », « κ ο ινω 1'
κή παρακμή που επι<(1:Ί
λά σ σει το περιθώριο ο <!θ(
σ ύγχρονα επ ιτενγμ α τ\ (

κ.τ.τ. πιστεύετε ότι έχ<·^
νόημα σήμερα που η
στερά παλινωδεί μετς;,
χαμένων ευκαιριών, o f/1
σμένων οραμάτων και c^P
ταρχικών επιλογών; 'Ρθ
'io

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Γ. Γενναδίου 3 - Τηλ. 36.02.007

Ν . Δ . Τ Ρ ΙΑ Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ : Μ Ε
Τ Ο Ν Τ Ρ Ο Π Ο Τ Ο Υ Π Α Π Α Δ ΙΑ Μ Α Ν Τ Η
Φέτος, που συμπληρώνονται 80 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου
Σκιαθίτη πεζογρόφου μας, ο ΚΕΔΡΟΣ παρουσιάζει, με την επιμέλεια

Μ

έ τ ό ν

τρ ό π ο

το ύ

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

του Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλου, την Ανθολογία «Με τον τρόπο του
Παπαδιαμόντη». Τα χαριτωμένα αφηγήματα της Ανθολογίας, γραμμένα
από παλαιότερους (Βάρναλη, Καραγάτση, Λαπαθιώτη) και νεώτερους
με το ύφος του Παπαδιαμόντη, αντανακλούν τη μαγεία του κόσμου
του και της γραφής του.

Μιά άνϋολογία άφηγημάτον
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ HniMFVtIA Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ «ΙΟΊ

KEAftft

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

ΚΟΤΖΙΑΣ

ΠΥΓΜΆΧΟΣ
Α ΙΑ Μ Ε Γ Α Α Ο Υ Σ Ε Φ Ε Ρ ΙΑ Δ Η : Ο
Δ Ρ Ο Μ Ο Σ Ε ΙΝ Α Ι
Η ΧΑΡΑ

Α ΛΕΞΑ ΝΔΡΟ Σ
Κ Ο Τ Ζ ΙΑ Σ : Ο
ΠΥΓΜ ΑΧΟΣ
Η τρίτη νουβέλα της σειράς
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ που
άρχισε ο συγγραφέας με τον
Ιαγουάρο και συνέχισε με τη

Μηχανή.
«Αν έχεις τύχη διάβαινε και
ριζικό περπάτει» πιστεύει ο
Ελληνικός λαός καί ο
κλητήρας που αφηγείται τον
Πυγμάχο. «Κι έτσι που όλα
στη ζωή μου έρχονται
ανάποδα δεν απομένει για ν’
ανταπεξέλθουμε παρά ο
προσωπικός μου δυναμισμός
- η πυγμαχία - »> σε τούτο

έχει καταλήξει ο κακότυχος
αφηγητής έπειτα από τίς
«διδαχές» ενός δυναμικού
δημοσιογράφου στην
εφημερίδα όπου κι οι δυό
εργάζονται. Και καθώς τις
δικές του αναποδιές και
αντιξοότητες αφηγείται ο
νεαρός απόκληρος της
τύχης, στην πραγματικότητα
ξετυλίγει, χωρίς να τη λέει
και χωρίς να τη γνωρίζει, την
κατά πολύ συναρπαστικότερη
ιστορία του «διδάχου» του,
ενός αυθεντικού Π υγμάχου.

Μ ΥΘ ΙΣΤΟ ΡΗ Μ Α
Μέσα στη δίνη της
μικρασιατικής καταστροφής
ένα βρέφος φυγαδεύεται, για
να βρει καινούργια πατρίδα
και οικογένεια σ’ ένα νησί
του Αιγαίου. Αυτή είναι η
Ελένη, μιά αγράμματη
νησιώτισσα, που κατέχει τη
δυσκολότερη απ’ όλες τις
τέχνες: την τέχνη της ζωής.
Το «ιαματικό» αυτό βιβλίο
εξιστορεί το βίο της, βίο
παράλληλο με εκείνον της
νεότερης Ελλάδας.
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