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«ΚΑΙ Ο ΦΑΙΔΩΝ...
ΗΜΟΥΝ ΕΓΩ!»

Γ. Γενναδίου 3 — Τηλ. 36.02.007

«Και ο Φ α ίδω ν... ήμουν εγώ!»
Στο «Και ο Φαίδων ήμουν εγώ!» ανιχνεύεται ό,τι υπάρχει και σπινθηροβολεί ως
παράδοξο στην καθημερινότητά μας που συνήθως το παραμερίζουμε εξαιτίας της. Όλα
συμβαίνουν μια νύχτα του χειμώνα όπου τα πάντα μοιάζουν να κυλούν σ’ ένα ολόιδιο
ρυθμό, όμως κάποια πρόσωπα αυτή τη συγκεκριμένη νύχτα ενώ περιβάλλονταν ως τα
τότε από τις συνηθισμένες όψεις της πραγματικότητας αιφνιδιαστικά έρχονται
αντιμέτωπα με αλλόκοτες καταστάσεις. Όμως τι μπορεί να συνδέει τον Φαίδωνα που
έχει ασκηθεί στο να κρύβει τη μιζέρια και τις απογοητεύσεις μιας περιορισμένης ζωής
με την Έρση που απέτυχε ως ηθοποιός και τον αινιγματικό γέρο που συναντά
αναπάντεχα; Και κατά πόσο η μνήμη εξωθεί όλους τους όχι μόνο σ’ εσωτερικές
μετακινήσεις αλλά και στ’ ενδότερα ενός μεταφυσικού διαλογισμού; Αλλωστε όλα
είναι τόσο διφορούμενα στη διάρκεια αυτής της νύχτας όπου η αίσθηση της
αιωνιότητας διαδέχεται την αγωνία του θανάτου.

Διωγμός α π ’
την κόλαση
«Συμφωνώ, παιδί μου, μαζί σου
ότι ο κόσμος πάει κατά
διαβόλου. Θέλω όμως να σου
κάνω μια απλή ερώτηση:
Έχουμε τέσσερις ανθρώπους:
τον Μπους, τον Γκορμπατσώφ,
το Σαντόμ Χουσείν και το
Χριστόφορο Παναγιωτόπουλο,
εσένα. Ποιος απ’ τους τέσσερις
φταίει περισσότερο; Μπορείς
να μ’ απαντήσεις ξεκάθαρα;»
«Φταίμε κι οι τέσσερις,»
απάντησε ο Χριστόφορος,
Αυτή ακριβώς η υπέρτατη
ευθύνη τον οδήγησε στο
Φρενοκομείο.

Η φω τογραφία του
σταθμού είσαι εσύ
Ο Αντρας έρχεται από την
έρημο. Κρατάει μόνο μια
φωτογραφία της νεκρής
γυναίκας και ψάχνει για ένα
μικρό παιδί, κορίτσι στα πέντε.
Σ’ ένα χαμένο σταθμό με
τραίνα που διασταυρώνονται, ο
Αντρας συναντάει τη Γυναίκα.
Αυτήν που θα ήθελε να είναι
στη θέση της νεκρής. Ένα
ολόκληρο βράδυ μιλάνε στο
μοναδικό καφενείο του
σταθμού αποκλεισμένοι από μια
βλάβη των δύο τραίνων που μ’
>’ΐτά ταξίδευαν σε αντίθετη
γ
ύθυνση.

Η Γυναίκα πήγαινε στην έρημο
να ψάξει για το παιδί. Μα πώς;
Αφού ποτέ δεν το είχε
ξαναδεί! Μιλάνε και η
φωτογραφία της νεκρής είναι
ολόκληρη η ιστορία του Αντρα.
Το παιδί, πού βρίσκεται το
παιδί; Και είναι αλήθεια ότι έχει
ένα όνομα λουλούδι Lou ή
αλλιώς Pawalou; Η Γυναίκα
«διασχίζει» κλειστούς δρόμους
της ζωής του Αντρα και τον
συναντάει σε σκοτεινές γωνίες
χωρίς όνομα. Ποιοι είναι τελικά
αυτοί οι δύο άγνωστοι και τόσο
πολύ σπαρακτικά αγαπημένοι
άνθρωποι; Το μόνο σίγουρο
είναι ο σταθμός της μοναδικής
τους συνάντησης και μια
κρρενη φώΤϋγρυφτσ:

Τόσο μονο.
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•Π ερίοδος Β'
Ο Ψ Τ Ι
• Χ ρ ό ν ο ς 18ος
• Τ εύχος 477
Παρασκευή 18 Ο κτωβρίου 1991
Δ ρ χ. 250

Εκλογομαγειρεία και εκλογοσενάρια... 12-13
ΔΕΚ Α ΠΕΝ Θ Η Μ ΕΡΗ
Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η ΚΑΙ Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η
Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Η
Δημοχάρους 60 · 115 21 Α Θ Η Ν Α

Τηλ: 72.32.713 - 72.49.300
72.32.819 · 72.48.240
FAX: 72.26.107 - TELEX: 214179 ANTI

«Στους στρατηγούς αρέσει να χάνουν πόλεμο, στους ανθρώπους να
χάνουν έρωτα χαι στους πολιτικούς να χάνουν εκλογές» έλεγε το
παλιό σύνθημα. Στην χώρα μας δεν ισχύει κάτι τέτοιο: εδώ, τους
αρέσει να ζητούν εκλογές... Γράφει ο Ρεπόρτερ.

MON
ΣΤΗ Λ ΕΣ
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ___
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Στάθης
• Εκδότης:
Χ ΡΗ ΣΤΟ Σ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δ εινοκράτους 131
115 21 Αθήνα

! ΠΑΛΑΤΙΑ Σ Τ Η Ν ΑΜΜΟ __________ 14-17

• Διαφημίσεις:
Γ ραμματεία-Λογιστήριο:
ΤΑ ΣΙΑ ΡΟΥΜΠΟΥ
• Σελιδοποίηση, Μοντάζ:
ΤΑ ΣΙΑ ΑΕΒΟΝ
Μ ΑΡΙΑ ΚΑΝΕΑΛΟΠΟΥAOY
• Φωτοστοιχειοθεσία —
Αναπαραγωγή φιλμς:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ»
Δ ημοχάρους 60
Τηλ. 72.49.300
• Εκτύπωση:
Νέος Π αρνασσός Α.Ε.
Παλλήνη Α ττικ ή ς 15 344
16ο Χιλ. Λεωφ. Μ αραθώνος
Τηλ. 66.65.081
•
•

Κάθε ενυπόγραφο άρθρο
εκφράζει τις απόψεις τον
συγγραφέα του.
Χειρόγραφα δεν
επιστρέφονται.

ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΔΕ ΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ _ 6
Ό ταν η συναίνεση ζητεί
(και δεν βρίσκει)
αποδέκτες...
ΑΝΤΗΝΩΡ
Α Ν Τ ΙΘ Ε Σ Ε ΙΣ _______ 8
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ 51
32'

ΦΕΣΤΙ ΒΑΛ
Ε Α Α Η Ν Ι KΟ Y
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Μεγαλοξενοδόχοι - επενδυτές με πολιτικές προσβάσεις σε Ν Δ και
ΠΑΣΟΚ (Κοκκοτός, Γιαννικάκης, Αγγελόπουλος, κ.ά .) ευνοούνται
από το Προεδρικό Διάταγμα του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ Στ. Μάνου.
Ενα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Χαρϊνης Καμπούρογλου βρίσκει
ξενοδοχειακές μονάδες που ξεφύτρωσαν (και νομιμοποιήθηκαν)
κυριολεκτικά στις κρητικές παραλίες.

ΦΑΚΕΛΟΣ: Βαλκανική Ρουλέτα ____27-49

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
^ A rra -K rA rv r re r/

Εσωτερικού

•fW

Εξαμ. 2.700 δρ χ.
Ετήσια 5.400
Ετήσια Ο ργανισμών,
Τραπεζών, κ τλ.: 20.000 δρχ.
Φοιτητική ετήσια: 4.800

Εξωτερικού
Ευρώπη - Μεσογ. χώρες:
εξ ά μ η ν η :........................... δολ. 27
ετή σ ια :............................... δολ. 54
Η .Π .Α . - Καναδάς - Αν. Ασία Αυστραλία - Ωκεανία:
εξά μ η νη :........................... δολ. 30
ετή σ ια :............................... δολ. 60
•

Εμβάσματα, επιταγές:
Χ ΡΗ ΣΤΟ Σ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δ ημοχάρους 60
115 21 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ:
ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ:

δρχ. 250
δρχ. 350

Βαλκάνια: ένα πρόβλημα περιπλέκεται και αναζητεί λύση. Γράφουν:
Σ τ . Κούλογλου, Κ. Βασιλείου, Αλχ. Μαργαρίτης, λ . Μυσταχώου ,

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
• Για τα βιβλιοπωλεία
της Αθήνας:
Π εριοδικό «ΑΝΤΙ»
Δ ημοχάρους 60
τηλ.: 72.32.713 - 72.48.240
• Για τα βιβλιοπωλεία
Β. Ελλάδας:
Κέντρο του βιβλίου.
Α. Πουλουκτσή και Σια Ε.Ε.
Λασσάνη 9,
Τηλ. (031) 285.857
546 22 Θεσσαλονίκη

\Ιπ. Μπίχας, Ί . IΙαπαύοπούλου, / / . Γρηγοριάόης, I . Μπάρλας

και ο πρέσβης επι τιμή Μ. Δούντας. Και ενα αφηγημα της
Κροατισσας συγγραφέως Σλσβένχα Λ τραχονλιτς.

C s A tiT A /r .ji/tt A r
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Ενα φάντασμα πλανιόταν
πάνω από το Φεστιβάλ
Ελληνικού Κινηματογράφου
της Θεσσαλονίκης (το
τελευταίο;). Το φάντασμα της
τηλεόρασης. Αν η κριτική
επιτροπή βρήκε «τηλεοπτικές»
τις ταινίες, 20 τόσα χρόνια
τηλεόρασης είχαν προλάβει να
επιβάλουν μία τηλεοπτική
συμπεριφορά στους
κινηματογραφιστές και στον
κόσμο τους. Αυτή η
συμπεριφορά τους ανάγκασε να
πολιτεύονται αγγελοπουλικώς
(αντίθετα από τον Τ.
Κανελλόπουλο που τον
ςέχασαν γιατί «πολιτεύθηκε»
σταυρικώς). Γράφουν οι Ηλ.
Κανέλλης, Β. Κεχαγιάς,
Χρηστός Βαχαλόπουλος χαι
μίλα ο σκηνοθέτης Αλ.
ΥΙπίστιχας.

Γράφουν ακόμη:
Για την νέα αναταραχή στην εκπαίδευση ο Σταύρος Μονεμ^ααιωτι/ς
(σελ. 2 0 ), για το 14ο συνέδριο του ΚΚΕ ο Ρεπόρτερ (σελ. 2 2 ), για
τις ταραχές στο Ηράκλειο ο Λ. Αουλούόης (σελ. 18), για το
-ΙΙόθεν έσχες» ο Αλ. Βυζάντιος (σελ. 2 5 ).

\

ΕΞΩΦΥΛΛΟ:
Μ ίλτος Σκούρας
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Απροκάλυπτος ύπνος
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ήταν η κατάληξη των συναντήσεων του Προέδρου της
Δημοκρατίας Κ. Καραμανλή με τους πολιτικούς αρχηγούς. Αναμενόμενη η
διαπίστωσή του για το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα που επικρατεί και που
εμποδίζει την συναίνεση. Και αναμενόμενη η οικειοποίηση μίας τέτοιας
τοποθέτησης από τον κ. Μητσοτάκη.
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ηγεσία της χώρας νίπτει τας χείρας της ως Πόντιος Πιλάτος για
την κατάσταση που επικρατεί, υποδαυλίζοντας ακόμη μεγαλύτερη οξύτητα στην
πολιτική και κοινωνική σκηνή και εντείνοντας την πόλωση που ήδη επικρατεί.
ΚΑΝΕΙΣ δεν φαίνεται να συγκινείται από τον συνεχιζόμενο κατήφορο, την ζοφερή
κατάσταση της οικονομίας, τα πολλαπλά αδιέξοδα, τους κινδύνους που
αντιμετωπίζει η χώρα πανταχόθεν και που είναι πλέον ορατοί στους πάντες.
ΟΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ έχουν αναχθεί σε εθνικό πρόβλημα, η Αθήνα αγκομαχά από
το νέφος, τα σκουπίδια, την παράλυση του συστήματος μεταφορών και υγείας και
οι πολίτες παραμένουν απαθείς προσμένοντας ίσως κάποιο θαύμα.
Η ΚΤΒΕΡΝΗΣΗ προσποιείται ότι κυβερνά μη έχοντας πλέον κανέναν εφικτό
προσανατολισμό, με αντιφατικά μέτρα, με αλλοπρόσαλλες κινήσεις, ανερμάτιστη
και μη τρωμένη την αξιοπιστία της. Ούτε οι ίδιοι οι οπαδοί της πιστεύουν πια ότι
«θα εφαρμόσει το πρόγραμμά της». Μακάριοι οι νέοι αλαζόνες της εξουσίας στον
βαθύ ύπνο τους, δεν είναι σε θέση ούτε προβλήματα ανασυγκρότησης της
οικονομίας να λύσουν, ούτε το ηθικό της χώρας να ανεβάσουν, ούτε τους πολίτες
να κινητοποιήσουν.
Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ κοιμάται κι αυτή ύπνο βαθύ. Το ΠΑΣΟΚ με ασθενούντα
και αναρρωνύοντα κατά καιρούς τον πρόεδρό του, με την εκκρεμότητα της Δίκης,
δεν έχει ακόμη φτάσει σε επίπεδο δημοκρατικής ωριμότητας ώστε θαρραλέα και
υπεύθυνα να δώσει λύση στο πρόβλημα της ηγεσίας. Αντίθετα, επιδίδεται σε
αγώνες άρρυθμης πολιτικής γυμναστικής, υποθάλπει φασίζοντα φαινόμενα και
προετοιμάζεται για μετωπικές εφόδους. Τέτοια κατάπτωση, τέτοια ανυπαρξία
σοβαρών εναλλακτικών προτάσεων, τέτοια ανευθυνότητα και παροξυσμός
προσβάλλουν και τραυματίζουν ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού που
δικαίως αγωνιά για το μέλλον του.
Ο ΣΥΝ κοιμάται κι αυτός τον δικό του ύπνο ομφαλοσκοπώντας, ασχολούμενος με
τον κ. Γαλανό και την «πολιτική λύση» των δικαστικών εκκρεμοτήτων. Τέτοια
αφασία.
ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΕ, φυσικά, δεν μπορεί να γίνει λόγος. Έθεσε εαυτόν «εκτός
συναίνεσης» περνώντας σε μία νέα φάση «επαναστατικής χειμέριας νάρκης».
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ξυπνήσει τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας από τον βαθύ τους
λήθαργο; Ποιος θα τους εξαναγκάσει να σταματήσουν την ξέφρενη αυτή
αντιπαράθεση και να ασχοληθούν με τα πραγματικά προβλήματα;
ΑΥΤΟΝ τον υπόκωφο αναβρασμό, την αγωνία για την πορεία της χώρας είναι
διατεθειμένες οι υγιείς και εκσυγχρονιστικές δυνάμεις των κομμάτων να τα
αφουγκραστούν και να σηκώσουν το βάρος των ευθυνών; Γιατί αδρανούν και
σιωπούν;
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ πια να προχωρήσουμε όλοι πέρα από την διάγνωση, να
ενθαρρύνουμε και να τονώσουμε όλες τις δυνάμεις, όπου υπάρχουν, που επιμένουν
στην αισιοδοξία τους — με την ευθύνη, την σοβαρότητα και την ποιότητά τους—
ότι η χώρα αυτή μπορεί να βγει από τα αδιέξοδα παρά τον μακάριο ύπνο της
πολιτικής της ηγεσίας.

αντί
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Οταν η συναίνεση
ζητεί (και δεν βρίσκει)
αποδέκτες.
Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ προϋποθέτει διάλογο.
Και ο διάλογος ήπιο κλίμα. Ό μω ς όταν δεν
υπάρχει ούτε διάλογος, ούτε ήπιο κλίμα, έπεται ότι η συναίνεση —η συναινετική
πολιτική— παραπέμπεται στις ελληνικές
καλένδες.
ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ το «μήνυμα» του προέ
δρου της Δημοκρατίας, προχθές Τετάρτη,
αφού ολοκλήρωσε τον κύκλο των επαφών
του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Α. Παπανδρέου, την πρόεδρο του ΣΥΝ Μαρία Δαμανάκη και τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρα
τίας (και πρωθυπουργό) Κ. Μητσοτάκη.
Το «μήνυμα» δεν μιλούσε, βέβαια, για
«ελληνικές καλένδες». Αντιθέτως, διατύ
πωνε την ευχή να «δημιουργηθούν στο
μέλλον» οι προϋποθέσεις της συναίνεσης
(ο διάλογος και το ήπιο κλίμα ), που σήμε
ρα δεν υπάρχουν...
ΣΤΟ «ΜΗΝΤΜΑ» Καραμανλή μπορούσε
να διακρίνει κανείς κάποιο απολογητικό τό
νο: Ναι, πολλοί ήσαν αυτοί που πίστευαν ό
τι μία πρωτοβουλία του προέδρου της Δη
μοκρατίας μπορεί να αποδώσει. Με σκοπό
«την σύγκλιση τω ν απόψεων τω ν κομμά
τω ν», την αποφόρτιση, την ύφεση... Αλλά
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είναι ούτε
μάγος, ούτε ταχυδακτυλουργός. Ό ταν και
ο πρωθυπουργός, και ο αρχηγός της αξιω
ματικής αντιπολίτευσης δεν θέλουν την συ
ναίνεση — κι ας ομνύουν στο όνομά της— ό
ταν και ο ένας, και ο άλλος, θέτουν σειρά ό
ρων, για να συναινέσουν στην... συναίνεση,
τι θέλετε να σας κάνει ένας πρόεδρος της
Δημοκρατίας, στερημένος, μάλιστα, από
ουσιαστικές ρυθμιστικές αρμοδιότητες;

«Κανείς δεν με ακούει»
ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας διατύπωνε την γνωστή
του θέση, ότι όλοι τον επικαλούνται, όλοι
ζητούν την παρέμβασή του, αλλά τελικά
«κανείς δεν τον ακούει»! Τι «σύγκλιση α 

πόψεων» λ .χ . να προωθήσεις όταν ο πρώ
τος συνομιλητής σου — ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ— σου ζητεί «εόώ και τώρα εκλο
γές» και δηλώνει, κατηγορηματικά, ότι ο
Μητσοτάκης με την πολιτική του, κατέστη
σε την συναίνεση «ανέφικτη»; Και πώς να
συμβάλεις στην χαλάρωση της σημερινής
έντασης, όταν ο τρίτος συνομιλητής σου — ο
υπεύθυνος πρωθυπουργός της χώρας—
σπεύδει να σου διαμηνύσει, εκ προοιμίου, ό
τι κάθε παρέμβασή σου θα ήταν «συνταγματικώ ς μετέωρη» (κάτι σαν το «μετέωρο
βήμα του τιελαργού») και ότι — όπως και
αν έχει το πράγμα— δεν είναι διατεθειμένος
να εκχωρήσει δικές του αρμοδιότητες σε τρί
τους;

τα πράγματα», η περιρρέουσα ατμόσφαιρα,
οι δηλώσεις σειράς στελεχών του ΠΑΣΟΚ,
οι «διαβεβαιώσεις» της Εκάλης ότι το θέμα
της «πολιτικής λύσης» ουδόλως την συγκινεί, κ .λ π ., πείθουν ότι το «μήνυμα» είχε
ληφθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας:
Εάν ο Μητσοτάκης θέλει συνο,ίνεση, τότε ας
πάρει κάποια πρωτοβουλία για την «αίσια
κατάληζη» της δίκης...
ΣΤΟΝ «ΟΡΟ» αυτόν, όμως, ήταν φυσικό
• να αντιδράσει ο πρωθυπουργός κ. Μητσο
τάκης: Η δίκη — διαμήνυσε στον πρόεδρο
της Δημοκρατίας— πλησιάζει προς το τέ
λος της. Και θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Η
« π ο λ ιτ ικ ή λ ύ σ η » είναι — γ ια την
κυβέρνηση— «θέμα ανύπαρκτο», μια και
κανένα κόμμα, επισήμως, δεν έχει εισηγηθεί ένα τέτοιο θέμα. Αν το ΠΑΣΟΚ επιθυμεί
«πολιτική λύση», ας το δηλώσει «ρητά και
κατηγορηματικά» και, τότε, βλέπουμε...

ΥΠΗΡΧΕ, βέβαια, και ο δεύτερος συνο
μιλητής — η πρόεδρος του ΣΥΝ— που δή
λωσε ότι ο Συνασπισμός υποστηρίζει κάθε
πρωτοβουλία του Προέδρου που θα οδηγού
σε στην αποφόρτιση του σημερινού πολιτι
κού κλίματος και στην εξεύρεση διεξόδων.
Αλλά τι να κάνει μόνος του ο Συνασπισμός,
όταν έχει αντιμέτωπους τους αυριανιστές
του ΠΑΣΟΚ, τους σκληροπυρηνικούς της
Νέας Δημοκρατίας και, φυσικά, τους ειδωλολάτρες του Περισσού; Αλλωστε, υπήρχε
και εκείνη η φοβερή δήλωση του προέδρου
της Δημοκρατίας μπροστά στα τηλεοπτικά
συνεργεία: «Μαρία, δεν πάει καλά το μ α 
γαζί σου, κοίταζε να βάλεις τάζη»
— δήλωση που πολλά υπονοούσε για τα
συμβαίνοντα «εντός» του Συνασπισμού.

Εκλογές; —Μ άλλόν ό χι...

Κάποιοι «όροι» τέθηκαν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δημοκρατίας μίλησε
για τις «προϋποθέσεις», κάτω από τις ο
ποίες θα μπορούσε να ευδοκιμήσει η συναί
νεση — συναίσθηση των «κρίσιμων περι
στάσεων που αντιμετω πίζει η χώρα», «α
προκατάληπτο διάλογο», «ήπιο πολιτικό
και κοινωνικό κλίμα», «σύγκλιση απόψε
ων», κ.λπ. Αλλά οι κ.κ. Παπανδρέου και
Μητσοτάκης είπαν τα δικά τους.
ΚΑΙ Ο ΜΕΝ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αρνήθηκε ότι «ενημέρωσε τον πρόεδρο της Δ η 
μοκρατίας για την πορεία της δίκης»...
Ό μω ς και αν υποτεθεί ότι «έτσι κύλησαν

ΣΤΙΣ επαφές του προέδρου της Δημο
κρατίας με τους πολιτικούς αρχηγούς, τέθη
κε — κυρίως από πλευράς Α. Παπανδρέ
ου— το θέμα των εκλογών: «Μ ε τον Μ η
τσοτάκη πρωθυπουργό, κύριε Πρόεδρε, τί
ποτε δεν γίνεται. Μόνη λύση, συνεπώς,
είναι η προσφυγή στην λαϊκή ετυμηγο
ρία»... Παραμένει γεγονός ότι το θέμα των
εκλογών, απασχόλησε, αρκετές φορές μέχρι
τώρα, το Εκτελεστικό Γραφείο του ΠΑ
ΣΟΚ. Τα περισσότερα μέλη του πιστεύουν
ότι το εκλογικό σώμα έχει «νοσταλγήσει»
την ωραία εποχή του ΠΑΣΟΚ, με εκείνες
τις αλόγιστες παροχές και τα ακόμα πιο ω
ραία συνθήματα, του τύπου «Τσοβόλα, δώστα όλα», κ.λπ. Ωστόσο, κάποια άλλα μέ
λη του Εκτελεστικού, ενώ δέχονται την λύση των εκλογών (είτε έτσι, είτε αλλιώς, το
ΙΙΑΣΟΚ δεν έχει να παρουσιάσει κανένα
πρόγραμμα.. . ) , εμφανίζονται με κάποιες α
ναστολές: « Εστω ότι κερδίζουμε τις εκλο
γές» — λέγουν. «Ποιος, όμως, θα τιληρώσει τα "βερεσέδια ” τα δικά μ α ς και της
Νέας Δημικρατίας; Και πόσες εβδομάδες
μπορούμε να μείνουμε στην εζουσία, χω
ρίς παροχές, μ ε μέτρα, ακόμα πιο σκληρά,

Γραφτείτε συνδρομητές στο ΑΝΤΙ
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που 0α υποχρεωθούμε να πάρουμε;»
ΑΠΟ ΤΗΝ την πλευρά του, πάντως, ο
πρόεδρος της Δημοκρατίας «έκοψε τον βήχα» και στον Α. Παπανδρέου, και στον Κ.
Μητσοτάκη, σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο ε
κλογών. «Καιρός να σοβαρευτούμε όλοι
μας» — είπε. «Χρήματα για π έτα γμ α από
τα προεκλογικά μπαλκόνια δεν διαθέτει ο
τόπος». Ο πρωθυπουργός, κατά την έξοδό
του από το Προεδρικό Μέγαρο, δήλωσε ότι
«δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές πριν α 
πό τον Μάιο του 1994». Αλλά δήλωσε, ε
πίσης, ότι «εκλογές δεν τιρόκειται να γ ί
νουν α υ τ ή τ η ν σ τ ι γ μ ή » . Ποιο
από τα δύο ισχύει; Κατά τα άλλα, βέβαιο
είναι ότι «οι αυριανιστές της Ν έας Δ η μ ο 
κρατίας» (ο όρος ανήκει σε επιφανή υπουρ
γό ...) πιέζουν για εκλογές «ευθύς μ ετά την
απόφαση - καταδίκη (;) του Ανδρέα Π α 
πανδρέου, από το ειδικό δικαστήριο».

ΠΑΣΟΚ: Θέμα διαδοχής
ΚΑΙ ΕΝΩ η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ εμφανιζό
ταν έτοιμη για νέες εξορμήσεις (αφήνοντας
πίσω της τον Δ. Τσοβόλα, «που το παίζει,
ο δύστηνος, αρχηγός...»), ξαφνικά ανέκυ
ψε, και πάλι, θέμα υγείας του Α. Παπαν
δρέου. Φυσικά, ο εκπρόσωπός του, Τ . Χυτήρης, επιμένει ότι «ο πρόεδρος είναι κα 
λά» και ότι θα είναι ο ομιλητής στην συγ
κέντρωση που «θα» οργανώσει το ΠΑΣΟΚ
στην Αθήνα. « Α λλα ι όμως αι βουλαί των
ανθρώπων και άλλαι αι βουλαί τω ν πρ α γ
μάτω ν». Και τα πράγματα λένε ότι οι διερ
γασίες διαδοχής του Α. Παπανδρέου ουσια
στικά άνοιξαν. Φυσικά, το «θέμα» είναι ε
ξαιρετικά λεπτό, όπως λεπτές είναι και οι ε
σωκομματικές ισορροπίες. Αλλά η «Αυρια
νή» που δεν «χαμπαριάζει» από λεπτότητες
και άλλα τέτοια, βάλλει κατά των δελφίνων

(«τώρα θα δούμε τι αξίζετε, κύριοι δελφί
νοι» — γράφει), για να καταλήξει ότι, επι
τέλους, ο Ανδρέας δεν είναι αναντικατάστα
τος, αφού «τα νεκροταφεία όλων των χω 
ρών του κόσμου είναι γεμάτα με χιλιάδες
αναντικατάστατους» !

«Περιμένετε στο ακουστικό
σας»...
ΚΑΙ ΕΝΩ τα ολοσέλιδα του ελληνικού
τύπου ασχολούνται τις μέρες αυτές με θέμα
τα «ευάρεστα» όπως είναι οι βραχονησίδες,
οι καταλήψεις, οι μετατάξεις, οι εμπρησμοί
νομαρχιών, ο αποκλεισμός εθνικών οδών,
κ.λπ., ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας
Ευθ. Χριστοδούλου αισθάνθηκε την ανάγκη
να μας στείλει από το Μπαγκόκ, μήνυμα...
αισιοδοξίας. Ο χι, όχι, δεν πρόκειται να ζη
τήσουμε τις «καλές υπηρεσίες» του Διε
θνούς Νομισματικού Ταμείου. Και αν πρό
κειται να γίνουν οποιεσδήποτε επεμβάσεις
στην οικονομία μας — όπως ας πούμε κά
ποιες «επιτιλέον τιροσαρμογές» — αυτές θα
γίνουν «στα τιλαίσια της πολυμερούς εποπτείας που εφαρμόζεται για όλες τις χώρες
- μέλη της ΕΟΚ». Αν δεν καταλάβατε τα
σύγχρονα αυτά σανσκριτικά, κάποιοι φρόν
τισαν για την μετάφραση: Π εριμένετε στο
ακουστικό σας... Περιμένετε κάποια πρό
σθετα, σκληρά — σκληρότερα— μέτρα,
φορολογικού / εισπρακτικού χαρακτήρα.
ΒΕΒΑΙΑ, ακόμα δεν φθάσαμε σε σημείο
να επαναλάβουμε την ιστορική φράση του
Τρικούπη: «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν»!
Αλλά φαίνεται ότι δεν απέχουμε και πολύ.
Οσο για τους ξένους επενδυτές που
— φευ!— δεν έρχονται, για την «σταθερο
ποίηση και ανάπτυξη» που δεν προχωρεί,
για τις κάθε τόσο «προσαρμογές» που δεν
κατανοούνται, φταίνε όλοι οι άλλοι, αλλά
όχι η κυβέρνηση!
ΚΑΤΑ ΤΑ άλλα, ανο'.γει σήμερα, στην
Βουλή, η πρώτη «προ ημερήσιας διατάξεως» συζήτηση για θέματα εξωτερικής πολι
τικής, με την Τουρκία να βομβαρδίζει χ ω 
ριά Κούρδων «αυτονομιστών», την Γιουγ
κοσλαβία υπό διάλυση και την βουλγαρική
Ε.Δ.Δ. να ανακαλύπτει την «αποτελεσματικότητα» των μουσουλμάνων (διάβαζε Τού
ρκων) μειονοτικώ ν... Μόνη — έστω
μερική— επιτυχία, στο Κυπριακό, η υπερ
ψήφιση, από το Συμβούλιο Ασφαλείας του
ΟΗΕ, της πρόσφατης έκθεσης του ντε Κουεγιάρ.

ΑΝΤΗΝΩΡ

ΑΝΤΙ

ΘΕΣΕΙΣ

Ο τρόμος του ΔΝΤ
Τα μισόλογα και οι υπεκφυγές σχετικά με τις ανησυχίες του Διε
θνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ Ν Τ ) για την κατάσταση της ελλη
νικής οικονομίας δεν μπορούν να αποκρύψουν την θλιβερή πραγμα
τικότητα. Ή δη οι ελεγκτές της Ευρ. Κοινότητας πήραν μια γεύση
για τα ελλείμματα του δημοσίου, τα οποία αναβιβάζονται σε 715
δισ. δρχ. για το 1991. Πολλοί θα εύχονταν την προσφυγή της χ ώ 
ρας στο Δ Ν Τ για να βάλει κάποια τάξη στα του οίκου μας εφ’ όσον
εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε ικανοί για κάτι τέτοιο και εφ’ όσον βαλθήκαμε σύσσωμοι να κοροϊδέψουμε για μία ακόμη φορά τους κουτόφραγκους. Στο κάτω - κάτω ακόμα και η πρώην Σ . Ένωση έγινε
μέλος του Δ Ν Τ , αυτού του αμείλικτου διεθνούς οργανισμού που εθεωρείτο κάποτε ο οικονομικός χωροφύλακας του ιμπεριαλισμού και
του παγκόσμιου καπιταλισμού.
Αλλά ακόμα και γ ι’ αυτό το σενάριο το οποίο αναμφισβήτητα θα
αποτελέσει έτερο πλήγμα για την αξιοπιστία της χώρας, της κυβέρ
νησης και του λαού της και θα ξεσηκώνει υποκριτική θύελλα από
τους υπεύθυνους της κατάντιας αυτής, δεν θα βρεθούμε έτοιμοι. Ού
τε θεσμικά ούτε πολιτικά προετοιμασμένοι. Και θα αποκτήσουμε κι
έναν νέο εχθρό: το ΔΝΤ, το οποίο θα βάλλεται ως το προσωπείο
του απεχθούς ιμπεριαλισμού και των ξένων που ξαναπάτησαν στην
Ελλάδα για να απομυζήσουν ό,τι έχει απομείνει από το αίμα της.
Ό λ α αυτά είναι εύκολο να τα προβλέψει κανείς. Οπως είναι εύκο
λο και να διαγνώσει την πικρή αλήθεια ότι μια πράγματι ρηξικέλευ
θη οικονομική πολιτική εξυγίανση και ανάπτυξη δεν έχει την απαιτούμενη κοινωνική συναίνεση, με βασική ευθύνη και της κυβέρνησης
και της αντιπολίτευσης.
Έ χει κανείς σταθμίσει τις πολιτικές προϋποθέσεις για μια πολιτι
κή σκληρή που εκ των πραγμάτων θα επιβάλει το ΔΝΤ ; Κι αυτή εί
ναι καταδικασμένη σε αποτυχία, πολιτικά ανέφικτη αν δεν υπάρξει
στοιχειώδης συμφωνία των πολιτικών κομμάτων περί τα ουσιώδη.
Αν δηλαδή δεν κατανοήσουν όλοι ότι είναι επιβάτες στο ίδιο καράβι
που αν βυθιστεί θα συμπαρασύρει στον βυθό όλους. Ό τ ι στον λάκκο
που σκάβουν για τους άλλους θα πέσουν οι ίδιοι.
Όσοι έχουν άλλες λύσεις ας τις πουν. Να συζητηθούν δημοσίως
για να καταλάβουν όλοι τι επιλογές υπάρχουν μπροστά στον ελλη
νικό λαό για να διασφαλίσουν όχι μόνο την αυριανή ευημερία και α 
νάπτυξή του αλλά την ίδια την εθνική επιβίωση.
Χωρίς λοιπόν κινδυνολογίες ας συζητήσουμε για ύστατη φορά
ψύχραιμα το μέλλον μας. Ό σο είναι καιρός.
Κ .Β .

Ot Πολιτικοί
Πρόσφυγες
Αυτές τις ημέρες ψηφίζεται
στην Βουλή ένα νομοσχέδιο του
υπουργείου Δημόσιας Τάξης
που ρυθμίζει τα θέματα των αλ
λοδαπών που βρίσκονται στην
Ελλάδα, συμπεριλαμβανομέ
νων και των αλλοδαπών πολι
τικών προσφύγων. Ό ταν είχε
δοθεί στην δημοσιότητα ένα
πρώτο σχέδιο πριν από μήνες,
πολλές οργανώσεις, μεταξύ των
οποίων και το «Ελληνικό Συμ*
βούλιο για τους Πρόσφυγες»
ο
(>

και η «Διεθνής Αμνηστία», εί
χαν διατυπώσει ορισμένες εν
στάσεις, κυρίως σχετικά με την
γενικότερη αυστηρότητα (και
ξενοφοβία) του νομοσχεδίου και
την ελλιπή διασφάλιση των δι
καιωμάτων αυτών που ζητούν
άσυλο και των αλλοδαπών προ
σφύγων. Οι ενστάσεις και οι
παρατηρήσεις αυτές στο μεγα
λύτερο μέρος τους δεν έγιναν α
ποδεκτές, με αποτέλεσμα να
διακινδυνεύσει η χώρα μας για
άλλη μία φορά να θεωρηθεί ότι
δεν σέβεται τις διεθνείς υποχρε
ώσεις της ούτε θεμελιώδη ατο
μικά δικαιώματα.
Μ . Σ τ.

ΣΥΝ: Επιστολόχαρτα πολιτικής.
Φαίνεται πως η Θεμιστοκλέους έχει απαντήσει σε πλείστα όσα α
πό τα ζητούμενα που συνοδεύουν την δημιουργία ενός καινούριου
κόμματος και, ήσυχη πια, ασχολείται με τις λεπτομέρειες. Παρα
δείγματος χάριν, «επιστολαί Γαλανού». Πόσες ήταν οι επιστολές
του φερέλπιδος νέου βουλευτή; Μία, δύο, τρεις, οκτώ ή είκοσι; Πού
δόθηκαν; Πότε δόθηκαν; Ποιοι τις έχουν; Μήπως τις κρύβουν; Και
οι ίδιες τι κρύβουν; Αυτά, και πολλά άλλα.
Βλέπετε ο ΣΥΝ έχει ξεκάθαρη πολιτική θέση για την δίκη στο Υπουργοδικείο, και μπορεί να φροντίζει μόνον για τις λεπτομέρειες
της συνοχής αυτής της πολιτικής. Για παράδειγμα βγαίνει ο κ. Λεντάκης και λέει: «να σταματήσει η δίκη, έχουμε πελώρια εθνικά προ
βλήματα»· βγαίνει ο κ. Κατριβάνος και λέει: «η απόφαση του ΣΥΝ
για παραπομπή σωστή ήταν, αλλά δεν είναι πολιτική προνοητικότητα». Οπότε, σκέφτηκαν στην Θεμιστοκλέους: να πάρουμε μία α
πόφαση που να τους χωράει όλους μέσα- και είπαν «να ολοκληρωθεί
η δίκη», μεν, αλλά, καλού - κακού, «παρακολουθούμε και τις εξελί
ξεις στο Δικαστήριο».
Ετσι, μπορεί ο κ. Κύρκος, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Λογοθέτης, ο
κ. Γιάνναρος να τηρούν τις αποφάσεις της παράταξης «ερμηνεύοντάς» τις. Αυτό εξάλλου είναι και «δημοκρατική κατάκτηση» στην
πολιτική. Με αυτά και άλλα, δεν είναι να απορείς που η πολιτική
στον ΣΥΝ αντί αποφάσεων εκδηλώνεται σε διαλόγους για επιστολό
χα ρτα — ούτε καν επιστολές.
Τ .Κ .

Τουρκικές σφαγές
Η σφαγή του κουρδικού λαού
συνεχίζεται. Αυτή την φορά τον
ρόλο του σφαγέα ανέ^άρε- r

Τουρκία με τις στρατηγικές ε
πιχειρήσεις «αντιποίνων» κατά
των «κατοίκων του Βόρειου Ι 
ράκ», όπως αποκαλούν τους
Κούρδους τ« επίσημα προπα-
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γανδιστικά έντυπα της Ά γκυ
ρας. Ελάχιστες οι διεθνείς φω
νές διαμαρτυρίας και υποτονι
κές οι αντιδράσεις, εφόσον οι
ΗΠΑ και οι άλλοι δυτικοί σύμμαχοι έχουν αναθέσει στην
Τουρκία τον ρόλο του χωροφύ
λακα στην περιοχή. Έ τσι, ο
μαρτυρικός κουρδικός λαός,
χωρίς κράτος και προστασία,
παραδίδεται ακόμη μία φορά
στους γείτονες δημίους του.
Διότι οι «εκκαθαριστικές» αυ
τές επιχειρήσεις θα συνεχι
στούν. Αυταπατάται όμως η
Τουρκία αν πιστεύει ότι θα ξεμ
περδέψει εύκολα με τα 12 εκα
τομμύρια Κούρδων από τους ο
ποίους στερεί στοιχειώδη αν

θρώπινα δικαιώματα και των ο
ποίων την ύπαρξη «αγνοεί».
Ό σο όμως κι αν την στηρί
ζουν οι δυτικοί φίλοι της, η
Τουρκία δεν θα μπορέσει να αποφύγει την έκρηξη, εφόσον δεν
μάθει να συμπεριφέρεται σαν υ
πεύθυνη δύναμη που θέλει μάλι
στα να ανήκει στον ευρωπαϊκό
χώρο. Θα υποχρεωθεί σε μία
άλλη πολιτική στον βαθμό που
τα εγκλήματά της κατά του
κουρδικού λαού ξεσκεπάζονται
καθημερινά ενώπιον της διε
θνούς κοινής γνώμης. Και ως
προς αυτό όλοι έχουν να παί
ξουν κάποιο ρόλο. Η ένοχη
σιωπή των δυτικών κρατών
πρέπει να σπάσει.
Κ .Β .

Κύκλοι ζωής - κύκλοι πολιτικής
Η περιπέτεια της υγείας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ έχει πολλές
όψεις. Πέρα από την ανθρώπινη διάσταση, είναι σαφές ότι το ζήτη
μα αυτό αποτελεί αιτία ή αφορμή, προϋπόθεση ή συνέπεια, αρχή ή
τελική κατάληξη για μία σειρά σχεδιασμούς και υπολογισμούς ψυ
χρά πολιτικού χαρακτήρα. Και αυτό τόσο στο ίδιο το Π Α ΣΟ Κ όσο
και στην κυβέρνηση.
Στην αξιωματική αντιπολίτευση, η «15θήμερη άδεια» των γ ια 
τρών προς τον Πρόεδρο και η δήλωση του κ. Χυτήρη ότι «αυτή την
φορά ο Πρόεδρος πρέπει να ακούσει τους γιατρούς», σημαίνουν πο
λύ περισσότερα από ό,τι ένα απλό επεισόδιο με την υγεία του Προέ
δρου. Και αυτό γιατί, λίγες μέρες μετά την έξοδο του κ. Παπανδρέου από το Γενικό Κρατικό, και ενώ η δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο
διανύει την τελευταία φάση της, η «απαγόρευση της πολιτικής»
στον Πρόεδρο σηματοδοτεί μία εντεινόμενη κατάσταση πολιτικής ομηρίας ενός ολόκληρου πολιτικού χώρου.
Για έναν πολιτικό ηγέτη οι πολιτικοί κύκλοι και οι κύκλοι ζωής
αποτελούν ένα και το αυτό. Θα πρέπει, λοιπόν, με όλη την απαιτούμενη αποτίμηση του έργου και του ρόλου του κ. Παπανδρέου
στην πολιτική ζωή του τόπου, να τεθούν σε κίνηση οι διαδικασίες ε
κείνες που προβλέπονται και στο Π ΑΣΟ Κ , προκειμένου να εξασφαλισθεί η λειτουργία και η συνέχειά του στην πολιτική ζωή. Διότι σή
μερα, το Π Α ΣΟ Κ ούτε λειτουργεί πολιτικά ούτε δείχνει σημεία
συνέχειας· και αυτό εις βάρος των θεσμών και της λειτουργίας όλου
του πολιτικού συστήματος. Η εναλλαγή στην ηγεσία, λοιπόν, είναι
κάτι περισσότερο από ζωτική και αναγκαία.
Τ .Κ .

Μάνος ή Levitours;
Τι κρίμα που όλοι ταξίδεψαν τόσο αργά. Πόσο πιο νωρίς θα είχα
με απαλλαγεί από τις ψευδαισθήσεις. Να, έφτανε ένα ταξίδι του
Μίμη στην Μόσχα, για να τα δει όλα πεντακάθαρα μπροστά του.
Από το περιοδικό «Επτάμισυ», άρθρο του Π. Παπαδόπουλου: «Κι
ήταν αυτή ακριβώς η σκληρή εμπειρία που ώθησε τον Μ. Ανδρου-

λάκη, εμφανώς σοκαρισμένο, να δηλώσει στο Tass: «Το γραφειο
κρατικό σύστημα έχει οδηγηθεί σε τέτοιο μεγάλο εκφυλισμό που...»
και εξηγούσε ότι ήταν πραγματικά οδυνηρό να διαπιστώνει κανείς ιδίοις όμμασι σε τι αδιέξοδα έχει οδηγήσει αυτή την κοινωνία ένα
γραφειοκρατικό κρατικίστικο σύστημα...», και τα λοιπά και τα λοι
πά. Να λοιπόν που θέμα τουρισμού ήταν όλα. Πήγαιναν κάθε καλο
καίρι στις Κυκλάδες. Ενώ αν πήγαιναν τόσα χρόνια, ένα ταξίδι έ
στω, στην Ε Σ Σ Δ , πόσο πιο γρήγορα θα είχαν πάρει τις αποστάσεις
τους από τον «εκφυλισμό». Τα πρώην υψηλά στελέχη του ΚΚΕ και
σημερινοί ανανεωτές του συνασπισμού, ανακαλύπτουν προσφάτως
την Αμερική. Μέσω ταξιδίων στην Μόσχα και «εμφανώς σοκαρισμένοι» από τις «οδυνηρές εμπειρίες», ανακαλύπτουν όσα ο υπόλοι
πος κόσμος έλεγε από την προηγούμενη δεκαετία. Στο ίδιο κλίμα
είχαν προηγηθεί οι ανταποκρίσεις του Γ. Χουλιάρα από την Μό
σχα: «Μιλήσαμε με πολλούς απλούς ανθρώπους. Και καταλάβαμε
πως αυτό που οι εγκέφαλοι του "υπαρκτού σοσιαλισμού” παρουσία
ζαν ως την εναλλακτική λύση στον καπιταλισμό, ήταν έγκλημα και
ουτοπία». Εδώ βοήθησε η συναναστροφή με τους «απλούς ανθρώ
πους».
Προ ημερών ακόμη και ο «Ριζοσπάστης» σχολίαζε τον Π. Τσίμα
που στην ραδιοφωνική του εκπομπή ανατρίχιαζε κι αυτός μαθαίνον
τας τώρα για την οικονομική βοήθεια του ΚΚΣΕ στο ΚΚΕ. Βέβαια
ο «Ριζοσπάστης» που ειρωνεύεται, δημοσιεύει κείμενο του Β. Γε
ωργίου όπου κι αυτός με την σειρά του ανακαλύπτει: «Η ΕΣΣΔ δεν
είναι η αταξική κοινωνία που μας λέγανε οι επίσημοι και πιστεύαμε
πως ήταν». Θυμάμαι ακόμα εκεί γύρω στο ’76, εκείνες τις αξέχα
στες εκδρομές με το Πανεπιστήμιο, τότε που οι πτυχιούχοι, όπως ε
πέβαλλαν οι καιροί, διάλεγαν για τις «εκπαιδευτικές τους εκδρο
μές», τις σοσιαλιστικές χώρες. Πως όλοι, από όλους τους πολιτι
κούς χώρους, γυρνούσαμε αμίλητοι, άφωνοι από όσα είχαμε δει 15
μέρες στον εργατικό παράδεισο. Τότε θυμώναμε, ζηλεύαμε το Πο
λυτεχνείο, αυτούς τους τεχνοκράτες που τον ίδιο καιρό διάλεγαν Ά 
πω Ανατολή όταν εμείς οι συνειδητοποιημένοι τρέχαμε στις Βουλγαρίες.
Πού να ξέραμε τότε ότι αυτά τα ταξίδια έφεραν την πολιτική μας
σκέψη 15 χρόνια μπροστά από τον κ. Ανδρουλάκη.
Απλώς αυτοί δεν έτυχε να ταξιδέψουν νωρίτερα. Τώρα που τα εί
δαν «ιδίοις όμμασι», μιλώντας με τους «απλούς ανθρώπους», τα
λένε. Με προσεγμένες βέβαια διατυπώσεις: οι επίσημοι, οι εγκέφα
λοι, που μας έλεγαν. Ό χ ι πως εμείς είμαστε οι εγχώριοι αντιπρό
σωποι της ουτοπίας, όχι. Εμείς οι αθώοι, οι εύπιστοι, απλώς παρα
πλανηθήκαμε.
Ό ταν όλος ο κόσμος συζητάει τις ευθύνες των ευρωπαίων δια
νοούμενων που από το ’40 - ’50 ήξεραν αλλά δεν μιλούσαν, οι Έ λ 
ληνες μπορούν να δηλώνουν έκπληκτοι το 1991. Δεν πειράζει. Από
όλη αυτή την ιστορία ψευδαισθήσεων τόσα χρόνια, άλλοι βγαίνουν
περισσότερο κι άλλοι λιγότερο στραπατσαρισμένοι. Είναι τουλάχι
στον μίζερο να αναζητάς τις μεγαλύτερες ευθύνες. Το πραγματικό
πρόβλημα είναι αλλού. Από κάτι τέτοια «μικροπράγματα», κατα
λαβαίνεις το μεγάλο πρόβλημα του Συνασπισμού. Τα στελέχη του
ΚΚΕ έχουν συνηθίσει να μιλάνε στην «κομματική βάση», σε οπα
δούς, όπως οι άλλοι μιλάνε στην κομματική πελατεία. Και έτσι συ
νεχίζουν να συμπεριφέρονται, με την ίδια εύκολη σιγουριά πως οι α 
κροατές θα δεχθούν τα πάντα, όπως πάντα. Μόνο που ο Συνασπι
σμός απευθύνεται σε ένα εντελώς διαφορετικό κοινό που έχει μνήμη,
που ξέρει να κρίνει. Που πραγματικά ανατριχιάζει με την ευκολία
των όψιμων Κολόμβων οι οποίοι ανακαλύπτουν το «πρόβλημα» α
φού πια έχει καταρρεύσει. Σκέψου να μην ήταν και ανώτερα στελέ
χη, μέλη Κεντρικών Επιτροπών και Πολιτικών Γραφείων. Μπορεί
να ζήταγαν και τα ρέστα τώρα, γιατί οι υπόλοιποι δεν είχαν προνοήσει από τότε να τους προσφέρουν ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στον
Παράδεισο ώστε να αντιληφθούν έγκαιρα, «ιδίοις όμμασι», το «έγ
κλημα και ουτοπία»
Μ .Γ .
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«Αθήνα —Καθαρή
πόλη»
Θυμόσαστε... Κάτι τέτοια έ
λεγαν όσοι ήθελαν την Δημαρχία, στις εκλογές που έγιναν
πέρυσι τέτοιες μέρες. Και το
μόνο που συμβαίνει, για άλλη
μία φορά, είναι η κούραση και η

οργή που προκαλούνται όταν
νιώθει κανείς να χειροτερεύει
συνέχεια η κατάσταση.
Ό που και να στρέψει κανείς
τα μάτια και την σκέψη του σε
αυτό που λέγεται περιοχή Αθη
νών, δεν μπορεί να βρει κάτι
που να δείχνει αν όχι βελτίωση,
έστω στασιμότητα. Κακό καιρό

κάνει, δυσαρέσκεια· γιατί, αν
βρέχει, οι διακινήσεις επιβραδύ
νονται, οι δρόμοι πλημμυρί
ζουν, τα υπόγεια πνίγονται, τα
ασανσέρ και οι σηματοδότες χ α 
λάνε. Καλό καιρό κάνει; νέφος
θανατηφόρο και ασφυξία.
Η δυσαρέσκεια περισσή και η
αλλοτρίωση του πολίτη απέ

«INSIS»
Η

ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΜΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ

ΘΑ ΧΑΣΕΙ ο κ. Σαμαράς τον τίτλο του «ιπτάμενου υπουργού» χάρη στη σύγχρονη τε
χνολογία; Θα μπορούν σύντομα οι υπουργοί των κρατών μελών της Κοινότητας να
συνεδριάζουν καθισμένοι στα υπουργικά τους γραφεία;
Την απάντηση μας τη δίνει το πρόγραμμα I N S I S : οι αξιωματούχοι των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων και τα διοικητικά στελέχη των κρατών μελών δεν θα σπαταλούν
πλέον χρόνο και χρήμα ταξιδεύοντας, θα εναρμονίζουν τις πολιτικές τους και θα επιλύ
ουν τις διαφορές τους χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της τηλεσυνεδρίασης.
Η ανάγκη της άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των κοινοτικών οργάνων και των διοι
κήσεων των κρατών μελών με την πάροδο του χρόνου έγινε ολοένα εντονότερη. Το
πρόγραμμα IN S IS (Διοργανικό Σύστημα Πληροφοριών Ενοποιημένων Υπηρεσιών)
κάνει,, από το 1982 ήδη, δυνατή την άμεση επικοινωνία μεταξύ κοινοτικών οργάνων
και διοικήσεων των κρατών μελών.
Το πρόγραμμα που βασίζεται στην αρχή: «η καλύτερη μετάδοση πληροφοριών μέ
σω της σύγχρονης τεχνολογίας είναι πρωτεύον ζήτημα» εξελίχθηκε με την πάροδο του
χρόνου σε μέσο ηλεκτρονικής αποστολής μηνυμάτων και εγκατάσταση συστημάτων
τηλεσυνεδριάσεων, με μετάδοση είτε μόνο ήχου είτε ήχου και εικόνας. Εκτός αυτού
διευκολύνει την πρόσβαση σε πληροφορίες κοινοτικού ενδιαφέροντος που φυλάσσονται
σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων με απώτερο στόχο την ομοιογενοποίηση των συστη
μάτων πληροφορικής.
Η στρατηγική του προγράμματος συνίσταται στη συμμόρφωση όλων των συμμετεχόντων οργανισμών στα διεθνή πρότυπα επικοινωνίας έτσι ώστε να υπάρξουν κοινή υ
ποδομή και κοινά πρότυπα.
Το «Διοργανωτικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου» είναι η μία από τις διά
φορες υπηρεσίες εφαρμογής του IN S IS και διευκολύνει την ανταλλαγή μηνυμάτων και
εγγράφων μεταξύ των διοικήσεων των κρατών μελών και των οργάνων της Κοινότη
τας. Οι εργαζόμενοι στην Επιτροπή ήδη επωφελούνται από το ηλεκτρονικό ταχυδρο
μείο και διευκολύνονται στη μεταβίβαση γραπτών κειμένων.
Όσο για τις τηλεοπτικές συνεδριάσεις έχουν αναπτυχθεί πειραματικά με τη σύνδεση
Βρυξελλών και Λουξεμβούργου όπου υπάρχουν στούντιο για την κάλυψη των αναγκών
τους. Επιπλέον, οι συνεδριάσεις αυτές είναι γεγονός για ορισμένες πρωτεύουσες κρα
τών μελών στις οποίες λειτουργούν παρόμοιες εγκαταστάσεις. Το πρόγραμμα στοχεύ
ει, επίσης, στην ανάπτυξη τηλεσυνεδριάσεων που εμπλέκουν περισσότερες από δύο το
ποθεσίες. Ωστόσο έχει επισημανθεί και η ανάγκη ύπαρξης διερμηνέων και κατασκευά
ζονται ήδη ειδικοί θάλαμοι για τη διευκόλυνσή τους.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα πρώτα ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας λειτούρ
γησαν στις Βρυξέλλες, μεταξύ της Επιτροπής και των μονίμων αντιπροσωπειών. Πέν
τε ήταν οι αντιπροσωπείες που χρησιμοποιήθηκαν ως πρόδρομοι μεταξύ των οποίων
και η Ελλάδα (Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες).
Να ελπίσουμε ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα IN S IS δεν θα περιορι
στεί στη συμμετοχή της αντιπροσωπείας της σ’ ένα υποπρόγραμμά του;

Νίκη Τσιλιγκίρογλου

ναντι σε αρχές και αρμόδιους α
κόμη μεγαλύτερη. Στην κατά
σταση της παράλυσης και των
αντιφ α τικώ ν «αποφάσεων»
προστίθεται και η «στρατηγι
κή» διεκδικήσεων ορισμένων ο
μάδων: μετατάσσονται διοικη
τικά υπάλληλοι στα ΗΛΠΑΠ;
δυσεύρετα τα τρόλλεϋ σε όλη
την Αθήνα. Υπάρχει πρόβλημα
χρεωκοπίας στην ΕΑΣ; Κανένα
λεωφορείο στο δρόμο, μέχρις ότου κάποια «επιτροπή» καταλήξει σε «πόρισμα».
Ό μ ω ς, κάπου δεν βρωμάει
μόνον το κεφάλι και δεν φταίνε
μόνον οι συντεχνίες. Πώς να το
κάνουμε; Πρέπει να έχεις τερά
στια αποθέματα αναισθησίας
αλλά και βλακείας για να «κα
βάλάς» το IX «σου» και να κα
τεβαίνεις στην πόλη όταν σε
πνίγει το νέφος και ασφυκτιάς
στην κυκλοφορία. Ό π ω ς και
πρέπει να έχεις ίδιου τύπου α
ποθέματα για να παρκάρεις «ό
που βρεις». Και πολλά άλλα.
Και μην πει κανείς ότι αυτές
οι συμπεριφορές είναι συνέπειες
της «απορρύθμισης του συστή
ματος», κάτι σαν διαμαρτυρία.
Το αντίθετο, τέτοια σύνδρομα
ταιριάζουν γάντι στο «σύστη
μα».
Τ .Κ .

Τόνοι αισιοδοξίας
Μέσα στον γενικό χαμό και
την κατάπτωση, δύο μαθήτριες
από την Θεσσαλονίκη, η Αρετή
Σιναπίδου και η Μαρία Σανσαρίδου, που διακρίθηκαν στο
παγκόσμιο πρωτάθλημα ρυθμι
κής γυμναστικής, δικαιολογη
μένα δίνουν έναν τόνο αισιοδο
ξίας. «Εγώ θέλω να έχω στό
χους στη ζωή μου και να κατα
φέρνω να τους πετυχαίνω», εί
πε η Αρετή. Από πόσους σήμε
ρα στην Ελλάδα ακούγονται τέ
τοια ώριμα και υπεύθυνα λόγια;
Β .Κ .

Οι νήσοι
των ναυαγών
Στον πληθυντικό αριθμό ο
του μποσταντζόγλειου ά-
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Μ έσα

στην

• Φαίνεται πως οι πληροφο
ρίες μας για το ΠΑΝΘΕΟΝ
που δημοσιεύσαμε στο προη
γούμενο τεύχος δεν ήταν και
τόσο ακριβείς. Δεν ήταν όμως
κακοπροαίρετες. Γ ι’ αυτό και
δημοσιεύουμε την οργίλη επι
στολή του περιοδικού μαζί με
τις κυκλοφορίες των μηνιαίων
γυναικείων περιοδικών προς α 
ποκατάσταση των αδικηθέντων.

σματος, αφού πολλά είναι τα
«ξερονήσια», ή τα «Γάτονη
σιά» (μικρή η διαφορά, λένε)
που φαίνεται πως πωλοΰνται ή
ενοικιάζονται για να σωθεί ό
πως - όπως ο δημόσιος κορβα
νάς από το ναυάγιο.
Πρόσφατα, στα «ΝΕΑ» δημοσιεύθηκε και επιστολή του
Γεν. Επιθεωρητή Δασών της
Κρήτης προς τον επικεφαλής
του πρωθυπουργικού γραφείου
Τύπου, κ. Πευκιανάκη, όπου
τον πληροφορούσε για τις επα
φές που είχε με ξένους επιχειρη
ματίες προκειμένου να επενδύ
σουν στο Γαϊδουρονήσι και για
άλλες ενέργειες του, με αντικεί
μενο «προσοδοφόρες» περιοχές
της Κρήτης.
Η κυβέρνηση, βεβαίως, διαψεύδει και κατηγορεί για παρα
πληροφόρηση τα μέσα ενημέρω
σης, την ίδια στιγμή που εμφα
νίζονται κατάλογοι με νήσους
προς εκποίηση, και όταν ο προαναφερόμενος κρατικός λει
τουργός υπευνθυμίζει στον πα 
ντελώς αναρμόδιο κ. Πευκιανάκη ότι ενεργεί κατόπιν υποδεί
ξεων και εντολών μιας κάποιας
«κας βουλευτού».
Για να σοβαρευτούμε όσο
μπορούμε — έστω τώρα που γ ί
ναμε ρεζίλι στον έξω κόσμο:
γιατί δεν βγαίνει η κυβέρνηση

να αναλάβει την ευθύνη των ε
πιλογών της; Πρέπει να τα μα
θαίνουμε από τους ...δασάρχες;
Αυτό, ως προς την διαδικασία.
Διότι ως προς την ουσία, η ρή
ση του Προέδρου του ΣΕΒ κ.
Αργυρού είναι ευστοχότατη:
«Πουλάνε το χαλί για να πλη
ρώσουν την υπηρέτρια». Ας
προσέξουν μήπως το ναυάγιο
παρασύρει και τα σπίτια τους.
Τ .Κ .

Πατάτε; όχι,
χασαέται
Από κασσέττες λίαν αποκα
λυπτικές της πολιτικής και ι
διωτικής ζωής, δημοσίων προ
σώπων, τραπεζικών, νοικοκυ
ρών κτλ., κτλ., χορτάσαμε κα
τά τα σωτήρια έτη 1988 και
1989. Το δαιμόνιο της ελληνι
κής δημοσιογραφίας κατάφερε
φαίνεται τότε να «αποσπάσει»
από τα ενδιαφερόμενο μέρη.
Το «πολύτιμο» αυτό υλικό
το οποίο όμως ουδείς προσκομί
ζει στο Ειδικό Δικαστήριο σή
μερα. Κασσέτται ακούμε και
κασσέτται δεν βλέπουμε. Πού
θα πάει αυτή η κατάσταση; Τι
θα γίνουμε χωρίς κασσέτται; Αγωνιώμεν.
Ε .Υ .Π .

Μ ε τιραγματική έκτιληξη
— έκπληξη δυσάρεστη για το
πόσο ένα περιοδικό σαν το
«ΑΝ ΤΙ» είναι δυνατό να απο
προσανατολίζει την Κοινή
Γ νώ μη μ ε τον χειρότερο
τρόπο— διάβασα στο τεύχος
που κυκλοφορεί το σημείωμα
του συντάκτη σου που αφορού
σε το ΠΑΝΘΕΟΝ.
Είναι απορίας άξιο πώς οι
«πληροφορίες» του είναι ψευ
δείς από την αρχή ώς το τέλος.
Ο συνεργάτης σου, αν ήταν
«μέσα στην ενημέρωση» και ό
χι εντελώ ς... έξω — όπως αποδεικνύεται από τα γραφόμε
να— θα έπρεπε να ξέρει ότι το
«ΠΑΝΘΕΟΝ» θεωρείται σήμε
ρα η εκδοτική επιτυχία της
χρονιάς. Με την είσοδό του,
τον Μάιο, στα μηνιαία έντυ
πα, σχεδόν τριπλάσιασε την
κυκλοφορία του και συναγω νί
ζεται κυκλοφοριακά τα μ ε γ ά 
λα γυναικεία περιοδικά, κερ
δίζοντας συγχρόνως την εμ πι
στοσύνη του διαφημιστικού
• Με το σημείωμα αυτό
— που υπογράφουν οι Σ . Φυντανίδης και Σ . Απέργης
— απάντησε η «Ελευθεροτυ
πία» σε σχετική είδηση του
προηγουμένου τεύχους. Η είδη
σή μας δεν περιείχε βέβαια κα
μιά διάθεση επίθεσης εναντίον
της εφημερίδας — στην οποία
άλλωστε συμπαραστεκόμαστε
στις πρόσφατες διώξεις της με
τον τρομονόμο— και πολύ πε
ρισσότερο δεν στρεφόταν εναν
τίον των διευθυντικών της
στελεχών· δεν είχε καμιά σχέση
με τον τόνο και το ύφος του ση
μειώματος. Ας είναι. Εμείς πα
ρακολουθούμε από κοντά...

Ε

νημέρωση

κόσμου που χαιρέτισε με τα
καλύτερα σχόλια τη «μ ετα 
μόρφωση» του ΠΑΝΘΕΟΝ.
Είναι, λοιπόν, εντελώς επιπό
λαιο — για να μην χρησιμο
ποιήσω άλλη λέξη— να μιλάει
το «ΑΝΤΙ» για «κλείσιμο» του
ΠΑΝΘΕΟΝ που μάλιστα... έ 
χει δήθεν αναγγελθεί στους
συντάκτες, για το ...τεύχος
που κυκλοφορεί.
Οσο για τις απολύσεις συ
ναδέλφων, δεν σημαίνουν τί
ποτε άλλο από αναγκαίο π ε
ριορισμό του προσωπικού ύ
στερα από την μετατροπή του
«Π » σε μηνιαίο έντυπο. Ο
συντάκτης σου θα έτιρεπε να
ξέρει πως τέτοιες απολύσεις α
κολουθούν, δυστυχώς, πάντα
τις αλλαγές στα έντυπα και το
«Π » δεν είναι το πρώτο τιεριοδικό που αναγκάζεται να τις
κάνει.
Φιλικά
Ινώ Κ ω ν σ τ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ
• Και οι κυκλοφορίες
Σεπτεμβρίου των μηνιαίων
γυναικείων περιοδικών στην
Αθήνα:
Σεπτέμβριος
1. ΠΑΝΘΕΟΝ -

Αθήνα

23.827
23.160
ΓΥΝΑΙΚΑ
M A R IE C L A IR E 19.462
19.025
ELLE
V O T R E B E A U T E 18.291
17.562
D IV A

G R A Z IA

2.
3.
4.
5.
6.

Ανάξιο...
Το nepioômô Α/ΥΠ, σ '
ένα απόλυτα ανεύθυνο
«ο ι κακόβουλο δημοW , σήμορα, μας
θέΑβ €0ω στην «Ε» σε...
αναβρασμό, να κάνουμο
Μ φορος αλλαγές.
Μάλλον το nepioômô
χρειάζεται αλλαγή *τον πληροφοριοδότη
του.
Γιατί αυτό ma δον el·
ναι πληροφόρηση eivai
ΑΝΤΙ-ηληροφόρηση, αν
άξια για κάθα διάψευ- !
ση!
Σ.Φ .-Ι.Α. I
-----------------------— J
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Όταν

ot

πολιτικοί σκέφτονται

τους πολιτικούς αρέσει να κυ
βερνούν, στους στρατηγούς να
κάνουν πόλεμο και στους α ν
θρώπους να κάνουν έρω τα...», έλεγε ένα
από τα συνθήματα των φοιτητικών κινητο
ποιήσεων στις ΗΠΑ την δεκαετία του 1970.
Να όμως που στην χώρα μας αποδεικνύεται ότι τέτοιες διαπιστώσεις έχουν σχετική
αξία, από την ώρα που οι πολιτικοί αντί να
κυβερνούν, εξαντλώντας τα χρονικά περι
θώρια της λαϊκής εντολής σύμφωνα με το
Σύνταγμα, προτιμούν να σκέπτονται εκλο
γές...
Εξ ου και η ακατάσχετη εκλογολογία
που έχει ξεσπάσει τον τελευταίο καιρό και υ
ποδηλώνει — πριν απ’ όλα και πάνω α π ’
όλα— την αδυναμία των μεν να κυβερνή
σουν και την αδυναμία των δε να αντιπολιτευθούν
Εν αρχή, βεβαίως, ήτο το ΠΑΣΟΚ που
επεδίωκε να συγκαλύψει την πλήρη αδυνα
μία διατύπωσης συγκροτημένου αντιπολι
τευτικού λόγου που το χαρακτήριζε με το
πολωτικό σύνθημα «εκλογές, εδώ και τώ 
ρ α ....... Μία πολιτική γραμμή άλλωστε
που συμφωνούσε απόλυτα με τις «προσωπι
κές ανησυχίες» του Προέδρου του κ. Α.
Π απανδρέου, ο οποίος — όπως λέγεται—
αντιμετωπίζει τα πάντα μέσα από το στενό
πρίσμα της δικής του δικαστικής εμπλοκής.
Η εκλογολογία αποδείχτηκε στην συνέ
χεια «ασθένεια μεταδοτική», κάτι σαν την
... ιλαρά ή τις ... μαγουλάδες στα δημοτικά
σχολεία...
Κάποιοι επιτελείς της Ν.Δ. νόμισαν ότι
τετραγώνισαν τον κύκλο, όταν «ανακάλυ
ψαν» ότι η Κυβέρνηση μπορεί να επιδοθεί
στην «αναζήτηση του χαμένου χρόνου», με
την εκ νέου απόκτηση της κυβερνητικής της
«παρθενίας», που απώλεσε στο διάστημα
που διέρρευσε από τις 11 Απριλίου του ’90.
«Αναβάπτιση στην κάλπη και την λ α ϊ
κή εντολή» πρότειναν λοιπόν στον πρωθυ
πουργό κ. Κ . Μ η τσ ο τά κ η , στις αρχές της
άνοιξης του 1992, ή και νωρίτερα...
Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν
κυμάνθηκαν μεταξύ πολιτικής και παραπο
λιτικής:

μι

Σ

α) Επίτευξη μιάς ισχυρής κοινοβουλευτι
κής πλειοψηφίας, ώστε ο πρωθυπουργός
«να μην έχει δεμένα τα χέρια και να μ ην
αναλώνεται σε παιχνίδια εσωκομματικών
ισορροπιών. .. ».
β) Δημιουργία της εντύπωσης ότι υπάρ
χει ένα νέο ξεκίνημα και ότι τα λάθη και οι
παραλείψεις που έγιναν από τον Απρίλιο

του ’90 αποτελούν παρελθόν.
γ) Υπέρβαση της κοινωνικής αναταρα
χής που υπάρχει και τείνει να επεκταθεί και
με υποκίνηση του ΠΑΣΟΚ... «Μ προστά
στις εκλογές ποιος θα καθίσει να ασχολη
θεί μ ε τα εισητήρια των λεωφορείων, μ ε
τις μετατάξεις τω ν ΗΛΠΑΠ και τω ν ΗΣΑΠ και μ ε το πόσο στοιχίζει η «σημαία
των ταξί!...», έλεγε χαρακτηριστικά την
περασμένη εβδομάδα στενός συνεργάτης του
πρωθυπουργού.
δ) Οι προτείνοντες τις πρόωρες εκλογές
από το κυβερνητικό επιτελείο επέμειναν ι
διαιτέρως σε μία παραπολιτική διάσταση
του θέματος, με την επισήμανση ότι «ο Ανδρέας είναι αμφίβολο αν μπορεί να ανταποκριθεί, από πλευράς υγείας, στις αυξη
μένες ανάγκες του προεκλογικού α γώ 
να ...»
ε) Οι αστοχίες που παρατητούνται στο
σταθεροποιητικό πρόγραμμα και ιδιαίτερα
το πρόβλημα την δημοσίων ελλειμμάτων,
υποχρεώνουν την κυβέρνηση να πάρει και
άλλα μέτρα λιτότητας, για τα οποία χρειά
ζεται πρόσφατη λαϊκή εντολή.
στ) Τέλος, επισημάνθηκε στον πρωθυ
πουργό ότι η πρόωρη προσφυγή στην κάλπη
του δίνει το επιπρόσθετο πλεονέκτημα του
αιφνιδιασμού και της κατάλληλης προετοι
μασίας, το οποίο βεβαίως δεν θα το έχει αν
υποχρεωθεί να πάει σε εκλογές νωρίτερα α 
πό την λήξη της 4ετίας, εξ αιτίας ενός α 
στάθμητου — για την ώρα— παράγοντα, ό
πως αυτός της υγείας του Προέδρου της Δη
μοκρατίας.
Στους λογους αυτούς πρέπει να προστεθεί
και άλλος ένας που υπολανθάνει, χωρίς να
είναι καθόλου — μα, καθόλου— αμελητέος.
Σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο, αν γίνουν
εκλογές μέσα σε μία διετία από της προη
γούμενες του Απριλίου του 1990, τότε θα ιχύσει η λίστα και όχι ο σταυρός. Πράγμα
που σημαίνει ότι ο κ. Κ. Μητσοτάκης μπο
ρεί να «ξεκαθαρίσει» την κοινοβουλευτική ο
μάδα από τους «μη αρεστούς» και να ενι-

σχύσει τα σημεία στήριξής του μέσα στο
κόμμα...
X

Η «παγίδα»...
Οι εισηγούμενοι τις πρόωρες εκλογές υ
πογράμμισαν, μάλιστα, ότι το ΠΑΣΟΚ κα
τά την προεκλογική περίοδο «θα πέσει μό
νο του μέσα στην πα γίδα της οξύτητας και
της πόλωσης», από την στιγμή που ήδη
— με άξονα τις εξελίξεις στην δίκη— έχει ε·
πιλέξει την στρατηγική της έντασης.
Οι ίδιοι κύκλοι επεσήμαναν ότι «η Ν.Δ.
δεν έχει να χάσει από την πόλωση — το
αντίθετο μ ά λισ τα — πόσο μ ά λλον που το
ΠΑΣΟΚ προηγήθηκε στην δημιουργία τον
κλίματος οξύτητας...».
Ο πρωθυπουργός έτεινε στην αρχή «ευήκοα ώτα» στις εισηγήσεις αυτές... Μάλιστα
σε σύσκεψη στο πολιτικό γραφείο για τις απεργειακές κινητοποιήσεις ο κ. Μητσοτά
κης είπε χαρακτηριστικά: «Αν το παρακά
νουν μ ε την αναταραχή θα τους πάω σε ε
κλογές...». Το ίδιο διερμήνευσε μάλιστα
προς τους βουλευτές της Ν.Δ., διά του
γραμματέα της Κ.Ο. κ. Σημαιοφορίδη,
μετά το γνωστό αποτέλεσμα της ψηφοφο
ρίας στην Βουλή, για την εκλογή νέου αντι
προέδρου.
j,
Αυτά στην αρχή, γιατί μετά επεκράτησαν
πιό ψύχραιμες σκέψεις. Ό λ α τα στοιχεία
που συγκέντρωσαν οι συνεργάτες του πολι
τικού γραφείου έδειξαν ότι κανείς σχεδόν δεν
θέλει εκλογές...
Το αρχικό αυτό συμπέρασμα επιβεβαιώ
θηκε και από ορισμένες σφυγμομετρήσεις
που έγιναν από δύο μεγάλες εταιρείες για το
ίδιο θέμα.
Αλλά δεν αρκούσαν αυτά για την μετά- t
στροφή. Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε και πήρε
τις απόψεις ορισμένων υπουργών, όπως οι
κ.κ. Β α ρβ ετσ ιώ τη ς, Σ α μ α ρ ά ς, Έ β ερ τ,
Α νδριανόπουλος και Κ ο υ β έλ η ς... Κα
νείς απο τους πέντε δεν συνετάχθη με τις αρ
χικές εισηγήσεις περί προσφυγής σε πρόωρες
εκλογές.
W
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νον εκλογές
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Ό π ω ς λέγεται, ιδιαίτερα απορριπτικός
σε κατ’ ιδίαν συνομιλία του με τον πρωθυ
πουργό ήταν ο κ. Α ν δ ρ ια ν ό π ο υ λ ο ς , ο ο
ποίος επέμεινε πω ς «δεν είναι δυνατόν να
φτάσουμε στην κάλττη χωρίς να έχουμε ε 
φαρμόσει ένα μικρό μέρος του προγράμ
ματος για το οποίο ψηφιστήκαμε τον Α 
πρίλιο του 1990».
Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι αρνητι
κός ως προς το ενδεχόμενο διεξαγωγής προ
ώρων εκλογών εμφανίστηκε και ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ Κ ω ν. Κ α ρ α μ α ν λ ή ς,
επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση του ότι
«μόνον όταν μ ία κυβέρνηση είναι στα π ά 
νω της πάει πιο νωρίς στις χά λπ ες. .. ».

Η παρέμβαση
Το όνομα του Προέδρου της Δημοκρα
τίας δεν ενεπλάκη μόνον στην υπόθεση των
εκλογών και της εκλογολογίας... Η κυριότερη εμπλοκή του (και χωρίς την θέληση

του Ρεπόρτερ

του φορέα του...) ήταν στην όλη φιλολογία
που αναπτύχθηκε γύρω από το αίτημα περί
«παρέμβασης Καραμανλή» για να αποκλιμακωθεί η ένταση, το οποίο διατυπώθηκε
από την πλευρά στελεχών της αντιπολίτευσης...
Τα δύο μεγάλα κόμματα, για διαφορετι
κούς λόγους, έδειξαν ότι δεν επιθυμούν τέ
τοιου είδους «πρωτοβουλίες του Προέ
δρου»...
Ο κ. Π απανδρέου, κατ’ αρχήν, ενώ
στην κατ’ ιδίαν συνομιλία του με τον κ. Κα
ραμανλή εμφανίσθηκε συναινετικός και υπέρ
του διαλόγου, με τις δηλώσεις που έκανε
κατά την έξοδό του από το Προεδρικό Μέ
γαρο είπε καθαρά ότι δεν μπορεί να υπάρξει
συνεννόηση με την κυβέρνηση...
Από την πλευρά του ο κ. Μ η τσ ο τά κ η ς
άφησε σαφώς να εννοηθεί από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, πρώτον ότι ο ίδιος δεν
κρίνει χρήσιμη και αποδοτική μία συνάντη

ση των πολιτικών αρχηγών, δεύτερον ότι
και αν ακόμη υπήρχε η πρωτοβουλία Καρα
μανλή, ως πρωθυπουργός και αρχηγός της
Ν.Δ. θα εδέχετο να παρακαθίσει υπό την
προϋπόθεση ότι θα ετηρούντο πλήρη πρα
κτικά, «για να μην λέγονται και άλλα μ έ 
σα και άλλα έξω... » και τρίτον ότι «θεωρεί
ακατανόητο να υπάρξει οποιαδήποτε σύν
δεση μ ε το θέμα της δίκης».
Τπό αυτές τις συνθήκες, από την πλευρά
του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν προχώ
ρησε το θέμα της «πρωτοβουλίας», ούτε υ
πό μορφήν αρχικής σκέψης, εφ’ όσον, κατά
την εκμυστήρευση στενού συνεργάτη «ο
Πρόεδρος θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι,
που δεν θα ερχόταν σε αντίθεση με το
Σ ύντα γμ α , μόνον υπό την τιροϋπόθεση ότι
θα του το ζητούσαν όλοι και με δεδομένο
ότι θα κατέληγε η όλη προσπάθεια σε ένα
αποτέλεσμα κοινά επιθυμητό και αποδε
κτό εξ αρχής»...
□

C a s to n D e sc h a m p s
G. Deu.hump'.
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 1890 ΧΙΟΣ - ΣΜΥΡΝΗ A Ι ΔΙΝΙ - ΕΦΕΣΣΟΣ ΚΑΡΙΑ - ΠΙΣΙΔΙΑ

• Miu συναρπαστική περιή
γηση σε χώρους μαγικούς
φορτισμένους με ιστορία χι
λιετηρίδων όταν ακόμη έσφυζαν από την δημιουργικό
τητα του ελληνισμού.
• Ο ελληνιστής και αρχαιο
λόγος Deschamps δεν «πε
ριηγείται» αλλά η ελληνομάθειά του και η πολυετής παραμονή του στην Ελλάδα
και στην Μικρασία του επιτρέπουν την ακριβή περιγρα
φή, την διεισδυτική ανάλυση και τέλος εξαγωγή συμπε
ρασμάτων για την Οθωμανική Τουρκία, τον ρόλο του ελ
ληνισμού, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ελλήνων
και των αρμενίων. Ετσι λοιπόν οι γοητευτικές περιγρα
φές τύπων, τοπίων και ανθρώπων συμπληρώνονται από σκέ
ψεις και παρατηρήσεις εξαιρετικής σημασίας.
Σελ. 344, 79 φωτογραφίες έγχρωμες και ασπρόμαυρες, και
εκτός κειμένου δύο πανοράματα πολύπτυχα της Σμύρνης,
ενα της Αττάλειας, ένα τυπογραφικό χάρτη της Σμύρνης
και πέντε έγχρ. κάρτες. 3.500 δρχ.
βιβλιοπωλείο

τροχαλία

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1991-1992
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Εισαγωγή στήνΌμαβική Ψυχοθεραπεία
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ: ΕΙσογωγή στή Δυναμική τής Οικογένειας
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ: ΕΙσογωγή στήν Κοινωνική Ψυχιατρική
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ: ΕΙσογωγή στή Δυναμική Ψυχιατρική
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΕΙσογωγή στίς Αξιολογήσεις

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ (Group Analysts)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ151,114 72 ΑΘΗΝΑ · ΤΗΛ.: 644.5140 - 644.7532
Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΓΩΝΙΑ, 114 72 ΑΘΗΝΑ · ΤΗΛ.: 644.7533 · 643.5980

εκδόσεις

Γ ρ ιβ α ίω ν 5 (Πάροδος Σκουφά 64) 106 HO Αθήνα - Τ η λ. 3646426
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αναφορά λοιπόν του Π .Δ. σε συγκε
κριμένες περιοχές αποτελεί «φωτο
γραφική» απεικόνιση γνωστών ξενο
δοχειακών συγκροτημάτων για τα οποία
κατά καιρούς έχουν σημειωθεί σειρά καταγ
γελιών για σωρεία παρανομιών και αυθαι
ρεσιών. Από την πλευρά του ο κ. Μάνος δε
χόμενος ενοχλήσεις και πιέσεις από τους
συγκεκριμένους μεγαλοξενοδόχους εξέδωσε
το Π.Δ. προκειμένου να καλύψει εκτεταμέ
νες αυθαιρεσίεςς και να επιτρέψει παρόμοιες
για το άμεσο μέλλον των συγκεκριμένων
μεγαλοξενοδόχων, οι οποίοι με τον έναν ή
τον άλλον τρόπο κατόρθωναν να αυθαιρε
τούν ασυστόλως χωρίς κυρώσεις και παρά
τους σποραδικούς ελέγχους... ρομαντικών
τοπικών παραγόντων και αρμοδίων υπαλ
λήλων.
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τα υπόλοιπα παρ»

Ένας μεγαλοξενοδόχος που οφελείται
σημαντικά από το Π .Δ . Μάνου είναι ο κ.
Α γγελόπουλος ο οποίος έχει αγοράσει
στην περιοχή Ανισαρά της Κοινότητος Λι-

Π ανόραμα τω ν
α υ θ α ιρ ισ ιώ ν χ α τ ά
τ η ν α ν έ γ ε ρ σ η του
ξ εν ο δ ο χεια κ ο ύ
σ υ γ κ ρ ο τ ή μ α τ ο ς σ τη ν
Α νισ σ α ρ ά . Ό λ α
α υ τά τ ώ ρ α π λέο ν
κ α λ ύ π τ ο ν τ α ι από το
Π ρ ο εδ ρ ικ ό
Δ ιά τ α γ μ α του κ.
Μ ά νο υ.

μένος Χερσονήσου, από τις ομορφότερες και
πλέον τουριστικές περιοχές της Κρήτης, τε
ράστιες παραλιακές εκτάσεις. Φυσικά, προς
αξιοποίηση... Εμφανίζεται ως εκπρόσωπος

if

\ΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΜΑΝΟΥ

α στην άμμο

της ΓΕΤΟΞΕΚ Α.Ε. για την οποία οργιά
ζουν οι φήμες ότι εκπροσωπεί ελβετικά κε
φάλαια καθώς και κεφάλαια του Βατικανού.
Αποτελείται από μικρο-εταιρείες που στην

αρχή εμφανίστηκαν μεμονωμένα προχω
ρώντας στην αγορά εκτάσεων και στην συνέ
χεια συνενώθηκαν υπό την ΓΕΤΟΞΕΚ Α.Ε.
προκειμένου να μην καταβάλουν εισφορές σε

τη ς Χαρίνης Καμπούρογλου

γη. Εκεί λοιπόν ο κ. Αγγελόπουλος κτίζει
δύο μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες — το
ΚΡΕΤΑ ΒΙΛΑΤΖ (422 κλίνες) και το
ΚΝΩΣΣΟΣ ΠΑΛΑΣ (661 κλίνες). Στο
ΚΡΕΤΑ ΒΙΛΑΤΖ — σύμφωνα με τις καταγ
γελίες του κ. Δανέλλη— οι παραβιάσεις πε
ριλαμβάνουν: παραβίαση τον αιγιαλον, υ 
πέρβαση τον συντελεστή δόμησης, της κ ά 
λυψης και τον ύψους των ορόφων καθώς
και υπέρβαση της υποχρεωτικά αφιέμενης
απόστασης από την γραμμή αιγιαλού παραλίας. Επίσης, ενώ στο γήπεδο υπήρχε
από παλιά ένας αγροτικός δρόμος που το
χώριζε στα δύο, ο κ. Αγγελόπουλος τον κατήργησε επιτυγχάνοντας την έκδοση διαφό
ρων αμφιλεγόμενων αποφάσεων. Καταπά
τησε επίσης και τον νόμο του κ. Τρίτση ο ο
ποίος προβλέπει ότι ανά 300 μέτρα θα πρέ-
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πει να διασφαλίζεται ένας τουλάχιστον κά
θετος δρόμος που να οδηγεί στην παραλία
και να διευκολύνει την πρόσβαση των πολι
τών σε αυτήν.
Αυτές οι αυθαιρεσίες σε συνδυασμό με την
ολιγωρία των αρμοδίων υπηρεσιών έχουν
ως άμεση συνέπεια μία από τις ωραιότερες
παραλίες, που πριν λίγα χρόνια ήταν ακόμη
παρθένα, να παρουσιάζει σήμερα μία τραγι
κή εικόνα. Και όχι μόνον αυτό, αλλά το ί
διο το ΤΠΕΧΩΔΕ μέσω του Π .Δ. καλύπτει
και ενθαρρύνει την άναρχη αυτή δόμηση.
Ανάλογες ίσως και μεγαλύτερες είναι οι
παραβάσεις και οι καταστροφές στο περι
βάλλον όπου κτίζεται το ΚΝΩΣΣΟΣ ΠΑ
ΛΑΣ. Αυτό το ξενοδοχειακό συγκρότημα
βρίσκεται στην άκρη του Ανισαρά σε μία πε
ριοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ομορ
φιάς, σε ένα θαυμάσιο ακρογιάλι με άσπρη
άμμο και ολοκάθαρα νερά. Σημαντικότατη
είναι εξάλλου και η αρχαιολογική της αξία
με το βυζαντινό εκκλησάκι του Αη-Γιώργη,
τα ερείπια μιας άλλης παλαιοβυζαντινής εκ
κλησίας του Αγίου Νικολάου, τα περίφημα
νταμάρια από όπου οι Βενετοί εξόρυξαν με
γάλη ποσότητα λίθων για να κτίσουν τα τεί

χη του Μεγάλου Κάστρου του Ηρακλείου
τον 15ο αιώνα, καθώς και ένας ανεμόμυλος
ηλικίας 200 περίπου χρόνων. Ό λ α αυτά τα
πολιτιστικά μνημεία επιβάλλουν και κά
ποιους ιδιαίτερους λόγους για την προστα
σία της περιοχής.
Το Π .Δ ., όπως εκτιμά το ΤΕΕ, κρίνεται
και ως αντισυνταγματικό εφόσον οι απαρά
δεκτες ρυθμίσεις στις οποίες προβαίνει έρ
χονται σε αντίθεση με τα όσα προβλέπει το
άρθρο 24, παράγραφος 2 του Συντάγματος
για την προστασία του περιβάλλοντος. Ε 
κτός όμως από αντισυνταγματικό ελέγχεται
και για την νομιμότητά του σε ό,τι αφορά
την ανέγερση κτισμάτων στην γραμμή πα
ραλίας. Διότι το νέο Π .Δ . μπορεί να αντι
καταστήσει τις διατάξεις του Π .Δ ./2 8 .1 .88
που όριζε την απόσταση από την γραμμή αιγιαλού στα 50 μέτρα για ξενοδοχειακές μο
νάδες. Ό μ ω ς δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υ
περισχύει του Α .Ν . 2344/40, όπως μάλι
στα τροποποιείται από τον 1337/83, άρθρο
23, περί προστασίας των ακτών και ούτε
βεβαίως του Ν .Δ . 439/70 που καθορίζει ως
ελάχιστη απόσταση όλων των κτισμάτων α 
πό την γραμμή αιγιαλού τα 30 μέτρα.

Μαρίνα στο λιμάνι
του Λεωνιδίον;
Μια από τις πιο γοητευτικές γωνιές στην Ελλάδα είναι το Λεωνίδιο και το μικρό
λιμάνι του, η Πλάκα. Χώρος με προσωπικότητα και ιστορία. Το Λεωνίδιο και η
Πλάκα ξεπέρασαν —με μικρές απώλειες— την μανία της τσιμεντολαγνίας, εξάλ
λου είναι και τα δύο παραδοσιακοί οικισμοί.
Ο λόγος όμως για την Πλάκα που, χωρίς να κινδυνολογούμε, κινδυνεύει. Κινδυ
νεύει να αλλάξει φυσιογνωμία. Ο Δήμος αποφάσισε να κατασκευαστεί στην Πλάκα
μαρίνα για τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής.
Όποιος έχει βρεθεί στην Πλάκα, δηλαδή όποιος έχει ιδίοις όμμασι διαπιστώσει
την αρμονική σχέση του φυσικού χώρου με το μικρό λιμάνι, καταλαβαίνει πολύ καλά
τι θα σημαίνει ένα τέτοιο έργο... Το περίεργο είναι ότι αυτό δεν το αντιλαμβάνονται
εκείνοι που κατ’ αρχήν όφειλαν, δηλαδή το δημοτικό συμβούλιο, αλλά και οι άνθρω
ποι του τόπου.
Ευτυχώς όμως ορισμένοι δημότες και φίλοι του Λεωνιδίου αντιδρούν. Με υπόμνη
μά τους μας πληροφορούν ότι:
«Το συγκεκριμένο έργο θα μετατρέψει το λιμάνι της Πλάκας σε λεκάνη συγκέ
ντρωσης αποβλήτων των σκαφών αναψυχής και ακόμα θα αχρηστεύσει την παραλία
που υπάρχει σήμερα. Το έργο πρόκειται να γίνει στον λιμένα της αρχαίας πόλεως
των Πρασιών ο οποίος με την υπ’ αριθμόν 9309/18-4-1969 υπουργική απόφαση, ΦΕΚ
282 τεύχος Β', έχει κηρυχθεί "ιστορικώς διατηρητέο μνημείο” κι έτσι προστατεύεται
από το υπουργείο Πολιτισμού (...). Ακόμη το έργο πρόκειται να γίνει σε λιμάνι παρα
δοσιακού οικισμού, με πολλά διατηρητέα κτίρια. (...). Τέλος σας αναφέρουμε ότι για
το συγκεκριμένο έργο δεν έχει εκπονηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η ο
ποία είναι αναγκαία όχι μόνον γιατί προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.
1850/1986, αλλά και για λόγους ουσιαστικής προστασίας του περιβάλλοντος».
Εμείς προσυπογράφουμε το υπόμνημα και θα θέλαμε να πληροφορηθούμε, τι σκέ
πτεται να κάνει η υπουργός Πολιτισμού κυρία Ψαρούδα - Μπενάκη;
Τ.ΠΑΠ.

Π ρ ό τυ π ο ς
τρ ό π ο ς π α ρ α β ία σ η ς
τ ω ν « γ χ ικ ρ ιμ έ ν ω ν
ο ικ ο δ ο μ ικ ώ ν α δ ο ιώ ν .
Α γ ν ο ο ύ ν τα ι
οι π ρ ο β λ ιπ ό μ ιν ις
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α π ο σ τ ά σ ιις
και άλλα πολλά.
Α λ λ η μ ια ά π ο ψ η
του ξο νο δ ο χο ια κ ο ύ
σ υ γ κ ρ ο τ ή μ α το ς
σ τ η ν Α νισ σ α ρ ά .

«Η σπουδαιότερη και η τιλέον επαί
σχυντη διάταξη — υπογραμμίζει ο Σ π . Δ α
νέ λ λ η ς, αρχιτέκτονας, μέλος της αντιπρο
σωπείας του ΤΕΕ Κρήτης και δημοτικός
σύμβουλος Ηρακλείου— είναι αυτή τιου
προβλέπει ότι για γήπεδο εμβαδου μ εγα 
λύτερου τω ν 50 στρεμμάτω ν είναι δυνα
τόν τα ανεγερθησόμενα χτίρια σε πα ρα
λιακά γήπεδα να τοποθετούνται μέχρι την
γραμμή παραλίας. Α ντί, βεβαίως, της υ
ποχρέωσης που είχαν πριν την έκδοση του
Π .Δ . να απέχουν τουλάχιστον 50 μ . από
τον αιγιαλό. Μ εγάλη σημασία επίσης έχει
και η απόκρυψη που παρατηρείται διότι
στις περισσότερες περιπτώ σεις σημειώνε
ται ταύτιση της γραμμής αιγιαλού μ ε την
γραμμή παραλίας».
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Κ ατ’ αυτόν τον τρόπο λοιπόν ακτές και
παραλίες παραδίδονται προς εκμετάλλευση
και κυριότητα σε ιδιώτες και εκ των πραγ
μάτων καθίσταται απαγορευτική έως και α
δύνατη η πρόσβαση σε αυτές των μη επισκε
πτών των μεγάλων ξενοδοχειακών μονά
δων. Ό μ ω ς η πλέον επώδυνη συνέπεια του
Π .Δ . είναι η μεγάλης κλίμακας και μη ανα
στρέψιμη καταστροφή και αλλοίωση του φυ
σικού περιβάλλοντος αλλά και των πολιτι
σμικών μνημείων.

Ποιοι ωφελούνται
Σύμφωνα με τον κ. Δανέλλη, ο επιχειρη
ματίας Αγγελόπουλος έχει πάρει άδεια για
3 κατοικίες σε τρία διαφορετικά οικόπεδα 4
στρεμμάτων το καθένα. Η άδεια προβλέπει

!00 χ ρ ό ν ω ν . Τι κάν*«

η ■V,Xy l ''^ 'vY‘

Y

για κάθε κατοικία 200 τ.μ. ισόγειο και 20
τ.μ. υπόγειο καθώς και 15 μέτρα όριο από
οικόπεδο σε οικόπεδο. Αγνοώντας τήν ά
δεια συνένωσε τις τρεις κατοικίες σε ένα συ
νεχόμενο σύνολο, έκτισε ισόγειο και πρώτο
όροφο, κατασκεύασε πισίνες χωρίς άδεια, έ
θαψε τον ανεμόμυλο κτίζοντας σε απόσταση
πέντε μέτρων και τέλος κατασκεύασε μαντρότοιχο μέσα στην παραλία. Παραβιάζει ε
πίσης και την εισφορά γης. Αλλά ήδη έχου
με επεκταθεί πολύ...
Έτερος μεγαλοξενοδόχος που επωφελεί
ται των διατάξεων του Π .Δ . και ευνουχίζει
το περιβάλλον είναι ο κ. Κ οκκοτός στην Ελούντα. Πριν καν δημοσιευθεί στην εφημερί
δα της κυβερνήσεως ϊο εν λόγω Π .Δ . ο κ.
Κοκκοτός είχε στα χέρια του αντίγραφό του
το οποίο και προσκόμιζε στις διάφορες υπη
ρεσίες. Ή ταν αυτός που κατ’ εξοχήν πίεζε
τον κ. Κ εφ α λ ο γιά ννη ως υπουργό τουρι
σμού να του επιτρέψει να κτίσει σε απόστα
ση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτή.
Στην κατοχή του βρίσκονται το ΠΟΡΤΟ ΕΛΟΥΝΤΑ ΜΑΡΕ (184 κλίνες) και το ΕΛΟΥΝΤΑ ΜΠΗΤΣ (578 κλίνες), και σήμε
ρα καλυπτόμενος από το Π .Δ. προχωρεί σε
αλλοιώσεις των αιγιαλών μέσα στην θάλασ
σα, δηλαδή σε εκβραχισμούς ενός θαυμά
σιου λιμανιού, ενώ έχει ήδη μπαζώσει ένα
άλλο σε μήκος 8 μ.
Στην παραλία της κοινότητας Φόδελε
λειτουργεί πρόσφατα το ξενοδοχείο ΦΟΔΕΛΕ ΜΠΗΤΣ (346 κλίνες), ιδιοκτησίας
Γιαννικάκη. Οπως μπορείτε να διαπιστώ
σετε από τα έγγραφα - καταγγελίες του κοι
νοτάρχη έχουν σημειωθεί σωρεία παραβιά
σεων της οικοδομικής άδειας και μπάζώμα
του αιγιαλού συνολικής έκτασης 5 στρεμμά
των, εκ των οποίων τα τρία περίπου — μαζί
με την καθορισμένη ζώνη παραλίας— έχουν
ήδη ...δενδροφυτευθεί. Έ χει επίσης κατασκευασθεί και αμφιθέατρο. Στην περίπτωση
αυτή θα πρέπει να μνημονευθούν οι αντιδρά
σεις και η ευαισθησία που έχουν επιδείξει τό-
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σο η κοινότητα Φόδελε όσο και οι αρμόδιες
υπηρεσίες. Πλην όμως, όπως μας κατήγ
γειλαν, δεν κατέστη δυνατόν να κατεδαφι
στούν τα όσα αυθαίρετα προσέθεσε στο ό
μορφο αυτό περιβάλλον ο κ. Γ ια ν ν ικ α κ η ς
καθώς σε όσες δημοπρατήσεις προκηρύχθη
καν για την κατεδάφισή τους δεν προσήλθε
ούτε ένας εργολάβος για να τις αναλάβει.
Φωτογραφικές λοιπόν οι διατάξεις του
Π .Δ. Μάνου για το οποίο οι λιγοστές φω 
νές διαμαρτυρίας που ακούγονται στην Κρή
τη ζητούν την απόσυρσή του. Το ίδιο ζητεί
και το ΤΕΕ προκειμένου να προστατευθεί το
ευαίσθητο οικοσύστημα των ακτών και να
αποκατασταθεί κατά τον δυνατόν το τρωθέν
κύρος των θεσμών και η βάναυση καταπά
τηση της ισονομίας των πολιτών. Είναι τε
λικά κακό να κτίζεις παλάτια στην άμ μ ο...

□
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Η κοινότοπη ιδιαιτερότητα της αγροτιχ
ψ —. σως σε μια χώρα που οι μαθητές του
γυμνασίου καταλαμβάνουν τα σχοX λεία τους διαμαρτυρόμενοι για την ε
παναφορά των εξετάσεων, υποστηρίζοντας
ότι έχουν κάποιες φοβερές απόψεις επί του
θέματος τις οποίες αγνοούν οι αρμόδιοι εκ
παιδευτικοί φορείς της πολιτείας, να μην έ
χει και τόση σημασία ο σχολιασμός των α
γροτικών κινητοποιήσεων. Τουλάχιστον οι
αγρότες είναι μία από τις τελευταίες παρα
γωγικές τάξεις που απέμειναν σ’ αυτό τον
τόπο. Ό μ ω ς ακριβώς γ ι’ αυτό αλλά και
γιατί τα «δεινά» τους, συνεπώς και οι αντι
δράσεις τους, αναμένεται να ενταθούν στο ά
μεσο μέλλον, η συζήτηση των αιτίων που
τους κινητοποιούν δεν είναι εντελώς περιτ
τή. Αναφέρομαι στα αίτια και όχι στην μορ
φή των κινητοποιήσεων γιατί πάλι, μετά τα
όσα συμβαίνουν στο Ειδικό Δικαστήριο υπό
την πεφωτισμένη ορμητικότητα του κ. Τσοβόλα και την άοκνη εντιμότητα του κ. Γαλανού, η εκπόρθηση δι’ ελκυστήρων και το
κάψιμο της νομαρχίας, από τον «λαό» ως
ανώτερο κριτή κάθε τύπου βίας, τα χειρότε
ρα είναι μόνο θέμα χρόνου να τα περιμένου
με. Έτσι η προσοχή για τα γεγονότα του
Ηρακλείου, μοιραία, πρέπει να επικεντρω
θεί στην λιγότερο δημοσιοποιημένη πλευρά
τους: την αδυναμία της ελληνικής γεωργίας
να παρακολουθήσει τις διεθνείς εξελίξεις
στον τομέα και τις αντίστοιχες αλλαγές που
προοιωνίζεται η αναθεωρούμενη Κοινή Α
γροτική Πολιτική. Πρόκειται για αλλαγές
που αν δεν είναι «κοσμογονικές», όπως ι
σχυρίζονται οι Κοινοτικοί κύκλοι, πάντως
επιφέρουν ριζικές ανατροπές στο ισχύον κα
θεστώς της ΚΑΠ. Βασική φιλοσοφία τους εί
ναι η μείωση του προστατευτισμού της ευ
ρωπαϊκής γεωργίας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στις διεθνείς αγορές.
Συνεπώς δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η
απομάκρυνση από την πολιτική στήριξης
των τιμών των αγροτικών προϊόντων και
κυρίως η μείωση της εξωτερικής προστα
σίας, με άμεσες επιπτώσεις στα αγροτικά ει
σοδήματα.
Τεράστια είναι η φιλολογία για τις μεθο
δεύσεις που ακολουθούνται και τα μέτρα
που λαμβάνονται για την επίτευξη του πα
ραπάνω στόχου. Σε ένα σημείο, ωστόσο,
φαίνεται να συμφωνούν σχεδόν όλοι. Οι μη-
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Πέρα από την γενικόλογη συνθηματολογία τω ν κομματικών
μηχανισμών, η εξέγερση των αγροτών του Ηρακλείου δείχνει
την ανετοιμότητα προσαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής
στους κοινοτικούς κανονισμούς, αλλά και τον πολιτικαντισμό
όλης της αντιπολίτευσης που δεν χά νει ευκαιρία για εύκολες
αντικυβερνητικές κορώνες
χανισμοί στήριξης καθώς αφορούν το 90%
της αγροτικής παραγωγής απαιτούν 6070% του συνολικού ύψους των χρηματοδο
τήσεων από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό,
συνεπιφέροντας ένα δυσβάσταχτο δημοσιο
νομικό κόστος.
Môyo για το 1991 οι απαιτήσεις στήριξης
έφθασαν τα 2 δισ. E C U σε πρόσθετους πό
ρους που αναμένεται να διπλασιασθούν τον
αμέσως επόμενο χρόνο, παρά τα ειδικά μέ
τρα «πειθαρχίας» στις προϋπολογισμένες
δαπάνες των γεωργικών ταμείων. Αν συνυπολογισθούν οι πιέσεις για την φιλελευθερο
ποίηση του διεθνούς εμπορίου κατά τις συνο
μιλίες της G A ΤΤ, τα αδιάθετα πλεονάσματα
της υπερπαραγωγικής και υπεραυτάρκους
πια ευρωπαϊκής γεωργίας, η ανάγκη προώ
θησης άλλων τομέων στους οποίους υστερεί
η Κοινότητα (π .χ. βιοτεχνολογία, πληρο
φορική) και η νέα γεωπολιτική πραγματι
κότητα μετά τις ανακατατάξεις στην Ανατο

λική Ευρώπη, η αναθεώρηση της ΚΑΠ απο
τελεί ανεπίστροφη εξέλιξη. Η Ελλάδα δεν
μπορεί παρά κάτω από τις αναγκαιότητες
αυτής της συγκυρίας να αντιμετωπίζει τα
προβλήματα του αγροτικού της τομέα.
Πολύ εύστοχα ο Γ. Πανάγος (εφ. «Κα
θημερινή» 6 /1 0 /9 1 ) εκτιμά ότι το πρόβλη
μα της σταφίδας δεν είναι παρά η «πρόβα
τζανεράλε» για την νέα ΚΑΠ. Το ατύχημα
είναι ότι ελάχιστους αποδέκτες έχει η προει
δοποίησή του, ιδιαίτερα μεταξύ των αγρο
τών, των πολιτικών κομμάτων, των κυβερ
νητικών παραγόντων, των μέσων μαζικής
ενημέρωσης. Και όσον αφορά τους αγρότες
η αντίδρασή τους δεν εκπλήσσει. Ανήκει ί
σως στις ελληνικές παραδοξότητες, για τις
οποίες το βιβλίο «Γκίνες» πρέπει να
ενδιαφερθεί- να έχει διατεθεί 1,7 τρισ.
δραχμές από την ΕΟΚ στην γεωργία, σε μία
δεκαετία (1981 - 1990) που δέσποζε στην
ϊχίαιθρο η αντί - Ë0K δη(χαγωγί^. Πού πήΛ>
λ
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γε αυτός ο πακτωλός, σε σχέση με τα δικά
μας μεγέθη;
Πάντως οι επενδύσεις δημόσιες και ιδιω
τικές χαρακτηρίζονται από άπνοια, η παρα
γωγικότητα βελτιώθηκε ελάχιστα, η αντα
γωνιστικότητα έπεσε κατακόρυφα. Ωστόσο
τα αγροτικά εισοδήματα είχαν, φωτεινή ε
ξαίρεση σ’ όλη την Κοινότητα, ευνοϊκή εξέ
λιξη.
Ο ειδικός ερευνητής Ν. Μαραβέγιας ερ
μηνεύει σαφώς το φαινόμενο: οι ελληνικές
κυβερνήσεις, προκειμένου να μεγιστοποιή
σουν τα εισοδηματικά οφέλη για τους αγρό
τες και βέβαια την συναλλαγματική εισροή
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο, μέσω
αγρονομισματικών χειρισμών κάλυψαν τον
πληθωρισμό ενώ συγχρόνως με συμπληρω
ματικές εθνικές επιδοτήσεις και με την πρα
κτική των αυξημένων, πάνω από τα Κοινοτικά όρια, τιμών που διασφάλιζαν οι συνε
ταιριστικοί οργανισμοί παρέμβασης, διεύρυ
ναν συνεχώς τα εισοδηματικά οφέλη των α 
γροτών. Μόνο στο νομό Ηρακλείου, όπου
και η συγκεκριμένη κινητοποίηση για την
σταφίδα, εισέρεαν από την τελευταία ποσά
της τάξεως των 30 δισ. δραχ.
Στις σημερινές συνθήκες οι ενισχύσεις εξαγωγής δεν νομιμοποιούνται από την Κοινότητα, όπως και οι ενισχύσεις μέσω συνε
ταιρισμών και η κατώτατη εγγυημένη τιμή
συνυπολογιζομένης και της ενίσχυσης
—πια— κατά στρέμμα δεν φθάνει την αντίστοιχη περυσινή. Ιδού λοιπόν η γεύση της
προαναφερθείσας «πρόβας τζενεράλε». Αιφ5
νιδιασμος;
Πέρα από τις διαδικασίες αναθεώρησης

της ΚΑΠ, στην λογική της οποίας οι ενισχύ
σεις παραγωγής για την σταφίδα έπρεπε να
αντικατασταθούν σταδιακά, σε μία τετραε
τία, με ενισχύσεις ανά στρέμμα, με παράλ
ληλη μείωση των μηχανισμών παρέμβασης
για περιορισμένες ποσότητες, το ίδιο προϊόν
αντιμετώπιζε από μακρού προβλήματα αν
ταγωνιστικότητας. Στις «Κατευθύνσεις Α
γροτικής Πολιτικής» του υπουργείου Γεωρ
γίας (εποχή Κώστα Σημίτη) η προειδοποί
ηση ήταν σαφής ήδη από το 1985: «Προ
βληματική στον τομέα αμπελουργίας είναι
η πολιτική διαμόρφωσης των τιμών, ιδιαί
τερα για τη σταφίδα. Οι τιμές παραγωγού
βρίσκονται σε επίτιεδο πολύ υψηλότερο α 
πό τις διεθνείς, μ ε αποτέλεσμα την έλλει
ψη δυνατότητας για προώθηση του προϊό
ντος στην διεθνή αγορά και την δημιουρ
γία τεράστιου κοινωνικού κόστους» (σελ.
90). Τ ι απέγινε έκτοτε;
Η αγροτική εξέγερση δίνει την πιο εύ
γλωττη απάντηση. Και ακόμη πιο εύγλωτ
τη είναι η βεβαιότητα μέλους της Συντονι
στικής Επιτροπής Αγώνα του Ηρακλείου,
ως προς την Κοινοτική στάση: «Λένε πως η
κυβέρνηση δεν μπορεί να παραβιάσει συμ
φωνίες της Κοινότητας, όμως δεν μπαίνει
τέτοιο θέμα. Υπάρχει κάποια ιδιαιτερότη
τα όσον αφορά την σταφίδα. Πέρσι δόθηκε
επιδότηση 45 δρχ. στις εξαγωγές και 10
δρχ. στους συνεταιρισμούς που θα μ ά 
ζευαν σταφίδα. Η Κοινότητα το έμαθε αυ
τό. Δ εν την ενόχλησε όμως γιατί καμιά
άλλη χώρα της δεν παράγει σταφίδα» (εφ.
«Ελευθεροτυπία», 3 /1 0 /9 1 ).
Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς στην άποψη

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

του Λεωνίδα Λουλούδη

αυτή, την συνειδητοποίηση’εκ μέρους των
στελεχών του αγροτικού κινήματος του κύ
ρους και των κυρώσεων των Κοινοτικών
Κανονισμών ή την ενημέρωση περί αυτών
που τους παρέχουν οι αρμόδιοι κρατικοί και
κυβερνητικοί φορείς.
Από κοντά και η αντιπολίτευση, αξιωμα
τική και μη, νίπτει τας χείρας της και συμ
παρατάσσεται με κάθε αντικυβερνητικό αί
τημα, εμπεδώνοντας αργά αλλά σταθερά το
σόφισμα ότι αν πέσει η «ανίκανη» και «επι
κίνδυνη» κυβέρνηση, αυτομάτως θα γίνουν
η αναδιάρθρωση των αμπελώνων, θα παραβιασθεί ανέξοδα το Κοινοτικό καθεστώς, θα
βελτιωθεί η ποιότητα των προϊόντων και θα
καλυφθεί η απόσταση μεταξύ του δικού μας
κοστολογίου και εκείνου των τρίτων χωρών
(στην περίπτωση αυτή πρόκειται ατυχώς
για την Τουρκία). Φυσικά το ευκολότερο
είναι, βραχυπρόθεσμα βέβαια, να μιλάς για
την εκδήλωση «φασιστικού σχεδίου» (ΝΔ)
ή «αιματοκύλισμα του Ηρακλείου» (ΠΑΣΟΚ) ή αφαίρεση «δικαιωμάτων και κα
ταχτήσεων ετών» (ΚΚΕ) ή — με άψογη
ταυτολογία— ότι «οι κινητοποιήσεις των
αγροτών έχουν ως αιτία τα οξύτατα προβλήματά τους» (ΣΤΝ).
Το δυσκολότερο είναι ...αλλά ποιος
νοιάζεται έστω και για το απλώς μη εύκολο
σήμερα; Σε ένα διεθνές περιβάλλον που γ ί
νεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό, εμείς
με αδιατάρακτη βεβαιότητα πιστεύουμε μα
ζί με το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής
ότι όλα μας τα προβλήματα προσαρμογής
στον σύγχρονο κόσμο έχουν, όπως και η
σταφίδα «κάποια ιδιαιτερότητα».
□
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ΡΑΦΑΕΑ ΜΠΙΓΕΝΤΟΤ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ 0 1 45ος, 46ος και 47ος ΤΟΜΟΣ
ψ,

Ή λυγερή
Α. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Λ ό για της πλώρης
ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΤΜΗΣ Σ ταμάτημα
Α. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ
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____ Ε κ δόσεις Νεφέλη

Περάστε και κλείστε την πόρτα
Εκδόσεις Νεφέλη

ΚΑ Τ Α Λ Η Ψ Ε ΙΣ

Ποιος πληρώνει τον βαρκάρη 9
— Η Κυβέρνηση φταίει για τις καταλή
ψεις!
— Και γιατί η Κυβέρνηση;
— Αμ, ποιος φταίει τότε;
— Φταίει η αντιπολίτευση!
Αμ, δε...
Και ενώ τα πολιτικά κόμματα κοντα
ροχτυπιούνται στην Βουλή ανταλάσσοντας κατηγορίες, οι καταλήψεις στα Γ υ
μνάσια της χώρας αυξάνονται. Αλλη
μία γενιά πρώιμων επαναστατών,
Μρηδων αυτή την φορά, γεννήθηκε για
να διεκδικήσει μία καλύτερη μάθηση.
Προϊόν — κι αυτή η γενιά — της αδια
φορίας, της μεμψιμοιρίας και της προ
χειρότητας που χαρακτηρίζει την ζωή
μας, από το σπίτι ώς το Κοινοβούλιο...

πό τη μία στιγμή στην άλλη γίνανε
καταλήψιες. Στο ένα χέρι τα γαριδάκια και στο άλλο ο μαρκαδόρος: « Ό 
χι στις εξετάσεις». Το μήνυμα, στόμα με
στόμα, μέσω των εφημερίδων, μεταδόθηκε
γρήγορα και έτσι σήμερα, περισσότερα από
200 σχολεία της χώρας, γυμνάσια και λύ
κεια (μπήκαν και αυτά στον χορό για συμ
παράσταση) σε σύνολό 1.800, τελούν υπό
κατάληψη. Τίποτα δεν προδιαθέτει για αί
σιο τέλος. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα,
Λάρισα, Πάτρα, Τρίπολη, Χανιά... το ένα
σχολείο κλείνει μετά το άλλο. Ή δη οι μα
θητές από 60 γυμνάσια και λύκεια αποφάσι
σαν πορεία διαμαρτυρίας στο Υπουργείο
Παιδείας.
Η Κυβέρνηση μέσω του αρμόδιου Υπουρ
γού περιορίζεται στο να χαρακτηρίζει το
φαινόμενο των καταλήψεων «αντιδημοκρατικό» και να υπεραμύνεται του νέου συστή
ματος αξιολόγησης και των εξετάσεων ως
μέτρου εκπειδευτικά σωστού και αποδεκτού
από το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Το
ΠΑΣΟΚ κατηγορεί ευθέως την κυβερνητική
πολιτική για την προχειρότητα και το απο
σπασματικά της μέτρα και τονίζει ότι οι εξε
τάσεις είναι η αφορμή.
Ο Συνασπισμός περιορίζεται στο να προ
τείνει «ευελιξία, ευαισθησία και πνεύμα ου
σιαστικής αντιμετώπισης», ενώ το ΚΚΕ
—πιο επαναστατικό— δηλώνει «υπέρ της
δίκαιης και αντικειμενικής αντίδρασης των
μαθητών και η ΚΝΕ, υπέρ των καταλήψε
ων, «ώστε μαζί με τους γονείς και τους εκ
παιδευτικούς να υπάρξουν κατακτήσεις στον
κοινό αγώνα».
Φαίνεται λοιπόν πως το πάθημα από τις
περυσινές μαθητικές κινητοποιήσεις δεν έγι
νε μάθημα, και οι Δον Κιχώτες της ελληνι
κής πολιτικής ζωής εξακολουθούν να βλέ
πουν την εκπαίδευση σαν χώρο κομματικής
κερδοσκοπίας, αδιαφορώντας αν τα λόγια ή
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οι πράξεις τους μπορεί να οδηγήσουν στα ί
δια αδιέξοδα.

Οι επαναστάτες των 14ων Μαιών.
Η έδρα ήταν γεμάτη γαριδάκια, αναψυ
κτικά και γκοφρέτες. Στο κασετόφωνο μου
σική «ραπ» και «χάουζ». Ο Ντόναλντ
Ν τακ... στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Μια σύντομη επίσκεψη στο 61ο Γυμνάσιο
Αθηνών στην Γκράβα που τελεί υπό κατά
ληψη.
ΑΝΤΙ: Τι προσπαθείτε να κερδίσετε;
Μ α θ η τή ς: Δ εν θέλουμε τις εξετάσεις και
όχι μόνο. ..
Μ α θ η τή ς: Θέλουμε καλύτερες συνθήκες
στο σχολείο. Καλύτερη αντιμετώ πιση από
τους καθηγητές.
Μ α θ η τή ς: Το χειμώνα ξεπαγιάζουμε...
είναι τιολλά.
ΑΝΤΙ: Γιατί όμως αντιδράτε μ ε αυτόν τον
τρόπο;
Μ α θ η τή ς: Μόνο έτσι μπορείς ν ’ ακου
στείς σήμερα. Δ εν βλέπεις τι γίνεται;
ΑΝΤΙ: Πού εννοείς;
Μ α θ η τή ς: Παντού. Σ τη ν κοινωνία...
Η κοινωνία, λοιπόν; Και για τον μαθητή
του Γυμνασίου, κοινωνία είναι τα ΜΑΤ και
οι απεργοί που βλέπει στην τηλεόραση, οι
καμένες Νομαρχίες. Είναι η δυσαρέσκεια
που ακούει καθημερινά στο σπίτι του, η ανι
σότητα που συνειδητοποιεί και η αδικία. Εί
ναι 13ών - 14ων ετών και μιλάει για το
«μέσο» και το «ρουσφέτι» και την «βρώμι
κη πολιτική»... «Μόνο έτσι μπορείς να α
κουστείς», δηλώνει, χωρίς και ο ίδιος να εί
ναι σίγουρος γ ι’ αυτό που θέλει «ν’ ακου
στεί».
Ο κ. Σουφλιάς μιλάει για αντιδημοκρατικά φαινόμενα, αντιμετωπίζοντας τους μα
θητές σαν συνδικαλιστές. Οι εξαγριωμένοι
γονείς δυναμιτίζουν ακόμη περισσότερο την
ατμόσφαιρα και οι διώξεις που επιχείρησαν
να ασκήσουν κάποιοι διευθυντές Γυμνασίων
κατά μαθητών, έκαναν την σύγκρουση πιο
πιθανή. Και μη νομίζετε πως πίσω α π ’ τα
παιδιά κρύβεται το ένα ή το άλλο κόμμα,
αυτά ήρθαν εκ των υστέρων — είτε να εκμε
ταλλευτούν την περίσταση για φθηνή αντι
πολίτευση, είτε για να «φτιάξουν οργάνω
ση»— να υποστηρίξουν και να δελεάσουν τα
παιδιά.
Το έναυσμα ήταν αυθόρμητο. Και οι εξε
τάσεις η αφορμή. Γιατί τα παιδιά, με τις
καταλήψεις αυτές, αντιδρούν σε καθετί που
τους προκαλεί αποστροφή. Στον καταπιε
στικό ή αδιάφορο γονιό, στον ημιμηθή εκ
παιδευτικό, στο σπίτι που δεν έχει κήπο,
στην γειτονιά που δεν έχει γήπεδο, στην

του Σταύρου Μ ονεμβασιώτη

κοινωνική αδικία που συνειδητοποίησαν νω
ρίτερα από κάθε άλλη γενιά, και τέλος στις
εξετάσεις που τις νιώθουν σαν έναν επιπλέον
βραχνά στην ζωή τους. Αντιδρούν σε μία
κοινωνία χωρίς αξίες, με θεσμούς από αμφι
σβήτηση, χωρίς πρότυπα και οραματισμούς...
Αντιδρούν σε όλους αυτούς που οδύρονται
έξω από τα κάγκελα των καταλήψεων και
σε όλους αυτούς που νιώθουν να τους εμπαί
ζουν. Αντιδρούν επίσης σ’ όλους αυτούς που
διστάζουν να αντιδράσουν απέναντι σ’ όλ’
αυτά που συμβαίνουν γύρω τους. Και αυτό
είναι που τους κάνει να νιώθουν επαναστά
τες... Ό λ α αυτά φαίνονται αν τους πλησιά
σεις, όχι όμως με ψυχρά ερωτηματολόγια.
Σίγουρα οι περισσότεροι καταλήψιες μα
θητές δεν έχουν μία ολοκληρωμένη και εκ
παιδευτικά σωστή πρόταση για το σύστημα
αξιολόγησης. Με τι κατάρτιση άλλωστε. Ι
σως, δε, αν όλα τα άλλα καθημερινά και επώδυνα είχαν αντιμετωπιστεί, αν το σχο
λείο ήταν πιο φιλικό και η μάθηση πιο ευχά
ριστη, οι εξετάσεις να μην τους ενοχλούσαν.
Οι παράμετροι αυτές όμως στην καθημερινή
πολιτική πρακτική δεν υπολογίζονται. Έ 
τσι, ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι, έ
χουμε ένα κατεστραμένο σχολείο στην Θεσ
σαλονίκη και μία μαθήτρια να κινδυνεύει να
μείνει ανάπηρη.
Ό λ α δείχνουν πως οι καταλήψεις θα
πληθύνουν, η μαγιά που υπάρχει από πέρυ
σι, η νίκη με την απόσυρση των Π .Δ . και
την αλλαγή του Υπουργού Παιδείας πριμο
δοτεί την αυτοπεποίθηση των μαθητών, που
δεν θα διστάσουν. Και εδώ χρειάζεται προ
σοχή.

Μ ία πρόταση
Διαφορετικές απόψεις για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών είναι φυσικό να υ
πάρχουν. Και κανείς, Υπουργός ή άλλος,
δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι βρήκε την λύ
ση. ΤΩΡΑ, λοιπόν, πριν φουντώσουν ακόμη
περισσότερο οι καταλήψεις, ας φερθούμε ό
λοι: κυβέρνηση, κόμματα, Τύπος, συναινε
τικά. Ας αρθεί η εφαρμογή των νέων Προε
δρικών Διαταγμάτων και ας συσταθεί —α
πό κοινού, από κυβέρνηση και αντιπολί
τευση— μία επιτροπή από ειδικούς που θα
καταθέσει το πόρισμά της σε έναν-δυο μήνες
και εφαρμοστεί από την επόμενη σχολική
χρονιά, πειραματικά (για δύο χρόνια).
Ας κάνουμε όλοι, ΤΩΡΑ, ένα βήμα πίσω.
Η μνήμη του Νίκου Τ εμπονέρα δεν επιτρέ
πει και νέα λάθη. Εκτός και αν δεν πρόκει
ται για λάθη...
□
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«...
εχειτό προνόμιο νά προσεγγίζει μιά πρόσφατη
καί οικεία πραγματικότητα από μιά ιδιαίτερη
σκοπιά...»
ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ (Περιοδικό «Η ΛΕΞΗ»)
Φ Α ΙΔ Ω Ν ΤΑΜ ΒΑΚΑΚΗΣ

*Η ύστατη
και τέσσερις
σπουδές

Η ΥΣΤΑΤΗ

Μ ΟΛΙΣ
Κ ΥΚ ΛΟ Φ Ο Ρ Η ΣΕ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ»
ί.Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α.Ε.
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14ο Συνέδριο ΚΚΕ:
Στην Ελλάδα μπορείς ακόμη να υπάρχεις ως
μαρξιστής - λενινιστής, ως συνέχεια του
παρελθόντος σου. Ίσω ς για τί ουδείς αριστερός
ενδιαφέρεται για την Αριστερά και την
πολιτική, ενώ πολλοί ενδιαφέρονται για τον λαό
και το κράτος. Έ τσι, το ΚΚΕ κάνει το 14ο
Συνέδριό του. Έ χ ε ι πολλούς λόγους να μείνει
αυτό που ήταν πάντα.

Τάξη
στην
ορθοδοξία

του Ρεπόρτερ

ί
Ο \ Ιο ΣΪ'ΝΕΔΡΙΟ του ΚΚΕ που
πραγματοποιείται τον προσεχή Δε
κέμβριο αποτελεί την τελευταία, ί
σως, φάση στην μακρόχρονη κρίση που πέ
ρασε το άλλοτε συμπαγές αυτό κόμμα. Έ 
χουν ήδη περάσει κάποιοι μήνες από τις στελεχικές εκκαθαρίσεις των αρχών καλοκαι
ριού, και, στο διάστημα που απομένει μέχρι
το συνέδριο, οι επιτελείς του Περισσού μπο
ρούν να υπολογίζουν ότι η κλονισμένη συνο
χή θα αποκατασταθεί ακόμη περισσότερο.
Σε αυτό θα συνεισφέρει και η ίδια η προσυ
νεδριακή διαδικασία, η οποία ευνοεί την συ
σπείρωση και την «ενδοσκόπηση», μακριά
από αναταράξεις που προξενούνταν χρόνια
τώρα από την διαμάχη των «ορθόδοξων»
με τους εκκαθαρισθέντες ενδοκομματικούς
αντιπάλους τους.

Τ

Μία συγκυρία διαλυτική
ΤΟ 14ο Σ Υ Ν Ε ΔΡ ΙΟ , ωστόσο, δεν μπορεί

με κανέναν τρόπο να συγκριθεί με προηγού
μενα αντίστοιχα σώματα του ΚΚΕ. Οι συγ
κυρίες μέσα στις οποίες πραγματοποιείται
είναι σαφώς αρνητικές, συνοψιζόμενες, κατά
μεγάλο μέρος, σε μια δυναμική περιθωριο
ποίησης του ΚΚΕ. Το τελευταίο δεν αποτε
λεί εξαίρεση στον γενικό «κανόνα» που χα 
ρακτηρίζει την τύχη του τέως Κ.Κ. ή ευρύ
τερων αριστερών σχηματισμών. Στην γηραιά ήπειρο, από τους τελευταίους των «συ
νεπών», το Κ.Κ. Πορτογαλίας, είδε πριν
δύο εβδομάδες την δύναμή του να μειώνεται
κατά 130.000 ψηφοφόρους αγγίζοντας το
διαλυτικό ποσοστό του 8,7% από 13% πε
ρίπου πριν τέσσερα χρόνια. Ας σημειωθεί ό 
τι το Κ.Κ. του Αλβάρο Κουνιάλ ήταν από
τα στηρίγματα στα οποία προσέβλεπε το
ΚΚΕ για να συγκροτήσει την περίφημη «νέα
1 ·1

Διεθνή». Πέρα, όμως, από το Πορτογαλικό
Κ .Κ ., τα άλλα τέως «αδελφά κόμματα»
δεν έχουν καλύτερη τύχη, ούτε τα μικρά ού
τε τα μεγάλα, ούτε τα μετονομασθέντα, ού
τε τα πιστά στον τίτλο και τα εμβλήματά
τους: όλα εμφανίζουν μια τάση συρρίκνωσης
της επιρροής τους πολύ πέρα από την πτώση
που σημείωσαν στο δεύτερο μισό της δεκαε
τίας του ’80.
ΑΛΛΟ ένα στοιχείο που σηματοδοτεί μία
τελείως αρνητική συγκυρία για το 14ο Σ υ
νέδριο του ΚΚΕ, είναι οι αλλαγές στην Σο
βιετική Ένωση. Με ανύπαρκτο, ουσιαστι
κά, το ΚΚΣΕ και με σχεδόν διαλυμένη την
κρατική δομή που υπήρχε μέχρι τις 19 Αυγούστου, ένα κόμμα σαν το ΚΚΕ πλήττεται
σύρριζα στα καταστατικά θεμέλια της ύπαρ
ξής του. Σε αυτό, προστίθεται και η κατάρ
ρευση όλου του «σοσιαλιστικού μπλοκ», η
οποία, αν «απορροφήθηκε» σχετικά ομαλά
στο προηγούμενο, το 13ο Συνέδριο του φετεινού Φεβρουάριου, λόγω της ευελιξίας
που είχαν οι «αναθεωρητές» στην σύνταξη
των «θέσεων της Κ Ε», τώρα, με τους «ορ
θόδοξους» μόνους κυρίαρχους στον Περισσό
αυτή η κατάρρευση δεν παύει να αποτελεί
άλλη μία θεμελιώδη και τραυματική απώ
λεια.
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ είναι τόσο γρήγορες, που
ένας άκαμπτος κομματικός οργανισμός, σαν
το ΚΚΕ, τις καταγράφει σχεδόν αναγκαστι
κά σαν παράγοντες υπονόμευσης αυτής της
ίδιας της συνέχειάς του. Παράδειγμα είναι
και το ότι ενώ σε μία από τις καλοκαιρινές
συνεδριάσεις του ΚΚΕ στο κείμενο γινόταν
λόγος για ανάπτυξη των σχέσεων του ΚΚΕ
με το Κ.Κ. Αλβανίας, τώρα, μπροστά στην
διάλυση που επικρατεί στην γειτονική χώρα
και στην στροφή του Ραμίζ Αλία, ουδείς

στον Περισσό διαννοείται να επιμείνει στο
απονενοημένο σχέδιο για στενότερες σχέσεις
με το κόμμα του Χότζα.
ΙΣΩΣ, όμως, το βασικότερο πλήγμα το
δέχτηκε το ΚΚΕ από την θέση του απέναντι
στο πραξικόπημα στην ΕΣΣΔ: παράγωγο
της κρίσης προσανατολισμού και αξιών που
διέρχεται ο Περισσός αλλά και σαφές δείγ
μα των αντιλήψεών του περί «σοσιαλισμού»
και «δημοκρατίας», η θέση στήριξης των
πραξικοπηματιών του Κρεμλίνου μετατρά
πηκε σε αυτοϋπονόμευση της ηγεσίας του
και ακύρωση των όποιων καιροσκοπικών
βλέψεών της στην «αποκατάσταση της τά
ξης στην σοσιαλιστική πατρίδα», μετά την
συντριβή της λατινοαμερικανικής οπερέττας
που παίχθηκε στην Μόσχα.

Οι «θέσεις τη ς ΚΕ»:
Εμπειρισμός κοιι ορθοδοξία
ΟΙ «ΘΕΣΕΙΣ της ΚΕ» του ΚΚΕ για το
14ο Συνέδριο που δόθηκαν στην δημοσιότη
τα την προηγούμενη εβδομάδα αντικατο
πτρίζουν πάνω απ’ όλα δύο στοιχεία: πρώ
τον την κατάσταση κρίσης του ΚΚΕ και,
δεύτερον, τους άξονες επάνω στους οποίους
επιχειρείται η αποκατάσταση της συνοχής
του και της νομιμότητας της ηγεσίας του.
Στα 4 από τα 6 Κεφάλαια των 65 Θέσεων,
το βασικό θέμα είναι η κρίση του κόμματος,
οι όροι της και οι προτεινόμενες πολιτικές
και προϋποθέσεις «εξομάλυνσης». Ταυτό
χρονα, το κείμενο των «θέσεων» μπορεί να
θεωρηθεί ως μία συνισταμένη αντιλήψεων
που χαρακτηρίζουν την ιδεολογία και την
πρακτική τις οποίες υιοθετεί αυτή την στιγ
μή η ηγετική ομάδα του Κόμματος.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ, το κείμενο των «θέσεων»

Κάτω τα χέρια από την ιστορία
πραξικόπημα, το οποίο χαρακτηρίζεται
«συνταγματική εκτροπή» — γιατί, άραγε;
Τόσα στελέχη του ΚΚΕ, με πρώτο τον X.
Φλωράκη, δεν είπαν ότι προβλεπόταν από
το Σοβιετικό Σύνταγμα;!).
ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΕ, τα 4 5 χρόνια του ψυχρού

Ριζοσπάστης
15-10-91
αποπνικπκός κομφορμισμός, βασισμένος
στον εκφοβισμό και την αχαλίνωτη
κολακεία των χαμηλών ενστίκτων, δεν έχει
καλύψει τα πάντα στην ΕΖΣΔ. Στη φωτογραφία,

Ο

είναι το φτωχότερο σε έκταση και ποιότητα
συνεδριακό ντοκουμέντο που παρήγαγε το
ΚΚΕ. Δεν διαθέτει ούτε τον σχολαστικισμό
της «λενινιστικής» σολομωνικής που διέκρινε παλαιότερα αντίστοιχα κείμενα (9ο και
10ο Συνέδριο ιδιαίτερα), ούτε, πολύ περισ
σότερο βέβαια, τα νέα ζητήματα και κάποια
διάθεση έρευνας και αναζήτησης που χαρα
κτήριζαν τα κείμενα του 12ου και περισσό
τερο του 13ου Συνεδρίου. Συγκριτικά δε
προς την μέχρι τώρα προγραμματική πολι
τική του ΚΚΕ, τα προτεινόμενα για το 14ο
Συνέδριο εκφράζουν μία υποχώρηση προς
παραδοσιακότερες «αντιιμπεριαλιστικές αντιμονοπωλιακές» θέσεις της περιόδου
1974 -1981.
ΣΑΝ ΥΦΟΣ και αντίληψη έχει έναν έντο
νο εμπειρισμό, ο οποίος εκφράζεται κατ’ ε
ξοχήν στην παντελή έλλειψη αναφοράς έστω
και ορισμένων βασικών κριτηρίων που η η 
γεσία του ΚΚΕ πρεσβεύει περί σοσιαλισμού,
πέρα από γενικολογίες εγχειριδιακού χαρα
κτήρα, ορισμένες από τις οποίες υποδηλώ
νουν και μία τάση επιστροφής σε παλαιότερες «συνταγές»: δεν υπάρχει καν η αναφορά
στο ζήτημα του πολυκομματισμού, ούτε
στους τρόπους που το ΚΚΕ θεωρεί ως ενδεδειγμένους για την σοσιαλιστική «μετάβα
ση», ενώ αντίθετα υπάρχει η διαβεβαίωση
ότι ο σοσιαλισμός είναι η «πολιτική εξουσία
της εργατικής τάξης». Ούτε λίγο ούτε πο
λύ, δηλαδή, το ΚΚΕ όχι μόνον εξακολουθεί
να «συζητάει» για θέματα εκτός ημερήσιας
διάταξης, αλλά και το κάνει αυτό όπως τον
«παλιό καλό καιρό» όπου όλα ήταν αυτο
νόητα μέσα στην σιωπή και στα γκούλαγκ.
Βεβαίως, γ ι’ άλλη μια φορά, η θεωρητική
φτώχεια συνδυάζει τον εμπειρισμό με τον
τακτικισμό της καιροσκοπικής στάσης, αφού

διαδήλωση στην Κόκκινη Πλατεία ενάντια στη
μετονομασία του Λένινγκραντ και υπέρ της
διατήρησης του Μαυσωλείου και του Μουσείου
Λένιν στη Μόσχα.

τα μειζονα ζητήματα στρατηγικής και θεω
ρίας παραπέμπονται για περαιτέρω επεξερ
γασία στο αόρατο μέλλον. Το ίδιο γίνεται
και με την ΕΟΚ, όπου η έντονη αντικοινοτική χροιά των «θέσεων» συνδυάζεται με την
παραπομπή του «ζητήματος ΕΟΚ» σε επε
ξεργασία από «ευρύ κομματικό σώμα» μετά
το Συνέδριο.
Γ Ε Ν ΙΚ Ο Τ Ε ΡΑ , η σαφής εντύπωση που
αφήνουν οι «Θέσεις» είναι ότι αυτές αποτε
λούν αναγκαίο κακό ενός Συνεδρίου. Η
φτώχεια και η προχειρότητα του κειμένου
δεν αντανακλούν μόνον μία ανάλογη κατά
σταση πνεύματος στους επιτελείς του Περισ
σού, αλλά και μία βιασύνη πραγματοποίη
σης του Συνεδρίου: υπάρχει ένας αδήριτος
πολιτικός χρόνος που πιέζει να κλείσει τυπι
κά η φάση της κρίσης και της κρίσης νομιμό
τητας όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Ζήτω η παλιά τάξη πραγμάτων
ΑΥΤΟ ΔΕ Ν σημαίνει βέβαια ότι δεν υ

πάρχουν σαφείς απόψεις σε μία σειρά ζητη
μάτων. Αν εξαιρέσουμε τα 12 άρθρα του
2ου Κεφαλαίου (περί «προοδευτικής πολιτι
κής διεξόδου και ανάπτυξης») τα οποία επέχουν θέση θεματολογίου διεκδικήσεων ενός
συνδικάτου, τα περισσότερα από τα υπόλοι
πα κεφάλαια ομιλούν με τρόπο εύγλωττο,
έστω και «φτωχό». Έτσι, στο Ιο Κεφάλαιο
π .χ ., που αναφέρεται στην διεθνή κατάστα
ση, δεν υπάρχει ούτε μία λέξη για την συμ
βολή της περεστρόικα στην νέα διεθνή τάξη
πραγμάτων. Αντίθετα υπάρχει μία ανελέη
τη κριτική στο ΚΚΣΕ και την ηγεσία του α 
πό «αριστερές» θέσεις, μόνον στην πολιτική
που ακολούθησε στο εσωτερικό της ΕΣ ΣΔ
(αλλά και μια ...«αυτοκριτική» για την
πρώτη τοποθέτηση του ΚΚΕ απέναντι στο

πολέμου δεν υπάρχουν αντίθετα «η ύπαρξη
της Ε Σ Σ Δ και tou συστήματος των σοσιαλι
στικών κρατών συνέβαλε να ζήσει η Ευρώ
πη επί 45 χρόνια σε ειρήνη και ασφάλεια».
Αυτή είναι η σαφής θέση του ΚΚΕ για την
«ισορροπία τρόμου» διεθνώς και για τα συ
νακόλουθά της στο εσωτερικό των «σφαι
ρών επιρροής», με τα γκούλαγκ, τις δικτα
τορίες και τις υπό κηδεμονία δημοκρατίες.
Το ΚΚΕ ασφαλώς λυπάται για την κατάρ
ρευση του Συμφώνου της Βαρσοβίας, ίσως
ακόμη και για την αποπυρηνικοποίηση. Ο
πως εκφράζει και την λύπη του —για πρώ
τη φορά— που στην Χάρτα των Παρισίων
της ΔΑ Σ Ε συμπεριλήφθησαν θέσεις περί οι
κονομικής ελευθερίας. Το μόνο, πάντως,
που του απομένει είναι να αυτοεπικυρώνεται
ως απομονωμένος μηχανισμός εκφράζοντας
την αλληλεγγύη του όχι πια προς την
« Ε Σ Σ Δ » , το «παγκόσμιο κομμουνιστικό κί
νημα» και τα «Εθνικοαπελευθερωτικά κινή
ματα» αλλά προς την Κούβα, τους λαούς
του «Τρίτου Κόσμου», τις «δυνάμεις» της
Α. Ευρώπης που «αγωνίζονται για την υπε
ράσπιση της σοσιαλιστικής κοινωνίας» και
εν γένει τα Κ .Κ ., τα αριστερά, προοδευτικά
και οικολογικά κόμματα — έτσι, ατάκτως
ερριμμένα.

Μ νήμες διάσπασης '68
και μαρξισμός - λενινισμός
ΤΑ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ κεφάλαια των «Θέσε

ων» είναι το 3ο (για την «κρίση στο ΚΚΕ»)
και το 4ο (για την «ανασυγκρότηση του
Κόμματος»). Σε αυτά δίνεται το ιδεολογι
κό στίγμα της σημερινής ηγεσίας του ΚΚΕ
και διαγράφεται η ατζέντα των θεμάτων
στην βάση των οποίων επιχειρείται η νομι
μοποίηση των μέχρι τώρα επιλογών της η
γεσίας του και η αποκατάσταση της νόμιμότητάς της. Στο 3ο Κεφάλαιο, η επίθεση η ο
ποία γίνεται στον ΣΥΝ θυμίζει την λογική
και το ύφος του ΚΚΕ στην διαμάχη του με
το ΚΚΕ εσ. Αυτό εκφράζεται προς την ομά
δα των διαγραφέντων στελεχών που συγ
κρότησαν στα πλαίσια του ΣΥΝ την «Κίνη
ση για μια νέα Αριστερά» και προς την
ΕΑΡ.
Σ Τ ΙΣ Θ Ε Σ Ε ΙΣ του 3ου Κεφαλαίου (που,

χαρακτηριστικά, είναι και το μεγάλύτερο ό
λων) , η κριτική ασκείται αναδρομικά, πίσω

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Francis Crick
Νόμπελ Ιατρικής

Ή ΤΡΕΛΟ
ΚΥΝΗΓΗΤΟ
Η διπλή έλικα κι εγώ
• «Κάθε έξυπνος στρατολόγος νέων επι
στημόνων πρέπει να χαρίζει αντίτυπα
αυτού του βιβλίου...»
The New Scientist
• «Διαβάζεται εξαιρετικά ευχάριστα...»
The Times Literary Supplement
• «Έ να ενδιαφέρον βιβλίο για την ιστο
ρία μιας από τις μεγαλύτερες ανακαλύ
ψεις που έγιναν ποτέ».
Linus Pauling - Νόμπελ Χημείας
και Νόμπελ Ειρήνης

Ένα βιβλίο για το μεγαλύτερο
επίτευγμα της βιολογίας στον
20ό αιώνα: την ανακάλυψη της
δομής του γενετικού υλικού όλων
των έμβιων όντων στη Γη- τη δο
μή της διπλής έλικας του DNA.
Σελ. 260, 14 χ 21 εκ., 2500 δρχ.
ε κ δ ό σ ε ις

κάτοπτρο

Ισαύρων 10 και Δαφνομήλη
114 71 Αθήνα, τηλ. 3643272, Fax 3641864

ακόμη και από το 1989, και στρέφεται στα
στελέχη εκείνα που ανέβηκαν νωρίς στον
μηχανισμό («χωρίς πείρα από την σύγχρο
νη ταξική πάλη», «χωρίς να εργασθούν»)
και μετά αποτέλεσαν «μία ιδιόμορφη κομ
ματική ελίτ» με χαρακτηριστικό, ή τον «μι
κροαστικό αριστερισμό» (οι διαφωνήσαντες
«από αριστερά»), ή απόψεις «υπέρβασης
του κόμματος». Στο 3ο Κεφάλαιο, ασκείται
κριτική για την ανάθεση της ηγεσίας του
ΚΚΕ στον Γρ. Φαράκο, όπως και στην αν
τικατάσταση του X. Φλωράκη στην ηγεσία
του ΣΤΝ, αλλά και στη μη αλλαγή της σύν
θεσης στην αντιπροσωπεία του ΚΚΕ στον
ΣΤΝ (όπου επικρατούσαν οι «ρεφορμιστές») μετά το 13ο Συνέδριο. Στο 3ο Κε
φάλαιο, συμπυκνώνεται ύλη ή κριτική που
είχε ασκηθεί στην «αντικομματική ομάδα»
για φραξιονισμό, ρεφορμισμό κ .τ.λ ., ενώ αναδεικνύεται ως κεντρικό ζήτημα η αποκα
τάσταση της «συλλογικότητας» και της «ε
σωκομματικής πληροφόρησης». Αυτό είναι
έως και ευτράπελο, αν σκεφθεί κανείς πόσο
«συλλογικά» και «πληροφορημένα» έγιναν
τα γνωστά πραξικοπήματα στις «συνεδριά
σεις του Σαββάτου» της ΚΕ. Στην ουσία ο
πυρήνας των θέσεων στο 3ο Κεφάλαιο, δεν
είναι άλλος από την ανάγκη της αποκατά
στασης της μοναδικής και κυρίαρχης θέσης
του καθοδηγητικού κέντρου στον κομματικό
ιστό— όρος sin e qu a n on για έναν οργανι
σμό με κάθετη ιεραρχία και πειθαρχική τά 
ξη, όπως το ΚΚΕ. Στο ίδιο αυτό κεφάλαιο
επιχειρείται η αναστήλωση των ιδεολογι
κών αρχών, δηλαδή του «επιστημονικού
σοσιαλισμού» και της «μαρξιστικής λενινιστικής θεωρίας» (s/c!)· την ίδια στιγ
μή, η κυβέρνηση Τζαννετάκη σχεδόν εξαφα
νίζεται ως διάβημα χαρακτηριζόμενη απλή
κίνηση συγκυρίας και με απολογητικό μάλι
στα τόνο («άρνηση ΠΑΣΟΚ για οικουμενι
κού χαρακτήρα κυβέρνηση»), στοιχείο εν
δεικτικό των αναγκών του Περισσού για
σχέσεις (νομιμοποίησής του) με το ΠΑ
ΣΟΚ.

Οργανωτική γυμνασιοθεραπεία
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ που προτείνεται για την α 
νασύνταξη του ΚΚΕ στις 14 θέσεις του 4ου
Κεφαλαίου, είναι ουσιαστικά μία καταγρα
φή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει
σήμερα ο Περισσός, ενδοκομματικά και κοι
νωνικά. Οι προτάσεις του 4ου Κεφαλαίου
σκιαγραφούν ένα σχέδιο αποκατάστασης
των δεσμών του ΚΚΕ με έναν ιστό από κρί
σιμες γ ι’ αυτό ομάδες, από τις οποίες έχει
σχεδόν αποκοπεί.
ΤΟ ΚΥΡΙΟ βάρος, ασφαλώς, κατά την

«λενινιστική» παράδοση, δίνεται στην «ενί
σχυση των δεσμών με την εργατική τάξη»
μέσω της αύξησης της επιρροής του Κόμμα
τος και της στρατολόγησης περισσότερων
στελεχών από εργατικούς χώρους. Παράλ
ληλα, με έντονο ύφος, διεκτραγωδείται η υ
στέρηση του ΚΚΕ στην νεολαία, με αντίστοιχη «στοχοθεσία» και «καθήκοντα».
(Βλ. κυρίως και 5ο Κεφάλαιο, ειδικά αναφερόμενο στην ΚΝΕ και τις επιπτώσεις της
κρίσης του ΚΚΕ σε αυτήν). Η προτεινόμενη
θεραπεία για την οργανωτική ανασύνταξη
του ΚΚΕ δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα
τριτοδιεθνίτικα εγχειρίδια του μεσοπολέ
μου, ως προς τον οργανωτισμό, τον ηθικισμό και τον πρακτικισμό. Προϋποθέσεις αυ
τής της ανασυγκρότησης — που είναι ταυτό
χρονα και αποκατάσταση της εσωτερικής ιε
ραρχίας και πειθαρχίας— είναι η «ενιαία
δράση και ενότητα των γραμμών του Κόμ
ματος» (η συντακτική δομή της φράσης δεν
είναι καθόλου μα καθόλου παράξενη), η
συλλογικότητα και η αποφυγή του «εγωι
σμού» και του «φιλελευθερισμού» (σ.σ. εί
ναι συλλογικό, π .χ . να λες ότι «δεν θα αφήσω 3 0 0 κ ω λ ό π α ιδ α να μ ο υ διαλύσουν το
Κόμμα» — διότι και αυτό ελέχθη κατά των
«αναθεωρητών έκδοσης 1989») και η «α
φοσίωση στους σκοπούς και στόχους του
Κόμματος, στο καταστατικό του».
ΜΕ ΑΥΤΕΣ τις συνταγές, με αρκετές πα
ραινέσεις για «δουλειά», «φροντίδα βελτίω
σης», «εκπλήρωση καθηκόντων», αναβολή
σύνταξης προγράμματος για ευθετότερο
χρόνο, φυγή προς τα κάτω («στη βάση»,
«στην κοινωνία» και όχι «στις κορυφές» θα
πρέπει να δουλεύουν οι «άξιοι κομμουνι
στές»), με λευκό το μητρώο των μελών της
ΚΕ που «ξεκαθάρισαν» το Κόμμα από τα
«διαλυτικά στοιχεία» (μαζί «ξεκαθάρισαν
και τους λογαριασμούς» τους), το ΚΚΕ δεν
μπορεί παρά να επιχειρεί α π λ ώ ς ν α υ π ά ρ 
ξει.

Η ΜΑΧΗ, με τέτοιες προϋποθέσεις, θα
δοθεί μάλλον για να κρατηθεί ένας μηχανι
σμός σε ετοιμότητα προκειμένου να υπερασπισθεί την τιμή και την αξιοπρέπεια των η
γετών του. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει στο
14ο Συνέδριο, και με βάση τις «θέσεις της
ΚΕ», να υπογραφεί πάλι το συμβόλαιο ανά
μεσα στην ηγεσία και τους «μεσαίους» ακτιβιστές· συμβόλαιο νομιμότητας όλων προς
όλους (αναδρομικής και μελλοντικής) και
προσήλωσης των «κάτω» προς τους «επά
νω»· συμβόλαιο, πάνω από όλα, ανασύντα
ξης και αναπαραγωγής της κλειστής κομμουνΐ£ΐ£κή£_κοινωνίας — οσονδήποτε μι
κρής και συρρικνούμενης.
□

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Να έχεις και να μην έχεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

του Αλέχου Βυζάντιου
«Πόθεν έσχες», μόνον «έσχες» ή
«αίσχος»; Ποιον από τους παραπάνω
όρους προτιμάτε για να
χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο της
αναλυτικής εγκυκλίου που πλάσσαρε
«μετά φανών και λαμπάδων» ο
υπουργός Οικονομικών κ. I.
Παλαιοκρασσάς;
Διαλέγετε και παίρνετε. Πάντως
μόνον «πόθεν έσχες» δεν είναι αφού
η Κυβέρνηση για το μόνο που δεν
ενδιαφέρεται είναι για το πού
απέκτησαν, όσοι απέκτησαν,
περιουσιακά στοιχεία.

Σ

υγχωροχάρτι στους κατ’ επάγγελμα
φοροφυγάδες και νέες ευκαιρίες για ό
σους θέλουν να δικαιολογήσουν τα α 
δικαιολόγητα εισοδήματα τους προσέφερε η
Κυβέρνηση μέσω της νέας εγκυκλίου που έ
δωσε στην δημοσιότητα ο υπουργός Οικονο
μικών κ. I. Παλαιοκρασσάς.
0 Υπουργός με την εγκύκλιό του κατόρ
θωσε αφ’ ενός μεν να τινάξει στον αέρα προ
σπάθειες δεκαετιών για την σύλληψη της
φοροδιαφυγής και την καθιέρωση του «πό
θεν έσχες» —που άρχισαν το 1955— αφ’ ε
τέρου να μειώσει τις πιθανότητες μείωσης
του δημοσίου ελλείμματος μέσώ της είσπρα
ξης εσόδων.

Πόθεν έσχε το «πόθεν έσχες»;
Πράγματι, οι πρώτες προσπάθειες σύλ
ληψης της φοροδιαφυγής μέσω κάποιας
μορφής «πόθεν έσχες» κατεβλήθησαν το
1955 χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα για
λόγους κομματικούς κυρίως.
Επί Γεωργίου Παπανδρέου το «πόθεν έ
σχες» έκανε και πάλι την εμφάνισή του, αλ
λά είχε και αυτήν την φορά την τύχη του τό
τε Πρωθυπουργού.
Μετά την μεταπολίτευση και την πτώση
της χούντας, με προσωπική παρέμβαση του
τότε Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή, άρχι
σαν να κινούνται εκ νέου κάποιες διαδικα
σίες. Το ΠΑΣΟΚ στην συνέχεια εξήγγειλε
επανειλημμένα την εφαρμογή του «πόθεν έ
σχες» με πενιχρά φυσικά αποτελέσματα.
Ό μ ω ς, επί Οικουμενικής Κυβέρνησης
και τα τρία κόμματα που συμμετείχαν σε
αυτήν προσυπέγραφαν την εφαρμογή του
«πόθεν έσχες» για να έρθει πριν λίγες ημέ
ρες ο κ. Παλαιοκρασσάς να αθετήσει την υ
πόσχεση της κομματικής παράταξης του και
να υιοθετήσει ακριβώς τα αντίθετα από αυ
τά που συνιστούν το «πόθεν έσχες».

Μία προσεκτική ματιά στο περιεχόμενο
της σχετικής εγκυκλίου μπορεί να πείσει τον
καθένα.
Πρώτα - πρώτα το «πόθεν έσχες» απαι
τεί από κάθε φορολογούμενο να δικαιολογή
σει τις δαπάνες που έκανε για την απόκτηση
των περιουσιακών του στοιχείων. Η εγκύ
κλιος προσδιορίζει ακριβώς το αντίθετο.
Κανένας φορολογούμενος δεν είναι υπο
χρεωμένος να δηλώσει τι διαθέτει σήμερα...
εκτός α π ’ την περίπτωση που προβλέπει ότι
κάποτε θα ρωτήσουν από την εφορία πού
βρήκε τα χρήματα — εφ’ όσον βέβαια θελή
σει κάποτε να αγοράσει ακίνητο ή αυτοκίνη
το ή ο,τιδήποτε περιουσιακό στοιχείο.
Από την άλλη πλευρά πάλι αν ο φορολο
γούμενος δεν έχει ούτε μία δραχμή, αλλά
προσβλέποντας στο μέλλον ότι κάποια πα
ρατυπία ή και παρανομία μπορεί να του αποφέρει χρήματα, δεν έχει παρά να δηλώσει
ψέμματα ότι διαθέτει χρήματα. Ο κ. Πα
λαιοκρασσάς μας διαβεβαιώνει ότι η εφορία
δεν πρόκειται να θίξει κανέναν «ψεύτη».
Ό σοι πάλι με διάφορους θεμιτούς και α
θέμιτους τρόπους απέκτησαν λίγα ή πολλά
στο παρελθόν, κανένα πρόβλημα για την
Κυβέρνηση. Τον κ. Παλαιοκρασσά τον εν
διαφέρει τι θα γίνει από δω και πέρα. Δη
λώστε, λέει, τι αποκτήσατε φέτος και ση
μειώστε το, τον Φεβρουάριο. Έτσι όμως ο
κ. Παλαιοκρασσάς δίνει «συγχωροχάρτι»
σε όλους όσους επί σειρά ετών δεν δηλώνουν
την πηγή προέλευσης των χρημάτων τους.

Παραπλάνηση
Ό μ ω ς υπάρχει και κάτι άλλο, που μπο
ρεί να χαρακτηρισθεί ανήθικο, παραπλανη
τικό και λαϊκίστικο. Πρόκειται για εκείνη
την παράγραφο της εγκυκλίου στην οποία
αναφέρεται ότι απαλλάσσεται από το «πό
θεν έσχες» η αγορά και η ανέγερση πρώτης
κατοικίας μέχρι 120 τ.μ. Βέβαια, όλοι
γνωρίζουμε ότι η απόκτηση μίας κατοικίας,
έστω και πρώτης, των 120 τ.μ ., δεν είναι
εύκολη υπόθεση και απαιτεί μερικά εκατομ
μύρια δραχμές. Για αυτά λοιπόν τα εκατομ
μύρια, λέει ο κ. Παλαιοκρασσάς, δεν πειρά
ζει όπως και αν τα αποκτήσατε, αρκεί να
πήγαν για την αγορά πρώτης κατοικίας.
Επίσης από το «πόθεν έσχες» εξαιρείται
και η αγορά κρατικών ομολόγων. Και εδώ
οι Έλληνες μπορούν να αποκτούν όσα χρή
ματα θέλουν, χωρίς να δηλώνουν από πού
τα απέκτησαν* αρκεί να αγοράζουν κρατικά
ομόλογα.
Έχουν καμιά σχέση όλα αυτά με «πόθεν
έσχες»; Αν το υποστηρίζει αυτό η κυβέρνη
ση τότε αναμφισβήτητα έχει ξεχάσει το νόη
μα των λέξεων.
□

Κ υκλοφορεί σε
3η έκδοση
Γιώργου Γραμματικάκη

Η
Κόμη
της Βερενίκης
Τ ο βιβλίο αυτό αφορά σ' ένα

πείραμα που έγινε πριν από 15 δισεκα
τομμύρια χρόνια. Ο επιστήμονας που το
σχεδίασε δεν είναι m a τριγύρω για να
μας εξηγήσει τι ακριβώς έκανε και,
κυρίως, τι σκοπό εξυπηρετούσε. Ήσαν δε
τέτοιες οι συνθήκες και η θερμοκρασία
του πειράματος, που καθιστούν ανέφικτη
την επανάληψή του στα γήινα εργαστή
ρια. Το πείραμα αυτό ήταν η δημιουργία
του Σύμπαντος".
‘Ή Κόμη της Βερενίκης" ξεδι
πλώνει στα μάτια του αναγνώστη όσα η
επιστήμη κατόρθωσε μέχρι σήμερα να
ξεδιαλύνει για το Σόμπαν που μας περι
κλείει, μας φοβίζει αλλά και μας συναρ
πάζει Βιβλίο με φιλοσοφικές προεκτά
σεις και με έντονο λογοτεχνικό χαρα
κτήρα, ανοίγει νέους δρόμους στη θεώ
ρηση της επιστήμης: Καθώς ο 20ός αιώ
να ς πλησιά ζει στο τέλος του κ α ι ο
άνθρωπος μένει ολοένα μετέωρος σ' έναν
πλανήτη που κινδυνεύει να καταστραφεί,
μήπως είναι καιρός να αναζητήσουμε μια
νέα αντίληψη της Επιστήμης και του
Ανθρωπισμού;
σελ. 145, 1900 δρχ.
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για όσους αγαπούν το καλό βιβλίο
Τθ

1527, 71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Κίνιρίχή διάθεση
ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΓρψαΙων S (πάροδος Σκουφά 64)
ΑΘΗΝΑ τηλ 3646426

Η ΕΡΣΗ ΛΑΓΚΕ
Σύγχρονη 'Ελληνική Πεζογραφία
ΚΪΚΛΟΦΟΡΟΪΝ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ ΝΑΝΟΣ ’Α π ’ τά κόκκαλα βγαλμένη
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Αγάθος
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Α γημα τιμών
ΔΑΛΑΚΟΤΡΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Τό παιχνίδι του τέλους
ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΟΣ Τολμηρές ιστορίες
ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΟΣ Παρ’ όλα αυτά
ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΟΣ Μικρά βήματα
ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΟΣ 'Ημερολόγιο του καύσωνα
ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΑΝΕΣΤΗΣ Τό ξενοδοχείο
καί τό σπίτι καί άλλα πεζά
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΤΟΛΗΣ Τό τελευταίο καταφύγιο
ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πίσω άπό τό χαμόγελο
ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πακτοκράτορας χωρίο
τσή Ζάκυνθος
ΚΕΣΜΕΤΗ ΝΑΤΑΣΑ Τό αιώνιο ρολόι
ΚΟΤΤΣΟΤΚΟΣ ΗΛΙΑΣ Καλύτερα νά νικούσαν οίκόκκινοι
ΛΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ 'Ημερολογιακές σημειώσεις
ΜΑΝΟΠΟΤΛΟΣ ΘΩΜΑΣ Η Πάολα του Ρίο
ΝΟΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Νεράιδα της ’Αθήνας
ΝΟΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Πολυξένη
ΞΕΞΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Που κούκος; Που άνεμος;
ΠΕΛΛΑΣ ΟΜΗΡΟΣ Στάλαγκ VIC
ΠΕΤΣΕΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τό παιχνίδι
ΣΩΤΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΕΡΣΗ 'Εορταστικό
τριήμερο στά Γιάννενα
ΤΣΙΑΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Η Βέσπα
καί άλλα έπαρχιακά διηγήματα
ΧΟΤΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ Ζωή, τήν άλλη φορά
ΧΟΤΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ V Λουσιας
ΧΟΤΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ Τό άλλο μισό
ΧΟΤΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ Μπακακόκ
ΧΟΤΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ Μιά ιστορία του μακρύ χειμώνα

Πρώτο Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας

πήγε στις Ινδίες,
αναζήτησε τους γιόγκι
και τους βρήκε.
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TO ΠΑΖΛ στα Βαλκάνια εμπλουτίζεται. Κατά την συνεχιζόμενη και
« αδιέξοδη γιουγκοσλαβική σύρραξη, την εκρηκτική φτώχεια και οριακή
απορρύθμιση στην Αλβανία και την αστάθεια στους κανόνες και τους
θεσμούς μετάβασης / επίλυσης της κοινωνικής κρίσης στην Ρουμανία,
προστέθηκε ο νέος εκλογικός χάρτης τη£ Βουλγαρίας, εν αναμονή εκείνου
της Τουρκίας, στις μεθαυριανές εκλογές.
ΤΑ Δ Τ Ο τελευταία στοιχεία είναι αλληλένδίτά. Η πολιτική της Άγκυρας
mi
δείχνει μία αξιοσημείωτη συνέχεια τ^αν^ω #ΐάλλαγώ ν στο πολιτικό
προσωπικό του καθεστώτος· κύρια πτυχή αυτής της^πολιτικής είναι η
ολοένα συστηματοποιούμενη σχέση της Τουρκίας με το μουσουλμανικό
στοιχείο εκτός των συνόρων μία σχέση προστασίας - χειραγώγησης,
έκφραση της οποίας αποτελεί και η πολιτική της Άγκυρας απέναντι στο
ισχυροποιημένο τουρκικό κόμμα της νέας Βουλγαρικής Βουλής, ο
ρυθμιστικός ρόλος του οποίου στο αντικομμουνιστικό μπλοκ διακυβέρνησης
της χώρας, δεν ενδιαφέρει μόνον τον τουρκόφωνο πληθυσμό της
Βουλγαρίας, αλλά άμεσα και εμάς: η τουρκική κυβέρνηση, που θα προκύψει
από τις μεθαυριανές εκλογές, θα έχει πολύ περισσότερα τάκ^κά
πλεονεκτήματα στην διάθεσή της για να ανεβάσει τους τόνους στην πολιτική
c της έναντι των χωρών του ευρύτερου χώρου — εν οίς και η Θράκη με τους
κ.κ. Φαίκογλου - Σαδίκ. Σε αυτό, ας συνυπολογισθεί και το ότι η
διακήρυξη της ανεξαρτησίας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης από το τοπικό της
Κοινοβούλιο προέκυψε από μία συμμαχία των καθολικών φιλοκροατικών
δυνάμεων της Ερζεγοβίνης και των μουσουλμάνων της Βοσνίας σε
αντιπαράθεση προς τους φιλοσερβικούς κύκλους που στηρίζονται σε
χριστιανορθόδοξες ομάδες.
ΦΑΙΝΕΤΑΙ πως ο συντονισμός του θρησκευτικού με τον πολιτισμικό
εθνμασμό — με ιστορικές ή όχί ρίζες— συνιστά ένα αντικειμενικό όσο και
εκρηκτικό δεδομένο στην Βαλκανική, πέραν των ποικίλων στρατηγικών των
φορέων των αντίστοιχων κινήσεων και κινημάτων. Και φαίνεται, επίσης,
πως κοινό συστατικό στοιχείο του εθνικισμού και των επίσημων κρατικών
πολιτικών είναι η ολοένα και εντονότερη αναφορά και νομιμοποίησή τόυς σε
μη εσωτερικούς παράγοντες: το Κοσσυφοπέδιο προσβλέπει στην «χείρα»
του Ραμίζ Αλία, οι Μακεδόνες της Σερβίας στην Βουλγαρία ή και στην
Άγκυρα, οι Κροάτες σε κάποια Γερμανία, όπως ακριβώς η Άγκυρα
προσβλέπει στον μουσουλμανισμό, ενσωματώνοντας και ιεραρχώντας τον
στην στρατηγική της ως υπ αριθμόν ένα παράγοντα.
ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟ κατά σειρά τεύχος, λοιπόν, η ενασχόληση του ΑΝΤΙ με τα
«βαλκανικά» — πέραν του πρόδηλου καθ’ ημάς ενδιαφέροντος— δεν είναι
παρά μία ελάχιστη προσπάθεια ανταπόκρισής του στην κεφαλαιώδη σημασία
που έχει αποκτήσει η βαλκανική διάσταση της ιστορίας σήμερα.

Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ ΣΤΗ Β ΟΥΛΓ ΑΡ Ι Α

Πόλωση και το «τρίτο κόμμα» να
Οι εκλογές στην Βουλγαρία
έδειξαν ότι σε αντίθεση με
άλλες ανατολικές χώρες, εδώ
το πρώην ΚΚ διατηρεί υπό
την επιρροή του το 1/3 του
εκλογικού σώματος* η πόλωση
ανάμεσα σε αυτόν τον χώρο
και το αντικομμουνιστικό
μπλοκ είναι το ένα στοιχείο
της πολιτικής κρίσης* το
δεύτερο στοιχείο κρίσης είναι
ότι αυτή η πόλωση
συνδυάζεται με τον ρυθμιστικό
ρόλο που απέκτησε το
«σκληρό» τουρκικό κόμμα: οι
διασυνδέσεις του με την
Άγκυρα δεν είναι παρά
έκφραση άλλου ενός κρίκου της
«προς Δυσμάς» πολιτικής των
Τούρκων.
ο Σοσιαλιστικό Κόμμα Βουλγαρίας
(ΣΚΒ) διατηρεί ακόμη ένα επιβλητι
κό κτίριο στολισμένο με κόκκινες ση
μαίες, στο κέντρο του Σμόλιαν. Με περισ
σότερα από 500 χιλιάδες μέλη, το ΣΚΒ εί
ναι το παλιό κομμουνιστικό κόμμα. Με 50
χιλιάδες κατοίκους, το Σμόλιαν είναι η
πρωτεύουσα της βουλγαρικής Ροδόπης, δύο
βήματα από την Ελλάδα. Στην θέση του
Σμόλιαν υπήρχαν παλιότερα τρία χωριά,
αλλά όπως ο σοσιαλισμός... μετακινούσε
και βουνά, ο σύντροφος Ζίφκωφ, σε διακο
πές στο διπλανό χιονοδρομικό κέντρο του
Παμτιόροβο, είχε την φαεινή ιδέα να ενώσει
τα τρία χωριά και να τα κάνει πόλη.
Το σοσιαλιστικό κιτς που προήλθε ως α
ποτέλεσμα με φόντο το πανέμορφο τοπίο
της Ροδόπης, είναι ίσως το μικρότερο από
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Σμό
λιαν. Τα ποτάμια της περιοχής έχουν θανα
τωθεί λόγω της αλόγιστης εκμετάλλευσης
των τοπικών ορυχείων μολύβδου και ψευ
δαργύρου και γενικώς η οικολογική κατα
στροφή θυμίζει Τσερνομπίλ χωρίς πυρηνική
έκρηξη. Επιπλέον σε αυτή την πολύ φτωχή
περιοχή της Βουλγαρίας, το 50% του πλη
θυσμού είναι Πομάκοι (Βούλγαροι μου

Τ

σουλμάνοι - 300 χιλιάδες σε όλη την
χώ ρα). Σε δεινότερη οικονομική θέση και
από τους ορθόδοξους Βουλγάρους, οι Πομάκοι αποτελούν προνομιακό στόχο του «Κι
νήματος για τα Δικαιώματα και τις Ελευθε
ρίες» (Κ ΔΕ ) όπως ονομάζεται το κόμμα της
τουρκικής μειονότητας.
Η έδρα του τουρκικού κόμματος βρίσκε
ται μερικά χιλιόμετρα νοτιότερα στην περιοχή γύρω από το Κάρτζαλι. Εδώ κατοι
κούν οι περισσότεροι από το 1 εκατ. Τούρ
κους, το 1/10 περίπου του συνολικού πλη
θυσμού της Βουλγαρίας (9 εκατ., σύμφωνα
με την απογραφή του 1989). Υπάρχουν
χωριά τα οποία κατοικούνται αποκλειστικά
από Τούρκους, σε ορισμένα δε μόνον οι κα
θηγητές στα σχολεία είναι Βούλγαροι. « Οι

βουλγαρικοί νόμοι είναι σε αυτά τα μέρη
μια πολύ σχετική 'έ ν ν ο ια ”» παρατηρεί ο
τέως πρωθυπουργός Α ντρέι Λουκιάνωφ,
από τους ηγέτες του ΣΚ Β. Στις δημοτικές
εκλογές της Κυριακής, το ΚΔΕ απέκτησε ε
πιπλέον τον έλεγχο 80 περίπου δήμων και
κοινοτήτων της Βουλγαρίας.

Η Τουρκία ας σώζει την
Βουλγαρία
Λόγω της οικονομικής ανάπτυξης που
γνώρισε τα τελευταία χρόνια και μίας πολι
τικής μαζικών οικονομικών επενδύσεων
στην μετακομμουνιστική Βουλγαρία, η
Τουρκία έχει αυξήσει εντυπωσιακά τις προ
σβάσεις της στην περιοχή. Η προεκλογική
εκστρατεία του ΚΔΕ συνοψίζονταν στην
φράση: «μόνον η Τουρκία μπορεί να σώσει

την Βουλγαρία, με τα 70 της εκατομμύρια
και την φιλία της με τις ΗΠΑ». «Μην φοβάσθε», επαναλάμβαναν στους Τούρκους
και τους Πομάκους οι προπαγανδιστές του

«Η Βουλγαρία πρέπει να φοβάται,
γιατί εμείς έχουμε πίσω μας μία μεγάλη
δύναμη, την Τουρκία».
ΚΔΕ.

Φοβάται η Βουλγαρία την Τουρκία; Το
βέβαιο είναι ότι μία τελευταία απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βουλγαρίας, με
την οποία αποκλείονταν το ΚΔΕ από τις ε
κλογές επειδή το Σύνταγμα απαγορεύει την
δράση θρησκευτικών ή μειονοτικών κομμά
των, ανατρέπονταν μετά από παρέμβαση
του προέδρου Ζέλιο Ζέλεφ. Οι Βούλγαροι
δημοκρατικοί επαναλαμβάνουν σε κάθε ευ
καιρία ότι θέλουν να αποφύγουν τα λάθη του

Ζίφκωφ που με την ακραία καταπιεστική
του πολιτική και την περίφημη εκστρατεία
της μετονομασίας, ουσιαστικά συσπείρωσε
την τουρκική μειονότητα. Προηγουμένως ό
μως, «ο Τούρκος πρωθυπουργός Μεσούτ
Γ ιλμάζ μας είχε ουσιαστικά στείλει ένα
τελεσίγραφο», λέει ο Φ ιλίπ Ισμπέκωφ,
υφυπουργός εξωτερικών στην απερχόμενη
κυβέρνηση. « Ήταν μία ανοικτή παρέμβα
ση στα εσωτερικά μας » .
Το βέβαιο είναι ότι την επομένη των ε
κλογών της Κυριακής, το Κ ΔΕ έμοιαζε να
«σώζει» την Βουλγαρία από μία νέα εκλο
γική αναμέτρηση. Καθώς ούτε η Ένωση
των Δημοκρατικών Δυνάμεων (Ε Δ Δ ) που
κέρδισε τις εκλογές με ποσοστό 35-36%
περίπου, ούτε φυσικά το δεύτερο σε ψήφους
ΣΚΒ (32-33% ) δεν μπορούσαν να σχημα
τίσουν αυτοδύναμη κυβέρνηση, ο κλήρος έ
πεφτε στο Κ ΔΕ που αποκτούσε ρυθμιστικό
ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις.
Ό τα ν τελείωνε το άρθρο, δεν ήταν ακό
μη φανερό αν θα ευδοκιμούσαν οι ελπίδες
της βουλγαρικής ηγεσίας, ένα τέταρτο κόμ
μα, το Αγροτικό, θα περνούσε το όριο του
1%^-itv προβίΓΤϊΕΐ ο εκλογικό<ι^νόμος για
/

κραφ υλάει,...

να εκπροσωπηθεί στην Βουλή. Ηδη, όμως,
η προοπτική να σχηματισθεί κυβέρνηση με
την ανοχή ή με την συμμετοχή του ΚΔΕ, εί
χε διχάσει την βουλγαρική πολιτική σκηνή
σε αυτούς που δεν έβλεπαν κανένα πρόβλη
μα σε μία τέτοια εξέλιξη, δηλαδή στους ηγέ
τες της ΕΔΔ, και σε εκείνους που εξόρκιζαν
με κάθε τρόπο το κακό, όπως το ΣΚΒ.

«Ενώ εμείς μαλώνουμε, αυτοί εξαπλώ
νουν την επιρροή τους και στους Πομάκονς», λέει ο κ. Ισμπέκοφ «μερικά χιλιό
μετρα μακριά από το Σμόλιαν, υπάρχουν
χωριά πομακικά όπου δεν θέλουν να α
κούσουν κουβέντα για Βουλγαρία, παρ'
ό,τι οι Πομάκοι είναι Βούλγαροι. Γι ’ αυτό
εγώ καλώ όλους τους Βουλγάρους να ενω
θούν, ανεξάρτητα από πολιτικές διαφο
ρές», προσθέτει ο κ. Ισμπέκοφ, τον οποίο οι
αντίπαλοί του κατηγορούν ως βασικό υπεύ
θυνο της ζιφκωφικής γενοκτονίας εναντίον
των Τούρκων. «Αλλά η ΕΔΔ και ο Ζέλεφ
κάνουν ό, τι τους πουν οι Αμερικανοί» .

Η βαριά κληρονομιά
Ο μεγάλος πατερούλης της Βουλγαρίας
άφησε μία πολύ βαριά κληρονομιά. Πρώ

του Στέλιου Κούλογλου

τον, ένα μειονοτικό ζήτημα που η λύση του
είναι τόσο εύκολη όσο και ο τετραγωνισμός
του κύκλου: όσο καταπιέζεις την τουρκική
μειονότητα τόσο συσπειρώνεται, κι όσο πε
ρισσότερες ελευθερίες της δίνεις, τόσο περισ
σότερο ανδρώνεται. Δεύτερον, μία οικονο
μία εξίσου εύκολη με τον τετραγωνισμό του
κύκλου: όσο την αφήνεις όπως είναι, τόσο
καταρρέει. Κι όσο προσπαθείς να την μεταρ
ρυθμίσεις, τόσο περισσότερα προβλήματα
δημιουργεί. Και τρίτον ένα σοσιαλιστικό
κόμμα, το οποίο παραμένει δυνατό, επειδή
εκμεταλλεύεται τα προβλήματα που το ίδιο
με άλλο όνομα είχε δημιουργήσει τις προη
γούμενες δεκαετίες.
Το υψηλότατο για τα ανατολικοευρωπαϊκά δεδομένα ποσοστό του ΣΚΒ, οφείλεται
αφ’ ενός στο «τουρκικό χαρτί» που παίζει σε
μία Βουλγαρία που — ας μην το ξεχνάμε—
ήταν υπό τον οθωμανικό ζυγό επί 500 χρό
νια, και αφ* ετέρου στην δυσαρέσκεια των
φτωχότερων στρωμάτων του πληθυσμού α
πό τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Η
— αναγκαία— «θεραπεία σοκ» της οικου
μενικής κυβέρνησης Ποπώφ περιόρισε τον
πληθωρισμό, εξαφάνισε σχεδόν την μαύρη
αγορά και έκανε να επανεμφανισθούν κατα
ναλωτικά αγαθά στα απελπιστικά άδεια κα
ταστήματα.
Την ίδια όμως στιγμή, οι τιμές βασικών
αγαθών πολλαπλασιάσθηκαν τους πρώτους
8 μήνες του 1991 η παραγωγή έπεσε κατά
25% περίπου και 300 χιλιάδες βρέθηκαν
στην ανεργία, πριν καλά - καλά ξεκινήσουν
οι μεγάλης κλίμακας ιδιωτικοποιήσεις που
προβλέπονται από το πρόγραμμα οικονομι
κών μεταρρυθμίσεων. Στον μέσο Βούλγαρο
εργαζόμενο του οποίου ο μισθός δεν ξεπερ
νάει τις 6-8 χιλιάδες δραχμές τον μήνα ξύ
πνησαν τα παλιά κομμουνιστικά ρεφλέξ, ό
ταν όλοι ήταν φτωχοί, αλλά «ίσοι και με ε
ξασφαλισμένα τα γεράματα».

Έ να είναι το κόμμα
Το γεγονός λοιπόν ότι οι απόγονοι της
παλιάς εξουσίας προσπαθούν να εκμεταλλευθούν πολιτικά τα προβλήματα που η πα
λιά εξουσία δημιούργησε, προκαλεί ανάλο
γα αντικομμουνιστικά ρεφλέξ στην αντίθετη
πλευρά. Οι λίγοι που επέλεξαν την πολιτική
του Κέντρου, σε μία πολωμένη κατάσταση
όπου δεν υπάρχουν άλλα χρώματα παρά το
μαύρο και το άσπρο, καταποντίστηκαν στις

εκλογές. Αυτό συνέβη με την ΕΔΔ - κέντρο
την σοσιαλδημοκρατικής κατεύθυνσης διά
σταση της κατ’ ευφημισμόν Ένωσης Δημο
κρατικών Δυνάμεων, και με τους φιλελεύ
θερους διανοούμενους που συσπείρωσε η
ΕΔΔ · φιλελεύθεροι, τρεις διαστάσεις της
ΕΔΔ.
Ο κύριος κορμός της τελευταίας που κέρ
δισε την πρώτη θέση, δεν διστάζει να συμ
μαχήσει και με τον διάβολο (τους Τούρκους
στην συγκεκριμένη περίπτωση), προκειμένου να σχηματίσει αντικομμουνιστική κυ
βέρνηση, να συμπεριφέρεται απέναντι στους
παλιούς συντρόφους στην ΕΔΔ με δογματι
σμό που θα ζήλευε το ΚΚΕ την εποχή του
«ένα είναι το κόμμα» και να συμμαχεί με
τα πιο ακροδεξιά στοιχεία. Μέχρι και τον Iβ ά ν Ν τ ό ν τ σ ε φ , αρχηγό της περίφημης
«Εθνικής Λεγεώνας», συνομιλητή του Χίτλερ και εξόριστο από το τέλος του Β' Π αγ
κοσμίου Πολέμου, υποδέχθηκε η ΕΔΔ 3 μέ
ρες πριν τις εκλογές, προκειμένου να συλλέξει ψήφους από τις ακροδεξιές οργανώσεις
και τους — αυξανόμενους— οπαδούς του τέ
ως βασιλιά. Το ΣΚΒ δεν περίμενε φυσικά
καλύτερη ευκαιρία για να αποδείξει ότι
«παρά τα σοβαρά λάθη τον παρελθόντος»
(τα οποία, με την ευκαιρία, ποτέ δεν αναλύ
ονται) είναι το μόνο που υπερασπίζει την
δημοκρατία.
Μία τέτοια πόλωση είναι ό,τι χειρότερο
μπορεί να συμβεί σε μία χώρα στα πρόθυρα
της οικονομικής κατάρρευσης, με μία πέμ
πτη φάλαγγα στα νότια τμήματά της. Και
με φόντο τα φλέγόμενα Βαλκάνια. Ανεξάρ
τητα από το αν και τι είδους κυβέρνηση θα
σχηματισθεί τελικώς, το βέβαιο είναι ότι η
Βουλγαρία μόλις τώρα μπήκε στο τούνελ
μίας παρατεταμένης πολιτικής κρίσης, με ε
πανειλημμένες εκλογικές αναμετρήσεις (η
πρώτη, για την προεδρία της Δημοκρατίας,
θα πραγματοποιηθεί σε λίγες εβδομάδες)
και χωρίς να διαφαίνεται ο νικητής.
Στα γραφεία του ΣΚΒ, κάτω από ένα
πορτραίτο του Μάρξ, ο γραμματέας της περιοχής είναι αισιόδοξος ότι γρήγορα η εξου
σία θα κερδηθεί ξανά, και μαζί της το υπερ
πολυτελές, μαρμάρινο κτίριο, αυτό από το
οποίο το κόμμα αναγκάστηκε να αποχωρή
σει μετά την πτώση του Ζίφκωφ. «Από τό
τε μένει άδειο», λέει λυπημένα ο σύντροφος
γραμματέας. Και ίσως παραμείνει για πολύ
καιρό ακόμη.
□
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Βούλγαροι και Μακεδονία
του Κ. Βασιλείου
□ Γ ιρ μ α νιχή Ζώνη
^
Ιτα λ ικ ή Ζώνη (1941-43)
Η | Βουλγαρική Ζ ώ νη (1943-44)
^
Ό ρ ια Βουλγαρικής Ζώ νης
1Μ1_ Σημιρινώ αΰνάρα
__Σ ημορινλ 4ρια «καρχιώ ν
•
Σ ημαντικές κέλοις

Η αναζωπύρωση του
«μακεδονικού προβλήματος» δεν
προέρχεται μόνο από τις
επιδιώξεις ανεξαρτησίας των
Σκοπιών και δημιουργίας
αυτοτελούς κρατικής υπόστασης
διεθνώς αναγνωρισμένης για τους
«Μακεδόνες». Και η Βουλγαρία
από την δική της πλευρά έχει
μπει στο παιχνίδι με τις δικές
της επιδιώξεις.
Η MoxcSoviot υπό γςρμανιχή,
βουλγαρική και ιταλική Κατοχή
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κατάρρευση του κομμουνιστικού κα
θεστώτος άνοιξε τους ασκούς του
Αιόλου αλλά και την όρεξη για μια
άλλη πολιτική. Βεβαίως, η βουλγαρική
γραμμή διαφέρει από την γραμμή των Σκο
πιών. Η βουλγαρική πλευρά δέχεται ότι δεν
υπάρχει μακεδονική εθνότητα και ότι ο όρος
Μακεδονία είναι γεωγραφικός. Ωστόσο, η
βουλγαρική κυβέρνηση έχει δηλώσει
(27 /2 /9 1 ) ότι θα αναγνωρίσει την ανεξαρ
τησία της «Δημοκρατίας της Μακεδονίας»,
ευθυγραμμιζόμενη με την αμερικανική πολι
τική για την οποία πολλές υποθέσεις διατυ
πώνονται ως προς τις πραγματικές της επι
διώξεις.
Για την Βουλγαρία, οι «Μακεδόνες» εί
ναι Βούλγαροι και η «μητρική τους γλώσσα
βουλγαρική». Κατά συνέπεια, όπου υπάρ
χουν «Βούλγαροι» θα πρέπει η μητέρα πα
τρίδα να διεκδικήσει γι’ αυτούς δικαιώματα
μειονότητας. Ουδέν το μεμπτόν επ’ αυτού,
εφόσον όμως βρεθούν «Βούλγαροι».
Δύο είναι οι βάσεις πάνω στις οποίες χτί
ζεται η νέα αυτή πολιτική: α) η αποκήρυξη
του κομμουνιστικού παρελθόντος και της
πολιτικής του ΚΚ στο «Μακεδονικό» και
β) η ανασύσταση της Οργάνωσης IMRO -

UMS (Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατι
κή Οργάνωση - Ένωση Μακεδονικών Συλ
λόγων).
Η Οργάνωση πραγματοποίησε το «Β’
Μεγάλο Μακεδονικό Συνέδριο», στην πό
λη Μπλαγκόεβγκραντ (25-27 Μαΐου
1991) σαν «συνέχεια», μετά από 60 χρό
νια, του Α’ Συνεδρίου (1933). Μολονότι
στο Συνέδριο συμμετείχαν κυρίως ηλικιω
μένα άτομα, εντούτοις, τα όσα ελέχθησαν ε
κεί αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δια
θέσεις της βουλγαρικής πολιτικής. Στο Συ
νέδριο συμμετείχαν επίσης και εκπρόσωποι
«Μακεδονικών Πατριωτικών Οργανώσε
ων» από τις Ην. Πολιτείες, τον Καναδά,
την Ευρώπη και την Αυστραλία. Οι οργα
νωτές ισχυρίζονται ότι στην Αμερική ζουν
100.000 περίπου «Μακεδόνες Βούλγαροι»
(γι’ αυτούς βέβαια δεν ζητούν από τον Bush
να τους αναγνωρίσει ως μειονότητα), ο δε
εκπρόσωπός τους Γ χεόργχι Λεμπάνωφ
μετέφερε και μήνυμα Bush] Η οργάνωση
εκδίδει εφημερίδα με τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
που αν και περιορισμένης κυκλοφορίας προ
βάλλεται ως η εφημερίδα «της αλήθειας»

(sic).

όσο κατά την έναρξη όσο και κατά την
λήξη του Συνεδρίου ο πρόεδρος της Ορ
γάνωσης Ν τ . Γκότσεφ είπε πολλά και εν
διαφέροντα πράγματα. Κατηγόρησε κατ’
αρχήν Σέρβους και Έλληνες ότι θέλουν να
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«καταστρέψουν την βουλγαρική εθνική ε
νότητα» και ζήτησε από την ελληνική κυ
βέρνηση να δώσει τα δικαιώματα που στερεί
στους «συμπατριώτες του» στην «Μακεδο
νία του Αιγαίου». Ζήτησε δηλαδή να επαναποκτήσουν εκείνα τα δικαιώματα που εί
χαν στην εποχή του Σουλτάνου (!) οι ανύ
παρκτοι Βούλγαροι στην Ελλάδα (όπως
λειτουργία βουλγαρικών σχολείων και εκ-

κλησιών). Kt αυτό στο όνομα της «συνερ

γασίας ανάμεσα στον βουλγαρικό και ελ
ληνικό λαό». Κι ακόμη ζήτησε το άνοιγμα
των «μισητών συνόρων».
Ό σο για τους «Μακεδόνες» των Σκο
πιών τόνισε ότι «οι ίδιοι ξέρουν πως κι αυ

και την Ελλάδα τότε θα επιλυθεί και το
«μακεδονικό ζήτημα»!

Σ

το Συνέδριο δεν εκπροσωπήθηκε επί
σημα η βουλγαρική κυβέρνηση, αλλά
παραβρέθηκαν στελέχη της Ενωσης Δημο

τοί είναι παιδιά του Συμεών και απόγονοι
του Σαμουήλ», δηλαδή Βούλγαροι. Τους
ζήτησε να «ενώσουν τα χέρια» για να επιτε
θούν στον «κοινό εχθρό», την Ελλάδα, βε
βαίως με ειρηνικά μέσα. Ό χ ι αγριότητες,
όπως στο παρελθόν.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ο
μιλία του αντιπροέδρου της Οργάνωσης
Στογιάν Μπογιατσίεφ που ζήτηοε εξα
σφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθε
ριών του βουλγαρικού λαού που βρίσκεται
έξω από τα σύνορα της Βουλγαρίας, στην
Βαλκανική χερσόνησο. Ο ίδιος, απευθυνό
μενος στην Ελλάδα, είπε:

«Εσείς, λοιπόν, κύριοι, που θέλετε να
έχουμε καλές σχέσεις, γιατί δεν τις βοηθά
τε να γίνουν τιραγματικά καλές; θ α πρέ
πει να παραδεχτείτε πλέον ότι αυτοί οι κά
τοικοι της Μακεδονίας του Αιγαίου είναι
Μακεδόνες Βούλγαροι».
Ό που, πλέον, αντιλαμβάνεται κανείς ότι
η Ελλάδα θα πρέπει να αποφασίσει αν οι κά
τοικοί της στην Μακεδονία είναι «Μακεδό
νες», όπως θέλουν τα Σκόπια ή «Μακεδό
νες Βούλγαροι» όπως θέλουν ορισμένοι
στην Βουλγαρία!
Παρών εκεί και ο πρόεδρος του Μακεδο
νικού Επιστημονικού Ινστιτούτου (ιδρύ
θηκε το 1923) καθηγητής Σαπχάρεφ, που
έκανε λόγο για την αδικία που έγινε στο Συ
νέδριο του Βερολίνου το οποίο και διαχώρι
σε την Μακεδονία στα σημερινά της σύνορα.
Τέλος, κάποιος εκπρόσωπος από τις ΗΠΑ,
ο Ματσούρεφ, ούτε λίγο ούτε πολύ, εξέφρασε την πεποίθησή του πως άμα καταργηθούν τα σύνορα ανάμεσα στην Βουλγαρία
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κρατικών Δυνάμεων και ο πρόεδρος του
βουλγαρικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμ
ματος. Δόθηκε μεγάλη σχετικά δημοσιότη
τα από τα κρατικά Μέσα Μαζικής Ενημέ
ρωσης και παρασχέθηκαν διάφορες διευκο
λύνσεις από κρατικούς οργανισμούς σε όσους
ήθελαν να παρευρεθούν στο Συνέδριο. Το
παρών του έδωσε και ο Μητροπολίτης Νευροκοπίου Π οιμήν.
Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι στην
Πολιτική Διακήρυξη του Συνεδρίου αναφέρεται ότι η «κατάσταση των Βουλγάρων

γία της Οργάνωσης.
Οι παλαίμαχοι της IMRO διεκδικούν επί
σης και την βραχύβια «ηρωική εξέγερση»
του Ilinden (της ημέρας του Αγίου Ηλία)
το 1903 που καταπνίγηκε από τους Οθω- j
μανούς. Αλλά την παράδοση αυτή BtexBiκούν και τα Σκόπια. Σαν αντίβαρο απέναντι
στην Οργάνωση 1MRO που διεκδικεί όλους
τους «Μακεδόνες» ως Βουλγάρους, τα
Σκόπια έχουν δύο φιλικές οργανώσεις. Η
μία έχει την βάση της στην «Μακεδονία του
Πιρίν» και αποκαλείται Ενωμένη Μακεδο
νική Οργάνωση Ilinden, συστήθηκε στις
14/11/1989 από τον Γκεόργκι Σολούνσκι. Ισχυρίζεται ότι έχει 500 μέλη. Η άλλη
είναι η οργάνωση Ilinden Ανεξάρτητη - IM
RO, έχει βάση την Σόφια και ισχυρίζεται ό
τι έχει 600 μέλη. Και οι δύο οργανώσεις εί
ναι ανεπίσημες εφόσον τα βουλγαρικά δικα
στήρια δεν τις έχουν αναγνωρίσει.
ι οργανώσεις αυτές προπαγανδίζουν
την άποψη των Σκοπιών και επιμένουν
ότι είναι «Μακεδόνες». Σχετική έκθεση της
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στην Μακεδονία τον Αιγαίου προκαλεί α
νησυχία» κι ότι αυτοί στερούνται «εθνικών
δικαιωμάτων».
Στην Διακήρυξη εκφράζεται μάλιστα και
διαμαρτυρία διότι οι Έλληνες αποκαλούν
τους «Βουλγάρους» που ζουν στην Ελλάδα
«σλαβόφωνους Έλληνες».
Οι παλαίμαχοι της Οργάνωσης δεν παρέλειψαν βέβαια να επιτεθούν κατά της πο
λιτικής του ΚΚ στο παρελθόν. Πράγματι,
δύο απογραφές στην Βουλγαρία, το 1946
και το 1956 εβάπτισαν τους κατοίκους της
«Μακεδονίας του Πιρίν» Μακεδόνες, ενώ
ανάλογα με την συγκυρία ο πληθυσμός της
περιοχής αυτής τύχαινε «ανάλογης» μετα
χείρισης από την πολιτική ηγεσία (το ΚΚ).
Αποτελεί βέβαια ειρωνεία το γεγονός ότι τα
μεν Σκόπια, που επιθυμούν την ανεξαρτη
σία, επικαλούνται την συμφωνία του
Μπλεντ του 1947 μεταξύ Τ ίτο και Δ η μη τρώφ, δύο κομμουνιστών ηγετών, που ανα
γνώριζε τους Βουλγάρους του Πιρίν ως
«Μακεδόνες» ενώ, από την άλλη μεριά, η
Σόφια σήμερα αποκηρύσσει το κομμουνιστι
κό παρελθόν της και τον «εκμακεδονισμό»
των Βουλγάρων από τα Σκόπια. Λόγω των
μεταστροφών αυτών της βουλγαρικής πολι
τικής είχε απαγορευθεί το 1934 η λειτουρ

γνωστής Οργάνωσης H elsinki Watch
(12/2/91) με τίτλο Καταστρέφοντας την
Εθνική Ταυτότητα: Κατ ’ επιλογήν δίωξη
των Μακεδόνων στην Βουλγαρία, αναφέρεται λεπτομερώς στις διώξεις που υφίστανται οι «Μακεδόνες». Όπως και ο τίτλος
της Έκθεσης δηλοί η Οργάνωση Helsinki
Watch υιοθετεί πλήρως τα περί «μακεδονι
κής εθνότητας» κι έτσι το επόμενο βήμα εί
ναι να δούμε και καμιά έκθεση για τους
«Μακεδόνες» στην Ελλάδα.
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Η Έκθεση αναφέρεται σε «αρκετές χ ι
λιάδες Μακεδόνων» και καταγράφει τις πα
ραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
τους. Στην αντίπερα όχθη οι οπαδοί της IM
RO υποστηρίζουν ότι κάπου 10.000 Βούλ
γαροι στάλθηκαν σε στρατόπεδα συγκέν
τρωσης στην δεκαετία του 1940 γιατί αρνήθηκαν να αποκαλέσουν τους εαυτούς τους
«Μακεδόνες». Ο γεν. γραμ. της εφ. «Μα
κεδονία» της IMRO Ο γκνιάν Ντόμπρεφ
υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει καμία γλωσσι
κή, θρησκευτική ή πολιτιστική διαφορά με
ταξύ των Βουλγάρων κι αυτών που αποκαλούνται «Μακεδόνες»...
ίναι εξάλλου χαρακτηριστικό ότι οι πε
ρισσότεροι «Μακεδόνες» στο Πιρίν της
Βουλγαρίας απαντώντας σε ερωτήσεις της
οργάνωσης Helsinki Watch σχετικά με την
ιδιαίτερη εθνική τους ταυτότητα μνημόνευ-
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σαν σαν στοιχεία διαφοροποίησης και ιδιαι
τερότητας την διαφορετική μουσική ! Ενώ ο
Πρόεδρος της Ilinden Σ τογιά ν Γκεόργκιεφ δήλωσε περήφανος που είναι «Μακεδόνας» επειδή λατρεύει τον Μεγάλο Αλέ
ξανδρο!
Περιττό να προστεθεί ότι οι οργανώσεις

αυτές έχουν αρκετές και συχνές επαφές με
πολιτικά κόμματα των Σκοπιών και κυρίως
με το εθνικιστικό και ακροδεξιό Κίνημα
ΠανΜακεδονικής Δράσης (ΜΑΑΚ).
τσι, το ανύπαρκτο «μακεδονικό ζήτηJ u μα» με την υποδαύλιση δυτικών δυνά
μεων, που θέλουν να ασκήσουν όσο περισσό
τερη επιρροή μπορέσουν στην διαμόρφωση
των νέων διευθετήσεων στα Βαλκάνια, ανα
φύεται και πάλι για να αποτελέσει σημείο
σοβαρών τριβών μεταξύ γειτόνων.

Το πρόβλημά μας είναι ότι ενώ δεν ζη
τάμε τίποτα από τους γείτονες μας κι εί
μαστε ευτυχείς στα σημερινά μας σύνορα
πολλοί άλλοι δεν έχουν την ίδια γνώμη.
Ο Π αύλος Μ ε λ ά ς είχε πει ότι η Μακε
δονία αποτελεί τον πνεύμονα της Ελλάδας.
Χωρίς αυτή είμαστε καταδικασμένοι σε θά
νατο από ασφυξία.
□ *•
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Ιστορικά σημεία
• Η IMRO ιδρύθηκε το 1893 από
Βουλγάρους. Στο καταστατικό της Ορ
γάνωσης αναφέρεται ρητώς η πλήρης
«πολιτική αυτονομία» της Μακεδονίας
που θα επιτευχθεί με επαναστατικά μέ
σα. Επιδίωξη φυσικά ήταν πάντα η προ
σάρτηση της Μακεδονίας στην Βουλγα
ρία.
• Στις 11/3/1870 ο Σουλτάνος επι
τρέπει την ίδρυση του Βουλγαρικού Ε 
ξαρχάτου, μετά από δραστήριες ενέρ
γειες του Πανσλαβιστή κόμη Ιγκνάτιεφ, Ρώσου πρεσβευτή στην Κωνσταν
τινούπολη. Η Βουλγαρική εκκλησία κη
ρύσσεται από το Πατριαρχείο σχισματι
κή (1872).
• Ο ίδιος Ιγκνάτιεφ διαπραγματεύεται
την Συνθήκη του Αγίου Στέφανου με
τους Τούρκους. Στην ουσία την επιβάλ
λει. Σύμφωνα με αυτήν ιδρυόταν ένα με
γάλο ανεξάρτητο Βουλγαρικό Κράτος α
πό τον Δούναβη μέχρι το Αιγαίο και α 
πό την Μαύρη Θάλασσα μέχρι και την
Θεσσαλονίκη. (Αυτή την Συνθήκη ανα
πολούν σήμερα οι Βούλγαροι).
• 1894. Ιδρύεται η «Εθνική Εταιρεία»
στην Ελλάδα.
• Στην Συνθήκη του Αγίου Στέφανου
αντέδρασαν σφοδρά οι δυτικές δυνάμεις,
μετά από ξεσηκωμό των Ελλήνων της
Μακεδονίας. Έτσι, στις 1/13 Ιουλίου
1878 υπογράφεται τελικά η Συνθήκη
του Βερολίνου, η οποία περιόριζε την
Βουλγαρία σαν αυτόνομη ηγεμονία με
ταξύ Δούναβη και Αίμου ενώ μεταξύ Αί
μου και Ροδόπης ιδρύθηκε η αυτόνομη ε-
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παρχία της Ανατολικής Ρωμυλίας. Αυ
τή την συνθήκη αποκαλούν σήμερα οι
Βούλγαροι «άδικη». Με την ίδια Συνθή
κη Βοσνία και Ερζεγοβίνη παραχωρούνται στην Αυστροουγγαρία.
• Στις 18 Σεπτεμβρίου 1885 η Βουλ
γαρία πραγματοποιεί στρατιωτικό πρα
ξικόπημα στην Ανατολική Ρωμυλία και
κηρύσσει την ένωσή της με την Βουλγα
ρία. Η ένωση επικυρώνεται στις
5 /8 /1 8 8 6 με την συνθήκη του TopKhané.
• 1871. Ιδρύεται στην Κωνσταντινού
πολη η «φιλεκπαιδευτική Μακεδονική
Αδελφότητα».
• 1903. Εξέγερση του Binden (η μέρα
του Προφήτη Ηλία, 2 0 /7 ) από την IM
RO. Αποτυχαίνει και συντρίβεται από
τους Οθωμανούς. Διεκδικείται η εξέγερ
ση αυτή σήμερα και από τα Σκόπια (ως
μακεδονική) και από την Σόφια (ως
βουλγαρική).
• 1904. Ο Π αύλος Μ ελ ά ς εισέρχε
ται στην Μακεδονία. Αρχίζει ο μεγάλος
αγώνας για την Μακεδονία.
• 1909. Κίνημα Νεότουρκων στην
Θεσσαλονίκη. Κίνημα στρατιωτικών
στην Αθήνα (Γουδί).
• 1912-13. Βαλκανικοί πόλεμοι. Απε
λευθέρωση της Μακεδονίας.
• 10 Αυγούστου 1913. Η Συνθήκη του
Βουκουρεστίου καθορίζει οριστικά τα ό
ρια της Μακεδονίας μεταξύ των τριών
βαλκανικών χωρών, της Ελλάδας, της
Βουλγαρίας και της Σερβίας με 5 2 % ,
10% και 38% του εδάφους αντίστοιχα.
Η Ελλάδα χάνει παρ’ όλα αυτά κέντρα
όπου ανθούσε ο ελληνισμός, όπως το
Μοναστήριο και το Κρούσοβο, το Νευ-

ροκόπι, τον Μελένικο και την Στρουμνίτσα.
• 1922-1925. Περίπου 640.000 Έ λ 
ληνες πρόσφυγες από την Μικρά Ασία,
μετά την καταστροφή του 1922, εγκαθί
στανται στην Μακεδονία. Την ίδια στιγ
μή 363.000 Τούρκοι και Βούλγαροι εγ
καταλείπουν την περιοχή, σύμφωνα με
τους όρους των συνθηκών του Νεϊγύ και
της Λωζάννης.
• 1941-44. Μετά από συμφωνία με
τους Γερμανούς οι Βούλγαροι καταλαμ
βάνουν και στην ουσία προσαρτούν την
Θράκη και την Ανατ. Μακεδονία, αργό
τερα δε, με την Συνθηκολόγηση των Ι 
ταλών (Νοέμβριος 1943) επεκτείνουν
την ζώνη κατοχής μέχρι το Κιλκίς και
την Χαλκιδική. Παρά τις σφαγές και τις
αγριότητες για τον εκβουλγαρισμό του
ελληνικού πληθυσμού που βρίσκεται υπό
τριπλή κατοχή, τα αποτελέσματα είναι
πενιχρά. Στις 9 /9 /4 4 η βουλγαρική κυ
βέρνηση ανατρέπεται από το Πατριωτι
κό Μέτωπο του Δ ημητρώ φ , αλλά οι
Βούλγαροι παραμένουν στην Ελλάδα
και αναγκάζονται να αποχωρήσουν από
όλα τα ελληνικά εδάφη τον Νοέμβριο
του 1944 κάτω από την πίεση των Συμ
μάχων.
• Ο ηγέτης της IMRO Ιβ ά ν Μ ιχ α ή λω φ συνεργάζεται ανοικτά με τους Ναζί
και επιδιώκει την δημιουργία αυτόνομου
μακεδονικού κράτους.
• Στην διάσκεψη Ειρήνης στο Παρίσι
μετά τον πόλεμο (2 9 /7 -1 1 /1 0 /1 9 4 6 ) η
Βουλγαρία διεκδικεί την Δυτική Θράκη
με την υποστήριξη της Σοβιετικής Έ ν ω 
σης του Στάλιν και της Γιουγκοσλαβίας
του Τίτο.

Για τη ν «σέρβική Μακεδονία»
του Αλκιβιάδη Ε. Μαργαρίτη

Η παραδοχή της τνχόν βονλγαριχής χαταγωγής των «Μαχεδόνων της Σερβίας» δεν συνεπάγεται χαι
την επιλνση όποιου προβλήματος: μία αυτόνομη Μαχεδονία στα σύνορα της Γιουγχοσλαβίας θα
μπορούσε χάλλιστα να ενσωματωθεί από την Σόφια.

Η

κρίση της γιουγκοσλαβικής ενότη
τας, με την κάθε μέρα πιο επικίνδυνη
εξέλιξή της, έγινε η αφορμή σειράς
άρθρων («Αντί», τεύχη 471, 472 και 475)
των κ.κ. Γ . Ριτζούλη και X . Λαζαρίδη, ό
που περιλαμβάνονται ενδιαφέρουσες από
ψεις. Ό μ ω ς και από τους δύο αρθρογράφους παραμελείται σοβαρός παράγοντας για
την σωστή αντιμετώπιση του θέματος: η
παραγματική εθνική ταυτότητα των κατοί
κων της σερβικής Μακεδονίας. Ο μεν κ.
Ριτζούλης την προσπέρασε κάπως «ξυστά»,
ο δε κ. Λαζαρίδης την παραμορφώνει.
Ίσ ω ς, ένας από τους σοβαρότερους λό
γους καταδίκης του μαρξισμού — όχι αυτού
«καθ’ εαυτόν» αλλά όπως εφαρμόσθηκε στη
Σοβιετική Ένωση και στις έως τώρα «υ
παρκτές» σοσιαλιστικές δημοκρατίες— εί
ναι το ότι δεν κατόρθωσε να εξουδετερώσει
τους εθνικιστικούς φανατισμούς — και τις υ
ποδιαιρέσεις τους— που τόσο εκρηκτικά εκ
δηλώνονται σήμερα και τόσο υπαρκτοί εί
ναι.

Ο βουλγαρικός εθνισμός
Η ηθελημένη άγνοια ορισμένων τιραγματικονήτων και η προσπάθεια λύσεως των
προβλημάτων που δημιουργούν, με βάση
την άγνοια αυτή, μόνο σοβαρούς μελλοντι
κούς κινδύνους εγκυμονούν. Ενώ η ειλικρι
νής αναγνώρισή τους θα επιτρέψει λύσεις αλεξικέραυνα, που θα τους αποτρέψουν. Ως
προς την χώρα μας, το σλαβομακεδονικό
πρόβλημα έχει ουσιαστικά εξουδετερωθεί,
ύστερα από το 1919, με τις αλλεπάλληλες
πληθυσμιακές μετακινήσεις.
Ό τα ν όμως ο κ. Λ α ζα ρ ίδ η ς πεισματι
κά, σε δύο άρθρα, χαρακτηρίζει τους «Σκο
πιανούς» (ελληνικός νεολογισμός) ως Σέρβους, βρίσκεται έξω από την πραγματικότη
τα. Το ότι οι κάτοικοι της περιοχής αυτής
αντιιστοριχά ονομάζουν τους εαυτούς τουί*
* Το καίμ^ο αυτό είχβ γραφτεί πριν κυκλοφορή
σει το προηγούμενο τεύχος με αφιέρωμα οτα
Βαλκάνια.

«Μακεδόνες», δεν αποτελεί άλλοθι για να
τους βαφτίσουμε Σέρβους. Ούτε αποτελεί ε
πιχείρημα ότι οι «υπόλοιποι Σέρβοι τους α 
ναγνωρίζουν ως Σέρβους». Για τον σέρβικο
σωβινισμό αυτό εναι πολύ φυσικό. Ασφαλώς
«έως το 1941 οι Σκοπιανοί δεν είχαν διανοηθεί ότι είναι ξεχωριστό έθνος Μακεδόνων». Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θεωρού
σαν τους εαυτούς τους Σέρβους.
Και αυτό, διότι απλούστατα η ιστορική
τους παράδοση, η γλώσσα τους, οι εν γένει
εθνικές καταβολές τους τους προσανατολί
ζουν προς την Βουλγαρία. Αλλωστε, όταν
Η ’ και Θ ' αιώνα οι Σέρβοι επιχείρησαν κα
θόδους προς την Μακεδονία, βρήκαν ήδη
εγκατεστημένους Βουλγάρους. Και όταν ο
Β α σ ίλειος Β ’ διέλυσε, μετά την μάχη του
Κλειδιού (1014), και το δυτικό τμήμα του
βουλγαρικού κράτους (που αντιστοιχούσε
περίπου προς την σημερινή σέρβική Μακε
δονία), πήρε το όνομα «Βουλγαροκτόνος»,

και όχι «Σερβοκτόνος», ούτε «Μακεδονοκτόνος»!
Για την εθνική αφύπνιση των Βουλγάρων
συνέβαλαν οι δύο σερβικές επαναστάσεις
(1804 και 1815), η ελληνική επανάσταση
του 1821, και κυρίως οι ρωσοτουρκικοί πό
λεμοι (1928 -1829, 1833, 1852, και ιδίως
1877 - 1878). Αυτή η εθνική αφύπνιση κα
λύπτει όλη την επίμαχη περιοχή της Βαλ
κανικής και σε μία πρώτη φάση θα πάρει
την μορφή χειραφέτησης από την στενή κη
δεμονία του ελληνικού πατριαρχείου Κων
σταντινουπόλεως (ίδρυση της βουλγαρικής
εξαρχίας, 11 Μαρτίου 1870). Έτσι, ο ελληνοβουλγαρικός ανταγωνισμός στην Μα
κεδονία θα καλυφθεί με το «άλλοθι» της
σύγκρουσης «πατριαρχικών» και «εξαρχι
κών». Το βουλγαρικό φρόνημα θα τονωθεί
και με την συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (3
Μαρτίου 1878), τρίμηνης μόνο ισχύος, που
έδινε στην αυτόνομη ηγεμονία της Βουλγα-
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piας μεταξύ άλλων και ολόκληρη την Μ α
κεδονία, πλην της Θεσσαλονίκης’ και της
Χαλκιδικής.
Οι σέρβικου φρονήματος Σλάβοι, καθώς
και οι μαχητικές τους ομάδες, ήσαν μικρού
αριθμού. Άλλωστε το ενδιαφέρον της Σερ
βίας για την Μακεδονία και για την έξοδό
της στο Αιγαίο μέσω Θεσσαλονίκης εκδη
λώθηκε μετά την κατάληψη της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και την προσάρτησή της από
την Αυστροουγγαρία (1878 και 1908, αντί
στοιχα), γιατί κοβόταν ο δρόμος προς την
Αδριατική. Αλλά και αυτή η προς Ανατολάς
επέκταση της Αυστροουγγαρίας, μέσα στο
γενικότερο σχέδιο της «Drang nach Osteov»
επίσης απέβλεπε στην κατάληψη της Θεσ
σαλονίκης!
Εκείνοι που επίσης έδειχναν ενεργό εν
διαφέρον για την Μακεδονία, ενδιαφέρον
που επεκτεινόταν μέχρι Θεσσαλίας και Αλ
βανίας, παρά την γεωγραφική απόσταση, ή
σαν οι Ρουμάνοι. Και αυτό εν ονόματι της
φυλετικής και γλωσσικής συγγένειάς τους
με τους Βλάχους (Κουτσόβλαχους). Ασφα
λώς ήσαν πολυπληθέστεροι από τους Σέρβους (ανύπαρκτους σε ορισμένες περιοχές),
όπως π .χ . στην Μοσχόπολη, στα χωριά
της Πίνδου, στα Γρεβενά, όπου η χώρα
μας, μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, υ
ποχρεώθηκε να διατηρεί ρουμανικό γυμνά
σιο. Ό μ ω ς, παρά την συστηματική ρουμα
νική προπαγάνδα, η μεγάλη πλειοψηφία
τους είχε ελληνική εθνική συνείδηση.

Μακεδονία και Κουτσόβλαχοι
Αλλά αυτό δεν απάλλαξε την Ελλάδα α
πό την δημιουργία — κατά διαστήματα—
πολύ «ενοχλητικών» ζητημάτων. Ό ταν
μας παραχωρήθηκε η Θεσσαλία (πρεσβευ
τική διάσκεψη, Κωνσταντινούπολη 24
Μαΐου 1881), η ρουμανική κυβέρνηση έ
στειλε έντονη διαμαρτυρία στην αγγλική,
που είχε επιμείνει, μαζί με την γερμανική,
στην λύση αυτή.
Κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, την
περίοδο του μεγάλου διχασμού Κωνσταντί
νου - Βενιζέλου, ο Αλκιβιάδης Δ ια μ α ν
τής, ηγέτης των Κουτσόβλαχων, υποστηριζόμενος από την Ρουμανία, προσπάθησε
— χωρίς τελική επιτυχία— να δημιουργή
σει Ανεξάρτητο Καντόνι της Πίνδου (1916 1917).
Το πέτυχε όμως προσωρινά στον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ένοπλη υπο
στήριξη των Ιταλών και, αρχικά, με την
θερμή εύνοια του Ρουμάνου δικτάτορα Αντονέσκου. Ο Διαμάντης θα γίνει «πρωθυ
πουργός» μιας πλήρους κυβερνήσεως της
«Ρωμαϊκής Λεγεώνος», διαδόχου της 5ης
Λεγεώνος του ... Ιουλίου Καίσαρος! Η «ε
ξουσία» της εκάλυπτε την Θεσσαλία, μέρος
της Ηπείρου και της Δ. Μακεδονίας με την
Βέρροια. Ενεργά αντέδρασαν τότε οι Γ .
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Τσολάκογλου, Ε . Αβίρωφ (το πλήρωσε
με μεταφορά του σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως), Τ . Χατζησπύρου, Α .Ι. Χρυσοχόος, ο Ε.Λ.Α.Σ. και οι ίδιοι οι Γερμανοί.
Τον Ιούνιο του 1942 ο Διαμάντης προσκλή
θηκε στο Βουκουρέστι, όπου και κρατήθηκε,
γιατί θεωρήθηκε ότι δεν εξυπηρετούσε την
Ρουμανία, αλλά την Ιταλία. Με την κατάρ
ρευσή της τον επόμενο χρόνο, διαλύθηκε εν
τελώς το βλάχικο «κρατίδιο» (Μάιος 1942
- Σεπτέμβριος 1943).

Η «αμφισβητούμενη ζώνη»
Έμπρακτη παραδοχή από τους Σέρβους
της πληθυσμικής υπεροχής των Βουλγά
ρων, στο χώρο, που αργότερα έγινε η Μ α
κεδονία «τους», εκδηλώθηκε κατά την σύ
ναψη της επιθετικής κατά της Τουρκίας μυ
στικής συνθήκης σερβο - βουλγαρικής συμμαχίας της 13ης Μαρτίου 1912. Σ ’ ένα
συμπληρωματικό παράρτημα καθοριζόταν
μεταξύ άλλων η διανομή των εδαφών μετά
την προβλεπόμενη ήττα των Τούρκων. Κα
τά το άρθρο 2 του παραρτήματος (παρά
γραφοι 4, 5 και 6) οριζόταν ότι «η Σερβία
αναγνωρίζει στην Βουλγαρία την προσάρτη
ση των ανατολικά της Ροδόπης και του
Στρυμόνα εδαφών, ενώ η Σερβία θα έπαιρνε
τα βόρεια και δυτικά του Σκάρδου (Σαρ ·
Πλανίνα)». Ό σο για τα εδάφη, που περι
λαμβάνονταν μεταξύ του όρους Σκάρδου,
της Ροδόπης, του Αιγαίου πελάγους και της
λίμνης Αχρίδας, εάν τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη αποκτούσαν την βεβαιότητα ότι η ορ
γάνωσή τους σε σαφή αυτόνομη επαρχία εί
ναι απραγματοποίητη, εν όψει των κοινών
συμφερόντων του σερβικού και του βουλγα
ρικού έθνους, ή για άλλους λόγους εσωτερι
κούς ή εξωτερικούς, τα εδάφη αυτά θα δια
τεθούν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
«Η Σερβία υποχρεώνεται να μ η τιροβάλλει καμιά απαίτηση σχετική μ ε τα εδά
φη, που βρίσκονται πέρα από την γραμμή
του συνημμένου χάρτη» δηλ. την γραμμή
νοτιο - δυτικά / βορειο-ανατολικά, από την
λίμνη Αχρίδας μέχρι Έγκρι - Παλάνκα.
Το τμήμα της Μακεδονίας, το μέχρι του
όρους Σκάρδου, που περιελάμβανε τα Σκό
πια, το Κουμάνοβο, το Τέτοβο, το Κίτσεβο, την Δίβρα και την Στρούγκα, που στην
διπλωματική γλώσσα ονομάστηκε «αμφι
σβητούμενη ζώνη» αφηνόταν στην διαιτη
σία της «Α.Μ . του Αυτοκράτορα της Ρ ω 
σίας». Η Σερβία σαφώς δεχόταν τον βουλ
γαρικό χαρακτήρα του μεγαλύτερου μέρους
της Μακεδονίας και έμμεσα της «αμφισβη
τούμενης ζώνης».
Ακολούθησε η ελληνοβουλγαρική συνθή
κη συμμαχίας της 29ης Μαίου 1912· δεν
περιελάμβανε εδαφικούς όρους. Ορθότατα ο
Ε . Β ενιζέλος μαντεύοντας ή γνωρίζοντας
ότι οι δύο σλαβικές χώρες είχαν κάνει την
«μοιρασιά» τους, στηριζόταν αποκλειστικά

στις αναδιοργανωμένες στρατιωτικές μας
δυνάμεις. Στον Α ’ Βαλκανικό Πόλεμο η
Ελλάδα δεν είχε συνάψει συμμαχία ούτε με
την Σερβία ούτε με το Μαυροβούνιο. Κέν
τρο της συμμαχίας ήταν η Βουλγαρία, που
άλλωστε έφερε και το μεγαλύτερο βάρος
του πολέμου.
Μεγάλη αστάθεια επεκράτησε στην σέρ
βική Μακεδονία μεταξύ των ετών 1920 και
1928, με τις ενέργειες του Βουλγαρομακεδόνα ηγέτη Α λεξαντρώ φ. (Στις 20 Ιου
νίου του 1928, μέσα στο κοινοβούλιο του
Βελιγραδιού, Μαυροβούνιος βουλευτής
σκοτώνει τον ηγέτη της κροατικής ομάδας
Παύλο Ρ ά ντιτς, τον Στέφανο Ρ άντιτς
και τραυματίζει έναν τρίτο Κροάτη βουλευ
τή. Να υπενθυμίσουμε «κόμη ότι το 1934
Κροάτες δολοφόνησαν στην Μασσαλία τον
Σέρβο βασιλιά Αλέξανδρο).

Αντί επιλόγου
Συμπέρασμα πρώτο: η σέρβική Μακεδο
νία είναι «σέρβική» χάρις στους δύο βαλκα
νικούς πολέμους και στους δύο παγκό
σμιους. Η άποψη του κ. Γ. Ρ ιτζούλη στο
σημείο αυτό είναι ισχυρή. Ας μου επιτρέψει
όμως δύο μικρές «τακτοποιήσεις». Ουδέπο
τε ο Ναπολέων είπε ότι «μπορεί κανείς να
κάνει τα πάντα με τις λόγχες, εκτός από το
να καθίσει επάνω τους», ούτε ο Κλεμανσώ,
στον οποίον συνήθως αποδίδεται η φράση.
Αυτό το έγραψε ο Emile de Girardin (1806
- 1881), ιδρυτής της εφημερίδας «La Pres
se», χρονολογικά πρώτης με μεγάλη λαϊκή
απήχηση. Εξάλλου, η συνθήκη της Ιεράς
Συμμαχίας της 26ης Σεπτεμβρίου 1815 δεν
είναι η πηγή της αντιδημοκρατικής και αντιφιλελεύθερης πολιτικής των μεγάλων δυ
νάμεων, διότι δεν περιελάμβανε πολιτικές
υποχρεώσεις. Ή ταν ένα θρησκευτικό φλύα
ρο κείμενο. Αλλά περί αυτού ίσως σε άλλη
ευκαιρία αναφερθώ. Η «αντιδραστική» πο
λιτική της Αγγλίας, Αυστρίας, Πρωσσίας,
Ρωσίας απορρέει από το άρθρο 6 της μυστι
κής συνθήκης των Παρισίων της 20 Νοεμ
βρίου 1815, στην οποίαν το 1818, με πρω
τοβουλία του Καποδίστρια, προσχωρεί και
η Γαλλία.
Συμπέρασμα δεύτερο: δεν είναι περίεργο
ότι η σημερινή Βουλγαρία θεωρεί τους Σλαβομακεδόνες «ανύπαρκτο» λαό (πράγμα
που ικανοποιεί την ελληνική άποψη!), εφό
σον βάσιμα τους θεωρεί Βουλγάρους, ούτε
το ότι θα αναγνωρίσει την ανεξαρτησία
τους, εφόσον ανέκαθεν η αυτόνομη Μακεδο
νία ήταν το πρώτο στάδιο για την προσάρ
τηση.
Συμπέρασμα τρίτο: η ελληνική διπλωμα
τία, τις κρίσιμες αυτές στιγμές, πρέπει να
κινηθεί στο πλαίσιο των πραγματικών δεδο
μένων και να μην παρασυρθεί από τον «ι
στορικό εθνικισμό», σύμφωνα με την ορολο
γία του κ. X . Λαζαρίδη.
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της Κατερίνας ΜυστακίΒου

Ο

ι εκλογές στην Βουλγαρία στις 13
Οκτωβρίου δεν έδωσαν αυτοδυ
ναμία σε κανένα κόμμα, αποδεικνύοντας πόσο δύσβατος είναι ο δρόμος
της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Οι
κομμουνιστές έφυγαν, για πρώτη φορά
από το 1945, και το «Βουλγαρικό Σ ο
σιαλιστικό Κόμμα» (Β.Σ.Κ) έχασε με ε
λάχιστη διαφορά. Νικητής είναι η « Έ 
νωση Δημοκρατικών Δυνάμεων» του
Φιλίπ Δημητρώφ με λίγο πάνω από
36 % . Ο πολυκομματισμός στοίχισε την
αυτοδυναμία και θα παρατείνει την αβε
βαιότητα στην Βουλγαρία.
Σήμερα, κλειδί των διαπραγματεύσε
ων αναδεικνύεται το μουσουλμανικό Κ ί
νημα Δικαιωμάτων και Ελευθεριών
(Κ.Δ.Ε.) και θα είναι ο βασικός παρά
γοντας στην δημιουργία της κυβέρνησης
συνασπισμού, αν μέχρι τα τέλη Ο κτω
βρίου που θα ανακοινωθούν τα τελικά α
ποτελέσματα κανένα από τα αγροτικά
κόμματα δεν ξεπεράσει το κατώφλι του
4 % , για να μπει στις διαπραγματεύσεις.
Μέχρι στιγμής ο καβαλιέρος του τα γ
κό είναι ο Δημητρώφ αλλά αναζητείται
η ντάμα, ενώ οι Αμερικανοί έχουν μπει
στον χορό των διαπραγματεύσεων.
Ο πλουραλισμός στοίχισε τον απο
κλεισμό των μικρών κομμάτων από την
240μελή Βουλή, ενώ άνοιξε τον δρόμο
στην μουσουλμανική μειονότητα, γεγο
νός που δεν είναι ευπρόσδεκτο στην
Βουλγαρία. Αυτό σαφώς θα εχει αρνητι
κό αντίκτυπο σε περίπτωση συμμετοχής
του Κ.Δ.Ε στην, κυβέρνηση συνασπισμού.
Επιπλέον αυτό που θα προκαλέσει ανη
συχίες στην ελληνική κυβέρνηση είναι αν
η οποιαδήποτε συμμετοχή των μουσουλ
μάνων βελτιώσει τις τουρκοβουλγαρικές
σχέσεις. Ή δη οι σχέσεις Βουλγαρίας Τουρκίας έχουν αποκατασταθεί μετά
την ένταση της εξόδου των 300.000
Βουλγάρων τουρκικής καταγωγής το
1989.
Μία κυβέρνηση συνασπισμού με τόσο
μικρά περιθώρια διαπραγματεύσεων θα
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πάρει καιρό για να πραγματοποιηθεί. Αν
η «Βουλγαρική Λαϊκή Αγροτική Ένωση
- Ενωμένη» του Τσένκο Μπάρεν κατα
φέρει να περάσει το 4% θα ήταν ο καλύ
τερος συνδυασμός για το ΕΔΔ. Οι σημε
ρινές εξελίξεις δείχνουν ότι η παρούσα
κυβέρνηση του ΒΣΚ και ΕΔΔ με πρόεδρο
τον Ζέλιο Ζέλεφ να παρατείνει την πα
ραμονή της. Άλλωστε η τωρινή κυβέρ
νηση θεωρήθηκε καλή γιατί κατάφερε να
πάρει την δύσκολη απόφαση και τα μέ
τρα, εξασφαλίζοντας για την Βουλγαρία
βοήθεια ύψους 1 δισ. δολάρια από την
Παγκόσμια Τράπεζα και την ομάδα των
24 πλουσιότερων χωρών. Επιπλέον η
παρούσα κυβέρνηση απέφυγε την πόλω
ση, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από
την ηρεμία των εκλογών.
Οι κομμουνιστές με ποσοστό γύρω
στο 33 % μπορούν να τρέξουν με το κε
φάλι ψηλά και το «Βουλγαρικό Σοσιαλι
στικό Κόμμα» έχει μεγάλη δύναμη παρ’
όλες τις αισιόδοξες προβλέψεις.
«Αυτή ήταν η χαρακτηριστική βολή
στον κομμουνισμό», δήλωσε ο Φιλίπ
Δημητρώφ, αρχηγός του ΕΔΔ, αλλά οι
κομμουνιστές έχουν ακόμα μία τεράστια
κρατική περιουσία στα χέρια τους. Πριν
φύγουν και μέσα στο διάστημα που με

σολάβησε από την πτώση του Τοντόρ
Ζίφκωφ τον Νοέμβριο του 1990 να με
τατρέψουν την πολιτική τους δύναμη σε
οικονομική. Ηταν οι πρώτοι που μπή
καν στον δρόμο του καπιταλισμού χρη
σιμοποιώντας τα κρατικά κεφάλαια σαν
προσωπικά για οικονομικές επενδύσεις
στην ελεύθερη αγορά. Επιπλέον, πολλές
μεγάλες πρόσφατες επιχειρήσεις κατηγορούνται για χρησιμοποίηση σκοτεινών
κεφαλαίων από τους φιλελεύθερους.
Οι δεύτερες εκλογές κατάφεραν να
κάνουν το ΚΔΕ σημαντικό παράγοντα
αναπληρώνοντας πολλά εθνικιστικά συ
ναισθήματα τα οποία υποκινούνται κυ
ρίως από τους κομμουνιστές.
Οι μουσουλμάνοι ενωμένοι και οργα
νωμένοι σαν μειονότητα συν την αίσθηση
της Άγκυρας κατάφεραν να γίνουν υπολογήσιμη δύναμη ενώ οι Βούλγαροι καταχράσθηκαν την ελευθερία με τον χ ω 
ρίς προηγούμενο προγραμματισμό τους.
Βέβαια το γεγονός ότι τα μικρά κόμ
ματα εξαφανίσθηκαν θα πρέπει να τους
διδάξει κάτι. Θα είναι χρήσιμο γιατί με
τις τωρινές πιθανότητες μία κυβέρνηση
συνεργασίας δεν θα αντέξει μεγάλο διά
στημα και η Βουλγαρία θα ξαναπάει σε
εκλογές.
□

Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ ΣΤΗ Β Ο Υ ΛΓ ΑΡ Ι Α

«Ν έα κατάσταση στα νότισα
ν

νας εκλογικός νόμος που έθετε το
4% ως όριο για την συμμετοχή εJ J νός κόμματος στο Κοινοβούλιο, ε
πέτρεφε μόνο σε τρία κόμματα να συμμετάσχουν στην νέα Βουλή. Με δεδομένη την
(αμοιβαία) αντίθεση των μουσουλμάνων με
το σοσιαλιστικό κόμμα, αφού οι πρώτοι εί
χαν υποστεί τα πάνδεινα από το δεύτερο, η
μόνη δυνατή κυβέρνηση είναι αυτή της Ε ΔΔ
με την κοινοβουλευτική υποστήριξη των
μουσουλμάνων πολιτικών. Ό πω ς φαίνεται
ο κύριος όγκος των δυνάμεων της αντιπολί
τευσης εκφράσθηκε μέσα από αυτήν την
ΕΔΔ με επικεφαλής τον Φ ιλ ίπ ε Ν τιμ ιτρώφ, ενώ τα κυριότερα από τα άλλα κόμ
ματα (που κράτησαν στον τίτλο τους ως
συνθετικό το Ε Δ Δ ) εξαφανίσθηκαν κοινο
βουλευτικά. Η ΕΔΔ - Φιλελεύθεροι, η Ε ΔΔ
- Κέντρο, το Αγροτικό Κόμμα «Νικόλα
Πετκώφ» πήραν 3-4% και το μόνο που
πλησίασε αρκετά το όριο είναι το «Ενωμένο
Αγροτικό Κόμμα» με επικεφαλής τον Ιβάν
Γκλούσκο. Η ευφορία όμως της Ε ΔΔ είναι
μειωμένη από το γεγονός ότι θα είναι αναγ
κασμένοι να στηριχθούν στους μουσουλμά
νους. Το τελευταίο θα ήθελαν να αποφύ
γουν, όχι επειδή έχουν κακές σχέσεις μαζί
τους (κάθε άλλο), αλλά από μία τέτοια κυ
βερνητική πορεία θα βγουν χαμένοι, αφού
θα ξυπνήσουν τα εθνικιστικά αντανακλαστι
κά των Βουλγάρων.

Οικονομική πολιτική
Για την ΕΔΔ είναι πλέον ανοιχτός ο δρό
μος για την εφαρμογή του προγράμματος
της, που κυρίως επικεντρώνεται στην αναγ
καιότητα γρήγορων ρυθμών προς την οικο
νομία της αγοράς και την πλήρη απόκομμα τικοποίηση του κράτους. Αντίθετα, οι πρώ
ην εταίροι της, φιλελεύθεροι και σοσιαλδη
μοκράτες κεντρώοι, ιδιαίτερα οι δεύτεροι, επεδίωκαν μεγαλύτερη μετριοπάθεια αλλά
και προσοχή στην πορεία των μεταρρυθμί
σεων.
Οι σοσιαλιστές αναφέρονταν στην αναγ
καιότητα της οικονομικής ανάπτυξης με έ
λεγχο της αγοράς και λαϊκή συμμετοχή. Η
μη ανανέωσή τους όμως και η καθυστέρηση
στην καταδίκη του πραξικοπήματος της
Μόσχας, τους αφαίρεσε ποσοστό.
Οι τελευταίοι, ως η μόνη αντιπολιτευό
μενη δύναμη στο Κοινοβούλιο, θα είναι αυ
τοί που θα καρπωθούν την λαϊκή δυσαρέ
σκεια από την’δεινή οικονομική κατάσταση

Ένας συνδυασμός, Ζέλεφ στην Προεδρία και Ένωση Δημοκρατικών
Δυνάμεων (ΕΔΔ) στην κυβέρνηση, με την μουσουλμανική
υποστήριξη, καθορίζει σίγουρα τη διαφοροποίηση της εξωτερικής
πολιτικής του βουλγαρικού κράτους. Εκφράζονται φόβοι ότι στο
μέλλον η Βουλγαρία θα ευνοεί τα συμφέροντα των Αμερικανών και
ότι θα καλυτερέψει τις σχέσεις της με την Τουρκία.

του βουλγαρικού λαού, η οποία αναμένεται
να επιδεινωθεί τον ερχόμενο χειμώνα.
Από την αρχή της χρονιάς οι τιμές και ο
πληθωρισμός τετραπλασιάσθηκαν, η ανερ
γία τρέχει πάνω από το 12% , ενώ σύμφω
να με στοιχεία μόνο το 20% βρίσκεται πά
νω από τα ανεκτά όρια επιβίωσης.
Το 50% των Βουλγάρων είναι αντίθετο
προς τις καπιταλιστικές μεταρρυθμίσεις,
σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση. Παρ’
όλα αυτά, τώρα αυτές θα δρομολογηθούν,
με την άμεση καθοδήγηση των γνωστών
παρεμβατικών κέντρων του διεθνούς κεφα
λαίου, θέτοντας και τους όρους χρηματοδο
τικών προγραμμάτων και επενδύσεων.
Από το ενδιαφέρον για επενδύσεις δεν
λείπουν και οι έλληνες επιχειρηματίες (αν

και καθυστερημένα), επενδύοντας κυρίως
στην κατανάλωση και την ελαφρά βιομηχα
νία και βιοτεχνία. (Πρώτο στάδιο στην
Βουλγαρία και στη συνέχεια μέσω Ελλάδας
εξαγω γή).
Από το παιχνίδι δεν έλειψε η «Νέα Δη
μοκρατία» βοηθώντας το αδελφό κόμμα της
Ε Δ Δ . Χαρακτηριστικός ο τίτλος της σοσια
λιστικής «Ν τούμα» τρεις μέρες πριν τις εκ
λογές:
«Από τεχνική βοήθεια έως χαρτί τουα
λέτα ς από την Νέα Δημοκρατία στην
ΕΔΔ». Να σημειώσουμε ότι η ΝΔ μαζί με
τα βουλγαρικά συντηρητικά κόμματα και το
ελληνικό υπουργείο Εμπορίου (!) ετοιμά
ζονται για την διοργάνωση ενός φόρουμ μέ
σα στυν”Νοέμβρττ με θέμα «« φιλελευθερι-

χτο λικ ά Β α λκ ά νια »
του Μ πάμπη Μ πίκα
σμός ως μέσο των οικονομικών αλλαγών
στα Βαλκάνια».

Ο ρυθμιστικός ρόλος
των μουσουλμάνων
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Πέρα από τα οικονομικά όμως, και το ε
θνικό πρόκειται να κυριαρχήσει και να παί
ζει καθοριστικό ρόλο, που μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες εξελίξεις. Το «μουσουλ
μανικό κίνημα», στηρίζοντας την κυβέρνηση
ή και ακόμη περισσότερο συμμετέχοντας σε
αυτήν, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και ρυθ
μιστικό ρόλο (ακόμη κι αν τελικά δεν επιδιωχθεί η υποστήριξή του αλλά προτιμη
θούν άλλες λύσεις, ακόμη και η προσφυγή
σε νέες εκλογές μέσα σε κλίμα έντασης). Αν
και ο μουσουλμανικός πληθυσμός δεν απο
τελεί ένα ομογενοποιημένο σύνολο αφού αποτελείται από Τούρκους, Πομάκους και
Τσιγγάνους (στα Νότια, Νοτιοανατολικά
και Βορειοδυτικά) εν τούτοις εκφράσθηκε
πολιτικά μέσα από αυτό το κίνημα. Η νέα
διάσταση στην υπόστασή του είναι δεδομέ
νη. Το ζητούμενο είναι το πώς θα χρησιμο
ποιηθεί η πολιτική του έκφραση από το
τουρκικό κράτος.
Λίγες μέρες πριν, ο αρχηγός του Α χ μ έ τ
Ν το γκ ά ν μίλησε για ελβετοποίηση της
Βουλγαρίας όχι στο οικονομικό επίπεδο,
αλλά, αφήνοντας να εννοηθεί, σε αυτό της
ομοσπονδοποίησης — την δημιουργία καντονίων δηλαδή, προσβλέποντας σε αυτονό
μηση των μουσουλμανικών περιοχών.
Τις μέρες πριν τις εκλογές ήρθαν μαζικά
για να ψηφίσουν μουσουλμάνοι από την
Τουρκία, όπου είχαν καταφύγει κυρίως τα
προηγούμενα χρόνια (μετά τις διώξεις του
καθεστώτος του Ζίφκωφ).
Τούρκοι διπλωμάτες (ακόμη και με μη
επίσημη διαπίστευση, εθεάθησαν στις περιο
χές τους ενώ τούρκοι πολιτικοί και οικονο
μικοί παράγοντες αλώνιζαν δίνοντας υπο
σχέσεις για επενδύσεις στις περιοχές, που θα
σημάνει καλυτέρευση της ζωής τους, με α
νάλογα πολιτικά ανταλλάγματα φυσικά. Οι
σοσιαλιστές αναμένεται να εκμεταλλευτούν
το ζήτημα από εθνικιστικής πλευράς. Ή δη
το είδαμε αυτό με την ισχυρή τους παρου
σία, έναντι της ΕΔΔ, στις μουσουλμανικές
περιοχές.
Μέσα στο επόμενο τρίμηνο είναι και οι
προεδρικές εκλογές. Η υποστήριξη του ση
μερινού προέδρου Ζ έλιο Ζ έλεφ από την
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ΚΔΔ είναι δεδομένη.
Ένας τέτοιος συνδυασμός, Ζέλεφ στην
προεδρία και ΕΔΔ στην κυβέρνηση, με την
μουσουλμανική υποστήριξη, καθορίζει στα
σίγουρα διαφοροποίηση της εξωτερικής πο
λιτικής του βουλγαρικού κράτους, ταυτιζό
μενη πλέον περισσότερο με τα Βορειοαμερικανικά συμφέροντα και αναπτύσσοντας κα
λύτερες σχέσεις με το τουρκικό κράτος.
Θα αφεθεί κατά μέρος ο περιώνυμος άξο
νας Αθήνας - Σόφιας.
Προκαθορισμός τέτοιας πολιτικής αποτε
λεί η δήλωση στον υπογράφοντα του επι
κρατέστερου για την πρωθυπουργία Φιλίπε
Ν τιμ ιτρ ώ φ : «Η καλύτερη πολιτική για
τις Βαλκανικές χώρες θα είναι αν καθήσονν όλες μ α ζί και συζητήσουν τα βαλκα
νικά προβλήματα. Για την τετραμερή διά
σκεψη της Α θήνας υπήρχαν ενστάσεις για
την διαδικασία. Μ εταξύ τους οι χώρες εί
ναι δυνατόν να συζητούν θέματα, αλλά η
κυριότερη διαδικασία για μας είναι οι τε
λικές αποφάσεις να ληφθούν οπωσδήποτε
μεταξύ των Βαλκανικώ ν χωρών».
Ακόμη πιο ξεκάθαρος ο Στέφαν Σάβωφ, υποψήφιος για το υπουργείο Εξωτερι
κών: «όχι άλλοι άξονες στα Βαλκάνια».
Σαφώς διαφορετική πολιτική από αυτήν
των σοσιαλιστών. Ο επικεφαλής τους Αλεξάντερ Λίλωφ χαρακτήρισε τον άξονα Α
θήνας - Σόφιας ως «σταθεροποιητικό π α 
ράγοντα στα Βαλκάνια».
Από την άλλη, ενδεικτική των προθέσε
ων είναι δηλώσεις του προέδρου Ζέλιο Ζέ
λεφ, σε συνέντευξή του σε αλβανόφωνη εφη
μερίδα του Κοσσυφοπεδίου, δύο μέρες πριν
τις εκλογές όπου υποστήριξε ότι: «η Βουλ
γαρία είναι έτοιμη να θεσπίσει ευρεία συ
νεργασία μ ε την Δημοκρατία της Μακεδο
νίας σε έκταση που θα κάνει τα σύνορα
τυπικά μόνο».
Μια «νέα τάξη πραγμάτων» αρχίζει να
δρομολογείται λοιπόν και στα νοτιοανατο
λικά Βαλκάνια, χρησιμοποιώντας το «Μα
κεδονικό» και το «Μουσουλμανικό».
Η επισημοποίησή τους από τις εξουσίες,
στην κατεύθυνση των εθνικιστικών διαχωρι
σμών και του κοινωνικού κατακερματισμού,
για την χειραγώγηση λαών και κοινωνιών,
είναι πρόδηλη. Η κοινωνική συνύπαρξη ε
νάντια σε αυτά, και συνάμα ο αγώνας για
την κοινωνική απελευθέρωση, είναι η μόνη
πραγματιστική λύση, όσο κι αν φαντάζει
μακρινή.
□

Μηνιαία επιθεώρηση, Μαυρομιχάλη 39,
Αθήνα 106 80, τηλ. 36.19.837

Η ΕΠΤΑΕΤΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Δημήτρης Κωστόπουλος: Μετά επτά έτη
Σμάρω Γιαννακοπούλου: Σύμβολο αισιοδο
ξίας

Πολιτικά κείμενα των: Γ. Παρασκευόπουλου,
Ν. Καίσαρη, Δ. Τσαντίλη, Κ. Καλεσάκη

Μιχάλης Μοδινός: Στο δρόμο για το Ρ(ο
Μιχάλης Παπαγιαννάκης: Ευρωοικολογικά
Γιάννης Σακιώτης: Η Γιουγκοσλαβία και ο ρό
λος της Ελλάδας

Γιάννης Παρασκευάπουλος: Ποιος φοβάται
την «άλλη» Μακεδονία;

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΛΑ
Ένας ακόμα βραχνάς για το θριάσιο,
του Θανάση Παπακωνσταντίνου

Αρχαία Ελευσίνα: η περιπέτεια μιας πό
λης, της Εύης Πανοπούλου
Η Ελευσίνα κι η Πολιτική: μια συζήτηση,
του Γιάννη Παρασκευόπουλου

Πώς φτάσαμε στο δημοψήφισμα, του
Χρήστου Χρηστάκη

Γιώργος Ριτζούλης: Παραποτάμια δάση και έ
λη της Κροατίας

Μαριέττα Φριτζ: Ευρωπαϊκό πάρκο στη Ρο
δόπη;

Ζέφη Κόλλια: Βενεζουέλα: Διατηρώντας μια
χαμένη κοιλάδα

Γιάννης Σακιώτης: Ο αέρας του Σάο Πάολο
ΕΝΤΡΟΠΙΑ
Ο θεμελιώδης νόμος της καταστροφικής εξέ
λιξης, του Κρίστιαν Σούτσε
Ο νόμος της ανοδικής εξέλιξης, του Φρανκ
Κάφκα

Γιατί σιωπούμε; του Λόταρ Μάγιερ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Νέα Οικολογία με την
ευκαιρία της επετείου της πρώτης
επταετίας της, μετακυλίει την ημε
ρομηνία έκδοσής της, από την 1η
στην 15η κάθε μηνός.
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Βαλκανική κρίση και Ε λλάδα
«ΜΙ
Στα Βαλκάνια, κατ' εξοχήν, η Ελλάδα δεν έχει φίλους. Μόνον
ανταγωνιστές με παραδοσιακές σε βάρος της εδαφικές βλέψεις.
Στερείται σταθερών ερεισμάτων υποστήριξης. Οι συγκλίσεις, που
κατά καιρούς εμφανίζονται, είναι απλώς περιστασιακές.
Συμβάλλουν σε δυναμικές και όχι στατικές ισορροπίες.
Με αφετηρία τα σταθερά αυτά ιστορικά δεδομένα προκύπτει η
ακόλουθη ανάλυση των σχέσεων της Ελλάδας με καθένα από τα
γειτονικά κράτη, χωριστά και εν αλληλεξαρτήσει, καθώς και των
συναφών δυνατοτήτων της εξωτερικής μας πολιτικής.

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ο

ev εξελί■■■
■ —
ξει διαμελισμός της Γιουγκοσλαβίας μας ενδιαφέρει
κυρίως ως προς την τύχη της Νότιας Σερ
βίας. Εκεί, στα Σκόπια και το Κοσσυφοπέ
διο, εστιάζεται το άμεσο ενδιαφέρον μας. Η
απόσχιση της Κροατίας και Σλοβενίας μό
νον έμμεσα επηρεάζει τα συμφέροντά μας
και μάλιστα όχι αναγκαίως αρνητικά. Διότι
ναι μεν αποσταθεροποιείται, και μάλιστα με
ευρύτερες επιπτώσεις, ένας χώρος με την
φυσιογνωμία του οποίου είχαμε εξοικειω
θεί, όπου λειτουργούσε ένα modus vivendi,
όμως, παράλληλα, αποδυναμώνεται ένα
κράτος με παραδοσιακές βλέψεις στην ελλη
νική Μακεδονία, που μεταπολεμικά χρησι
μοποιούσε τα Σκόπια ως αιχμή αυτής της
πολιτικής. Ωστόσο, προς εξισορρόπηση των
νέων δυναμικών, η παραδοσιακή Σερβία θα
διατηρήσει επαρκή ισχύ ώστε, συνεκτιμωμένων και των ανταγωνισμών της με την
Βουλγαρία και την Αλβανία, να προσφέρεται σε υπολογήσιμης σημασίας θετική συ
νεργασία με την Αθήνα.
Ως προς τα Σκόπια, εύλογα φοβόμαστε,
μήπως, αναγνωριζόμενα σε κυρίαρχο κρά
τος και με τυχόν μάλιστα συνδρομή εξωβαλκανικών παραγόντων και της Τουρκίας,
επιδοθούν σε μεγαλοϊδεατισμό σε βάρος της
εδαφικής μας ακεραιότητας. Ό μ ω ς, για
την πληρρτητα της εικόνας, θάπρεπε να επισημανθεί ότι η «Δημοκρατία των Σκοπιών»
μόνον ως υποκινούμενος καταλύτης ευρύτε
ρων βαλκανικών αναμοχλεύσεων θα μπο

ρούσε να μας απειλήσει. Διότι τα Σκόπια
καθ’ εαυτά είναι ασθενής, ίσως θνησιγενής
οντότητα. Δημιούργημα τεχνητό, χωρίς
παράδοση, επάνω σε εδάφη «δανεικά» από
την Σερβία, με ανομοιογενή πληθυσμό (δυόμισυ εκατομμύρια συνονθύλευμά αλληλοϋποβλεπόμενων Αλβανών, Σέρβων, Σλάβοβουλγάρων, Τσιγγάνων, Μουσουλμάνων,
κ.ά.) και οικονομία ασθενέστατη, θάταν δύ
σκολο να αντέξουν ως κυρίαρχο κράτος, του
οποίου την τεχνητή συνοχή θα εξακολου
θούσε να συγκρατεί η «μακεδονική» γρα
φειοκρατία, «intelligencia» και «γλώσσα».
Βεβαίως, και το Βελιγράδι θα αντιστεκόταν
δυναμικά σε κάθε απόπειρα απόσχισης. Αλ
λά ακόμη και αν τούτο συνέβαινε, θα ήταν
τελικώς πιθανότατος ο διαμελισμός ανάμε
σα σε Σερβία, Βουλγαρία και ίσως Αλβα
νία.
Ό μω ς δεν μπορεί να αποκλεισθεί ότι τα
Σκόπια, με την συνδρομή και εξωβαλκανικών παραγόντων θα επιζούσαν, έστω για
βραχύ διάστημα, ως ανεξάρτητο κράτος.
Το αμεσότερο πρόβλημα που θα αντιμετω
πίζαμε θα ήταν εκείνο της αναγνώρισης. Σε
κάποιους κύκλους, επίσημούς και ημιεπίσημους, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο α 
ναγνώρισης σκοπιανής δημοκρατίας υπό ο
ρισμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα:
• Υποστηρίζουν ότι θα δεχθούμε ισχυρή
πίεση για αναγνώριση από την ΕΟΚ και α 
πό τους Αμερικανούς, που άλλωστε φαίνε
ται ότι ήδη μας παρακινούν προς αυτή την
κατεύθυνση.

• Επικαλούνται την καίρια θέση των Σκο
πιών για τις χερσαίες και ιδίως οδικές συγ
κοινωνίες μας με την Ευρώπη.
• Επιχειρηματολογούν ακόμη λέγοντας
ότι το ανίσχυρο των Σκοπιών σε συνδυασμό
με το γεγονός ότι δεν εγείρουμε εδαφικές
διεκδικήσεις δημιουργούν συνθήκες πρόθυ
μης αποδοχής εκ μέρους τους ελληνικής συ
νεργασίας και υποστήριξης. Μερικοί μάλι
στα διαβλέπουν δυνατότητες ελληνικής οι
κονομικής διείσδυσης και μάλιστα αντλούν
ενισχυτικό επιχείρημα από την δεδηλωμένη
πρόθεση της Σόφιας να αναγνωρίσει κυριαρ
χία στα Σκόπια. Υποστηρίζουν δηλαδή ότι
συντρέχει ένας επιπλέον λόγος για να ανα
πτύξει η Ελλάδα σχέσεις με τα Σκόπια, αν
τίρροπη της βουλγαρικής ελληνική επιρροή.
• Ό λ α αυτά βεβαίως θα μπορούσε να
συμβούν υπό τον όρο ότι τα Σκόπια θα έδι
ναν πειστικές εγγυήσεις ότι δεν έχουν εδαφι
κές βλέψεις στην Ελλάδα, ότι αποκηρύσ
σουν την θεωρία περί μακεδονικού έθνους
και, βεβαίως, ότι θα τροποποιήσουν ανάλο
γα το όνομα της σημερινής ομόσπονδης Δη
μοκρατίας.
Στην σχολή της αναγνώρισης μπορεί να
αντιταχθεί ο εξής αντίλογος:
• Το πιθανότερο είναι ότι το κρατίδιο, αν
βέβαια αποσχισθεί από το Βελιγράδι, θα εί
ναι θνησιγενές και ότι τελικώς, λόγω της
ουσιαστικής πληθυσμικής ανομοιογένειάς
του θα διαμελισθεί.
• Ακόμη και αν διατηρηθεί κυρίαρχο για
κάποιο διάστημα, για τους ίδιους λόγους
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Και ως προς το Κοσσυφοπέδιο, παραδο
σιακό επίσης και πλουσιότατο έδαφος της
Σερβίας, θα ισχύσουν περίπου όσα και ως
προς τα Σκόπια. Και σε αυτή δηλαδή την
περίπτωση πιθανότερη έκβαση είναι η δια
τήρηση της σερβικής κυριαρχίας.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
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πληθυσμικής ανομοιογένειας αλλά και ως
εκ των διαφορών κουλτούρας, παράδοσης
και γλώσσας, οι σχέσεις με την Ελλάδα
διαγράφονται μάλλον προβληματικές.
Ποιοι θα τις επιθυμούν; Οι Βούλγαροι ή οι
Αλβανοί ή οι Τούρκοι και Μουσουλμάνοι
κάτοικοι;
• Ακόμη και αν δέχονταν τα Σκόπια τους
όρους μας ως προς την ονομασία κ.λπ. θα ή
ταν αμφίβολο αν θα ετηρούντο μέχρι τέ
λους.
• Σε περίπτωση κυριαρχίας των Σκοπιών
και συνακόλουθης αναπόφευκτης ανάπτυξης
διαμεθοριακών σχέσεων, πρέπει να θεωρεί
ται βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσουμε μετακί
νηση πληθυσμών. Διότι, ανεξάρτητα από
άλλους λόγους, πολλοί θα ελκυσθούν από
το απλό γεγονός του καλύτερου επιπέδου
ζωής στην Ελλάδα. Και η μετακίνηση αυτή
θα προκαλέσει νέες καταστάσεις, που θα τις
εκμεταλλευόταν ο οποιοσδήποτε διάδοχος
των Σκοπιών στην πιθανή περίπτωση τελι
κού διαμελισμού. Δηλαδή η Βουλγαρία και,
πιθανότατα, η Αλβανία.
Θα ήταν ανεπίτρεπτο ιστορικά αν από ε
πιπόλαιες ή έστω περιστασιακά σκόπιμες ε
νέργειες δημιουργούσαμε νέες εστίες μειονο
τικών προβλημάτων. Η Ελλάδα πρέπει να
διαφυλάξει ως πολυτιμότατο αγαθό την
πληθυσμική ομοιογένεια της χώρας, της ο
ποίας ξένα συμφέροντα επιδιώκουν την νόθευση.
• Εξ άλλου δεν θα έπρεπε να υποτιμάται ο
κίνδυνος τυχόν ενέργειες μας ως προς ανα

γνώριση των Σκοπιών, να δυσαρεστήσουν
το Βελιγράδι. Και τις σχέσεις μας με την
Σερβία θα έπρεπε να τις προστατεύσουμε
και να τις προωθήσουμε ως σημαντικότατο
άξονα ισορροπίας στο πλαίσιο των ευπαθών
διαβαλκανικών σχέσεων.
Κατά συνέπεια θα έπρεπε προσεκτικά να
αναθεωρηθούν οι περί αναγνωρίσεως τά
σεις, στις οποίες φαίνεται ότι έχουν προ
σχωρήσει και κάποιοι «νεωτεριστές» του υ
πουργείου Εξωτερικών. Ό ,τ ι μας υποδει
κνύει ο συμμαχικός παράγοντας δεν είναι αναγκαίως εξυπηρετικό των συμφερόντων
μας...
• Ως προς τα συγκοινωνιακά προβλήμα
τα, θα έπρεπε να εξετασθούν με αυστηρώς
τεχνικές παραμέτρους και αναζήτηση εναλ
λακτικών λύσεων.
Πάντως, οι οποιεσδήποτε μεταμορφώ
σεις του γεωπολιτικού περί τα Σκόπια το
πίου, θα εξελιχθούν πιθανότατα με βραδείς
ρυθμούς λόγω των πολλαπλών αντιπαρατιθεμένων συμφερόντων. Εξάλλου, «κλειδί»,
καθοριστικός παράγοντας των εν γένει εξε
λίξεων, θα είναι η τελική έκβαση της αναμέ
τρησης της Σερβίας με την Κροατία, Σ λο
βενία και Βοσνία. Αν η Σερβία εξέλθει συρρικνωμένη μεν, όπως είναι το πιθανότερο,
αλλά ακόμη αξιόπιστα ισχυρή με περιφε
ρειακά κριτήρια, τότε στενεύουν τα περιθώ
ρια ευρύτερης βαλκανικής αποσταθεροποίη
σης. Διότι με κάποια πολιτειακή μορφή θα
διατηρηθεί ουσιαστικός δεσμός με τα Σκό
πια.

Και εκεί βεβαίως επι_ _ _ _ _
κρατεί μεγάλη ρευστό
τητα. Παγίως η Σόφια διεκδικεί το Βουλγαροσλαβικό τμήμα των Σκοπιών. Και θα
καταστεί ενεργός η διεκδίκηση σε περίπτω
ση είτε κυρίαρχου Μακεδονικού κράτους,
είτε σερβικής κυριαρχίας. Εξ άλλου, υφέρπουν λανθάνουσες οι βουλγαρικές βλέψεις
στην Δυτική Θράκη και θα εκδηλωθούν ε
νεργές αν προκύψουν πρόσφορες συνθήκες
ως εκ της γενικότερης βαλκανικής ζύμωσης.
Οι βλέψεις αυτές μας χωρίζουν από την
Βουλγαρία. Ωστόσο μας ενώνει η εκ Τουρ
κίας απειλή.
Κατά συνέπεια και από της πλευράς αυ
τής επιβάλλεται μεγάλη προσοχή. Διότι δεν
θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε περιστασιακή σύγκληση Άγκυρας - Σόφιας, κατ’
αντανάκλαση μεταβαλλόμενων ισορροπιών
ισχύος Άγκυρας - Αθηνών - Σόφιας.
Το πρόσφατο σύμφωνο φιλίας με την
Βουλγαρία, είναι, βεβαίως, θετικό γεγονός.
Αλλά εξασθενίζει την σημασία του η εσωτε
ρική πολιτική ρευστότητα στην Βουλγαρία
και η εν γένει αδυναμία της χώρας. Θα εί
ναι φυσικό να προσφέρεται η Σόφια προς αυ
τούς που θα μπορούσαν να την βοηθήσουν.
Η Τουρκία ήδη παρέχει βοήθεια, και αυτοδυνάμως και ως «πληρεξούσιος» των ΗΠΑ.
Και ως ισχυρότερος παράγοντας από την
Ελλάδα είναι και πλέον ελκυστική ως «φί
λη». Την τουρκοβουλγαρική όμως προσέγ
γιση ανακόπτουν οι εδαφικές βλέψεις της
Άγκυρας με πρόσχημα την προστασία μου
σουλμανικής μειονότητας στην Βουλγαρία.
Τα στοιχεία αυτά προσδίδουν μεγάλη ρευ
στότητα στις σχέσεις Σόφιας - Άγκυρας και
παρέχουν περιθώρια για πολλά «παιχνί
δια». Ως χαρακτηριστικά του πολιτικού το
πίου και των ανησυχιών στην Βουλγαρία επισημαίνονται η αναγνώριση της μουσουλ
μανικής μειονότητας στην Βουλγαρία ως
τουρκικής και η υπολογήσιμη ισχύς και ο
συνακόλουθος ρυθμιστικός ίσως ρόλος του

•εότατου τουρκομουσουλμανικού κόμματος
cou αναδείχθηκε από τις πρόσφατες εκλογές
:ρίτο σε δύναμη.
Ως ένας παράγοντας τουρκικού ενδιαφέιοντος για την Βουλγαρία, θα έπρεπε, χά·
ιιν της πληρότητας, να αναφερθεί και η δυ·
•ατότητα της Τουρκίας να συνδεθεί μέσω
Βουλγαρίας με την μεγάλη διευρωπαίκή ο>ό Βόρειας Θάλασσας - Ρήνου · Δουνάβεως
Μαύρης θάλασσας.
Πέραν των γενικότερων εθνικών συμφε)όντων που συναρτώνται με τις σχέσεις μας
ιε την Βουλγαρία, ζωτικής σημασίας είναι
fia μας η βουλγαρική επικράτεια και διότι
il* αυτής διέρχεται εναλλακτική συγκοινω
νιακή σύνδεση με την Ευρώπη, χερσαία αλά και ποτάμια.
Κατά συνέπεια, αν και απολύτως ευκταίο
»εν θα έπρεπε καθόλου να θεωρείται ως δείομένο το σημερινό επίπεδο σχέσεών μας με
ην Βουλγαρία. Επιβάλλεται εγρήγορση
:αι διπλωματική φαντασία. Και κυρίως ιχύς, που θα καθιστούσε την Ελλάδα αξιό:ιστο σύμμαχο και στήριγμα.

ΑΛΒΑΝΙΑ Και

τις σχέσεις Αθηνών -------------------Τιράνων βαρύνει ασάφεια
:υρίως λόγω των επιδιώξεων εξωβαλκανι:ών παραγόντων. Στην χειρότερη για μας
εερίπτωση η Αλβανία θα εμεγεθύνετο διά
:ης προσκτήσεως του Κοσσυφοπεδίου. Τού:ο όμως θα προϋπέθετε μέγιστη συρρίκνωση
Γης Σερβίας, ενδεχόμενο που διαγράφεται
ιάλλον απίθανο. Προβλήματα επίσης θα
ιας δημιουργούσε η Αλβανία εάν ποτέ συνέιρατε με την Τουρκίοί προς ενίσχυση των ε·
ηδιώξεων της τελευταίας στην Δυτική
9 ράκη. Μεταξύ άλλων θα μπορούσε να α»ακινήσει θέμα αλβανικών μειονοτήτων
ίτην Ελλάδα.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ Οι

σχέσεις μας με την
----------------------- Ρουμανία θα επηρεαίθούν το ολιγότερον από τις βαλκανικές α 
ναταράξεις. Επιβάλλεται πάντως η επιδίωη καλών σχέσεων και ως εξισορροπητικός
:αράγοντας στο γενικότερο πλαίσιο των
ιαβαλκανικών μας σχέσεων. Και ενδείκνυαι προσοχή λόγω των «Κουτσόβλαχων».

ΓΟΥΡΚΙΑ

Σ ’ αυτό το άρθρο δεν θα ε------------------ ξετασθεί το πλέγμα των ελ,ηνοτουρκικών σχέσεων, που καθορίζονται
:πό αυτόνομους, εκτός Βαλκανίων παρά
γοντες. Μας ενδιαφέρει η βαλκανική διά-

λοδοξία της Άγκυρας να διαδραματίσει ρό
λο περιφερειακής δύναμης στα Βαλκάνια.
Ερείσματα αυτής της επιδίωξής της οι μουσουλμανικέςς μειονότητες και λαοί, από
Βουλγαρίας μέχρις Αλβανίας. Ωστόσο λει
τουργούν και ισχυροί, ενάντιοι παράγοντες.
Δηλαδή η δυνατότητα συσπείρωσης Σ ό 
φιας, Βελιγραδιού και Αθηνών προς ανά
σχεση αυτού του επεκτατισμού. Επίσης η
αντίδραση των ορθόδοξων εκκλησιών έναντι
ενίσχυσης της ισλαμικής παρουσίας. Είναι
ακόμη αμφίβολο αν τα ενδιαφερόμενα ευρω
παϊκά κράτη, αλλά και οι ΗΠΑ, θα ευνοού
σαν ποτέ μία τέτοια επάνοδο της ισλαμικής
Τουρκίας στην Ευρώπη.
Σημειωτέον, εξ άλλου, ότι οι βαλκανικές
βλέψεις της Τουρκίας υπαγορεύονται και α
πό την επιθυμία της να αποκτήσει εδαφικό
έρεισμα για να ενδυναμώσει το αίτημα ευρωπαϊκότητάς της. Διότι η Τουρκία εθεωρείτο Ευρώπη όσο κατείχε τα Βαλκάνια,
μέχρι δηλαδή το τέλος του 19ου αιώνα. Εν
συνεχεία, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο,
επικαλέσθηκε την ταύτισή της με τα δυτικά
συμφέροντα, για να ενισχύσει αυτό το αίτη
μα. Τούτο όμως δεν αρκεί. Της χρειάζεται
ευρωπαϊκό έδαφος. Πάντως η Τουρκία απο
τελεί την σημαντικότερη απειλή κατά της ε
θνικής μας ασφάλειας. Οι εκ Βαλκανίων α 
πειλές είναι ήσσονες. Θα μπορούσε να κατα
στούν πραγματικά επικίνδυνες αν συνδυά
ζονταν περιστασιακά με τουρκικές επιδιώξεις.

στην περίπτωση της Ιταλίας. Δηλαδή ση
μεία αιχμής της ιταλικής πολιτικής είναι η
Αλβανία και η Κροατία, ενώ επιθυμεί γενι
κότερη πολιτικοοικονομική διείσδυση στο
σύνολο του βαλκανικού χώρου.

ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ Ε Ν Ω Σ Η

Η επιΡ
■ ■■
ροή της
στα Βαλκάνια έχει βεβαίως δραστικά μειω
θεί. Ωστόσο η Ρωσία και ό,τι μείνει περί
αυτήν είναι εύλογο να διατηρήσουν το παρα
δοσιακό ενδιαφέρον τους για την περιοχή,
που ασφαλώς θα εκδηλωθεί ενεργό όταν το
επιτρέψουν οι εξελίξεις και κρυσταλλώσεις
στον χώρο της Σοβιετικής Ένωσης, παρα
μένει πάντα λίαν υπολογίσιμος παράγοντας
επιρροής.

Η Π Α ®®σει απ^ώς υποθέσεων και εν_________ δείξεων θα ήταν δυνατό να υποστηριχθούν τα ακόλουθα ως προς τον ρόλο
και τις επιδιώξεις των ΗΠΑ στα Βαλκάνια:
Και κατά την εν εξελίξει περίοδο της αμερικανοσοβιετικής συνεργασίας^ τα Βαλκάνια
εξακολουθούν να ενδιαφέρουν τους Αμερικα
νούς και κατ’ αντανάκλαση των στόχων
μιας ρωσικής πολιτικής στο μέλλον.

Κυρίως όμως το βαλκανικό ενδιαφέρον
τους θα έπρεπε να εκτιμηθεί στο πλαίσιο του
ανταγωνισμού Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
ΗΠΑ* και βεβαίως πάντοτε από γεωστρατηγικής σκοπιάς. Αν δεχθούμε ότι οι ΗΠΑ
επιθυμούν εξασθένηση της Ευρωπαϊκής Κοι
Παράγοντες εκτός
νότητας είναι εύλογο να ενθαρρύνουν την
βαλκανική πολιτική της Γερμανίας και Ιτα
Βαλκανίων
λίας, διότι στο θέμα αυτό θα διαφορο
ΓΕΡΜΑΝΙΑ Είναι πρόδηλο ότι η ποιούνταν ίσως από την Κοινότητα. Επίσης
rcpjimjior πανίσχυρη,
εύλογο είναι οι ΗΠΑ να θέλουν να διευρύ
αναθερμαίνει τον παραδοσιακό ηγεμονισμό
νουν τα ερείσματά τους στα Βαλκάνια, ως
της. Πέραν της Κεντρικής και Ανατολικής
μοχλό ενδεχόμενης ενδοβαλκανικής πολιτι
Ευρώπης ενδιαφέρεται και για πολιτικοοι
κής τους. Αυτά φαίνονται πειστικά. Δεν αρκονομική επιρροή στα Βαλκάνια. Ίσως α
κούν όμως για να εξηγήσουν την διαφαινόποφάσισε να ευνοήσει την αποσχιστική τάση
μενη προτίμησή τους για τα Σκόπια. Γιατί
των Σκοπιών, απλώς για να εξασθενήσει
επιλέγουν τα μάλλον θνησιγενή Σκόπια, έ
την Σερβία, ώστε να διευκολυνθεί, στην με
ναντι μιας ισχυρής Σερβίας, που θα ήταν α
γαλύτερη δυνατή έκταση, η απόκτηση κυ
σφαλώς πρόθυμη να συμπλεύσει με την Wa
ριαρχίας από την Σλοβενία και Κροατία,
shington·, Και ασφαλώς δεν πείθει η άποψη
που πιθανότατα θα διευρύνουν τον γερμανι
ότι απλώς αποστρέφονται τον κομμουνιστή
κό χώρο με ένταξή τους στην Αυστρία. Ί 
Μιλόσεβιτς. Γιατί με την υποστήριξη στα
σως όμως και να αναβιώνει παλαιό όνειρο
Σκόπια επιλέγουν να δυσαρεστήσουν την
άξονα Μακεδονίας - Βουλγαρίας - Τουρ
σταθερή σύμμαχο Ελλάδα; Να υποθέσουμε
κίας.
ότι αποφάσισαν μία νέα τάξη με πρωταρχι
κό παράγοντα την Τουρκία; Απίθανο. Διότι
ΙΤΑΛΙΑ Τηρουμένων των αναλογιών, είναι αμφίβολο ότι θα τους συνέφερε μία τό---------------- όσα ισχύουν για την βαλκανική ^ ΐΜΤΤί'ίχρή Τ γιιιμ(ιι 1 π~ηΐ) εύκολα θα τολμού-

όψεως λογική εξήγηση για την προτίμηση
στα Σκόπια. Μήπως απλώς Οφείλεται στην
επιρροή του μακεδονικού lobby και μιας μό
δας περί τα δικαιώματα των μειονοτήτων;
Εκ των πιθανότερων εκδοχών ίσως είναι ε
κείνη του μοχλού. Πάντως, επιβάλλεται οι
υπηρεσίες μας να διερευνήσουν όσο το δυνα
τόν καλύτερα την επί του θέματος συλλογι
στική των ΗΠΑ.

Συμπέρασμα
Παρά το πολυσύνθετο της βαλκανικής ει
κόνας διαγράφεται η προοπτική δύο βασι
κών εστιών επιρροής. Της Σερβίας και της
Βουλγαρίας. Σ ε δεύτερο πλάνο η Ρουμανία
και η Αλβανία. Επίσης δύναται να προβλεφθεί επαύξηση της προσπάθειας γερμανικής
και ιταλικής επιρροής.

Ακολουθητέα
πολιτική
Εν όψει αυτής της νέας βαλκανικής πραγ
ματικότητας η Ελλάδα θάταν λογικό να
στραφεί προς τους ακόλουθους στόχους:
• Να επιδιώξει τις καλύτερες δυνατές σχέ
σεις με τους βαλκανικούς γείτονες στο διμε
ρές επίπεδο. Πρέπει να διαλυθούν οι μεγαλομανείς ψευδαισθήσεις «βαλκανικών ρό
λων». Ούτε το τοπίο προσφέρεται λόγω
των διασταυρουμένων ανταγωνισμών και ε
δαφικών βλέψεων, αλλά ούτε και την αναγ
καία στρατιωτική ισχύ και οικονομική ευρωστία διαθέτουμε, ώστε να έχουμε καθορι
στική επιρροή.
• Τ ο ενδιαφέρον θάπρεπε να εστιασθεί
στην ενίσχυση της Σερβίας σε τρόπο που να
περιλάβει όλη την Νότια Σερβία. Παρά τα
μεγαλοσερβικά όνειρα είναι προτιμότερη η
συναλλαγή με την Σερβία παρά με ένα τυ
χόν τυχοδιωκτικό κράτος των Σκοπιών,
που μεταξύ άλλων θα γινόταν πόλος έλξης
πολλών μηχανορραφιών και ανταγωνι
σμών. Κατά συνέπεια στόχος μας είναι άξο
νας Αθηνών - Βελιγραδιού.
• Παραλλήλως, πρέπει να ενισχύσουμε
τον άξονα Αθηνών · Σόφιας και κυρίως να
τον προφυλάξουμε, κατά το δυνατόν, από ε
πικίνδυνες πιέσεις εκ Τουρκίας. Βεβαίως,
και στην Βουλγαρία αναζωπυρώνονται εθνι
κισμοί. Αν όμως ισχυροποιηθεί η Σερβία θα
καταστεί παράγοντας σταθερότητας και ως
προς την Βουλγαρία υπό την έννοια αντίρ
ροπης πίεσης. Θα απομένει το θρακικό πε
δίο. Ο κίνδυνος βρίσκεται στο ενδεχόμενο
κάποιας σύμπτωσης συμφερόντων μεταξύ
Βουλγαρίας - Τουρκίας. Ωστόσο και από
μία τέτοια εξέλιξη η Τουρκία θα έβγαινε πιο

ενισχυμένη από την Βουλγαρία και η προο
πτική αυτή λειτουργεί ως υπέρ μας αποτρε
πτικό.
• Έναντι της Αλβανίας επιβάλλεται λε
πτότητα. Πρέπει να της εμπνεύσουμε εμπι
στοσύνη. Γ ι’ αυτό τάσεις αυτονόμησης ή και
προσάρτησης της Βόρειας Ηπείρου θα ήταν
επικίνδυνοι τυχοδιωκτισμοί, που θα εξαπέ
λυαν ανεξέλεγκτες δυνάμεις σε βάρος μας,
με σημαντικότερο κίνδυνο διατύπωσης ανα
λογών αιτημάτων από την Τουρκία ως προς
την Θράκη.
• Με την Ρουμανία δεν διαγράφονται
προοπτικές ριζικών μεταβολών. Πάντα βε
βαίως περιθώρια καλύτερων σχέσεων. Ση
μασία έχει η Ρουμανία και ως εξισορροπητικός παράγοντας στο διαβαλκανικό πλαίσιο.
• Κατά συνέπεια, η Ελλάδα αποφεύγον·
τας πολυπραγμοσύνες και διπλωματικές «ο
νειρώξεις» έχει περιθώρια να ελιχθεί ανάμε
σα στο Βελιγράδι και την Σόφια. Σε περί
πτωση ανταγωνισμού μεταξύ τους για την
Μακεδονία θα έπρεπε κατ’ αρχήν να τηρή
σει ουδετερότητα. Γενικώς, προσφέρονται
διπλωματικές δυνατότητες ισορροπιών εξα
σφαλιστικών της εδαφικής μας ακεραιότη
τας.
• Στο σημείο αυτό θα έπρεπε να τονισθεί
ότι η εντυπωσιακή πληθυσμική ομοιογένεια
της Ελλάδας δεν έχει επαρκώς προβληθεί.
Είναι στοιχείο που θα έπρεπε να μας εμ
πνέει περισσότερη αυτοπεποίθηση, ώστε να
μην παρατηρούνται, συχνά, φαινόμενα π α 
νικού που και την αξιοπρέπειά μας εκθέτουν
και παρέχουν επιζήμια εντύπωση αδυνα
μίας.
• Ο,τιδήποτε όμως και αν κάνουμε, όσο
και αν ελιχθούμε τίποτα δεν θα υποκαταστήσει την ανάγκη στρατιωτικής ενίσχυσης
της Ελλάδας. Αξιόπιστη πολεμική δυνατό
τητα αποτροπής αποτελεί το αναντικατά
στατο έρεισμα της εθνικής μας ασφάλειας.
Ιδίως σε εποχή αιφνίδιων και ριζικών περι
φερειακών αναταράξεων και ανακατατάξε
ων. Στρατιωτική ικανότητα της Ελλάδας
θα λειτουργήσει ανασχετικά και έναντι των
τουρκικών επιδιώξεων και ως προς τις βλέ
ψεις των Βαλκανίων.
Παρά την καχεξία της οικονομίας μας
και την κοινωνική κάμψη, η ποιοτική ανά
πτυξη των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να
διασωθεί ως υπόθεση ύπατης προτεραιότη
τας, με παράλληλη τόνωση του εθνικού
φρονήματος. Έτσι μόνο θα αντιμετωπίσου
με τις βλέψεις και την επιθετικότητα υπαρ
κτών δυστυχώς γειτόνων. «Έ να κράτος για
να μείνει ελεύθερο πρέπει να είναι τουλάχι
στον ισοδύναμο με τους γείτονές του». □

« ...Ο Σαΐτ Φαΐκ είναι ο μ ό νο ς τούρκος
π εζογρ ά φ ος που περιέγραψε τους ρω
μιούς των χρόνω ν του με τις σω στές
τους δ ια σ τά σ εις... Η Α λεξά νδρ α , ο
Γ ιαννάκης, η Μ αρικούλα, ο Ιακωβάκης, ο Σ ταύρος α π ’ το Γεντί Κουλέ κι
ακόμη π ό σ ο ι άλλοι σύντροφοί του α γα 
πημένοι ξεπετιούνται μέσα α π ’ τα διηγήματά του ολοζώ ντα νοι και αναβιώ 
νουν εκείνη τη μαγική ατμόσφαιρα της
Π ό λ η ς ... Τ ότε που οι ανθρώ πινες σ χ έ 
σεις ήταν πιο ειλικρινείς, τα παλιά σ π ί
τια ζω ντα νά , οι συναντήσεις τρυφερές
κι οι υπ α ρξια κ ές συζητήσεις α νεξά 
ντ λ η τ ες...»

« ...Η Τεζέρ Ο ζλού, εδώ , με ενάργεια
και ρεαλιστική ευαισθησία, μ α ς ταξι
δεύει μέσα α π ό τα δικά τη ς παιδικά
χρ ό νια , στη μικροαστική ασφυξία της
μεταπολεμικής Τουρκίας, με τρόπο που
το π ροσ ω π ικ ό της χρ έο ς να ανοίγεται
τελικά σε διεθνή μαρτυρία. Οι δύο δε
κ αετίες, έτσι, αυτή του ’50 κι εκείνη
του ’60, ερμηνεύονται επί της ουσίας,
ω ς π ρ ο ς την καινούργια Τουρκία, και
το έργο λειτουργεί πολύ πέρα α πό τη
θεματολογική του αφετηρία...»

Εκδόσεις: Ροδαμός - Αθήνα
Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια,
Σόλωνος 133, Αθήνα, τηλ. 36.06.305
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Η Ευρώπη

μπροστά

στον πόλεμο
της Τ ετας Παπαδοπούλου

Παρά τις αλλεπάλληλες
συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός
ο πόλεμος συνεχίζεται στην
Γιουγκοσλαβία που δεν υπάρχει
πια...
Ωραία, οι Σέρβοι δεν είναι
δαίμονες και οι Κροάτες δεν είναι
άγγελοι. Τέτοιες απλουστεύσεις
είναι αφελείς. Όμως οι Σέρβοι
είναι οι εισβολείς και οι Κροάτες
τα θύματα. Επιπλέον οι Κροάτες
αποφάσισαν δημοκρατικά (με
συντριπτική πλειοψηφία στο
δημοψήφισμα) ότι θέλουν να
ζήσουν ανεξάρτητοι. Να βάζουμε
λοιπόν στην ίδια ζυγαριά τους
Σέρβους και τους Κροάτες θα
ήταν υποκρισία. Και η Ευρώπη;
Η Ευρώπη κοιτάζει τον... πόλεμο,
μεσολαβεί χωρίς αποτέλεσμα και
διστάζει να αναγνωρίσει την
ανεξαρτησία της Κροατίας και
της Σλοβενίας.

την Α νατολική Ευρώπη διακυβεύεται το μέλλον όλη ς της Ε υ 
ρώπης», δήλωνε προ ημερών
κατά την διάρκεια της επίσημης επίσκεψής
του στο Παρίσι, ο Βάτσλαβ Χάβελ. Και βε
βαίως δεν είναι ο μόνος που υποστηρίζει κά
τι τέτοιο. Πάντως την σημασία αυτής της
μικρής φράσης του προέδρου της Τσεχοσλο
βακίας φαίνεται ότι η Ευρώπη δεν την έχει
κατανοήσει ή, σαν καλύτερη περίπτωση,
την ψευτοκατανοεί... Άραγε χρειάζεται να
είναι κανείς Κεντροευρωπαίος, δηλαδή
χρειάζεται να έχει υποστεί την «μοίρα» αυ
τής της περιοχής, για να του είναι η Ευρώ
πη πολύτιμη, για να μπορεί να αντιληφθεί
πόσο και πού σήμερα «διακυβεΰεται το
μέλλον όλης της Ευρώπης»;

Σ

Από τον Αύγουστο σ’ ένα τμήμα της Ευ
ρώπης γίνεται πόλεμος. Η Γιουγκοσλαβία
έχει μετατραπεί σε ομοσπονδία - φάντασμα
και το μεγαλύτερο μέρος της Κροατίας σε
πεδίο μαχών. Οι χώρες της Κεντρικής Ευ
ρώπης, ιδίως η Ουγγαρία και η Τσεχοσλο
βακία, τρέμουν τις άμεσες συνέπειες που
μπορεί να έχει το γιουγκοσλαβικό δράμα σ’
αυτές. Στην Βοϊβοδίνα, επαρχία της Σερ
βίας, ζουν 400.000 Ούγγροι, ενώ οι αποσχιστικές τάσεις των Σλοβάκων ενισχύονται από την διάλυση της γιουγκοσλαβικής
ομοσπονδίας. Ό λ ο ι ανησυχούν, όλοι εκ
φράζουν το ενδιαφέρον τους, αλλά... πού εί
ναι η διεθνής κοινότητα; Τι κάνει ώστε να
σταματήσει η σφαγή;
Και η Ευρώπη των Δώδεκα, η Ευρώπη
που βαδίζει προς το περίφημο 1992, πώς
αντιδρά σ’ αυτό τον πόλεμο ο οποίος «κομ
ψά» ονομάζεται συχνά γιουγκοσλαβική κρί
ση; Οι Δώδεκα παρά τις συνεχείς συσκέψεις
και διασκέψεις με τα εμπόλεμα μέρη — Σέρ
βους και Κροάτες— δεν έχουν επιτύχει ου
σιαστικά τίποτα. Κάθε τόσο καταλήγουν σε
μία συμφωνία εκεχειρίας η οποία παραβιάζεται την ίδια ακριβώς στιγμή που υπογρά
φεται. Μάλιστα στην διάρκεια της τελευ
ταίας εκεχειρίας... βομβαρδίστηκε ακόμη
και το Ζάγκρεμπ, η πρωτεύουσα της Κροα
τίας.
μήχανη, αναποτελεσματική, διηρημένη, η Ευρώπη των Δώδεκα δεν κατόρ
θωσε -ι-έως τώρα τουλάχιστον— να σταθεί
στο ύψος των περιστάσεων. Ούτε μπόρεσε
να αποτρέψει την σύρραξη, ούτε μπόρεσε να
την σταματήσει. Η αδυναμία της Ευρώπης
συνετέλεσε, κατά κάποιον τρόπο, στην κλι
μάκωση της βίας στην Γιουγκοσλαβία.
Οι Δώδεκα διστάζουν να πάρουν αποφά
σεις που θα τους εμπλέξουν ουσιαστικά στην
αναμέτρηση Σέρβων και Κροατών. Προ
σπαθούν να κρατήσουν αποστάσεις ασφα
λείας από την διαλυόμενη Γιουγκοσλαβία,
από αυτό το εκρηκτικό μίγμα που δημιούρ
γησαν τα εθνικιστικά πάθη, η οικονομική
κατάρρευση, τα ιστορικά μίση και ο κομ-

μουνισμός. Μοιάζουν σαν να θέλουν να ...
ξορκίσουν το κακό! Στέλνουν επί τόπου π α 
ρατηρητές οι οποίοι διαπιστώνουν ότι μετά
από κάθε συμφωνία κατάπαυσης του πυ
ρός... οι μάχες συνεχίζονται με ακόμη με
γαλύτερη ένταση.
Ό τα ν το 1989 κατέρρευσαν τα ολοκλη
ρωτικά καθεστώτα της Ανατολικής Ευρώ
πης υπήρχε διάχυτη η εντύπωση — ενδεχο
μένως λόγω του γενικού ενθουσιασμού—
οτι τα σύνορα δεν θα άλλαζαν. Ό μ ω ς δεν έ
γινε έτσι. Πέρσι το φθινόπωρο οι δύο Γερ
μανίες ενώθηκαν. Έ να χρόνο μετά, φέτος
στις 6 Σεπτεμβρίου, τα σύνορα στην Ευρώ
πη άλλαξαν πάλι. Η Λιθουανία, η Λεττονία, η Εσθονία — οι τρεις χώρες της Βαλτι
κής— απέκτησαν την ανεξαρτησία τους και
ήδη συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις με την
Σοβιετική Ένωση! Πώς αλλάζουν οι καιροί
και τα σύνορα...
τις 25 του περασμένου Ιουνίου η Σλο
βενία και η Κροατία κήρυξαν την ανε-
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την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η Δυτικοευρω
παϊκή Ένωση (η αμυντική ευρωπαϊκή ορ
γάνωση της οποίας μέλη είναι οι χώρες της
ΕΟΚ πλην της Ελλάδας, Δανίας, Ιρλαν
δίας) αποφάσισε μετά από συνεχείς συσκέ
ψεις να μην στείλει οποιαδήποτε δύναμη ε
νόπλων στην Γιουγκοσλαβία. Στις αρχές
Οκτωβρίου τα μέλη της Δυτικοευρωπαϊκής
Ένωσης συμφώνησαν να σταματήσουν οι
πωλήσεις όπλων προς την Γιουγκοσλαβία,
όπερ σημαίνει ότι έως τότε το εμπόριο ό
πλων συνεχιζόταν κανονικά... Ό μω ς είναι
γνωστό πόσο είναι δύσκολη η εφαρμογή ε
νός τέτοιου εμπάργκο. Ποιος όμως και πώς
μπορεί να ελέγξει αν εφαρμόζεται ή αν παραβιάζεται;
στόσο το ζήτημα δεν είναι καν αν έπρε
πε ή όχι να στείλει η Ευρώπη στρατιω
τική δύναμη στην Γιουγκοσλαβία. Ας είχε
τουλάχιστον κοινή στάση, ας είχε ενιαία
πολιτική. Και αυτήν όχι μόνο δεν την είχαν
οι Δώδεκα, αλλά οι διαφορές τους ήταν τό
σες ώστε απειλήθηκε η συνοχή της Ευρω
παϊκής Κοινότητας, όταν στις 25 Ιουνίου η
Σλοβενία και η Κροατία κήρυξαν την ανε
ξαρτησία τους. Οι εσωτερικές αντιπαραθέ
σεις, οι αντιδράσεις και οι ανταγωνισμοί,
π .χ . Γαλλίας και Γερμανίας, ήρθαν με αυ
τήν την αφορμή στην επιφάνεια.
Η Γερμανία από την πρώτη στιγμή τά
χθηκε υπέρ της ανεξαρτησίας της Σλοβενίας
και Κροατίας — συνεπώς υπέρ της διάλυσης
της Γιουγκοσλαβίας— και ανέλαβε πρωτο
βουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Ζήτη
σε επίσης να επιβάλλει η ΕΟΚ οικονομικές
κυρώσεις στην Σερβία. Ό ταν στις 4 Οκτω
βρίου ο ομοσπονδιακός στρατός εξαπέλυσε
γενική επίθεση εναντίον της Κροατίας, η
γερμανική κυβέρνηση, θεωρώντας υπεύθυνο
αυτής της επίθεσης τον Σλόμπονταν Μιλό
σεβιτς, κατήγγειλε ότι «στο Βελιγράδι έχει
εγκατασταθεί στρατιωτική δικτατορία».
Η Γαλλία, μέχρι και τον Αύγουστο, ή
ταν υπέρ της διατήρησης της ενότητας της
Γιουγκοσλαβίας. Σύμφωνα με το επιχείρη
μα του Φρανσουά Μιττεράν η διάλυση της
Γ ιουγκοσλαβίας μπορούσε να έχει εκρηκτι
κές συνέπειες στην γύρω περιοχή. Ωστόσο
πίσω από αυτό το επιχείρημα προέβαλλε ο
γαλλικός φόβος για την επέκταση της γερ
μανικής επιρροής στην Σλοβενία και την
Κροατία. Πάντως από τον Σεπτέμβριο εί
ναι εμφανής η στροφή της γαλλικής διπλω
ματίας. Καθώς οι μάχες μαίνονται στην
Κροατία, δεν είναι τόσο εύκολο πλέον να μι
λά κανείς υπέρ της διατήρησης της ομοσπον
δίας.
Η Ιταλία πολλές φορές, και όχι μόνο φέ
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τος το καλοκαίρι, είχε υποστηρίξει την υπό
θεση της ανεξαρτησίας της Σλοβενίας και
της Κροατίας. Ό μω ς το τελευταίο διάστη
μα κάτι έχει αλλάξει στην πολιτική της. Α
κόμη και ο πάντα πληθωρικός σε δηλώσεις
υπουργός Εξωτερικών Τζιάννι ντε Μικέλις
εναι εξαιρετικά διατακτικός. Στο μεταξύ τι
κάνει η Ιταλία; Ετοιμάζει στρατόπεδα για
δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες που ενδεχομέ
νως φθάσουν από την απέναντι πλευρά της
Αδριατικής. Φαίνεται πως στην περίπτωση
που συμβεί κάτι τέτοιο οι ιταλικές αρχές δεν
θα επαναλάβουν την αχαρακτήριστη συμπε
ριφορά με την οποία αντιμετώπισαν τους
Αλβανούς πρόσφυγες στο Μπάρι και το
Μπρίντεζι...
Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν κατόρθωσε
να αποτρέψει τον πόλεμο στην Γιουγ
κοσλαβία. Η Κοινότητα δεν είχε και δεν έ
χει ακόμη κοινή εξωτερική πολιτική. Ωστό
σο πολλοί διερωτώνται, τι θα είχε συμβεί
και ποια τροπή θα είχε πάρει ο πόλεμος, εάν
δεν υπήρχε καν η Κοινότητα.
Στις 7 Οκτωβρίου, καθώς έληγε το μοροτόριουμ τριών μηνών από την διακήρυξη
της ανεξαρτησίας της Σλοβενίας και της
Κροατίας, η Γιουγκοσλαβία έπαψε να υ
πάρχει. Ό μ ω ς η ανεξαρτησία τους μέχρι
στιγμής είναι συμβολική. Καμία χώρα δεν
έχει αναγνωρίσει την Σλοβενία και την
Κροατία. Ό λοι τηρούν στάση αναμονής. Τι
θα κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Κοινότητα με
την μεσολάβηση της οποίας είχε υπογραφεί
το μορατόριουμ; Θα προχωρήσει στην ανα
γνώριση;
«Αυτόν τον αιώνα πολλά ευρωπαϊκά έ 
θνη απέκτησαν την ανεξαρτησία τους: οι
Νορβηγοί, οι Ιρλανδοί, οι Πολωνοί, οι
Ούγγροι, οι Ρουμάνοι, μετά, για μικρή
τιερίοδο οι Λιΰουανοί, οι Λεττονοί, οι Εσθονοί, οι Ισλανδοί. Η ομοιομορφοποιητική θέληση των ολοκληρωτικών αυτοκρα
τοριών έκανε τα πάντα για να τα εκμηδε
νίσει. Ό μως τα έθνη αυτά αποτελούν σή
μερα την όμορφη ποικιλία της Ευρώπης*
και χωρίς αυτά η Ευρώπη δεν νοείται. Οι
Σλοβένοι και οι Κροάτες έζησαν την ίδια
πορεία της εθνικής αναγέννησης. Το κρά
τος της Γιουγκοσλαβίας ήταν ένα ενδιάμε
σο στάδιο αυτής της πορείας που σήμερα
ολοκληρώνεται φυσικά», γράφει ο Μίλαν
Κούντερα στην έκκλησή του με τίτλο «Πρέτιει να σώσουμε την Σλοβενία» (Le Mon
de, 4 .7.91).
Η Σλοβενία και η Κροατία περιμένουν να
αναγνωρίσει την ανεξαρτησία τους η διεθνής
κοινότητα και πρώτη απ’ όλους η Ευρώπη.
Ακόμη πόσο θα περιμένουν;
□
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ξαρτησία τους. Από την ημέρα αυτή αρχίζει
ο πόλεμος και επιταχύνεται η πορεία της
διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας. Ο ομοσπον
διακός στρατός (στρατός ελεγχόμενος και
καθοδηγούμενος από την Σερβία του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς) εισβάλλει στην Σλοβε
νία, στις 27 Ιουνίου, αιφνιδιάζεται από την
αντίσταση και την οργάνωση της σλοβενικής
πολιτοφυλακής. Στο τέλος του καλοκαιριού
ο πόλεμος θα απλωθεί σχεδόν σε όλη την
Κροατία και έτσι θα μας γίνουν οικεία τα ο
νόματα πολλών κροατικών πόλεων, όπως
π .χ ., το Ζαντάρ, το Βούκοβαρ, η Κράινα,
το Ό σιγιεκ.
«Κανείς δεν εύχεται να φθάσονν τα π ρ ά γ
ματα ώς εκεί. Πρέτιει όμως να γίνει κ ά 
ποιο θαύμα για να τηρηθεί η νέα συμφω 
νία κατάπαυσης του πυρός που υπ έγρα 
φαν η Σερβία, η Κροατία και ο γιουγκο
σλαβικός στρατός. Διαφορετικά, η Δ υτική
Ευρώπη ίσως θα υποχρεωθεί μ ια ν ημέρα
να στείλει στρατεύματα για να χωρίσουν
τους Σέρβους και τους Κροάτες και να
προσπαθήσουν να σταματήσουν τον ε 
φιάλτη των Β αλκανίω ν». Ετσι άρχιζε το
τελευταίο άρθρο του στον Nouvel Observa
teur, ο Γάλλος δημοσιογράφος Πιέρ
Μπλανσέ, από τους πιο ευσυνείδητους και
έγκυρους, ο οποίος σκοτώθηκε από έκρηξη
νάρκης κοντά στο Ζάγκρεμπ, στις 19 Σ ε
πτεμβρίου.
Ο «εφιάλτης των Βαλκανίων», ο φόβος
μήπως οι πολεμικές συγκρούσεις επεκταθούν στην Βοσνία - Ερζεγοβίνη, παραλύουν

«Ot πολιτικοί κρατούμενοι στην Γ<
etvat μόνον Αλβανοί»

Κ

οσσυφοπέδιο, μια μέρα του Σεπτεμ
βρίου, στην Πρίστινα. Από το σπίτι
του Βετόν Σουρόι, προέδρου του
κόμματος της Βουλής, χρειάστηκε να περ
πατήσουμε μία ώρα προς την ανατολική
πλευρά της πόλης, όπου ήταν το σπίτι του
γραμματέα της «Επιτροπής Διανοουμέ
νων για τα Ανθρώπινα Δικαιώ ματα και
τις Ελευθερίες». Μας υποδέχθηκαν εγκάρ
δια ο πρόεδρος της Επιτροπής Ιν τρ ίζ Αγ ιέ τ ι και ο Ζενούν Τ σελάι — Αλβανοί
διανοούμενοι του Κοσσυφοπεδίου, δραστη
ριοποιούμενοι ιδιαίτερα στην διεκδίκηση
στοιχειωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων για
τους Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου.
Περάσαμε σε ένα μικρό συμπαθητικό
γραφείο γεμάτο από βιβλία. «Να, κοίταξε
έχω και βιβλία ελλήνων Συγγραφέων»,
μου είπε ο Αγιέτι, δείχνοντάς μου μερικούς
τόμους με έργα του Αισχύλου και του Ευρυπίδη. Αργότερα μου έδειξε και κάποιο βι
βλίο του Γιώργου Ιωάννου. Σε όλα όμως
τα σημεία της βιβλιοθήκης ξεχώριζες τα βι
βλία του Ισμαήλ Κανταρέ. «Τι είναι για
σας ο Κανταρέ;» τον ρώτησα.
«Θεός» μου είπε με μία λέξη, «Θεός».
Και συνέχισε: «Πριν αρχίσουμε την συζή
τηση θα ήθελα να σας δώσω μερικά φωτο
γραφικά ντοκουμέντα, διά του λόγου το α 
ληθές, αλλά και μια βιντεοταινία μ ε όλα
τα γεγονότα που επιβεβαιώνουν την αυ
θεντικότητα των φωτογραφιών, αλλά και
αυτών που θα σας αφηγηθούμε».

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις
διώξεις του αλβανικού πληθυσμού από τους
Σέρβους εθνικιστές. Επεσήμαναν ότι βαθύ
τερη αιτία των διώξεων είναι: «ο τεράστιος
φυσικός και ορυκτός πλούτος της περιο
χής». Τόνισαν ότι: «το Κοσσυφοπέδιο κα
τέχει ένα παγκόσμιο ρεκόρ μ ε τις εννέα
(9) φυλακές που διαθέτει σε μία έκταση
11.000 τιερίπου τετραγωνικών χιλιομέ
τρων» και τέλος αποκάλυψαν τις διώξεις
που υφίστανται με τον ειδικό νόμο οι εκπαι
δευτικοί, οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι.
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Ο κατάλογος ονομάτων των Αλβανών πολιτικών κρατουμένων που εχτίουν ποινές
κάθειρξης με την κατηγορία: «Αντιοταοη ενάντια στην Σερβία και στην Γιουγκοσλα
βία». Αναφέρεται η ποινή, η ημερομηνία κατά την οποία καταδιχάστηκαν και η φυλα
κή στην οποία είναι έγκλειστοι.

Εξειδικεύοντας, οι εκπρόσωποι της Ε πι
τροπής μας επισήμαναν:
• Είμαστε η πιο απασχολημένη Επιτροπή
στην Ευρώπη, ίσως και σε όλο τον κόσμο.
Οι δυνατότητες παρέμβασης, όμως, είναι ε
λάχιστες. Δεν περνάει μέρα που να μην εμ
φανίζονται τουλάχιστον 10 περιπτώσεις.
Στην πραγματικότητα δεν μας έμεινε τίπο
τα που να μπορούμε να προστατέψουμε.
Φθάσαμε στο οριακό σημείο να αμφισβητεί
ται και το δικαίωμα στην ζωή.
Η πολιτική της βίας και των όπλων που
επέλεξε η σέρβική ηγεσία απέκλεισε τελείως
την ένταξη των αλβανικών μαζών στη
γιουγκοσλαβική κοινωνία. Κάθε απεργία
στο Κοσσυφοπέδιο χαρακτηριζόταν αμέσως
αντεπαναστατική ενέργεια, κάθε εκδήλωση
διαμαρτυρίας εντασσόταν στο πλαίσιο του
αλβανικού εθνικισμού. Έτσι το πρόβλημα
από κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό με
τατράπηκε σε εθνικό.

Ολόκληρη η ηγεσία της περιοχής είναι
διορισμένη από τους Σέρβους, χωρίς να έ
χουμε καμιά δυνατότητα εκπροσώπησης και
άποψης για την ίδια την ζωή μας.
• Η αλβανική γλώσσα είναι υπό διωγμόν.
Η κυβέρνηση της Σερβίας την απέκλεισε α
πό το πανεπιστήμιο. Από την αρχή του χρό
νου κανείς αλβανός καθηγητής δεν πληρώ
νεται. Το περιβόητο «κράτος δικαίου» μπο
ρεί να χαρακτηριστεί από το γεγονός ότι
κλείνουν τα σχολεία και ανοίγουν φυλακές.
• Αυτή την στιγμή, στην περιοχή της Πρίστινα, υπάρχουν έγκλειστοι στις φυλακές 72
πολιτικοί κρατούμενοι, πολλοί από τους ο
ποίους εκτίουν ποινές μεγαλύτερες των 15
ετών για τις αντιλήψεις τους. Σε ολόκληρη
την Γιουγκοσλαβία οι πολιτικοί κρατούμε
νοι είναι μόνο Αλβανοί: από το 1981 ώς σή
μερα έχουν καταδικασθεί για τις πολιτικές
τους πεποιθήσεις περισσότεροι από 2.500
Αλβανοί. Στις φυλακές οι συνθήκες διαβίω-
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Από τις πλέον ευαίσθητες (xat ευάλωτες) περιοχές της Γιουγκοσλαβίας είναι το Κοσυφοπέδφιο. Αυτόνομη περιοχή που διοικητικά ανήκει στην Σερβία, μπορεί να εκραγεί σε οποιαδήποτε
αλλαγή συσχετισμών στην γιουγκοσλαβική ομοσπονδία ή αλλαγών στην Αλβανία.
Το Κοσσυφοπέδιο είναι-η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή στην Γιουγκοσλαβία με πληθυσμό
περίπου 2 εκατομμύρια κατοίκους και έκταση 10.887 τ. χλμ . Αλλά και η πιο καθυστερημένη.
Εχει την μεγαλύτερη γεννητικότητα (3,6% ) και τη μεγαλύτερη φυσική αύξηση του πληθυσμού
( 2,24% ) στην Ευρώπη, με μέσο όρο μελών οικογένειας 6 ,6 μέλη (ο γιουγκοσλαβικός μέσος ό
ρος είναι 3 ,6 μ έ λ η ).
Το 90% του πληθυσμού του Κοσσυφοπεδίου είναι Αλβανοί — εκ των οποίων το 20% αναλ
φάβητοι. Η μέση ηλικία του πληθυσμού είναι 23,5 χρόνια (στην Γιουγκοσλαβία, 31 χρόνια)
και οι αγρότες ανέρχονται στο 4 2 ,2 % . Το 40% του πληθυσμού, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία,
είναι άνεργοι.
Ιστορικά το Κοσσυφοπέδιο ήταν η κοιτίδα του σερβικού κράτους και πολιτισμού από τον 13ο
αιώνα. Αναμφίβολα όμως το πολιτισμικό κέντρο των Αλβανών σε λίγο δεν θα είναι στην Αλβα
νία, αλλά στο Κοσσυφοπέδιο, όπου η διανόησή τους είναι πολύ πιο ισχυρή από την αποστεωμένη
και εκμηδενισμένη κομματική «πρωτοπορία» του αλβανικού καθεστώτος, μια και η πορεία ποΛίτικής ανασυγκρότησής του προχωράει με πολύ βραδύτερους ρυθμούς από ό,τι οι αντίστοιχες ε
ξελίξεις στην αυτόνομη περιοχή της Γιουγκοσλαβικής ομοσπονδίας.
Η ανάδειξη του αλβανικού εθνικισμού σε κυρίαρχη ιδεολογία παράλληλα με την έξαρση του
σερβικού εθνικισμού αποτέλεσαν την αιχμή του δόρατος στο πεδίο της αντιπαράθεσης μεταξύ
των δύο λαών στο Κοσσυφοπέδιο, επειδή καταπιέζονταν ασφυκτικά από τους Αλβανούς εθνικιστες.
Μετά τον θάνατο του Τίτο το γεγονός που συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη ήταν η αι
ματηρή εξέγερση της αλβανικής νεολαίας στο Κοσσυφοπέδιο την Ανοιξη του 1981.
Από το 1981 έως σήμερα πάνω από 25 .0 0 0 Σέρβοι εγκατέλειψαν την περιοχή.
Ι ο 1986 έγιναν οι πρώτες πορείες των καταδιωγμένων Σέρβων από το Κοσσυφοπέδιο προς
το Βελιγράδι.
Οι σφοδρές αντιπαραθέσεις είχαν αρχίσει πολύ νωρίτερα από το 1945, όταν επιβλήθηκε στην
περιοχή στρατιωτική διοίκηση γιατί ακόμη δρούσαν οι ανταρτικές ομάδες των αλβανών εθνικιστών που δεν ήθελαν επ ’ ουδενί λόγο την ένταξή τους στην Γιουγκοσλαβία.
Στις 25 Σεπτεμβρίου 1987 με την ιστορική 8η σύνοδο της Κ .Ε . της «ένωσης Κομμουνιστών
Σερβίας», άρχισε μία νέα εποχή, λόγω της αδιάλλακτης εθνικιστικής γραμμής του προέδρου της

Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.
*
»

σης είναι εξοντωτικές. Συχνά βασανιστήρια
P
και άθλια θεοσκότεινα κελλιά — τα χαρα
ff*
κτηριστικά του σωφρονιστικού συστήματος.
i'ÎÎ!c
** • Η συνήθης κατηγορία που απαγγέλεται
στην αλβανική εθνότητα είναι η «αντίσταση
ενάντια στην Σερβία και στην εδαφική ενό
¥'
τητα της Γιουγκοσλαβίας» (νόμοι 114, 134
i*i και 136). Πρόσφατα θεσπίστηκε και ένας
v:*?
ειδικός νόμος για τους Αλβανούς, ο 6 ΙΑ,
i»»'' που προβλέπει καταδίκη από 1-15 χρόνια
#!■
για τον Αλβανό που θα ενοχλήσει κάποιον
pi* Σέρβο.
I*‘ft. • Τον Ιούνιο του 1990, η σέρβική ηγεσία
έκλεισε την κεντρική εφημερίδα, την «ΡΙΛΙΝΤΙΑ» (Αναγέννηση) και συνέλαβε διευ
),
θυντή και συντάκτες. Και τον Αύγουστο του
0
1990 έβαλαν λουκέτο και στην αλβανική
0
ραδιοτηλεόραση. Σήμερα βγαίνει μόνο μία
II^
αλβανόγλωσση εφημερίδα, η « R IN IS E »
0
(Φωνή της Νεολαίας), αλλά κι αυτή εκδί'p?}' δεταί υπό καθεστώ ς αυστηρής λογοκρισίας.
.Si#'

Ιον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, διαγράφηκε από την Ε.Κ . Γιουγκοσλαβίας ο ιστορικός η
γέτης των Αλβανών Κομμουνιστών Φαντίλ Χότζ*, ο οποίος υπήρξε αντιπρόεδρος της Γιουγ
κοσλαβίας και στενός συνεργάτης του Τίτο. Αιτία αποτέλεσαν οι ευθύνες που του αποδόθηκαν
για την άνοδο του αλβανικού εθνικισμού.
Τελευταία ελπίδα ήταν πλέον ο τριανταπεντάχρονος Αζεμ Βλάσι, πρώην πρόεδρος της νεοΛειας της Γιουγκοσλαβίας και πρόεδρος της Ενωσης Κομμουνιστών Κοσσυφοπεδίου. Ο Βλάσι
ήταν αποδεκτός ακόμη και από τα ηγετικά στελέχη της Σερβίας.
Γην Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 1988 πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση Αδελφότητας
- Ενότητας με 100.000 περίπου Αλβανούς διαδηλωτές. Ήταν η πρώτη τόσο μεγάλη διαδήλω
ση μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις του 1981. Εκείνη την ημέρα αναδείχθηκαν ο Αζέμ Βλάσι
και η Κατιούσα Γιασάρι σε εθνικούς ηγέτες του αλβανικού πληθυσμού.
Στις 27 Φεβρουάριου 1989 η απεργία των μεταλλωρύχων της Τρέπτσα αποτέλεσε το αποκο
ρύφωμα της επιδείνωσης στις σχέσεις Σερβίας - Κοσσυφοπεδίου. Τον Μάρτιο του ’89 η ηγεσία
του Κοσσυφοπεδίου ανατράπηκε και αντικαταστάθηκε από στελέχη πιστά στην πολιτική του ΜιΛ ο σ ε β ιτ ς .

Γην ίδια εποχή επιβλήθηκαν τα έκτακτα μέτρα με την ασφυκτική παρουσία του στρατού και
της αστυνομίας. Από τις 23 - 27 Μαρτίου ξέσπασαν συγκρούσεις στις οποίες σύμφωνα με επίση
μα στοιχεία σκοτώθηκαν 24 Αλβανοί και εκατοντάδες τραυματίστηκαν. Στις 28 Μαρτίου η
Βουλή του Κοσσυφοπεδίου ψήφισε κάτω από έκτακτα μέτρα τις συνταγματικές αλλαγές, με τις
οποίες η Σερβία έθετε κάτω από τον πλήρη έλεγχό της την περιοχή. Τον Σεπτέμβριο του 1989
αρχισαν ot μεγάλες δίκες των Αλβανών που κατηγορούνται για αντεπανάσταση. Μεταξύ των 15
Αλβανών και ο Αζέμ Βλάσι. Οι δίκες αυτές συνεχίζονται ακόμη και σήμερα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κόμματα των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου — αν και αποτελούν
το 90 % του πληθυσμού της περιοχής— δεν έχουν καμία απολύτως συμμετοχή στα κέντρα λή
ψής αποφάσεων. Τα κόμματα αυτά είναι: η «Δημοκρατική Ενωση Κοσσυφοπεδίου» με πρόεδρο
τον Ιμπραχίμ Ρούγκοβα, το «Κόμμα της Βουλής» με πρόεδρο τον Βετόν Σουρό'ι και η «Ε
πιτροπή για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών» οργάνωση κυρίως
διανοουμένων με πρόεδρο τον I ντρίζ Αγιέτι.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ

Ιυγκοσλαβία

ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ: ΙΣ Τ Ο ΡΙΚ Η ΑΝΑΔΡΟΜΗ
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Πολύ κοντά στην έκρηξη
Μέσα στην ίδια την ελληνική επικράτεια, η
συμπεριφορά της ελληνικής πολιτείας απέναντι σε
κρίσιμα εθνικά ζητήματα σφραγίζεται από μία σειρά
αλυσιδωτών αποτυχιών: η κατάσταση στην Δυτική
Θράκη την τελευταία δεκαετία ολοένα κ
α
επιδεινώνεται, ενώ η Άγκυρα αναπτύσσει μεθοδικά
την στρατηγική της.

ίγες μόνο μέρες πριν από τις εκλογές
της 18ης Ιουνίου 1989, βρεθήκαμε
στην Θράκη. Είχαμε τότε διαπιστώ
σει ότι ενεργοποιείται ένα ηφαίστειο με α
φορμή την εμφάνιση χωριστικών «ανεξάρ
τητων» μουσουλμανικών συνδυασμών στην
Ξάνθη και την Κομοτηνή. Και είχαμε εκφράσει την άποψη ότι, παρά την επιφανεια
κή ηρεμία, κινδύνευαν να ελευθερωθούν δυ
νάμεις οι οποίες πολύ δύσκολα θα μπορού
σαν να ελεγχθούν.
Οι φόβοι μας επαληθεύτηκαν. Σήμερα,
δύο χρόνια μετά, η κατάσταση στην Δυτική
Θράκη δύσκολα ελέγχεται από την ελληνι
κή πολιτεία. Οι ανεξάρτητοι μουσουλμάνοι
βουλευτές της ελληνικής Βουλής επεκτεί
νουν την σφαίρα δράσης τους έξω από την
Θράκη, σε περιοχές όπου υπάρχουν έλληνες
μουσουλμάνοι, υποσχόμενοι χρήματα, ρου
χισμό, ακόμη και βοήθεια από την ΕΟΚ. Ο
κ. Σαδίκ πηγαίνει στην Σύνοδο της ΔΑΣΕ
στην Μόσχα και καταγγέλλει την καταπίε
ση της μουσουλμανικής μειονότητας της
Θράκης, υποστηρίζοντας για πολλοστή φο
ρά ότι είναι «Τούρκος»· ο έτερος των βου
λευτών, ο κ. Φαικογλου, υποστηρίζει στην
Αθήνα πως ό,τι είναι ο Πατριάρχης Κων
σταντινούπολης για τους χριστιανούς, είναι
ο Μουφτής Ξάνθης για τους μουσουλμά
νους.
Ό λες αυτές και άλλες πράξεις των δύο
βουλευτών, παίρνουν μεγάλες διαστάσεις α
πό τον μειονοτικό τύπο, ο οποίος με μεγάλη
απήχηση στους μουσουλμάνους της Θρά
κης, πυροδοτεί την όξυνση στις σχέσεις με
ταξύ του χριστιανικού και του μουσουλμανι
κού στοιχείου.

Λ

Η τουρκική προπαγάνδα
Αλλά ας δούμε το πρόβλημα από την αρ
χή. Ό λες οι ελληνικές κυβερνήσεις χρησι
μοποίησαν την μειονότητα, πριν από τις ε-

ι

κάστοτε εκλογές, προς άγραν ψήφων. Και
αυτό γινόταν με την χορήγηση μικρού αριθ
μού αδειών (οικοδομικών, αγροτικών αυτο
κινήτων, τρακτέρ). Η κατάσταση αυτή ό
μως δεν μπορούσε να κρατήσει για πάντα·
σε συνάρτηση δε με το συνεχώς αυξανόμενο
και συστηματοποιημένο ενδιαφέρον της
Άγκυρας για την περιοχή, η πόλωση προς
την ελληνική πολιτεία άρχισε να γίνεται πε
ρισσότερο από ποτέ άλλοτε έντονη.
Η προπαγάνδα της Τουρκίας, μέσω του
μειονοτικού τύπου, αμφισβητεί ανοικτά πια
κυριαρχικά δικαιώματα της ελληνικής πολι
τείας. Σε κύριο άρθρο της εφημερίδας ΑΚ ΙΝ, π .χ . στιγματίζεται ο όρος «μειονότη
τα» σαν εφεύρημα της ελληνικής πολιτείας,
και προβάλλεται ο όρος «Κοινότητα», κατά
παράβαση βέβαια της Συνθήκης της Λωζάννης.
Αμφισβητείται από τους μουσουλμάνους
βουλευτές και την σκληρή ηγεσία της μειο
νότητας ο διορισμός από την ελληνική πολι
τεία των Μουφτήδων της Ξάνθης και της
Κομοτηνής. Υποστηρίζουν ότι πρέπει να ε
φαρμοστεί ο Ν. 2345/20, ο οποίος προβλέ
πει την εκλογή των Μουφτήδων ως νόμος
της Συνθήκης της Λωζάννης. Και το υπο
στηρίζουν παραπλανητικά, ξέροντας ότι νό
μος του 1920 δεν μπορεί να αποτελ?· μέρος
της Συνθήκης της Λωζάννης ( 1'L 3
Γνωρίζουν δε ακόμη πολύ καλα
ο νό
μος αυτός δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ, ως αν
τίθετος προς την ισλαμική παράδοση. Που
θενά στον κόσμο οι Μουφτήδες δεν εκλέ
γονται αλλά παντού διορίζονται από την
πολιτεία. Αν εφαρμοστεί μάλιστα ένας αντί
στοιχος νόμος στην Τουρκία, θα είναι τόσοι
οι Κούρδοι και οι Σιίτες Μουφτήδες που θα
εκλεγούν, που ούτε να το διανοηθεί θέλει η
Αγκυρα. Οι υποστηρίζοντες την εκλογή
του Μουφτή, ξεχνούν ότι πρέπει να γνωρίζει
αραβική γραφή και να έχει πραγματοποιή
/

__________________
του Τάσου Μ πάρλα

σει ισλαμικές σπουδές, προσόντα τα οποία ο
προστατευόμενός τους «ψευτομουφτής»
Ξάνθης Μ εχμέτ Α γγά δεν διαθέτει.
Σε άρθρο του στην εβδομαδιαία τουρκό
φωνη εφημερίδα της Κομοτηνής «Γκερτσέκ» ο Μεχμέτ Α γγά υπογράφει ως Μου
φτής Ξάνθης, χωρίς να υπάρξει οποιαδήπο
τε αντίδραση από την ελληνική πολιτεία.
Ως αντίδραση μάλιστα προς τους διορισμούς
των Μουφτήδων, κάποια άτυπη «Ανώτατη
Μειονοτική Επιτροπή» απαγορεύει στους
μουσουλμάνους να προσευχηθούν κλείνον
τας τα τεμένη και πραγματοποιεί συγκεν
τρώσεις διαμαρτυρίας της μειονότητας.
Είναι τέτοια η προπαγάνδα της Ά γκυ
ρας, που κάποιος «Σύλλογος Αλληλεγγύης
Τούρκων Δυτικής Θράκης», πραγματοποί
ησε διαμαρτυρία για επεισόδια που συνέβησαν σε μια τέτοιου είδους συγκέντρωση στην
Ξάνθη, και μάλιστα εκπρόσωπός του, κατέ
θεσε μαύρο στεφάνι στην πύλη του ελληνι
κού προξενείου της Φραγκφούρτης, γεγονός
που πήρε μεγάλη δημοσιότητα από τα γερ
μανικά μέσα ενημέρωσης.

Τ α «μυστήρια»
της ελληνικής πολιτείας
Πώς αντιδρά η ελληνική πολιτεία στην
πολύπλευρη και πολυμέτωπη προπαγάνδα
της Άγκυρας και των ανθελληνικών στοι
χείων της Δυτικής Θράκης; Α π’ ό,τι μπο
ρέσαμε να καταλάβουμε τις λίγες ημέρες
που μείναμε εκεί, τις αντιδράσεις της τις
διέπει μία υποτονικότητα καθώς και μία
προσπάθεια να μην βγει το πρόβλημα στην
επιφάνεια. Γεγονός με το οποίο ευθυγραμ
μίζονται και τα κόμματα της αντιπολίτευ
σης, που συνεχίζουν να μην έχουν πολιτική
για τις ευαίσθητες αυτές περιοχές, και επα
ναλαμβάνουν συνέχεια την μαγική λέξη α'νάπτνςι;. Η αύάΤΓΠίξη όμω$ μίας περιοχής

τον νομάρχη Ροδόπης να δίνει πριν τις δη
μοτικές εκλογές 700 νέες κυνηγητικές άειες στους μουσουλμάνους, και να καταγγελεται βέβαια γ ι’ αυτό από τον Μητροποιτη, η, ακόμη, δημοτικό συνδυασμό να εςαγγελει και αυτός προεκλογικά την αναμε
τάδοση τουρκικού ιδιωτικού καναλιού της
Κωνσταντινούπολης; Με τη νίκη μάλιστα
του συνδυασμού, η αναμετάδοση ξεκίνησε,
και μπορεί στην αρχή το κανάλι να μην «έ
κανε πολιτική», τώρα όμως και Τουρκοκύ
πριο ανταποκριτή με αγγλικό διαβατήριο έ
χει στην Θράκη, και καθημερινά μεταδίδει
τις ανθελληνικές δηλώσεις των κ.κ. Σαδίκ
και Φαίκογλου.

“
°λα πηγαίνουν καλ«> αντιθέσεις σο
βαρές δεν υπαρχουν, καθώς επίσης και ότι
το κομμά που ίδρυσε ο κ. Σαδίκ δεν έχει ε
ρεισματα στην μειονότητα λόγω τηΛ . · '
στάσης των απόψεων ανάμεσαστους μ ο ί
σουλμανους.
s μ
Οι απόψεις αυτές όμως έρχονται σε πλή
ρη αντίθεση με αυτό που υποστηρίζεται από
τον χριστιανικό πληθυσμό ειδικά της P ofc
πης. Οτι, δηλαδή, το τουρκικό προξενείο
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ασκεί στην ουσία συνδιοίκηση με την ελληνι
κή Πολιτεία στην Θράκη! Υπερβολή; Τα
παραδείγματα που ακολουθούν πείθουν για
το αντίθετο.

Πόντιοι και Αθίγγανοι:
απώ λειες...

Η αντιμετώπιση των χριστιανών στα κα
θημερινά (καταπατήσεις εδαφών, τροχαίες
παραβάσεις, κ .λπ .) π .χ . είναι τελείως δια
φορετική από αυτή των μουσουλμάνων,
προς όφελος βέβαια των δευτέρων. Κατά
την διάρκεια της επίσκεψης του πρωθυπουρ
γού κ. Μητσοτάκη στην Θράκη, χριστιανοί
πολίτες της Κομοτηνής προσπάθησαν να ση
κώσουν πανώ που έγραφε: «Ναι στους Έ λ 
ληνες μουσουλμάνους, όχι στους πράκτορες
της Αγκυρας». Απαγορεύτηκε όμως η α
νάρτησή του με τη δικαιολογία ότι υπάρχει
εντολή άνωθεν.
Τα παραδείγματα αυτά, μαζί με τις συνε
χιζόμενες μικροπολιτικές διαμάχες έχουν
κουράσει τον χριστιανικό πληθυσμό. Και
βέβαια πώς να μην κουραστεί όταν βλέπει

Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να υπαρχει μια τάση φυγής των κατοίκων της
Θράκης προς την Θεσσαλονίκη και την Α
θήνα. Οι οικοδομικές άδειες μειώνονται,
και πολλά νέα ζευγάρια προτιμούν να επεν
δύσουν τα χρήματά τους μακριά από την πε
ριοχή τους.
Οι όποιες προσπάθειες έγιναν, με τους
Πόντιους, δεν είχαν επιτυχία. Οι λίγοι που
ήρθαν στην Θράκη αναγκάζονται σιγά - σι
γά να την εγκαταλείπουν λόγω αδυναμίας
ευρέσεως εργασίας. Οι επενδύσεις είναι λί
γες και τα εργατικά χέρια πολλά. Έτσι αν
τί να πηγαίνουν οι Πόντιοι στην Θράκη, συ
νωστίζονται στις πλατείες της Αθήνας.
Και ενώ η προσπάθεια μεταφοράς των
Ποντίων στην Θράκη απέτυχε, η προσπά
θεια προσεταιρισμού των Αθίγγανων μου

σουλμάνων της Θράκης από τον κ. Σαδίκ
δείχνει να πετυχαίνει, χωρίς να υπάρχει αν
τίδραση από την ελληνική πολιτεία. Ό ,τ ι
κατάφεραν την προηγούμενη δεκαετία με
τους Πομάκους, φαίνεται ότι ίσως το πετύχουν και με τους Αθίγγανους, αφού ούτε σε
αυτό έχει να αντιπαραταχθεί μίμ κάποια
πολιτική από την επίσημη πολιτεία.
Οι Αθίγγανοι μουσουλμάνοι της Θρά
κης, τους οποίους οι οθωμανικές πηγές θεω
ρούν ξένη εθνότητα προς τους Τούρκους, εί
ναι σήμερα 23.000 άτομα (από 9.000 στην
Ξάνθη και στην Κομοτηνή, και 5.000 στον
Έ βρο). Οι Αθίγγανοι αυτοί, οι οποίοι δεν
έχουν σχέση με αυτούς της Αθήνας, ήταν
χριστιανοί κατά την εποχή του Βυζαντίου
και στην συνέχεια, έπειτα από πιέσεις εξισ
λαμίστηκαν!
Η προσπάθεια προσεταιρισμού τους έχει
αρχίσει από το 1973 όταν ο τότε πρέσβης
της Τουρκίας υπέδειξε στους ομόθρησκούς
του να είναι διαλλακτικοί απέναντι στους Α
θίγγανους. Και παρουσιάζεται το φαινόμενο
σήμερα, πολλοί από τους Αθίγγανους που
εγκαθίστανται στην Αλεξανδρούπολη να γί
νονται μουσουλμάνοι.
Και είναι φυσικό φαινόμενο αυτό, όταν
κατά την διάρκεια συνεδρίου για την Θράκη
στην Αλεξανδρούπολη, που διοργάνωσε το
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου,
και σε συζήτηση μετά την εισήγηση του κ.
Ευστράτιου Ζεγγίνη (απ’ όπου και τα πα
ραπάνω στοιχεία), Ο Πρωτοσύγγελος Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Δημήτριος Βασιλειάδης δηλώνει: «Από το πολιτιστικό επί
πεδο ξεκινάει ο μη εκχριστιανισμός των Α
θιγγάνων (...) από συμφέρον γίνονται χρι
στιανοί, καθώς έπειτα, έρχονται να εισπράξουν τα αργύρια της βαπτίσεώς των (...) εί
ναι υποχρεωμένη η ελληνική κοινωνία να
κρατήσει φραγμούς απέναντι στους Αθίγγα
νους» .
Ό ταν τα Βαλκάνια έχουν αρχίσει να γ ί
νονται ξανά η πυριτιδαποθήκη της Ευρώ
πης, εμείς όχι μόνο δεν έχουμε να αντιπαρατάξουμε μία ενιαία εθνική στρατηγική
στις ευαίσθητες περιοχές μας, αλλά ακόμη
και πληθυσμούς που ήταν ιστορικά κοντά
μας τους απομακρύνουμε, δημιουργώντας
τους τέτοιες συνθήκες διαβίωσης, και αντιμετωπίζοντάς τους με τέτοιο τρόπο, ώστε
να γίνονται εύκολη λεία στις βλέψεις της
Άγκυρας.
Για να αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις αυ
τές, πρέπει να αντιπαρατάξουμε μία πολιτι
κή χωρίς μικροπολιτικές σκοπιμότητες, βα
σισμένη πάνω σε τέτοια στοιχεία που να ε
ξασφαλίζει ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις
σε όλους. Γιατί, έφτασε ο καιρός όλοι να
καταλάβουν ότι η έλλειψη στρατηγικής φέρ
νει υποχωρήσεις, και αυτή που ισχυροποιεί
ται περισσότερο είναι πάντα η αντίπαλη
πλευρά.
□
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eivat éwx σύνθετο θέμα, ενώ ot λύσε1ς είνβι
λογιχο να διακρινονται «πό χάποια άμεσότέρα αποτελέσματα.
μ ο
Ο νομάρχης Ροδόπης κ. Καραχάλιος σε
μια συνομιλία που είχαμε μαζί του, μο^ τό-
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της Σλαβένκα Ντράκουλιτς
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άζεψα τα χαρτιά μου, τον χομπιούτερ και μαζί με τα δύο
σκυλιά μου εγκατέλειψα το Ζάγκρεμπ. Ή ταν μία ηλιό
λουστη φθινοπωρινή μέρα, Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου, τρίτη
μέρα που ο πόλεμος στην Κροατία έφθασε, τελικά, στην πρωτεύ
ουσα. Τώρα βρισκόταν εδώ, μετά από μήνες και μήνες προσμο
νής, εικασιών, συγκρούσεων που ολοένα και πλησίαζαν, φόβου
που μεγάλωνε. Σκεφτόμασταν, χωρίς κανένα βάσιμο λόγο, ότι
δεν θα μπορούσε να συμβεί — όχι στο Ζάγκρεμπ. Το Ζάγκρεμπ
είναι κάτι το διαφορετικό από το Βούκοβαρ, το Όσιγιεκ, την Πετρίνια, αλλά και από τις παλιές πόλεις των Αδριατικών ακτών ό
πως το Σπλιτ ή το Σεμπένικο ή η Ζάρα. Δεν είναι μονάχα μία
πόλη ενός σχεδόν εκατομμυρίου κατοίκων αλλά η πρωτεύουσα
που συντονίζει τη ζωή ολόκληρης της Δημοκρατίας. Πιστεύαμε ό
τι ο τεράστιος οργανισμός της δεν θα μπορούσε να καταστραφεί
τόσο εύκολα, ο ιστός της να κομματιαστεί, οι ζωτικές λειτουργίες
της να παραλύσουν. Πριν από κείνη την μέρα, παρ’ όλο που είχα
με δει να βομβαρδίζουν το Όσιγιεκ, δεν υποψιαζόμασταν πόσο ε
κτεθειμένη και τρωτή θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε πόλη.
Η Κυριακή κύλησε ήσυχη και λίγο υγρή. Στο δρόμο που έμενα
τα φύλλα της μεγάλης καστανιάς άρχιζαν να παίρνουν ένα καστα
νό χρώμα ίδιο με εκείνο της σκουριάς, της σκουριάς που προμηνύει την έλευση των παγετών του χειμώνα. Είχα καλέσει σε γεύμα
μία φίλη και γέλασα όταν την είδα να έρχεται κουβαλώντας μαζί
της μία μικρή τσάντα με τα χαρτιά της, ζεστά ρούχα, μπισκότα
και ένα μπουκάλι νερό, ακριβώς όπως μας συμβούλευε να κάνου
με η πολιτική εθνοφρουρά στην περίπτωση που θα έπρεπε να κρυ
φτούμε σε καταφύγια ή σε υπόγεια εξαιτίας μίας αεροπορικής επι
δρομής. Ετοίμασα μία μακαρονάδα δίχως σάλτσα και ένα μπου
κάλι κόκκινο cabernet. Μόλις καθήσαμε να φάμε ακούσαμε εκεί
νον τον παράξενο, ανησυχητικό ήχο.
Θυμάμαι το πηρούνι μου στα μέσα της διαδρομής προς το πιά
το: το κρατώ εκεί για μια ατέλειωτη στιγμή, σαν μία άγνωστη
δύναμη να με εμπόδιζε να το αφήσω κάτω. Μόνο τότε ακούμε τον
αεροπορικό συναγερμό, ένα παρατεταμένο ουρλιαχτό που μέχρι ε
κείνη την στιγμή είχαμε μάθει να αναγνωρίζουμε μόνο στην τηλε
όραση. Ήξερα τι περίμεναν από μας, να τρέξουμε στο πιο κοντινό
καταφύγιο και να κρυφτούμε. Εμείς, αντίθετα, επιστρέψαμε κι οι
δύο στο τραπέζι της κουζίνας και μείναμε καθισμένες εκεί να ακού
με τον βόμβο των Μ ιγκ που πετούσαν χαμηλά πάνω από τα κε
φάλια μας.
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Δεν φοβόμουν, ούτε ένιωθα πανικό. Τίποτα. Ούτε το παραμι
κρό ίχνος ταραχής. Ένιωθα να ανοίγεται στο στήθος μου ένα κενό
σαν μία τρύπα, κάθε στιγμή που περνούσε τα πόδια μου γίνονταν
όλο και πιο βαριά, βαριά σαν πέτρες. Στο μυαλό μου ερχόταν μία
εικόνα που είχα δει στην τηλεόραση, σε ένα από τα τόσα ρεπορτάζ
από τις περιοχές του πολέμου. Φαινόταν ένα σπίτι χωρίς στέγη.
Η πρώτη λήψη είχε γίνει από έξω — μία χαμηλή κατασκευή ελά
χιστα ασβεστωμένη— η επόμενη στην κρεββατοκάμαρα. Υπήρ
χαν δύο κρεββάτια με μάλλινες κουβέρτες, μαξιλάρια και σεντό
νια. Ό λ α ήταν τακτοποιημένα ώς κι οι κουρτίνες βρίσκονταν ακό*
μη στα παράθυρα με τα σπασμένα τζάμια. Έ λειπε όμως η στέγη,
σαν κάποιος να ξέχασε να την τοποθετήσει εκεί. Ή πιο απλά σαν
να την πήρε και να έφυγε. Μόνο μερικά σπασμένα τούβλα και μία
λεπτή σκόνη αιωρούμενη πάνω από το δωμάτιο αποκάλυπτε ότι
παρ’ όλα αυτά, η στέγη κάποτε υπήρχε — ίσως μονάχα λίγες ώ 
ρες πριν την τηλεοπτική λήψη. Η κρεββατοκάμαρα με τα δύο
κρεββάτια τακτοποιημένα, ανυπεράσπιστα κι εκτεθειμένα μου
φαινόταν ότι απεικόνιζε την ζωή μου: την διαστροφή του πολέμου
που μας ανακατώνει τα άντερα, αποσπώντας μας με την βία από
την προσωπική μας ζωή, μεταμορφώνοντας τις ζωές μας σε ένα ά
δειο κουφάρι. Ο πόλεμος γινόταν στο κεφάλι μου, στα πόδια μου,
στο τραπέζι, στο πιάτο με την μακαρονάδα που κρύωνε.
Σαν παράλυτες, η φίλη μου κι εγώ, εξακολουθούσαμε να μέ
νουμε καθισμένες, περιμένοντας. Τις βόμβες να πέσουν. Ή την
λήξη του συναγερμού. Εκείνη την στιγμή κατάλαβα ακριβώς την
σημασία της μοίρας. Ξέρεις ότι είναι αυτή, δεν έχεις πια καμιά ε
πιλογή, λύση ή διαφυγή, και συ δεν είσαι καν τρομοκρατημένος,
δεν προσπαθείς ούτε καν να αντισταθείς, αλλά είσαι έτοιμος για
ο,τιδήποτε φέρνει μαζί της η επόμενη στιγμή. Ακόμη κι αν φέρνει
τον θάνατο.
Ό ταν ο συναγερμός έληξε, η πόλη βυθίστηκε στο σκοτάδι. Μία
τεράστια δύναμη, η δύναμη του πολέμου αφαίρεσε όλα τα φώτα
από τα παράθυρα κι από τους δρόμους της πόλης. Το πρώτο βρά
δυ του ολικού black out έφερε στην μνήμη μου την περσινή έλλει
ψη ενέργειας, όταν έπρεπε να εξοικονομήσουμε ηλεκτρισμό, περ
νώντας δύο ή τρία απογεύματα την εβδομάδα με το φως των κε
ριών, τυλιγμένοι στο σκοτάδι σαν σε ένα κατάμαυρο βελούδινο
σάλι. Εκείνη τη νύχτα της Κυριακής έβλεπες ακόμη κανένα περα
στικό αυτοκίνητο στους έρημους δρόμους, τα φώτα τους έμοιαζαν
με τεράστια μάτια άγριων θηρίων που καταδιώκονταν από αόρα

Την Δευτέρα σήμαναν άλλοι δύο αεροπορικοί συναγερμοί. Την
πρώτη φορά βρισκόμουν στο κέντρο της πόλης, κοντά στην αγο
ρά, στο ύπαιθρο. Έ νας ηλικιωμένος άνδρας, βλέποντας τον κό
σμο να τρέχει, με ρώτησε αν είχε σημάνει συναγερμός, αλλά όταν
του απάντησα ναι, συνέχιζε να βαδίζει κατά μήκος του δρόμου με
το αργό βήμα κάποιου που του κίνησε απλά την περιέργεια όλο ε
κείνο το πανδαιμόνιο, και που ξέρει ότι το τέλος του, βόμβες ή όχι
βόμβες, τον περιμένει εκεί κοντά, ίσως πίσω από την γωνία.
Μπήκα στην πρώτη πολυκατοικία και μετά κατέβηκα ψάχνοντας
ένα υπόγειο. Τα σκαλιά γλυστρούσαν, τα μούσκλια κάλυπταν
τους τοίχους δίπλα στα σκαλιά. Παλιά ηλεκτρικά σύρματα και
σωλήνες φωταερίου κατέβαιναν σαν ξελεπιασμένα φίδια, το μαύρο
δέρμα τους κομματιασμένο. Ο αέρας ήταν βαρύς από μούχλα,
βρασμένες πατάτες και λάχανο στιφάδο: κάποιος ζούσε εκεί. Σε έ
να μακρύ διάδρομο, στα αριστερά, πρόσεξα μια μισόκλειστη πόρ
τα. Πλησιάζοντας είδα ένα σκοτεινό δωμάτιο με ένα παραθυράκι
ψηλά, κάτω από την οροφή. Η πόρτα άνοιξε διάπλατα και μια νε
αρή γυναίκα με ένα μωρό στην αγκαλιά είπε: «Παρακαλώ περά
στε». Αλλά εγώ έμεινα ακίνητη στο κατώφλι της πόρτας. Ισως
το γεγονός ότι εκείνη ζούσε καθημερινά σε αυτό το «καταφύγιο»
και ότι το «σίγουρο μέρος» χαμηλά κάτω από τη γη ήταν το δια
μέρισμά της, ήταν εκείνο που με εμπόδισε να μπω. Βγήκα στο
δρόμο κι επέστρεψα στο σπίτι διασχίζοντας την έρημη πόλη, με
την σκέψη μου σε εκείνη.
Βρισκόμουν στο δωμάτιό μου όταν άκουσα να ηχεί ο δεύτερος
συναγερμός αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας. Αφού έσβησα το
φως, παρατηρούσα στο σκοτάδι τα μικροσκοπικά λουλουδάκια
της ταπετσαρίας της Laura Ashley. Θυμήθηκα ότι τα αγόρασα
στο Λονδίνο την ημέρα που ο ομοσπονδιακός στρατός εξαπέλυσε
την πρώτη βόμβα κατά της Σλοβενίας. Από πολύ καιρό ήθελα να
αλλάξω την ταπετσαρία της κρεββατοκάμαρας, αλλά πήγα να την
αγοράσω μονάχα αφ’ ότου άκουσα τις ειδήσεις για την επίθεση.
Ενώ κοίταζα τα διάφορα δείγματα σε ένα πολυτελές μαγαζί της
Kings road, ήξερα ότι ίσως ήταν ανόητο, παράλογο αυτό που έκα
να σε μια στιγμή κατά την οποία τα σπίτια καίγονταν και κατα
στρέφονταν. Αντιλαμβανόμουν όμως ότι το έκανα ακριβώς σε πεί
σμα του πολέμου, σχεδόν μία συμβολική χειρονομία πίστης προς
το μέλλον, μία στιγμή κατά την οποία το να τοποθετήσεις μία
καινούρια ταπετσαρία θα μπορούσε να έχει κάποιο νόημα. Ηλπιζα ακόμα ότι ο πόλεμος θα τέλειωνε γρήγορα.
Πέρασαν τρεις μήνες από τότε. Ο πόλεμος στην Κροατία συνε
χίζεται ολοένα και πιο ανελέητος, αιματηρός, απάνθρωπος, μέρα
με την μέρα. Δεν υπάρχει τέλος, κανείς δεν μπορεί να τον εμποδί
σει να αδράξει ολόκληρη την χώρα, να αδράξει ακόμη και το Ζ άγ
κρεμπ, σκεφτόμουν κοιτάζοντας εκείνα τα λουλουδένια μοτίβα,
τα μικρά γοητευτικά κόκκινα τριαντάφυλλα που άνθιζαν πάνω
στην ταπετσαρία, τίποτα δεν είχε νόημα. Θα ήθελα να κρυφτώ,
αντίθετα τράβηξα μονάχα μια κουβέρτα πάνω από το κεφάλι μου.
Δεν υπάρχει κανένα μέρος όπου να μπορεί κανείς να κρυφτεί σε
αυτή την πόλη ή σε οποιαδήποτε άλλη, γιατί ολόκληρη η πόλη
κατασκευάστηκε από τους ανθρώπους σαν κρυσφηγετό τους. Γ ι’
αυτό το λόγο τα τρωτά της πόλης αποτελούν το μέτρο των δικών
μας τρωτών, της δικής μας ευάλωτης φύσης. Με κατέκλυσε ένα
κύμα αδυναμίας, βούτηξα μέσα του όπως σε έναν απέραντο ωκεα
νό. Έξω στην πόλη το πηχτό σκοτάδι ήταν τόσο φρικιαστικά στέ
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ρεο που θα μπορούσα σχεδόν να το δαγκώσω. Περισσότερο κι από
το απόλυτο σκοτάδι, ήταν η φοβερή απουσία θορύβων, οποιουδήποτε είδους θορύβου, φωνών, αυτοκινήτων, σκυλιών, τραμ, της ί
διας της ζωής. Η πόλη ήταν βουβή λες και με μιας το ένα εκατομ
μύριο κατοίκων του Ζάγκρεμπ εξαναγκαζόταν ξαφνικά να σιωπή
σει. Εκείνη τη νύχτα δεν κατάφερα να κοιμηθώ. Μόνη στο σπίτι,
στο δωμάτιό μου, εξαντλημένη από το βάρος εκείνης της αφύσικης
σιωπής. Ένιωθα σαν να ήμουν καταδικασμένη να με θάψουν ζων
τανή. Το σιδερένιο σκέπασμα του πολέμου κατέβαινε αργά απάνω
μου, όλο και πιο κοντά, τώρα πια δεν υπήρχε σχεδόν ούτε αέρας
για να αναπνεύσω.
λλά στην θανάσιμη σιωπή εκείνης της νύχτας καμιά κραυγή
δεν έβγαινε από το λαιμό μου. Ό πω ς τόσοι άλλοι, υπέφερα
μαζί με την πόλη: ο τρεμάμενος σφυγμός μας εξασθενούσε
όλο και πιο πολύ, το νευρικό μας σύστημα παρέλυε, η κυκλοφορία
του αίματός μας ανεκόπτετο, τα μάτια τυφλά, το στόμα κλειστό.
Μετά από κείνη τη νύχτα, αφού είδα το σκοτάδι και άκουσα την
σιωπή του απειλούμενου μέχρι θανάτου με βομβαρδισμούς Ζάγ
κρεμπ, τίποτα πια δεν θα ήταν το ίδιο, ούτε για την πόλη ούτε για
μένα.
Το πρωί έφυγα. Δεν ήταν αυτό που ήθελα να κάνω. Κάτι πε
ρισσότερο. Δεν είχε καμιά σχέση με τις επιθυμίες μου, την θέλησή
μου ή τις σκέψεις μου. Να εγκαταλείψω το Ζάγκρεμπ μου φαινό
ταν μία εντελώς φυσική'πράξη, η απόφαση ελήφθη σ’ ένα άλλο,
βαθύτερο ίσως, επίπεδο του οποίου μόλις και μετά βίας είχα επί
γνωση. Και σαν νά ’μουνα μονάχα ένας εκτελεστής, το κορμί μου
δρούσε για λογαριασμό του. Δεν σκεφτόμουνα, τριγύριζα μόνο
μες στο σπίτι, τα χέρια μου ετοίμαζαν τις βαλίτσες, έκλειναν τους
διακόπτες του νερού και του ρεύματος, έκλειναν τα παράθυρα, την
πόρτα. Οι κινήσεις ήταν μηχανικές, η φωνή , ενώ πληροφορούσα
την γειτόνισσά μου ότι θα ’φεύγα για μερικές μέρες, παράξενη κι
απόμακρη. Εκείνη κούνησε το κεφάλι με κατανόηση, αλλά κι οι
δυό μας ξέραμε οτι «μερικές μέρες», το μέλλον, ο χρόνος γενικά
δεν μπορούσαν να έχουν πια το ίδιο νόημα. Ενώ έφευγα, έστρεψα
το κεφάλι πίσω, κατά μήκος του άδειου δρόμου που οδηγούσε
στην Λουμπλιάνα, κι έβλεπα μακριά την πόλη μου να μικραίνει ό
λο και πιο πολύ στον ορίζοντα, να μοιάζει σχεδόν μ’ ένα παιχνιδάκι. Ίσως να ’ναι έτσι που την βλέπουν εκείνοι, οι στρατηγοί,
σαν ένα παιχνιδάκι, σαν μία εικόνα σε μία μεγάλη οθόνη βίντεο ό
που ο βομβαρδισμός δεν είναι τίποτε περισσότερο από τον συρίγμό
ενός κομπιούτερ.

Α

Στην αναίσχυντη ηρεμία της Λουμπλιάνας, εκατόν είκοσι χ ι
λιόμετρα μονάχα πιο δυτικά, ο πόλεμος έμοιαζε απόμακρος σαν
εφιάλτης, εξωπραγματικός έστω για μία μόνο στιγμή. Την Τ ε
τάρτη το πρωί, ενώ διέσχιζα την γέφυρα της παλιάς πόλης, συνει
δητοποιούσα όλο και πιο πολύ, σε κάθε βήμα, την ομορφιά των
κίτρινων και λευκών προσόψεων, των μπαρόκ διάκοσμων, των
χαλικόστρωτων στενών της. Μετά άκουσα την καμπάνα μιας εκ
κλησίας. Η πραγματικότητα ήταν ξανά εδώ, οι εικόνες των κατε
στραμμένων εκκλησιών, καμπαναριών, καμμένων, χτυπημένων
από τις οβίδες — τουλάχιστον εξήντα στις πόλεις και τα χωριά της
Κροατίας. Τις έβλεπα να γκρεμίζονται σιγά - σιγά σαν πανύψηλα
δένδρα, ή ζώα, ή ανθρώπινα όντα. Σε πείσμα της γαλήνης της
Λουμπλιάνας, ο πόλεμος στην Κροατία πλήγωνε ακόμα πιο βα
θιά.
□
Σωτήρης Χρηστάκης Μετάφραση από τα ιταλικά
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ΛΚΑΝΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ

τους κυνηγούς. Στον ουρανό δεν φαίνονταν αστέρια. Βαθύ σκοτά
δι. Και για πρώτη φορά σκέφθηκα ότι ακόμη κι ο ουρανός είναι ε
χθρός.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ
5 0 .0 0 0 α ν τ ίτ υ π α
ευγενία φακινου

25.000

α ν τ ίτ υ π α

Αστραδενή

Γάτα με πέταλα

εκδόσεις

ΚΕΔΡΟΙ

ΚΕΔΡΟΣ

Γ·. Γενναδίου 3 - τηλ. 36.02.007

πέταλα
ΚΕΔΡΟΣ.

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Μόλις κυκλοφόρησε!

Κνχλοφοροίϊν ακόμη
από τη σειρά επιστημονικής εκλαΐκεΐ'σης

G. Η. Hardy
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΛΚΗ

Η α π ο λ ο γ ία ε ν ό ς μ α θ η μ α τ ικ ο ύ
Πρόλογος: C.P. Snow
Μετάφραση—Σχόλια:
Λημήτρης Καραγιαννάκης, Μιχάλης Λάμπρου

Η Κόμη της Βερενίκης
3η έκδοση
•
R ich a rd F ey n m a n

Ο Χαρακτήρας του Φυσικού Νόμου
2η έκδοση Μετάφραση: Ελένη Πιπίνη.

Ένας εκκεντρικός κορυφαίος μαθηματικός, κλεισμέ
νος δια βίου στον περίγυρο του Cambridge, αισθάνεται την
ανάγκη να “απολογηθεί”. Ένας φυσικός, φίλος του πρώτου,
προσπαθεί να φωτίσει την ιδιόρρυθμη προσωπικότητα του
“απολογούμενου”. Χωρίς ίχνος σεμνοτυφίας —στα 1940, με
τη δΰση της καριέρας του— ο καθηγητής G.H. Hardy υπερα
σπίζεται με πάθος αλλά χωρίς φανατισμό τη μαθηματική δημι
ουργία. Ένα βιβλίο —η μετάφραση του οποίου μένει πιστή
στο ύφος των συγγραφέων και συνοδεύεται από εύστοχα και
συχνότατα αναγκαία σχόλια των μεταφραστών του— που
μυεί μυημένους και αμύητους, φίλους και μη της επιστήμης,
στον παράξενο κόσμο των καθαρόαιμων μαθηματικών και
στις αξίες και αντιλήψεις μιας εποχής που φαίνεται ότι σβή
νει.

•

G.B. F if j .d

και

E.J. C haisson

Το Αθέατο Σόμπαν
2η έκδοση Μετάφραση: Κανάρης Τσίγκανος
•
Β ασίλη ξ λ ν θ ο π ο υ λ ο υ

Περί αστερίαν και συμπάντων
3η έκδοση

Ο

Ε.Ν. Ο ικ ο ν ό μ ο υ

Πυρηνικά όπλα και ανθρώπινος πολιτισμός
2η έκδοση

Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ ΙΚ Ο Κ ΕΝΤΡΟ Κ ΡΗ Τ Η Σ · Π ANEI IΙΣ Τ Η Μ ΙΑ Κ ΕΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ Κ Ρ Η Τ Η Σ
Τ .θ. 1527,711 10 IIPAKAF.IO Κ Ρ ΙΠ Ή Σ Κεντρική διάθεση: ΤΡΟΧΛΑΙΑ, Γριββαίων 6, (πάροδος Σκουφά 64) ΑΘΗΝΑ, τηλ. 3646426.
Για την Κρήτη: Βιβλιοπωλείο ΚΥΡΙΛΚΙΙ, Ήβανς 67, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, τηλ. 285119
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δημοκρατία» ήταν το θέμα ενός
ενδιαφέροντος συνεδρίου. Κριτική
σε μια σύναξη διανοουμένων που
δεν προσδιόρισαν το είδος της
αντίστασής τους απέναντι στο
τηλεοπτικό μέσο. Γράφει ο Κ.
Σφιχτός.
ΣΕΛ. 55

Ο
ζ

Εννιά επιστολές του Μότσαρτ που
τις χαρακτηρίζει η ελαφρότητα
«ανάβουν φωτιές» στις
σοβαροφανείς ερμηνείες του έργου
του. Ο θέμις Μαγκριώτης
επισημαίνει αυτή την όψη του
χαρακτήρα του: Ιδού, ευάρεστον
εστί...
ΣΕΛ. 59

<

2
X
Η

Γ ιατί ο χ . Κ.
Ν ίτσος ανέβαλε
γ ια ένα τρίμηνο
τ η ν δημόσια
έκφραση της
οργής του για τα
πνευματικά
δικαιώ ματα του
δραματικού
μονόλογου του Γ.
Ιωάννου, «Η
Μ εγά λ η
’Αρκτος»; Μ ήπω ς
τα πράγματα
αποκτούν
διαφορετική
βαρύτητα, όταν
συμβαίνουν εντός
Α θηνώ ν; Ή
μήπω ς οφείλεται
στο νέο θεατρικό
σ χή μ α και «τους
κ α τ’ αποκοπήν
υμνητές του»
— αλήθεια, αυτοί
σε τι έφταιξαν;
Τόσος θόρυβος για
το κερασάκι ή
μήπω ς υπάρχει
.________ τούοτα:

ΣΟΥΡΡΕΑΛΙΣΤΕΣ

Μια έκθεση στο Μπωμπούρ με
μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και με
κάποιες πολύ σημαντικές
παραλείψεις —με κυριότερη
ανάμεσά τους την παράλειψη
αναφοράς στην ποιητική
προσωπικότητα της Μάτσης
, Χατζηλαζάρου. Γράφει ο Αλ.
Ξύδης.
ΣΕΛ. 57
ΓΡΑΦΟΥΝ:
32ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛ ΛΗ Ν ΙΚΟ Υ ΚΙΝΗ Μ ΑΤΟ ΓΡΑΦ Ο Υ

ΠΙΣΩ ΑΠ’ ΤΙΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
Ενα φάντασμα πλανιέται πάνω από τον ελληνικό κινηματογράφο: το
φάντασμα της τηλεόρασης. Ο Ηλίας Κανέλλης γράφει για το τελευταίο (;)
ελληνικό φεστιβάλ και ο Βασίλης Κεχαγιάς για την απόφαση της κριτικής
επιτροπής να μη δώσει βραβεία. Ο Χρήστος Βακαλόπουλος για μια μεγάλη
απουσία — τον Τάκη Κανελλόπουλο. Κι ο σκηνοθέτης Αλέζης Μπιστικός
ιχιλάει yia το μ έλλον...
(σελ. 51-54)

ΧΡ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Μ. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΑΟΥ
ΗΛ. ΚΑΝΕΛΛΗ Σ
Β. ΚΕΧΑΓΙΑΣ
Π. ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ
Θ. Μ ΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
Τ. Μ ΕΝΔΡΑΚΟΣ
Α. Μ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΑΛ. Ξ ΥΔΗ Σ
Κ. Σ Φ ΙΚ Τ Ο Σ
ΑΝΤ. Φ ΡΑΝΤΖΗ
B. ΧΑ ΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

32ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Κ

ι όχι , βέβαια, επειδή η απόφαση της
κριτικής επιτροπής να μην δοθούν
βραβεία καλύτερης ταινίας και σκη
νοθεσίας επικαλούνταν, στο σκεπτικό που
την συνόδευε, την «τηλεοπτικότητα» των
ταινιών· ούτε μόνο επειδή η διοργάνωση
του φεστιβάλ φρόντισε επιμελώς να διασκε
δαστούν οι τρομακτικές ελλείψεις υποδο
μής, η επιδεικτική περιφρόνηση του κοινού
απέναντι στις ταινίες (όλη τη βδομάδα κό
πηκαν μόλις 170 εισιτήρια!) κι η απογοητευτική εντύπωση που συνοδέυσε την προβο
λή τους με ένα αστραφτερό τηλεοπτικό σόου
«προδιαγραφών», ως επιδόρπιο.
Κυρίως γιατί, 20 τόσα χρόνια λειτουρ
γίας της τηλεόρασης στην Ελλάδα, το κυνή
γι του ιλουστρασιόν εφήμερου και της καθη
μερινής συμβατικότητας, που είναι τα πλέον
συνήθη χαρακτηριστικά του τηλεοπτικού
μέσου μαζικής επικοινωνίας, αλλοίωσε το
αισθητήριο και τις επιδιώξεις όσων ασχο
λούνται με τον κινηματογράφο. Η τηλεόρα
ση που καταπίνει τα πάντα κατάφερε σε πο
λύ λίγο χρόνο να χρησιμοποιήσει αλλοτριω
τικά τους κατακτημένους κώδικες του κινη
ματογράφου —α π’ τον οποίον και τους δα
νείστηκε. Κι αφού η εξουσία μετατοπίστηκε
και η τηλεόραση (δυναμική θυγατρική) ου
σιαστικά επιβλήθηκε ως πολιτική υπερδύναμη, καθορίζει εκείνη πλέον τους κανόνες του
παιχνιδιού. Οι κινηματογραφιστές σήμερα
είναι αναγκασμένοι να συναρτούν την επαγ
γελματική τους υπόσταση με τις αναφορές
που τους κάνει η τηλεόραση· το σινεμά,
πλέον, όπως όλα τα προϊόντα, οφείλει να εί
ναι καθορισμένων προδιαγραφών, όπως τις
θέτει το χρηματιστήριο των δημοσίων σχέ
σεων στο οποίο προεξάρχει η τηλεόραση.
Πριν προσαρμοσθεί η αισθητική τους, οφεί
λουν να προσαρμόζονται οι ίδιοι οι κινημα
τογραφιστές. Ισως αποτέλεσμα αυτής της
«προσαρμογής» να είναι οι διαγκωνισμοί
και οι όλο και σκληρότερες «ανθρωποφαγικές» σχέσεις που χαρακτήρισαν και το φετι
νό φεστιβάλ.
Το 32ο φεστιβάλ επιζήτησε να κερδίσει
τις εντυπώσεις — και δεν τα κατάφερε, ίσως
γιατί οι υπεύθυνοί του (Δημόπουλος, Ρικάκη, Φιλίππου) δεν συνειδητοποίησαν ότι
αντικείμενό του ήταν οι ταινίες κι όχι οι δη
μόσιες σχέσεις, οι δηλώσεις, οι μεγαλεπήβολες βλέψεις, τα εφέ... Ένα κινηματογρα
φικό φεστιβάλ, όμως, που παραγνωρίζει
την σημασία των ταινιών, τελικά κάνει ζη
μιά στον κινηματογράφο.
Η αφοριστική διάθεση πολλών — ανάμε
σα στους οποίους ο «εξώστης» κατέχει μι
κρή μερίδα— ήταν αποτέλεσμα και αυτής
της αντίληψης.
Και όμως ταινίες υπήρξαν.
O l μεγάλου μήκους

Υπήρξαν —κι ας συμπλήρωναν, στην

Πίσω από γνάλινες εικόνες
Έ να φάντασμα πλανιόταν πάνω από το φεστιβάλ ελληνικού
κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης (το 32ο —και τελευταίο;):
το φάντασμα της τηλεόρασης.
του Η λία Κανέλλη

Σκηνή από την «Φανουρόπιττα»

πλειοψηφία τους, τα χρόνια ελαττώματα
Θ ανάση Σκρουμπέλου — και ας παρέπαιε
του κινηματογράφου μας: την αφηγηματική
ο Χρήστος Τσάγκας, ανάμεσα σε κάποιον υ
ανομοιομορφία, τα κενά και τους πλατεια
ψηλό υπαρξιακό προορισμό και μια ειδεχθή
σμούς, την υποκατάσταση των χαρακτήρων
κατάρα, ανάμεσα σε μια κακοχωνεμένη ε
από αρχέτυπα και των καταστάσεων από
πιρροή από Φασμπίντερ και μια εντελώς ασυμβολικές τελετές... Υπήρξαν — κι ας έ
νορθόγραφη κινηματογραφική διεκπεραίωδωσαν, στην πλειοψηφία τους, την εντύπω
ση.
ση ότι έγιναν από κεκτημένη ταχύτητα, κι
Υπήρξε Ο δραπέτης του Λ ευτέρη Ξανως εκ τούτου ότι δεν τις συντάραζε κανένας
θόπουλου — κι ας φορτίστηκε ο καραγκιοκραδασμός πάθους, καμιά ανάγκη βαθιά...
ζοπαίκτης (Κώστας Καζάκος) του ’50 με
Υπήρξαν Τα κοράκια του Τ ά κ η Σ π ε 
την αγωνία του σημερινού κινηματογραφι
τσ ιώ τη —-ένα ηθογραφικό κατά βάσιν φιλμ
στή που βλέπει να χάνει το παιχνίδι από τα
που ούτε το λεπτό σαρκασμό του Ροίδη, σ’
νέα μέσα, σε μία γλυκερή όσο και ευθύένα διήγημα του οποίου στηριζόταν, απέδω
γραμμα προσδοκώμενη θρηνωδία.
σε, ούτε κατόρθωσε να γίνει τίποτα περισ
Υπήρξε Η άλλη όψη του Τάσου Ψοιρρά
σότερα από μια σοβαροφανής ταινία εποχής
— κι ας κινηματογραφήθηκε η επίπλαστη
με μήνυμα κατά του καιροσκοπισμού και
ευκοσμία του μικροαστισμού που δεν μπορεί
της ανευθυνότητας των πολιτικών.
να την διαταράξει ούτε η χειρότερη πραγμα
Υπήρξε η Ισημερία του Ν ίκου Κ ορνήτικότητα (όπως αυτή, όταν διαπιστώνεις ό
λιου — κι ας πνίγηκε στην υπεροψία του
τι είσαι φορέας του AIDS) με την συμβατικό
«φιλοσοφούντος» ύφους της και στην, φολτητα και τις λύσεις - κονσέρβα μιάς οποιασκλορίστικη εντέλει, άποψη για το τρισχιλιε
δήποτε σαπουνόπερας.
τές κλέος της πνευματικής Ελλάδας που ο
Υπήρξε η Φ ανουρόπιττα του πρωτοεμφείλουμε να σεβόμαστε.
Υπήρξε Ο Τζωνυς Κελν, κυρία μου του ^ψανιζόμενου Δ η μ η τ ρ η Γ ιατζουτζάκη
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— μια συρραφή εικόνων με τεράστιο εύρος
από επιρροές ετερόκλητες (από τον Α ν τρ έϊ
Ρουμτιλιώφ ώς την σκληρή αντιμετώπιση
απ’ τον Φελίνι ατόμων με σωματικές ανα
πηρίες και το εξίσου ανελέητο, σαρκαστικό
χιούμορ του Τορνέ) που όμως πνίγηκε στις
επαναλήψεις, χωρίς να γίνει δυνατό να βρε
θούν οι δομικές ισορροπίες της κατασκευής.
Και υπήρξε η Κ λειστή Στροφή του, επί
σης πρωτοεμφανιζόμενου, Νίκου Γραμ
ματικού (συνέντευξή του στο Α Ν Τ Ι,
τχ.470, 12.7.91), υπαρξιακό θρίλερ που
θύμιζε πάρα πολύ το Σαμουράι του Μελβίλ
και κατόρθωσε να διαγράψει το χαρακτήρα
ενός μικροαπατεωνίσκου κλέφτη αυτοκινή
των που, μέσα απ’ τον παθιασμένο έρωτά
του για μία τυχαία συνάντησή του που εξε
λίσσεται σε μοιραία γυναίκα, περνάει ήσυχα
απ’ την ζωή στον θάνατο, μέσα σ’ έναν κό
σμο παγωμένο κι αδιάφορο. Η ταινία του
Γραμματικού ήταν και η πιο «κινηματογρα
φική» ταινία του φεστιβάλ: χαμηλών τόνων
«μικρή» ιστορία, στέρεη και ακομπλεξάριστη καταγωγή, συνείδηση της κοινωνικής
πραγματικότητας που την παρήγαγε (χω 
ρίς την επινόηση εγκεφαλικών διανοημάτων
και ιδεολογημάτων) — χαρακτηριστικά που
υπερτερούν των όποιων συνθετικών αδυνα
μιών φυσιολογικών στην πρώτη ταινία.
Βεβαίως, υπήρξε και η καθαρτήρια — ό
πως χαρακτηρίστηκε— ταινία του Π α ντε
λή Βούλγαρη Ή συχες μέρες του Αυγούστου. Τρεις παράλληλες ιστορίες φθοράς,
δοσμένες χαμηλότονα με μια λεπτή πικρία
που αντλεί την καταγωγή της από το τσεχωφικό ύφος — ένα ύφος που διαταράσσε— ται, ωστόσο, κάποιες στιγμές από την προσφυγή σε στοιχεία ηθογραφίας.
Υπήρξαν λοιπόν οι ταινίες. Αδιέξοδες, ε:J,1‘ σωστρεφείς στην πλειοψηφία τους (πλην
ö; των δύο τελυταίων εξαιρέσεων και, εν μέι,: ρει, της «Φανουρόπιττας»), αφορμή ωστόf σο για συζήτηση και σκεπτικισμό. Αντ’ αυτών, όμως, λειτουργούν οι παρελκυστικές
^ σειρήνες των m edia, έξαλλες, που ανεβά
ζουν στα ουράνια ή θάβουν βαθιά στην γη.
# Κι ένα φεστιβάλ που, αντί του σεβασμού
στο υλικό του, δίνει γην και ύδωρ στις σει,'}!· ρήνες των m edia. Και κινηματογραφιστές
που κάνουν το ίδιο. Κι ένα κοινό χαβαλέjijÿ δων και φανατικών.
Και το μέλλον;

Οι μικρού μήκους

|W
Το μέλλον ανήκει στους νέους — λένε.
$
Αν είναι έτσι, τότε ίσως υπάρχει ακόμη πε
yf
ριθώριο για άλλες σχέσεις ανάμεσα στους
if! ανθρώπους
του σινεμά — άρα υπάρχει περι
θώριο για σινεμά. Φάνηκε αυτό στους «μι»
κρομηκάδες» που διακρίθηκαν.
Αφοσιωμένοι στο σινεμά, γεμάτοι προ
βληματισμούς και αναζητήσεις, χωρίς αντι
’pr δικίες και υπερφίαλες εγωπάθειες, σεμνοί
\Μ

Αντίο Τάχη
Σήμερον έξηλθον πόσης περιστάσεως, μάλλον δέ έξέβαλον πάσαν περίστασιν
έξω γάρ ούκ ήν, άλλα ένδον εν ταΐς ύπολήψεσι.
Μάρκος Αυρήλιος
ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ συνδικαλίζονταν με σκοπό την διάλυση των πάντων, ο

Κανελλόπουλος έπινε καφέδες στο Ντορέ γράφοντας διηγήματα. Εκείνοι τα
κατάφεραν, διέλυσαν τα πάντα. Εκείνος αρνήθηκε να κατεβεί στην Αθήνα, να
εμφανισθεί στους διαδρόμους, να παρακαλέσει. Τους ήταν άχρηστος, δεν
έμπαινε σε επιτροπές, δεν ανήκε σε κάποιο κόμμα. Τον έβγαλαν τρελλό,
πολλές φορές γελούσαν μαζί του πίνοντας τα ποτά τους, ψηφίζοντας τα
νομοσχέδιά τους. Είχε ξεκινήσει ταπεινά την ιστορία του νέου ελληνικού
κινηματογράφου με τον Μακεδονικό γάμο, τον Ουρανό. Πολιτεύθηκε
σταυρικώς και όχι αγγελοπουλικώς. Λίγο πριν πεθάνει ζήτησε δέκα
εκατομμύρια από το Κέντρο Κινηματογράφου. Το σενάριό του απορρίφθηκε με
ψήφους 9 - 1 . Ό ταν πέθανε δεν πρόβαλαν ούτε μία ταινία του στο φεστιβάλ, το
κακόμοιρο εθνικό φεστιβάλ που φέτος τίναξε, νωθρά, τα πέταλα.
Η ΚΑΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦ ΙΚΗ οικογένεια αποδείχτηκε ανάξια του
Τάκη Κανελλόπουλου, όπως είχε αποδειχτεί ανάξια του Σταύρου Τορνέ. Τώρα
άλλος συνδικαλίζεται επικεφαλής νέου σωματείου κι άλλος γυρίζει την
διαφήμιση του πέτρινου νεσκαφέ. Έχουν διαλύσει τα πάντα, έχουν επιβάλει το
μίσος. Όποιος πάει να κουνηθεί λίγο του λένε ότι είναι τηλεοπτικός και τον
καθαρίζουν. « Α λλή λω ν καταφρονοϋντες άλλήλοις άρεσκεύονται και άλλήλων
ύπερέχειν θέλοντες άλλήλοις υποκατακλίνονται» (Μάρκος Αυρήλιος). Σ ’
αυτό τον νωθρό κόσμο των επιτροπών και των σωματείων δεν υπήρχε θέση για
σένα, ευγενικέ λησμονημένε, Τάκη Κανελλόπουλε. Άρχισες ταπεινά όλη την
ιστορία και αποσύρθηκες διακριτικά την ώρα της ανοησίας, κατέφυγες στον
ουρανό των υπολήψεων. Αντίο, όπου κι αν βρίσκεσαι.
Χ ρηστός Βακαλόπουλος

μα και κεφάτοι, επιτέλους, παθιασμένοι, έ
δειξαν ότι το μέλλον είναι σε δρόμους που οι
παλιότεροι δεν μπορούν να περπατήσουν. Η
στάση τους καθρεφτιζόταν στις ταινίες τους:
• Ο Α λέξης Μ πίστικας με την Γραβά
τα κινηματογραφεί μία σχέση πάθους που
ξεπερνά την συμβατικότητα μίας καλορρυθμισμένης ζωής.
Υλικά του: οι ανθρώπινοι χαρακτήρες, το
κοινωνικό πλαίσιο περιγραμμένο αδρά,
στοιχεία μελοδράματος. Ελληνική επαρ
χία, Λονδίνο, Νίνα Σιμόν, Μητροπάνος,
μια σχέση δύο αγοριών που δεν έχει στόχο
να σοκάρει... Κινηματογράφος με προοπτι
κές.
• Ο Δ ημήτρης Ινδαρές με Το κυνήγι
της πάπιας φτιάχνει μια απλή ιστορία που
βασικό της προτέρημα είναι η αισιοδοξία για
τη ζωή. Τον παρακινεί το φαινομενολογικό
«ο κινηματογράφος, ένα παράθυρο στον κό
σμο». Μένει να εισδύσει στις σκοτεινές γ ω 
νιές του κόσμου.
• Η Κ ατερίνα Ευαγγελάκου με την
Κυρία Μίκα αποδεικνύει ότι έχει κατακτη-

μένη την τεχνική του κινηματογράφου κι ότι
μπορεί να ελέγχει τους ετερόκλητους παρά
γοντες της κατασκευής. Περιμένουμε το θέ
μα που θα της επιτρέψει να μας μιλήσει.
• Ο Μ ιχά λ η ς Αναστασίου με την Α 
διόρθωτη Ελσα και με μαύρο χιούμορ τρυπάει την τρυφερότητα μιάς ιδανικής οικογέ
νειας παρακολουθώντας στην ψύχωσή της
την γυναίκα, που επιδιώκει να βρεθεί «αλ
λού».
Ξεχωρίσαμε τέσσερις μικρομηκάδες, δύο
ακόμη που έκαναν μεγάλου μήκους — θα υ
πάρχουν κι άλλοι που θα τους δούμε στην
Δράμα. Μεταξύ τους, υπάρχουν οι μελλον
τικές προοπτικές. Θα στέρξει κανείς από ό
σους καθορίζουν την κινηματογραφική πολι
τική να επενδύσει σ’ αυτούς στο μέλλον; Η
θα συνεχιστεί η άγονη πορεία αντιπαραθέσε
ων των καθιερωμένων — χωρίς εναλλακτι
κές δυνατότητες για όσους τώρα ξεκινούν—
ενόψει και της νέας νεύρωσης που θέλει την
ΚΟΚ σανίδα σωτηρίας του κινηματογράφου
μας αλλά και τα ταμεία της απρόσιτα για
τους πολλούς;
□

Λλέζης Μπίστικας

«Σημασία έχει
να πλησιάζουμε τους
ανθρώπους»
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Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Λονδίνο. Συνέχισε με
μεταπτυχιακές σπουδές στις επικοινωνίες με ειδίκευση στον
κινηματογράφο — «που τον αγαπούσα, ίσως γιατί ήταν η μοναδική
μου διασκέδαση», καθώς λέει. Εκανε μέχρι τώρα τέσσερις μικρού
μήκους ταινίες — «Μάρμαρα», βραβευμένη στο φεστιβάλ Δράμας
1989, «Πότσον ■ Πότσον», «Το φιλί» (1990) και « h γραβάτα» που
βραβεύθηκε φέτος στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Συνεχίζει τις σπουδές
του στο Λονδίνο — στο Royal College o f A rt — με αγγλική υποτροφία
και αντικείμενο την σκηνοθεσία τηλεόρασης - κινηματογράφου.
Ελπίζει ότι θα βρει χρόνο για να επεζεργασθεί ένα νέο σενάριο,
επιθυμώντας να κάνει μία μεγάλου μήκους ταινία αυτή την φορά.
Του επισημαίνουμε τις αρετές της νέας του ταινίας και η συζήτηση
ζεσταίνεται.

— Σκοπεύαμε να κάνουμε μία
ταινία μεγάλου μήκους. Στο
μοντάζ, αποφασίσαμε — μετά
από προτροπή του μοντέρ, Τάκη Κουμουνδούρου— να την
συντομέψουμε. Πείσθηκα τελι
κά, ενώ στην αρχή αντιδρούσα.
Θυμόμουν την πρώτη μου
εμπειρία, με τα «Μάρμαρα»·
και τότε είχα έναν καλό μοντέρ
που επέμενε να την «σφίξουμε»,
όμως τότε δεν τον είχα ακούσει.
Εκ των υστέρων, δεν αισθανό
μουν καλά στα πλάνα που τρα
βάνε περισσότερο απ’ ό,τι πρέ
πει. Το πάθημα μου έγινε μά
θημα...
Βεβαίως προέκυψε ένα φιλμ
51 λεπτών, που το κατατάσσει
στα μικρού μήκους και δεν του
επιτρέπει εμπορική διέξοδο. Ό 
μως, αυτό είναι και το προτέρη
μα της ταινίας — το ότι δεν
πλατειάζει...

Να επικοινωνήσουν οι
άνθρωποι
• Το σύγχρονο ελληνικό αινεμά,
οτην απαρχή του, ήταν μία
ουλλογική υπόθεση. Στην πορεία,
οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν και,
καθένας μόνος, επιχειρεί μία
επένδυση στο προσωπικό του
όραμα —αν υπάρχει τέτοιο

όραμα. Η πιο νέα γενιά πώς
στέκεται απέναντι στο φαινόμενο
της ιδιοτελούς προσωπικής
συμπεριφοράς των ελλήνων
κινηματογραφιστών ;
— Εγώ δεν πρόλαβα καμιά εκ
δήλωση αλληλεγγύης στον χ ώ 
ρο του κινηματογράφου — αλλά
έχω το ελαφρυντικό να είμαι νέ
ος. Αντίθετα, έχω ζήσει την κα
τανόηση από κάποιους ανθρώ
πους του σινεμά, κατ’ εξαίρεσιν
πάντως. Ο χώρος όμως χαρα
κτηρίζεται από ανταγωνισμό
και από προσωπικές διαμάχες
—άλλες φανερές και άλλες πιο
υπόγειες.
• Κάτω από ποιες συνθήκες,
παρήχθη το φιλμ; Πόσο βοήθησαν
οι συνεργάτες σας;
— Η ταινία έγινε κακήν κακώς
— όπως κι οι περισσότερες που
γίνονται στην χώρα μας. Στην
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αρχή υπήρχε μεγάλη δυστοκία
από την ΕΡΤ να πληρώσει μία
υποχρέωση που απέρρεε από το
γεγονός της βράβευσής μου με
τα «Μάρμαρα» στην Δράμα
— ένα χρηματικό βραβείο που
αθλοθέτης του ήταν η Ελληνική
Τηλεόραση. Τελικά μου έδω
σαν τα μισά χρήματα α π ’ όσα
είχαν υποσχεθεί — 3,5 εκατομ
μύρια δρχ.— για τα γυρίσμα
τα. Ό πω ς γνωρίζετε, επρόκειτο για πολύ μικρό ποσόν. Αντιθέτως, από μεριάς μου, υπήρχε
ένα πολύ φιλόδοξο σενάριο
—ήταν η πρώτη μου ευκαιρία
να κάνω μία σχετικά σημαντι
κότερη παραγωγή α π’ όσες εί
χα επιχειρήσει.

Η ταινία του «Γραβάτα», ένα φιλμ μεσαίου μήκους,
κέρδισε κοινό και κριτικούς στο τελευταίο φεστιβάλ κι
νηματογράφου. Ένας στέρεος κινηματογράφος με α 
δρούς χαρακτήρες, με έμφαση στα συναισθήματα και
την συγκίνηση, με γνώση της οικονομίας της αφήγησης. Προσβλέπουμέ με ελπίδες στην περίπτωση του Αλέξη Μπιστικά.
y*
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Ζ ά λ μ α ς κ α ι ο Μ α τ Γ ο υ ίτ λ σ τη «Γραβάτα»
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Τα γυρίσματα έγιναν με με ;tî
γάλες δυσκολίες — και, κυρίως,
επειδή τα θέλησαν οι άνθρωποι
του συνεργείου και οι ηθοποιοί, •a,
έστω κι αν η αμοιβή τους ήταν ■3
ένα συμβολικό χαρτζιλίκι. Οι
συντελεστές, στην ουσία, είναι ο
αφανής παραγωγός.
Ευεξήγητο. Γιατί οι πηγές
χρηματοδότησης είναι ελάχι
στες και γύρω τους συνωθούν- U '
ται πολλοί. Είναι κανόνας ο αν
ταγωνισμός σε αυτές τις συνθή
κες. Αν δεν αλλάξουν οι συνθή
κες, αν δεν γίνει δυνατόν να
μπορούν να συνυπάρξουν πολλοί 'W
και διαφορετικοί μεταξύ τους,
φοβάμαι ότι η αγριότητα θα εί U·,
ναι μόνιμο χαρακτηριστικό του 1i
κινηματογραφικού χώρου.
• Τι είναι ο κινηματογράφος;
Είναι αμιγώς μια τέχνη
διανοουμένων;
— Προσωπικά, αν θα επιχει •y
ρούσα μία επαγγελματική πα \
ραγωγή, θα ήθελα να γεφυρώσω τους αντίποδες: και ταινία
για την διασκέδαση και την επι
κοινωνία με κάποιο μεγάλο
τα προσωπικής
' H,

έκφρασης. Θα ήθελα να πατάει
η ταινία μου στις προτιμήσεις
του μέσου θεατή (με την έννοια
της ψυχαγωγίας) αλλά, υποδόρεια, να εκφράζει και μία προ
σωπική μου ανάγκη. Εκτός από
το να δώσω την χαρά της αφή
γησης σε κάποιον που βλέπει
“ την ταινία θα ήμουν ευτυχής αν
μπορούσα στο ελάχιστο να τον
αλλάξω.
Μια ταινία οφείλει να λει
τουργεί ως μέσον επικοινωνίας
—και έτσι να μπορεί να αλλάξει
τον συνομιλητή.

Αυθεντικότητα
• Όμως, οι διχές σας ταινίες
είναι διυλισμένες στην
προσωπικότητα ενός καλλιτέχνη.
1 — Σε αυτή την δουλειά χρειά
ζεται αυθεντικότητα. Πρέπει να
μιλάμε για πράγματα δικά μας,
για καταστάσεις που τις ξέρου
με, που τις έχουμε ζήσει ή τις έ
χουμε δει να συμβαίνουν δίπλα
μας ή τις έχουμε ονειρευτεί
—καταστάσεις που τις φαντα
ζόμαστε με έναν τρόπο τόσο έν
τονο ώστε να τις έχουμε κάνει
δικές μας.
• Με σοβαρές θεωρητιχές
σπουδές, εσείς προτιμάτε να
αφηγείσθε απλές ιστορίες, με
" χαρακτήρες καθημερινούς,
^ περιφρονώντας πομπώδεις
συμβολισμούς και γενικεύσεις. Τι
pjl. φέρνει στον κινηματογράφο, την
, πολύμορφη αυτή τέχνη, ως
πρόταση το παράδειγμά σας;
0
_
^ — Ξεκινάω από τα γούστα μου
ως θεατής. Δεν θα ήθελα να
1;· βλέπω ξύλινα κατασκευάσματα
’ που «το παίζουν» ανθρώπινοι
w χαρακτήρες στο πανί. Ακόμη κι
αν συμφωνώ με την ιδεολογική
Κ πλεύση μίας ταινίας, διαφωνώ
^ με τους αισθητικούς ακκισμούς.
^ ‘ Προτιμώ ένα έργο που να με ερεθίζει σαν αφήγηση, σαν αίσθηση και σαν ψυχαγωγία,
jν^' · Από την ταινία σας, δείχνετε
να μην κρύβετε την συγκίνησή
σας, αλλά και να επιζητείτε την
’ , , συγκίνηση του θεατή. Δεν
φαίνεσθε να αρνείσθε την ιδέα
ό^' του μελοδράματος.
^ — Βέβαια. Ως καμβάς για να
)[ÿ χτίσεις την ιστορία σου δεν είναι
•tf'f'' κάτι που με αφήνει αδιάφορο.
f Μάλιστα, στο σενάριο που γρά
φω για την επόμενη ταινία, επί> ! τηδες χρησιμοποιώ έντονα
ψ* στοιχεία μελοδράματος.
^ Υ π ά ρ χ ε ι όμως ένα ζήτημα:
Για να πετύχει το μείγμα,
1 Ilf
;0|0\
«Ρ

χρειάζεται καθαρότητα στο ύ
φος της ταινίας. Και συνοχή.
Πριν από την προσέγγιση ενός
κινηματογραφικού είδους, πρέ
πει να υπάρξει μια καθαρή σκέ
ψη που θα προδιαγράψει το α 
ποτέλεσμα.
• Είθισται να ρωτούν τους
καλλιτέχνες για τις επιρροές
τους...
— Υπάρχουν σκηνοθέτες που
τους αγαπώ ολοκληρωτικά: ο
Παζολίνι, ο Ταρκόφσκι, ο Βέντερς, ο Φελίνι — αν και στον
τελευταίο με απωθούν εξίσου
πολλές επιτηδευμένες κατα
σκευές του. Αλλά, εύκολα, είπα
τα πρώτα ονόματα που μου ήρ
θαν... Νομίζω, ότι οι επιρροές
μου έχουν κάτι από την πολυσυλλεκτικότητα του θεατή.
Ό ,τ ι ενώνει τις επιρροές μου
είναι ένα πάθος που τροφοδοτεί
τις ταινίες — κι ένας έντονος αι
σθησιασμός. Πάρ’ όλα αυτά,
μου αρέσουν — με διάφορους
βαθμούς αποδοχής— πλήθος
κινηματογραφιστές: από δη
μιουργούς μέχρι, στο άλλο ά 
κρο, ψυχρούς Αμερικανούς «ε
κτελεστές», όπως π .χ . ο Σπήλμπεργκ.
• Εκπροσωπώντας μία νέα γενιά
ανθρώπων στον κινηματογράφο,
σε σχέση με την παλιότερη,
νομίζετε πως η γενιά σοις θα
μπορέσει να δώσει ένα στίγμα,
έναν χαρακτήρα στον ελληνικό
χώρο;
— Δεν βλέπω καμιά ομοιογέ
νεια στην νέα γενιά. Πιστεύω ό
τι το μέλλον του ελληνικού κι
νηματογράφου, από άποψη θε
ματικής, βρίσκεται στην από
πειρα σύνθεσης του παλιού εμ
πορικού με το νέο ελληνικό σινεμά, έτσι ώστε οι προθέσεις
μίας ταινίας να εκφράζονται μέ
σα από ιστορίες πιο προσωπι
κές. Και σε μία κατεύθυνση ευ
ρύτερη από αυτή που μας ενδια
φέρει στενά ως έθνος. Πιστεύω
στον ευρωπαϊκό προσανατολι
σμό, στην προσέγγιση της διε
θνούς πραγματικότητας — όχι
γιατί θεωρώ ότι δεν έπρεπε να
ασχοληθούμε με τα εθνικά μας
τραύματα (κυριότερο, εκείνο
του εμφυλίου) όσο γιατί είναι
καιρός πλέον να τα ξεπεράσουμε.

Τ ην συνέντευξη πήρε ο
Η λίας Κ ανέλλης
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Ε Τ Ο ΙΜ Ο Θ Α Ν Α Τ Ο Υ
του Βασίλη Κ εχαγιά

Οι ταινίες που φεύγουν από ένα Φεστιβάλ χωρίς βραβεία
γίνονται «καλοί μαθητές», οι οποίοι επιστρέφουν στο σπίτι
τους για να ξαναδιαβάσουν το μάθημά τους, ή μήπως μετατρέπονται σε βρυκόλακες, που περιφέρονται αδικαίωτοι χωρίς να
βρίσκουν ησυχία; Η απάντηση στο ερώτημα δίνει ταυτόχρονα
και την θέση μας απέναντι στην φετινή απόφαση της Κριτικής
Επιτροπής του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου να μην
απονείμει το κυριότερο βραβείο.
Από την μία το δίκαιο επιχείρημα της προστασίας του ελλη
νικού κινηματογράφου (και του συν αυτώ Φεστιβάλ) και η α
ποκατάσταση της αξιοπιστίας τους στα μάτια του κόσμου: ό
ταν οι ίδιοι οι δημιουργοί του κρίνουν το προϊόν ως μέτριο, αυ
τό αποδεικνύει ευθυκρισία και γνώση των προς βελτίωση αδυ
ναμιών. Άρα οι άνθρωποι του χώρου ξέρουν τι τους γίνεται
και μπορούμε να τους εμπιστευόμαστε. Από την άλλη η αντί
θετη άποψη: η καχυποψία του κοινού αυξάνεται από την στιγ
μή που καθίσταται εμφανές ότι ούτε οι ίδιοι οι σκηνοθέτες δεν
εκτιμούν τα έργα των συναδέλφων τους. Και στο κάτω-κάτω
ένας διαγωνισμός έχει συγκριτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί
πεδίο συνολικής αποτίμησης των εξελίξεων. Μπρος γκρεμός
και πίσω ρέμα...
Αυτή η τελευταία διαπίστωση της ουσιαστικής καθήλωσης
των πραγμάτων που αφορούν το ελληνικό σινεμά ίσως να είναι
και η μόνη αλήθεια. Η φετινή απόφαση της Κριτικής Επιτρο
πής ήταν το αποτέλεσμα της διάγνωσης μίας χρονίζουσας αδιεξοδικής καταστάσεως, η οποία ως απόστημα πλέον, χρήζει
επείγουσας αντιμετωπίσεως. Και η Κριτική Επιτροπή προ
σπάθησε να το σπάσει. Το μέλλον θα αποφασίσει για το ορθόν
ή μη της κινήσεώς της.
Το παρόν μαρτυρεί άλλα: ότι ας πούμε, εξαιτίας της απου
σίας «γιατρών» στα κρατικά κέντρα, το νυστέρι παίρνει στα
χέρια της η εκάστοτε Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Δύο
χρονιές (σε σύνολο τριών) χωρίς βραβεία, τουλάχιστον αυτό
καταδεικνύει. Μία τέτοια αντιμετώπιση όμως, από «αυτόκλη
τους θεραπευτές» είναι προφανές ποιους κινδύνους εμπερι
κλείει. Η φετινή Κριτική Επιτροπή δεν έχει να απολογηθεί
για τίποτα. Ενήργησε όπως θα ενεργούσε οποιοσδήποτε μπρο
στά σε μία κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ο «ασθενής» εξακο
λουθεί να βρίσκεται στην εντατική. Τις κρίσιμες χειρουργικές
επεμβάσεις από δω και μπρος θα πρέπει να τις αναλάβει το
ΥΤ1ΠΟ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Αλλιώς,
ποιος ασθενής θα δεχόταν να σβήσει τα κεράκια της γιορτής
του με τον επιθανάτιο ρόγχο του;
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Κρατούσες και «νέες» αντιλήψεις
του Κώστα Σφικτου
Τ ην περασμένη εβδομάδα ένα συνέδριο για τα
«Οπτικοακουστικά μέσα και την Δημοκρατία» προσέφερε την
ευκαιρία για την, από καιρό, επιζητούμενη υιοθέτηση
κριτικής στάσης απέναντι στα MME.
ιήμερο συνέδριο για τα «Οπτικοακουστικά μέσα και την Δημοκρατία»
έγινε στις 8 και 9 Οκτωβρίου στο
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών με την συμμε
τοχή Ελλήνων και Γάλλων δημοσιογρά
φων, ερευνητών και πανεπιστημιακών*.
Θέμα της πρώτης βραδυάς ήταν «η κρίση
των οπτικοακουστικών μέσων στην Δημο
κρατία» ενώ η δεύτερη βραδυά ήταν πιο εν
διαφέρουσα όπως υποδηλώνει και το θέμα
της: «προς μία Δημοκρατία των οπτικοακουστικών μέσων».
Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο βραδυών ήταν η ανάπτυξη δύο προσεγγίσεων,
διαφορετικών μεταξύ τους, όμως ανεπαρ
κών, κατά την γνώμη μου, για να ερμηνεύ
σουν τον ρόλο των μαζικών οπτικοακουστικών μέσων στις δυτικές καπιταλιστικές κοι
νωνίες.
Η πρώτη προσέγγιση, καθαρά δημοσιο
γραφική, περιορίστηκε είτε στο να περιγρά
φει τον τρόπο καταγραφής ενός γεγονότος
από την τηλεόραση και τα ειδησεογραφικά
πρακτορεία (J . O ff redo, για την κάλυψη
της ρουμάνικης εξέγερσης) είτε στο να αφη
γηθεί τον τρόπο μεταστροφής του χαρακτή
ρα του δελτίου ειδήσεων του M E G A , (Γ.
Πρετεντέρης) είτε τέλος στο να μας «πλη
ροφορήσει» για το τι είναι λαϊκισμός (Κ.
Καλλιγάς). Προσέγγιση μονόπλευρη, με
κυρίαρχο το στοιχείο της συγκεκριμένης ε
παγγελματικής ιδιότητας του φορέα της και
γυμνή από κάθε κοινωνική θεώρηση των
μαζικών μέσων.
Η δεύτερη προσέγγιση, πιο θεωρητική,

Δ

* Συμμετείχαν οι: D . W o t to n , διευθυντής ερευνών στο
W o o d r o w , δημοσιογράφος στην « M o n d e »,
Γ. Πρετεντέρης, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ» χαι το
« M E G A », S. O f f re d o , δημοσιογράφος στο 777, Κ.
Καλλιγάς, δημοσιογράφος στην «Καθημερινή», R.
M é n a r d , δημοσιογράφος, L. S fe z , νομικός και φιλόσο
φος. Ρ. Σωμερίτης, Γ. Βέλτσος, Μ . A n t h o n i o z , αντα
ποκριτής διευθυντής στο πολιτιστικό τηλεοπτικό κανά
CX’RS, A .

λι L A S E P T , Π. ΓΙαναγιωτόπουλος, δημοσιογράφος
στην «E TI», «SAT», «Καθημερινή» και Ν. Λλιβιζάτος. νομικός.
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που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί φιλοσο
φική ή και σημειολογική (L. Sfez, Γ. Βέλ
τσος) αντιμετωπίζει τα μέσα περισσότερο
με αφηρημένες νοητικές κατασκευές παρά
με χειροπιαστά επιχειρήματα που άπτονταέ
συγκεκριμένων ιδιοτήτων των MME.

Μ ία διαφορετική πρόταση
για τα MME
Μία τρίτη προσέγγιση, ωστόσο, κρίνεται
ως πιο αποκαλυπτική του ρόλου των μέσων
μαζικής επικοινωνίας στο πλαίσιο της δυτι
κής δημοκρατίας. Αυτή που θέτει ζητήματα
όπως ο ιδεολογικός - ηγεμονικός τους ρό
λος, η σχέση τους με την πολιτική εξουσία
και το κράτος, η πολιτική τους οικονομία
(διεθνοποίηση και συγκέντρωση των μέσων
σε λίγους πανίσχυρους ομίλους επιχειρημα
τιώ ν), ο τεχνολογικός τους καθορισμός, η
γραφειοκρατική τους οργάνωση, η εξομοίωση του προϊόντος και των μηνυμάτων τους,
ο αποκλεισμός κριτικών φωνών, η μονόδρομη επικοινωνία.
Ζητήματα με τα οποία έχει καταπιαστεί
η πλειοψηφία των κριτικών κοινωνιολόγων,
επικοινωνιολόγων και θεωρητικών της επι
κοινωνίας τα τελευταία 50 χρόνια, στην Ευ
ρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ζητήμα
τα που στην Ελλάδα δεν απαντώνται.

Δύο σημεία ενδεικτικά...
Ας σταθούμε όμως τώρα περισσότερο

στους έλληνες εισηγητές - δημοσιογράφους
και ας καταγράψουμε δύο σημεία αποκαλυ
πτικά του τρόπου με τον οποίον εννοείται η
σχέση μέσου και θεατή (αναγνώστη ή ακρο
ατή). Πρώτον: υποστηρίχθηκε από δύο
τουλάχιστον ομιλητές (Γ . Πρετεντέρης, Κ.
Καλλιγάς) πως το κοινό είναι αυτό που ευθύνεται για το είδος των μηνυμάτων και του
προγράμματος που λαμβάνει. Για τα οκτά
στηλα των εφημερίδων, δηλαδή, ή για την
προσβλητική θεματολογία των δελτίων ει
δήσεων της τηλεόρασης. «Δίνουμε στο κοι
νό αυτό που θέλει», είναι το επιχείρημά

τους χωρίς όμως να λογαριάζουν πόσο το
κοινό εξαπατάται για τα προϊόντα που κα
λείται να αγοράσει, χωρίς να εξηγούν πως
τηλεόραση στην Ελλάδα έχει φτάσει να ση
μαίνει μόνο διαφημιστικά έσοδα, πως, τέ
λος, το κοινό παραπληροφορείται για μεγά
λα πολιτικά γεγονότα. Ό π ω ς και να έχει,
η θέση «δίνουμε στο κοινό αυτό που θέλει»,
είναι πιο εύκολη από το να υποστηρίξουμε
ότι το κοινό απλά παίρνει ό,τι του δίνεται,
αυτό συνηθίζει κι αυτό αποζητάει όπως επι- «
χειρηματολογούν κάποιοι αμερικανοί κριτι
κοί της μαζικής κουλτούρας (D. Lazere,
1987, 31). Τα MME διαθέτουν την δύναμη
του χρήματος, της εικόνας, της ταχύτητας
και επιπλέον είναι οι ενεργητικοί πομποί
των μηνυμάτων. Σχετικό είναι και το δεύ
τερο σημείο. Αντίθετα από ό,τι περίμεναν
σχεδόν όλοι, ο Γ . Βέλτσος ήταν πολύ πιο
σαφής και συγκεκριμένος από τον Π . Παναγιωτόπουλο σε ό,τι αφορά την δραστηριοποίηση των τηλεθεατών «για μία τηλεόρα
ση του πολίτη». Το θέμα των εισηγήσεών
τους δεν ήταν αυτό, όμως με διαφορετικό
τρόπο και ιδιότητες το θίξανε και οι δύο.
Και εξηγούμαι: ο Π. Παναγιωτόπουλος, α
κριβώς στο τέλος της ομιλίας του έκανε λό
γο για την «αυτενέργεια των πολιτών» πάν
τα σε ό,τι αφορά την τηλεόραση. Όμως,
έννοιες σαν κι αυτές είναι τρομερά ευαίσθη
τες, απαιτούν ανάπτυξη και επιχειρηματο
λογία. Τίποτα ανάλογο δεν έγινε. Σίγουρα
τέτοιες τοποθετήσεις μπορεί να κάνει καθέ
νας μας ιδίως όταν πρακτικά δεν είναι επι
κίνδυνες.
Τέλος, καμιά αναφορά δεν έγινε για την
αυξανόμενη σημασία της τεχνολογίας των r
νέων μέσων επικοινωνίας (καλωδιακή και
δορυφορική τηλεόραση, βίντεο, teletext, vi
deotex, οπτικές ίνες, τηλεόραση υψηλής ευ
κρίνειας κ .λ π .). Επιπρόσθετα, μία απάντη
ση στις παραπάνω παρατηρήσεις του τύπου
«αν δεν σου αρέσει η τηλεόραση κλείσε την»
μόνο αντιδραστική μπορεί να θεωρηθεί αφού
είναι μία αρνητική ελευθερία. Τίποτα δεν
αλλάζει, η παθητικότητα συνεχίζεται, η κυ
ριαρχία της βιομηχανίας ονείρων συνεχίζε
ται. Και βέβαια, απόρριψη της ισχύουσας
τηλεοπτικής επικοινωνίας, σημαίνει παρα
κολούθηση κι όχι κλείσιμο της τηλεόρασης
(Γ. Βέλτσος). Σημαίνει κριτική στάση απέ
ναντι στα MME, μέσα από την σχέση με τον
ίδιο μας τον εαυτό, τις παρέες, τις προσωπι
κές μας σχέσεις (Κ. Καστοριάδης).
□
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Επιλαχοϋσα αλλά
βραβευμένη
Η Ναντίν Γχόρντιμιρ

της Μ άρης Θεοδοσοπούλου.
Οι Γάλλοι τη ν αποχαλούν νοτιοαφρικανή Φρανσουάζ Σαγκάν,
ενώ οι Αμερικανοί δημοσίευσαν πρώτοι τα έργα της. Η
Ν αντίν Γκόρντιμερ, από τις πιο μαχητικές συγγραφείς της
Νοτίου Αφρικής που τάχθηκε από την αρχή ενάντια στο
απαρτχάιντ, απέσπασε το φετινό βραβείο νόμπελ, εκεί που όλοι
πίστευαν ότι ανήκει στον Κούντερα!
ο σενάριο επαναλαμβάνεται: η Σου
ηδική Ακαδημία επιλέγει τον εκλεκτό
της χρονιάς, υπερτονίζοντας στερεό
τυπα τα αμιγώς λογοτεχνικά κριτήρια στα
οποία στηρίζεται η απόφαση και όπου δεν υ
πεισέρχονται εθνικές, γλωσσικές ή φυλετι
κές διακρίσεις. Και ο Παγκόσμιος Τύπος,
πανέτοιμος από εβδομάδες με εναλλακτικά
κείμενα για τις πιθανές εκδοχές, σπεύδει να
εντοπίσει την μοναδικότητα και τα αφηγη
ματικά προσόντα του βραβευμένου.
Ωστόσο, τα πάντα πείθουν για το αναλη
θές του λόγου. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρό
νια, η κρίση εστιάζεται όλο και περισσότερο
σε εξωλογοτεχνικές αρετές. Αλλιώς, θα ή
ταν μάλλον ακατανόητη η πρόταξη του Ν.
Μαχφούζ ή του Β. Σογίνκα, ενώ μία ομάδα
λογοτεχνών —άτυχων γιατί γεννήθηκαν σε
προνομιούχες χώρες— παραμένουν στον
κατάλογο των επιλαχόντων μέχρι να διαγραφούν με τον θάνατό τους.
Εφέτος, με την βράβευση γυναίκας - συγ
γραφέα έχουμε μία επιπλέον διάκριση. Το
1966, ήταν η γερμανίδα ποιήτρια Νέλλυ
Σακς* σήμερα, η Νοτιοαφρικανή Ναντίν
Γκόρντιμερ. Αναμφίβολα, η συγγραφέας έ
χει να παρουσιάσει σημαντικό μυθιστορημα
τικό έργο, όμως όλοι προτάσσουν την α γω 
νιστική της στάση απέναντι στο απαρτ
χάιντ. Κολακευτικά, οι Γάλλοι την αποκαλούν νοτιοαφρικανή Φρανσουάζ Σαγκάν της
δεκαετίας του’40. Πράγματι, οι πρώτες της
νουβέλες κυκλοφορούν αμέσως μετά τον πό
λεμο, όταν δεν έχει συμπληρώσει ακόμη τα
είκοσι (γ. 1923). Από την πλευρά τους οι
Αμερικανοί δημοσιεύουν πρώτοι τα βιβλία
της, όταν αυτά απαγορεύονται από τις νο-
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τιοαφρικανικές αρχές, συμβάλλοντας στην
ευρύτερη αναγνώρισή της και την παρομοιά
ζουν με την δική τους Κ. Μάνσφηλντ.
Η Ν. Γκόρντιμερ, εβραϊκής καταγωγής,
ανήκει στους μετανάστες δεύτερης γενιάς
που επιμένουν να κατοικούν στο Γιοχάννεσμπουργκ, για χρόνια αναπόσπαστο τμήμα
μιας φιλελεύθερης και φωτισμένης ευρωπαϊ
κής διανόησης που συναναστρέφεται την νέ
γρικη ελίτ και τάσσεται έμπρακτα ενάντια
στις φυλετικές διακρίσεις.
Παντρεμένη σε δεύτερο γάμο με έναν
πλούσιο κληρονόμο γνωστής βερολινέζικης
οικογένειας αντικέρ, γράφει με γυναικεία
ευαισθησία για τον έρωτα ανάμεσα σε Λευ
κούς και Μαύρους, αλλά και για τον αγώνα
ενάντια στον κυνισμό και την αδικία.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι
Ό μω ς, εκτός από την συγγραφέα, οι με
γάλοι κερδισμένοι είναι οι εκδοτικοί οίκοι
που έχουν εξασφαλίσει τα συγγραφικά δι
καιώματα. Εμείς έχουμε μεταφράσει μόνο
δύο βιβλία της· μάλλον ελλιπής η διορατι
κότητα των εκδοτών μας, εκτός εάν αυτοί
Αντίθετα με τους Σκανδιναβούς που
εφέτος έστρεψαν την προσοχή τους
στις μαχητικές γυναίκες και μάλιστα
του αποκαλούμενου Τρίτου Κόσμου
<Νόμπελ Ειρήνης στην Βιρμανή Σούου Κίι}, οι Γάλλοι με δικά τους κριτή
ρια και σκοπιμότητες προετοιμάζον
ταν με αφιερώματα στα λογοτεχνικά
τους περιοδικά να υποδεχτούν τον μυθιστοριογράφο Μιλάν Κούντερα.

τουλάχιστον επιλέγουν με λογοτεχνικά κρι
τήρια. Πάντως, «Η κόρη τον Μπέρτζερ»
(εκδ. Οδνσσέας», 1985) είναι ένα ενδιαφέ
ρον μυθιστόρημα, εμπνευσμένο από υπαρ
κτά πρόσωπα όπως ο ηγέτης του νοτιοαφρικανικού κομμουνιστικού κόμματος Μπραμ
Φίσερ, που πέθανε από καρκίνο μετά από
μακροχρόνια φυλάκιση. Πρόκειται για την
ιστορία της κόρης του, Ρόζάς, που αναζητά
κάποια ταυτότητα κάτω από το βάρος της
πατρικής παρουσίας. Η συγγραφέας σχεδόν
ταυτίζεται με την ηρωίδα, γεγονός που έγι
νε αφορμή να κατηγορηθεί για μαρξίζουσες
συμπάθειες.
Αλλά και το μυθιστόρημά της, «Ο ύστε
ρος αστικός κόσμος» (εκδ. «Μέδουσα»,
1988) — δάνειος τίτλος από τον αυστριακό
μαρξιστή φιλόσοφο Ερνστ Φίσερ— ελκύει
με την μαχητικότητα της γραφής, καθώς η
Ν. Γκόρντιμερ εντρυφεί σε ένα από τα προ
σφιλή της θέματα: την χρησιμότητα και την
εμβέλεια του αγώνα των λιγοστών ευρωπαίων διανοούμενων για τα δικαιώματα
των μαύρων.
Τέλος, ένα σημαντικό μυθιστόρημα της
συγγραφέως, γραμμένο σχεδόν πριν από δέ
κα χρόνια, εξασφάλισαν οι εκδόσεις «Νέα
Σύνορα - Α .Α . Λιβάνης», πάντα πρώτες
στην μάχ·' της επικαιρότητας. Εδώ, η συγ
γραφέας αντιστρέφει την ιστορία μετατρέποντας τους Λευκούς σε τρομοκρατημένους
παρίες. Ας ελπίσουμε πως η μεταγλώττιση
δεν θα δεινοπαθήσει ιδιαίτερα από την ταχύ
τητα που επιβάλλει η βράβευση. Πάντως, ο
τίτλος ήδη διέφυγε σε κάποιες εφημερίδες
ως «Οι άνθρωποι του Ιούλη». Κακή αρχή.

Πλεονεκτήματα
και «πλεονεκτήματα»
Οπωσδήποτε, διαβάζοντας τα μυθιστο
ρήματα της Ν. Γκόρντιμερ δεν διακρίνεται
«η περίπλοκη τεχνική» που εγκωμιάζει η
Σουηδική Ακαδημία, πιθανόν για να προσδώσει μοντέρνα χροιά στην επιλογή της. Το
γεγονός παραμένει πως η Ν. Γκόρντιμερ
συγκεντρώνει τρία πλεονεκτήματα: πρώτι
στα είναι Νοτιοαφρικανή, μόνο δευτερευόντως «γυναίκα» και, κυρίως, η βράβευση ε
πισφραγίζει και συνάδει με την πολιτική εξέ
λιξη του καθεστώτος της Πραιτώριας.
□
.>»
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αρίσι αυγουστιάτικο, άδειο από ντό
πιους, με λιγότερα στίφη περιηγη
τών, γαλήνιο και σαν παλιοκαιρινό,
όλα τα χτίριά του καθαρισμένα από την αι
θάλη και το νέφος αιώνων —προπαντός
βράδια έλεγες πως θα ξεπροβάλει από κα
μιά στροφή μια ιππήλατη άμαξα στο άδειο
κατάστρωμα. Μόνο στην είσοδο - Πυραμί
δα του Λούβρου, και στις κινητές σκάλες
του Κέντρου Πομπιντού, το Μπωμπούρ,
συνωθούνταν όλες οι φυλές του κόσμου, και
στις παλιές αίθουσες του Λούβρου όχι ακό
μα διαρρυθμισμένες, δεν μπορούσες να κυ
κλοφορήσεις, ακριβώς όπως παλιά, μπρος
στα ίδια ιερά φετίχ, την Τζοκόντα, την Ν ί
κη της Σαμοθράκης, την Παναγία των Βρά
χων, την Αφροδίτη της Μήλου.
Οι μεγάλες εκθέσεις, ο Μ πρετόν, ο Seu
rat, ακόμα κι ο Λισσίτσκυ με το αποκαλυ
πτικά μοντέρνο έργο του, λιγότερο συχνάσμένες, αποτελούσαν καταφύγια περισυλλο
γής και ήρεμης εκπαίδευσης, όπου δεν συ
ναντούσες γνώριμα πρόσωπα, αντίκρυζες ό
μως έργα και μορφές γνώριμες από τα βι
βλία, που από παλιά ήθελες να τις ψηλαφή
σεις με το μάτι. Ιδίως στου Σερά που, στα
31 του χρόνια άφησε μόνο συνθέσεις μεγά
λου σχήματος, κι απ’ αυτές τις τρεις πρέπει
να ταξιδέψεις στην Φιλαδέλφεια, στο Σικά
γο, στο Λονδίνο για να θαυμάσεις τα δυσμετακίνητα πρωτότυπά τους (αντιπροσωπεύ
ονταν στο Γκραν Παλαί από φυσικού μεγέ
θους μαυρόασπρες φωτογραφίες). Θα έχω
ελπίζω την ευκαιρία να μιλήσω άλλη φορά
γ ι’ αυτόν τον πολύ μεγάλο ζωγράφο που,
μαζί με τον Σεζάν, δεν ξέρεις αν κλείνουν
πανηγυρικά γύρω στο 1900 αιώνες τέχνης
από την Αναγέννηση, ή αν ανοίγουν τις πύ
λες στον 20ό αιώνα του Πικάσο, του Ματίς
και των Ρώσων.
Με τον Μπρετόν ήταν διαφορετικής φύ
σης τα συναπαντήματα, όχι μόνο με ολό
κληρο έναν κόσμο ζωγράφων, ποιητών,
φωτογράφων, διανοούμενων που περιστρέ
φονταν γύρω του, εφευρίσκοντας κάθε στιγ
μή τον Σουρρεαλισμό, αλλά και με ινδάλ
ματα μιας νεότητας που ζήσαμε στις παρυ
φές του κινήματος — μερικοί τους ζωγρά
φους, άλλοι τους ποιητές, όλοι μαζί τους
διανοούμενους επαναστάτες. Η ανακύλυψη
π.χ. για μένα πως ο Μπρετόν είχε ξεχωρί
σει για τη συλλογή του ή για τον συλλέκτη
Ντουσέ, μερικούς από τους πίνακες που μ ’
εγοήτευαν από χρόνια, πολύ πριν τους αντικρύσω, όπως του Ντε Κίρικο «Ο εγκέφα
λος του παιδιού» ή του Πικάσο το «Φιλο
σοφικό Μπορντέλο» (Δεσποινίδες της Αβινιόν) ή του Έρνστ τον «Ubu I m p e r a to r »
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Μια φωτεινή παρουσία
—κι ένα σοβαρό κενό
του Αλέξανδρου Ξύδη

Σ τις 25 Σεπτεμβρίου έληξε στο Παρίσι η μεγάλη έκθεση
του Μπωμπούρ που μεγάλο μέρος τη ς ή τα ν αφιερωμένο στους
Έ λληνες σουρρεαλιστές. Μ ία σημαντική έκθεση —παρά τις
παραλείψεις και την υποτίμηση τη ς προσφοράς ορισμένων
δημιουργών στο υπερρεαλιστικό κίνημα της χώ ρας μας, με
κυριότερη εκείνη τη ς Μ άτσης Χατζηλαζάρου. Μ ία κριτική
αποτίμηση τη ς έκθεσης επιχειρεί το κείμενο που ακολουθεί.

προξένησε ένα έντονο σοκ αναγνώρισης κι ε
παφής που ισοδυναμούσε με συνάντηση κα
τά πρόσωπο με τον ίδιο τον Μπρετόν.
Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες ευρωπαϊ
κές χώρες που μετέχουν στο κίνημα του
Σουρρεαλισμού που ξεκίνησε στο Παρίσι γύ 
ρω στα 1920. Το μήνυμά του μεταφέρει
στην Αθήνα ο Ανδρέας Εμπειρικός (1902 1975) από το Παρίσι όπου σπούδασε κι ύ
στερα κατοικούσε από το 1926. Είχε επα
φές με τον Μπρετόν και άλλους πρωτεργά
τες του Σουρρεαλισμού, τα ίδια χρόνια που
μαθήτευε κοντά στον ψυχαναλυτή Ρενέ Λαφόργκ. Η πρώτη συλλογή ποιημάτων του
«Υψικάμινος» βγήκε το 1935 στην Αθήνα,
όπου είχε επιστρέψει.
Στο μεταξύ έβγαζε το 1932 τα «Ποιήματά του» ο Νίκος Καλαμάρης (1908 -1988)
με το ψευδώνυμο Ν. Ράντος, κι αργότερα,
το 1938, ο Ν. Εγγονόπουλος (1907 1985) το «Μην ομιλείτε εις τον οδηγόν»,
το 1940 ο Οδυσσέας Ελύτης (γ. 1913)
τους «Προσανατολισμούς», το 1943 ο Ν ί
κος Γκάτσος (γ. 1918) την «Αμοργό», Η
Μάτση Χατζηλαζάρου (τότε Ανδρέου 1917 - 1987) έκλεινε τον κύκλο των πρώ
των Ελλήνων σουρρεαλιστών της προπολε
μικής γενιάς με το «Μάης, Ιούνης και Ν ο 
έμβρης» που βγήκε το 1944, πριν τελειώσει
η Κατοχή: Ολοι έζησαν τα δύσκολα εκείνα
χρόνια και έθρεψαν την τέχνη τους με την
κεκτημένη από τον προ - πόλεμο ταχύτητα

των ιδρυτών του Σουρρεαλισμού στη Δύση
και με τη γερή πνοή της προσωπικής τους ι
διοφυίας. Αυτοί εξασφάλισαν τη συμμετοχή
της Ελλάδας στο πρώτο κύμα του Σουρρεαλισμού.

Ποίηση, ζω γραφική...
Αυτής της συμμετοχής μιαν εικόνα προ
σπάθησε να δώσει η έκθεση « Έλληνες
Σουρρεαλιστές» που οργανώθηκε στο Κέν
τρο Πομπιντού σε άμεση γειτνίαση με το
μνημειώδες αφιέρωμα στον Αντρέ Μπρετόν
και την εποχή του. Έκθεση οργανωμένη με
πολύ κόπο και φροντίδα από τον ποιητή
Νάνο Βαλαωρίτη και με «κομισσάριο» την
Κ αίτη Τσεκένη, δραστηριοποιημένη από
χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής τέχνης
και διανόησης Ελληνίδα του Παρισιού.
Βέβαια η προβολή του ελληνικού σουρρεαλισμού θα γινόταν με τις κύριες δυνάμεις
του, την ποίηση, τη ζωγραφική. Έτσι εμ
φανίζονται, με προθήκες γεμάτες εκδόσεις
τους και με φωτογραφίες Εμπειρικός, Κα
λαμάρης (τώρα πια Κάλας), Εγγονόπου
λος, Ελύτης, Γκάτσος, οι πρωτοπόροι. Α
κολουθούν οι πρώτοι μεταπολεμικοί — όλοι
από τον κύκλο του Εμπειρικού— ο τραγικά
λυρικός Σαχτούρης (γ. 1917), ο Βαλαωρίτης (γ. 1921), ο Κακναβάτος (γ. 1920).
Μαζί τους παρουσιάζεται η Ζιζέλ Πράσινός
(γ. 1920) — το παιδί θαύμα του σουρρεαλισμού— ελληνικής καταγωγής, γαλλικής όψ

Μαγιό (Μαλλιαράκης 1905 - 1990) που
παρουσιάζεται εδω ως ελληνικός σουρρεαλισμός. Λησμονήθηκαν επίσης οι «68 γραμ
μές και ένας στίχος ημιτελής» του Αντρέα
Καμπά, οι πρώτες συλογές ποιημάτων του
Γιώργου Λίκου και του Γιώργου Μαυροιδη, που όλοι πέρασαν ένα φεγγάρι από τον
κύκλο του Εμπειρικού.

Απ’ το «Τετράδιο» στο «Πάλι»

μως γλώσσας και παίδευσης.
Στη ζωγραφική κυριαρχούσε βέβαια ο
προφανής Εγγονόπουλος με σωστά διαλεγ
μένα παλιότερα έργα του. Δίπλα του ένας δυο «Ποδηλάτες» του Τσαρούχη (1910 1989) και δυό - τρεις από τις ελάχιστες
χαλκογραφίες της βραχύτατης σουρρεαλιστικής περιόδου του (1935 - 36). Στο ισό; γειο του Κέντρου (με χορηγία του Ιδρύμα
τος Β. και Ε. Γουλανδρή) ενός τόμου 250
σελίδων επιγραφόμενου « Έ λληνες Σουρ. ρεαλιστές». Ή ταν χρυσή η ευκαιρία να φωτισθεί από τη λάμψη της σφαιρικής παρου
σίασης του διεθνούς σουρρεαλισμού η ελλη
νική έκφανσή του, με έργα, κυρίως στην
ποίηση, αντάξια του άμεσου κύκλου του
' Μπρετόν. Την άδραξαν οι Έλληνες οργα
νωτές της έκθεσης, που φιλοδόξησαν να πα
ρουσιάσουν ένα πανόραμα του ελληνικού
' σουρρεαλισμού και σχεδόν το κατάφεραν.

' Και η Μ άτση Χατζηλαζάρου;
Εύκολο είναι βέβαια να επισημάνει κα, νείς «εκ των υστέρων» τις αδυναμίες ενός
, τέτοιου εγχειρήματος, και ειλικρινά θα ήθε' λα να το απόφευγα. Ή ταν όμως αδύνατο να
, παρασιωπήσω ενα κενό τοσο χτυπητό που
'![ καταντάει προκλητικό. Στον τομέα της ποί* ησης α γ ν ο είτα ι ολότελα η Μάτση Ανδρέου (γ. 1913) της οποίας το πλούσιο σουρρε* αλιστικό έργο ξεκινά και αυτής προπολεμιlf! κά —ήταν τότε γυναίκα του Εμπειρικού— ,
με τη συλλογή της «Μάης Ιούνης και Νοέμβρης» που εκδόθηκε το 1944 επί Κατο1 χής ακόμα (δες και ΑΝΤΙ 3 5 1 /17.7.87) το
συνέχισε ως Χατζηλαζάρου στα 28 χρόνια
^'που έζησε στο Παρίσι (1945 - 1973) κι ως
^ την παραμονή του θανάτου της στην Αθήνα
^(1987) με αρκετά μεμονωμένα ποιήματα
^σε γαλλικά κι ελληνικά περιοδικά, και 5
^συλλογές — οι δυο γραμμένες κατ’ ευθείαν
.

.

.

.

στα γαλλικά και τυπωμένες σ’ έναν από
τους πρώτους εκδότες του Σουρρεαλισμού,
τον Γκυ Λεβίς Μανό ( G .L.M ) μαζί με μιά
συλλογή μεταφρασμένων ελληνικών λαϊκών
τραγουδιών, το μόνο έργο της που αναφέρεται στη βιβλιογραφία του Τόμου, αλλα και
αυτό δίχως τ ’ όνομά της. Η κατάφωρη αυ
τή αγνόηση της Μάτσης Χατζηλαζάρου,
συνδυασμένη με τη δυσανάλογη προβολή
της Ζιζέλ Πράσινός, αν δεν οφείλεται σε
χοντρή αβλεψία μόνο σαν υπόλειμμα υποσυ
νείδητης ποιητικής αντιζηλίας ή της κοινω
νικής απόρριψης που συνόδεψε σε όλη τη
ζωή της μια γυναίκα που είχε το θάρρος να
ζήσει κοινωνικά ελεύθερη με μόνες τις δε
σμεύσεις που εκείνη διάλεγε και ποιητικά
δημιουργική με μόνες τις δεσμεύσεις της
διανοητικής εντιμότητας και λεκτικής ακρί
βειας — όχι για τη Μάτση η ποιητική άδεια
κι η εκφραστική τσαπατσουλιά— που την
κατατάσσουν ανάμεσα στους πιο σημαντι
κούς ποιητές της σημερινής Ελλάδας,και τη
μοναδική που θα μπορούσε να διεκδικήσει,
όπως ο Μορεάς, μια θέση και στη γαλλική
ποίηση.
Κοντά στη Χατζηλαζάρου η συλλογιστκή
που οδήγησε στην παρουσίαση του «στιγ
μιαίου» σουρρεαλιστικού έργου του Γιάννη
Τσαρούχη, άφησε στο σκότος το εξίσου
«στιγμιαίο» αλλά αξιόλογο σουρρεαλιστικό
έργο των ζωγράφων Στέρη (1898 - 1987)
και Διαμαντόπουλου (γ. 1914) το σύγχρο
νο με τον πρώτο σουρρεαλισμό, εξίσου του
λάχιστον σημαντικό από την παραγωγή του

Ο κύκλος αυτός επικάλυπτε εν μέρει τον
κύκλο του βραχύβιου αλλά σημαντικού πε
ριοδικού Τετράδιο που δημοσίεψε ανέκδοτα
κείμενα του Εμπειρικού, του Κάλας, του Ελύτη, της Χατζηλαζάρου, κοντά σε άλλα α 
νέκδοτα επίσης του Σεφέρη και του Παπατσώνη, στα έξι τεύχη του που βγήκαν 194547. (Δες ανατύπωση Ε.Λ.Ι.Α. 1981). Το
«Τετράδιο» διαδέχθηκε αργότερα το πιο
μακρόβιο Π άλι του Βαλαωρίτη (1963-67).
Ό μω ς και το «Τετράδιο» αγνοείται στην
έκθεση, αν εξαιρέσει κανείς κάποια σπαράγ
ματα από τα τεύχη του που βρίσκονται στις
προσθήκες με τα έργα των πρώτων Ελλή
νων σουρρεαλιστών που πρώτο δημοσίεψε,
και μία μνεία 3 γραμμών στον τόμο της έκ
θεσης (σελ. 14). Δεν μνημονεύεται ο μονα
χικός και μοναδικός ρόλος του στα πρώτα
μετακατοχικά χρόνια στην προώθηση του
σουρρεαλιστικού κινήματος με την παρου
σίαση και των νεότερων φορέων του.
Παρά τις ελλείψεις της η έκθεση του Πα
ρισιού υπήρξε πολύ σημαντικό ελληνογαλλικό επίτευγμα συνδυασμένο με τον τό
μο όπου γράφουνε γνωστοί Γάλλοι λογοτέ
χνες και κριτικοί. Η ιδέα της παρουσίασης
Ελλήνων σουρρεαλιστών της «διασποράς»
ήταν καλή, η πραγματοποίησή της όμως
κάπως φτωχή. Δεν υπήρξαν μόνο η Πράσι
νός και ο Μαγιό ως Έλληνες σουρρεαλιστές
κι ας μην είχαν καμιά επαφή με την Ελλά
δα, αλλά πολλοί της δεύτερης γενιάς ποιη
τές και ζωγράφοι που για λόγους κοινωνικο-πολιτικούς ιδιαζόντως ελληνικούς ωθή
θηκαν στην «διασπορά» όπως παλιότερα ο
Κάλας, όπως αργότερα ο ίδιος ο συνομήλι
κός τους Βαλαωρίτης.
Χρειαζόμαστε μία δεύτερη έκδοση της
έκθεσης βελτιωμένη κι εμπλουτισμένη που
να καλύπτει ολόκληρο το φαινόμενο του ελ
ληνικού σουρρεαλισμού, συνοδοιπόρου σχε
δόν από το ξεκίνημά του με το διεθνές σουρρεαλιστικό κίνημα. Ισως ο ελληνικός σουρρεαλισμός να υπήρξε η πρώτη άμεση και
συγχρονισμένη ανταπόκριση της Ελλάδας
σε ένα από τα μεγάλα παιδευσιακά ρεύματα
του 20ού αιώνα.
Σεπτέμβριος 1991

«ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ»

Η Μ άγια
Λυμπεροπούλου και οι
ηθοποιοί του
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
στις παραστάσεις που
δόθηκαν στο θέατρο
του Κολλεγίου
Αθηνών, υπάρχουν
πάνω στο σανίδι της
σκηνής «με ύστατο
εφόδιο, μοναδικό
χορηγό, ένα πάντα
αινιγματικό κείμενο»
και αντέχουν «στον
εξαναγκασμό της
αναμέτρησης».

ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ επαφή με
το αθηναϊκό κοινό, επιλέγονται
τρεις μονόλογοι και ένα θεατρι
κό έργο τεσσάρων ελλήνων
συγγραφέων με διαφορετικό
τρόπο γραφής που κλιμακώνε
ται από τον γνήσια ρεαλιστικό
στην υπέρβασή του, όπου ανα
μειγνύονται μυθικά, συμβολικά
και ποιητικά στοιχεία. Ωστόσο,
ο ποιητής Γ. Ρίτσος, ο κατά εί
κοσι χρόνια μικρότερος, ιδιότυ
πος πεζογράφος Γ. Ιωάννου,
αλλά και οι δύο νεότεροι —σχε
δόν ομήλικοι— αρνητές, μπο
ρεί και μόνον αμφισβητίες, η
ποιήτρια Μ. Λαϊνά και ο θεα
τρικός συγγραφέας Α. Στάικος,
είναι βαθύτερα συγγενείς φωνές
στην εκφορά της υπαρξιακής α 
γωνίας.
Τα αποσπάσματα από την
«Ελένη», χωρίς τον σκηνικό
πρόλογο και επίλογο του Γ. Ρίτσου, κινούνται σε έναν ενιαίο
χρόνο, από τον Όμηρο μέχρι
σήμερα. Η Ελένη στοχάζεται
χωρίς ενοχές τον θρύλο της ο
μορφιάς της και η μνήμη, στις
σκιές πραγμάτων και προσώ
πων, αναγνωρίζει την ματαιό
τητα. Η Μ. Λυμπεροπούλου
φθάνει αβίαστα και συγκροτη

μένα στην ουσία του Λόγου,
βιώνοντας την σκληρότητα ό
σων παρέρχονται δίπλα στο
κουστούμι της Ωραίας Ελένης
που συγκρατεί κάτι από την αί
γλη μιας άλλης παράστασης
πριν δέκα χρόνια.

της λογικής και της αιτιότητας.
Εναλλάσσει αδιάκοπα τα θεα
τρικά προσωπεία· μολιερικός ήρωας στο αρχέτυπο του Καραγ
κιόζη είναι πρώτιστα «ο π α ί
ζουν άνθρωπος» που ανατρέπει
την καθημερινότητα.

Στο μονόλογο του Γ. Ιωάν
νου, όλα διαδραματίζονται στον
ίσκιο της «Μ εγάλης Α ρκτον» .
Στον κλειστό χώρο ενός γρα
φείου, ο γιος — ένας πενηντά
ρης με τα παχάκια του και τις
γραμματικές του εμμονές— πε
ριμένει την επίσκεψη της χήρας
μητέρας του από την επαρχία.
Σε μια ανέλπιδη προσπάθεια να
αποκρύψει τα ίχνη της προσω
πικής του ζωής και τις μάλλον
ανορθόδοξες ερωτικές του επι
λογές, σκιαγραφεί αυτοσαρκαζόμενος το αδιέξοδο ενός άνδρα
που διεκδικεί κάποια ταυτότη
τα. Ο Θ. Γκόνης, παρά το αρ
χικό μειονέκτημα ενός ξένου
προς τον ρόλο παρουσιαστικού,
δεν υστερεί στην ευαισθησία που
απαιτεί η ερμηνεία του φοβι
σμένου και ελαφρά υποχονδρια
κού ήρωα.
«Ο Κλόουν» της Μ. Λαϊνά,
ένας εσωστρεφής μονόλογος
που σχοινοβατεί ποιητικά σε έ
να πλήθος από θεματικούς πυ
ρήνες — «το ανακλαστικό πο
λυτελείας» του γέλιου, αλλά
και το όνειρο, την τρέλλα, τον
έρωτα— απαιτεί ιδιαίτερη υπο
κριτική δεινότητα για μία σκη
νική παρουσίαση. Η Μ. Σάβ
βα, παρά την'σπουδή στην κίνη
ση, δεν συμπάσχει αρκετά ώστε
να επιτύχει την μαγική μετα
μόρφωση του λογοτεχνικού κει
μένου. Χωρίς χρώμα και αυξομοιώσεις, ο μονόλογος μακραί
νει επικίνδυνα και η εναγώνια
επωδός της ποιήτριας, «Α μφι
βάλλω, αν καταλαβαίνετε τι
θέλω να πω!», καταλήγει να
κυριολεκτεί.
Ο «Δαίδαλος» του Α. Στάικου — γραμμένος πριν είκοσι
χρόνια σε μία ζωογόνο ατμό
σφαιρα— κινείται στο πεδίο του
παιχνιδιού όπου τα πράγματα
δεν περιορίζονται από τα δεσμά

Ο συγγραφέας συρράπτει ευφυώς θεατρικές μορφές υπονο
μεύοντας την ρητορικότητα της
γλώσσας και την σοβαροφάνεια
της κίνησης. Οι ηθοποιοί — Α.
Καραμπέτσης, X . Αλεξανιάν

και ιδιαίτερα ο Λ. Λεμπεσόπου- .
λος— αποδύονται με επιτυχία
στον αγώνα του αστεϊσμού και
της ιπποσύνης.
Την σκηνοθεσία των τεσσά
ρων έργων αναλαμβάνει η Μ. 1
Λυμπεροπούλου που όμως δεν
κατορθώνει πάντοτε να εκμαιεύσει το μέγιστο δυνατό από το
δυναμικό των νέων ηθοποιών
που έχει συγκεντρώσει γύρω
της.
□
Μ . Θεοδοσοπούλον '

ΤΖΟΝ ΙΡΒΙΝΓΚ
Θ έα στον ωκεανό
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ΕΚΔΟΣΕΙΣΝΕΦΕΛΗ

VJ

Έ να ογκώδες και συναρπαστικό μυθιστόρημα του
παγκοσμίους γνωστού Αμερικανού συγγραφέα. Με
απλό και άμεσο τρόπο — όσο απλή και άμεση είναι
η ζωή— ο Τζον Ίρβινγκ διαπραγματεύεται θέματα
σημαντικά όπως ο έρωτας, η αλήθεια, το ψέμα, η
συμφιλίωση με το θάνατο. Δ ε διαλέγει λύσεις στα
διηγήματα, κλίνοντας προς «αυτό» ή προς «εκείνο».
Σ τη ζωή υπάρχουν όλα.
Ταυτόχρονα πετυχαίνει να μην ισοπεδώνει το
τραγικό και το κωμικό, να ισορροπεί αδιάκοπα ανά
μεσα στο μπανάλ και το πρωτότυπο, το μοναδικό
και ανεπανάληπτο, «όπως μοναδική και ανεπανά
ληπτη είναι η ζωή του καθενός μας — για τί είναι η
δική μας ζωή».

ΝΕΦΕΛΗ
Μαυρομιχάλη 9, ’Αθήνα, Τηλ. 3 6 0 .7 7 .4 4
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του Θέμι Μ αγκριώ τη

Εννιά επιστολές του Μότσαρτ που «ανάβουν
φωτιές» στις σοβαροφανείς ερμηνείες του
έργου του χαρίεντος μουσικοσυνθέτη.
«... Τώρα πρέπει να σας διηγηθώ μ ια θλιμμένη ιστορία που
μόλις τώρα συνέβη. Ε κεί που καλά - καλά έγραψα την
επιστολή άκουσα κάτι στο δρόμο· έπαψα να γράφω
— σηκώνομαι, πηγαίνω στο παράθυρο— και — δεν ακούω
τίποτε πια — κάθομαι πάλι, ξαναρχίζω το γράψιμο — μόλις
που γράφω 10 λέξεις και ξανακούω κάτι— σηκώνομαι πάλι
— και όπως σηκώνομαι, μόλις που ακούω κάτι τελείως
αδύναμα— αλλά γεύομαι κάτι τόσο τσικνισμένο— όπου και
να πάω βρω μά· όταν βλέπω έξω από το παράθυρο χάνεται η
μυρωδιά, βλέπω πάλι μέσα, τότε ξαναδυναμώνει η μυρωδιά
— τελικά μου λέει η μ α μ ά μου: Στοιχηματίζω , άφησες να σου
φύγει μια; — δεν νομίζω μαμά. Ναι, ναι, είναι σίγουρα έτσι·
κάνω την δοκιμή, βάζω το τιρώτο μου δάκτυλο στον κώλο, και
μ ετά στη μύτη, και E cce p r o v u tu n i est (σ.σ. Ιδού ευάρεστον
εστί), η μ α μ ά είχε δίκιο».
«Γλείψε μου τον κώλο ντελικάτα όμορφα παστρικά» (« L e c k
m in den A rsc h f e in vech t sch ön sa u b e r» ) K o c h e l V erzeichnis 233

(382 d) B-DUR.

« ...Α χ, μ ε καίει ο κώλος μου σαν φωτιά! Και τι δεν θα τιρέπει
να σημαίνει αυτό! — ίσως θέλει να βγει σκατό; — ναι, ναι,
σκατό, σε ξέρω, σε βλέπω, και σε γεύομαι — και— τι είναι
αυτό; — είναι δυνατόν!— εσείς Θεοί! — Α υ τί μου, δεν μ ε
ξεγελάς;— όχι, είναι ήδη έτσι — τι μακρύς θλιμμένος
ήχος!— » ...
Και ...ποιο τρομερό παιδί συμπλήρωσε τη ρομαντική φράση
στο ημερολόγιο της αδελφής του: «τα σύννεφα χάθηκαν και
βγήκε το φ εγγά ρι...» μ ε το «και μ ια πορδή ακούστηκε...»
(20.4.1779).
Ούτε λίγο - ούτε πολύ: ο J o h a n n es C h r y s o s to m us T h eoph ilu s
(λατινιστί A m a d e u s ) M o za rt.
Τα δυο αποσπάσματα που προαναφέρονται είναι από επιστολή
του (5.11.1777) στην εξαδέλφη του Μαρία Αννα Θέκλα
M o za rt (γνωστή ως d a s B äsle - Μπαίζλε, το «ξαδελφάκι»). Και
ο τίτλος που έπεται ένας από μερικούς αναλόγου
περιεχομένου «κανόνες» που συνέθεσε σε δικά του κείμενα:
•

K.V. 2 3 1 (3 8 2 G ) « L eck m ich im A rsch » ( 1 7 8 2 ; ) .

• K.V. 559 « D iffic ile lectu m ih i M a rs » (μ ε χρονολογία
2 .9 .1 7 8 8 ) .
/ ·

K. V. 5 5 9 , 5 6 0 b « O du E se lh a fte r P e ie rl (M a rtin / J a c o b )» .

(«Ω εσύ γαϊδουρινέ Πάϊερλ» σε φα - μείζονα.
γράφτηκε μεταξύ 1785-1787 — φέρει χρονολογία 2.9.1788.
1Οι κανόνες αυτοί «μεταποιήθηκαν» από τους εκδότες τους:

• Ο του τίτλου σε «Τίποτα δεν μ ε ανακουφίζει πια».
• Ο K. V. 382G σε «Αφήστε μας να χαρούμε».
• Και ο τελευταίος σε «Χασμουριέσαι πάλι εσύ, τεμπέλη».
Δεν είναι ίσως τυχαίο πως οι συνθέσεις αυτές είναι γραμμένες στο
αρχαϊκό είδος του «κανόνα» (αυστηρή αντιστικτική σύνθεση).
Μία δοκιμή ερμηνείας θα μπορούσε να είναι η εξής: η μουσική
αντιστρατεύεται το «χυδαίο» περιεχόμενο του κειμένου. Έτσι,
αυτό που μένει, είναι το χιούμορ.
ν όμως αυτοί οι «κανόνες» «μεταποιήθηκαν», οι 9 περίφημες
επιστολές στο «ξαδελφάκι» του δημοσιεύτηκαν ολόκληρες για
πρώτη φορά το 1978 ( D T V - B ä ren treiter Verlag -K a ssel σχολιασμένες από τους J oseph H ein z E ib l και W alter S e n n ).
Το όλον μοιάζει σαν να κινήθηκε ένας συντονισμένος μηχανισμός
για να μην επιτραπεί να φτάσει στα ίδια αυτιά — αυτά δηλ. που
ακούν τη μουσική του «θεϊκού M o za rt » το «άσεμνο»,
«πορνογραφικό» κ.λπ. όπως είπαν περιεχόμενο των επιστολών
αυτών. Θα ήταν κοινότοπο να χρησιμοποιηθούν για την
περίσταση έννοιες όπως «πουριτανισμός», «κατεστημένο» κ.ο.κ.
Και η κατάρριψη που υφίσταται το απανταχού σοβαροφανές
καθηγητικό ιερατείο υπαρχόντων των «επιστολών - Μπαίσλε»
είναι προφανής. Έτσι, και πάλι,το χιούμορ μένει. Μια και, ως
γνωστόν, στην πρώιμη βρεφική ηλικία το μόνο «προϊόν» του
παιδιού είναι τα περιττώματά του. Και η πρώτη απαγόρευση
συμπεριφοράς αφορά αυτήν ακριβώς την φυσική λειτουργία.
Λέγεται πως αυτή η απαγόρευση συμβολίζει κατόπιν την έννοια
της κοινωνικής σύμβασης. Και μερικές διαταραχές —η νυκτερινή
ενούρηση για παράδειγμα— του εφήβου κ.λπ. μπορεί να
οφείλεται σε παλιμπαιδισμό όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες —π .χ .
στην εκπλήρωση των καθηκόντων του. Ό μ ω ς, όπως επίσης είναι
γνωστό, ο M o za r t δεν είχε καμιά δυσκολία στην εκπλήρωση των
καθηκόντων του. Τουναντίον μάλιστα. Ό σο για τον ενδεχόμενο
παλιμπαιδισμό του γράφοντος, E cce p r o vat um est. A n n o 1991,
Ετος M o za r t.
□

Α
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

□ □ □ Εγκαινιάστηκε η έκθεση γλυπτικής του Ιταλού Mario
Merz, στην γκαλερι Jean Bernier (Μαρασλή 51, Αθήνα). Από
το 1968 έχει υιοθετήσει το μοτίβο που επισφράγισε τα έργα
του, το ιγκλού. Στην προσπάθεια να δημιουργήσει μια
επιφάνεια ανεξάρτητη από τον τοίχο, που να μην εμπίπτει
όμως στην παραδοσιακή γλυπτική, ο M erz δημιούργησε το
ημισφαίριο που ακουμπά στο πάτωμα, θεωρώντας το ως έναν
απόλυτο, αυτούσιο χώρο. Το ιγκλού είναι μία μεταφορική
φόρμα που ενσαρκώνει την πεποίθηση του καλλιτέχνη ότι η
τέχνη είναι μεταβατική και μεταλλασσόμενη, παραμένει
όμως η φόρμα αυτή άρρηκτα δεμένη με την γη και ιδιαίτερα
με το συγκεκριμένο κάθε φορά περιβάλλον όπου
δημιουργείται. Για τον Merz ο καλλιτέχνης είναι ύπαρξη
νομαδική, που βρίσκεται συνεχώς σε κίνηση, αισθάνεται
παντού σαν στο σπίτι του, ενωμένος ταυτόχρονα με την φύση
και με τον πολιτισμό.
Μια σημαντική έκθεση στην οποία θα επανέλθουμε...

□ □ □ Εγκαινιάζεται σήμερα
στην γκαλερι Ζουμπουλάκη (πλ.
Κολωνακίου 20) έκθεση με το χα
ρακτικό έργο του Αλέκου Φασια
νού. Διάρκεια ώς τις 5/11.
□ □ □ Εγκαίνια και στον Α
στρολάβο (Ανδρούτσου 138, Πει
ραιάς) με ζωγραφική της Νίκης
Παπασπύρου. Διάρκεια ώς τις
2/ 11.

□ □ □ Μέχρι τις 26/10 θα λει
τουργεί στην αίθουσα τέχνης Πολύπλανο έκθεση ζωγραφικής της
Άννας Φιλίνη. Γνωστή στην πο
λιτική ζωή του τόπου, τώρα εμ
φανίζεται και ως ζωγράφος —και
τα καταφέρνει μια χαρά.
□ □ □ Στην αίθουσα τέχνης
Κρεωνίδης (Κανάρη 24) λειτουρ
γεί έκθεση γλυπτικής της Μα
ρίας Βογιατζόγλου. Μέχρι τις 2
Νοεμβρίου.
□ □ □ Διεθνής μήνας φωτογρα
φίας. Στις αίθουσες του Γαλλικού
Ινστιτούτου Αθηνών, από τις
22/10 ώς τις 2/11 θα λειτουργούν
τρεις εκθέσεις: του Francois Mechain, του Jean-Philippe Reverdot
και του Κώστα Σταυρόπουλου.

□ □ □ Μέχρι τις 31/10, στις αί
θουσες του Ιταλικού Ινστιτούτου
Αθηνών, θα λειτουργεί έκθεση
με χαρακτικά έργα του Ιταλού
Κάρλο Κάρρα.
□ □ □ «Σειρά: Μαύρος λαβύριν
θος, 1987-1991». Έκθεση ζωγρα
φικής του Χένρυ Σοντγκόφκσυ,
στην Ελληνοαμερικανική Ένω
ση. Εγκαίνια: Τρίτη 22/10.
Διάρκεια, ώς 12/11.
□ □ □ Στο Αέναον (Άντερσεν
18, Κατεχάκη), ώς τις 26/12, θα
λειτουργεί έκθεση ζωγραφικής
της Ελένης Μανωλαράκη, με τί
τλο «Χώρος Ανοικτής Προσο
χής»·
□ □ □ Εγκαινιάστηκε η έκθεση
ζωγραφικής του Παναγιώτη Τέτση που γίνεται στο Βαφοπούλειο
Πνευματικό Κέντρο της Θεσσα
λονίκης (Νικολαίδου 3). Διάρ
κεια, ώς τις 17/11.
□ □ □ Αναδρομική έκθεση ζω
γραφικής του κρητικού καλλιτέ
χνη Θωμά Φανουράκη φιλοξενεί
ται στην αίθουσα τέχνης Ηρα
κλείου Κρήτης (Ευρώπης 28).
Διάρκεια, ώς τις 8/11.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
□ □ □ Ε ΡΑ ΣΤ Ε Σ ΣΤ Η Μ ΗΧΑΝΗ
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ του Δ η μ ή τ ρ η Π αν α γ ιω τ ά τ ο υ . Μ ε τ ά τ η ν « Ν ύ χ τ α
με τ η ν Σ ιλ έ ν α » , η δ εύ τ ερ η μ ε γ ά 
λου μ ή κ ο υ ς τ α ιν ία του σ κηνοθέ-
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τη. Ερωτισμός με την φόρμα της
επιστημονικής φαντασίας. Επί
σημη εκπροσώπηση της Ελλάδας
στο φεστιβάλ φανταστικού κινη
ματογράφου του Αβοριάζ.
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Η γυνα ίκ α τη ς Ζάκυθος
Διονύσιος Σολωμός
Η γυναίκα τη ς Ζάκυθος
Ό ρ α μ α του Διονυσίου Ιερομονάχου
Εγκατοίκου εις ξω κλήσι Ζακύνθου.
Εισ., αναλ. έκδ., σημ., σχόλια: Ελένη
Τσαντσάνογλου
(εκδ. Β ικελαία Δ ημοτική Βιβλιοθήκη),
Η ράκλειον 1991
Η «Γυναίκα της Ζάκυθος» έχει μακρά εκδοτική
παράδοση στο πλαίσιο της ανεύρεσης και της φιλολο
γικής αποκατάστασης των σολωμικών κειμένων. Η
αρχή έγινε το 1859 με τα «Ευρισκόμενα» του Πολυλά, αλλά την πρώτη συστηματική παρουσίαση του
έργου επιχείρησε ο Καιροφύλας το 1927. Ο Πολυλάς δεν θέλησε — ή δεν του επέτρεψε το συγγενικό
,, περιβάλλον του ποιητή— να δημοσιεύσει ολόκληρο
το σωζόμενο υλικό, ενώ η έκδοση Καιροφύλα κρίθη* κε γρήγορα αναξιόπιστη. Το 1944 ο Λίνος Πολίτης
προχώρησε στη δική του εκδοχή, βασισμένος, όμως,
μόνον στο αντίγραφο του Πολυλά. Δέκα περίπου
« χρόνια αργότερα, και αφού μπόρεσε να δουλέψει πά 
νω στο αυτόγραφο πλέον του Σολωμού, ο Πολίτης
αναθεώρησε την έκδοσή του (1955), την οποία συμ“ πλήρωσε εκ νέου του 1964 με το τετράδιο επεξεργα
σιών της «Γυναίκας της Ζάκυθος» που βρέθηκε στα
|Λ. χαρτιά του δημιουργού. Ακολούθησαν το 1986 ο
ι: Γ.Π . Σαββίδης, που παρουσίασε το αφήγημα στην
* αρχική του μορφή, και ο Οκτάβ Μερλιέ, ο οποίος
άντλησε στοιχεία και μεθόδους από τις προηγούμενες
in; εκδόσεις. Το 1988 η Ελένη Τσαντσάνογλου ανακοίνωσε σε μία κατά βάσιν κριτική εργασία της, που δη-

μοσιεύτηκε στο περιοδικό «Παλίμψηστον» της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Ηρακλείου Κρή
της, ότι ετοίμαζε καινούρια έκδοση, η οποία θα επι
μέριζε το έργο στα τρία διαφορετικά στάδια της επε
ξεργασίας του, δείχνοντας βήμα προς βήμα την πο
ρεία που χάραξε ο Σολωμός κατά τη διάρκεια της
συγγραφής του. Η δουλειά αυτή αποτελεί σήμερα γε
γονός: ένας τόμος μεγάλου σχήματος, με εκτενείς
σημειώσεις και σχόλια συν την εισαγωγή, όπου η επιμελήτρια εκθέτει με στέρεα επιχειρήματα τη μέθο
δό της.
Η ιδέα για τα τρία στάδια, παρατηρεί προεισαγω
γικά η Τσαντσάνογλου, ανήκει στον Λουί Κουτέλ
που πρώτος διέκρινε τη διάρθρωση και τη συλλειτουργία τους. Η «Γυναίκα της Ζάκυθος» γράφτηκε
μεταξύ Απριλίου του 1826 και Δεκεμβρίου του
1833. Ριζική διαφοροποίηση διαπιστώνουμε μόνο
στο τελευταίο στάδιο, το οποίο, ωστόσο, είναι και το
λιγότερο επεξεργασμένο. Κάτι που οφείλεται στην
πρόθεση του Σολωμού να ενσωματώσει στο κείμενο
χαρακτήρες παρμένους από το ζακυνθινό νομικό συνάφι που έλαβε μέρος εναντίον του στην περιώνυμη
οικογενειακή δίκη. Η προσωπική μου εντύπωση είναι
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Τι είναι,
λοιπόν,
ένα «αφιέρωμα»;
'
.:
·
·. .

Έ ν α σύντομο σχόλιο για το «Πλανόδιον», δημοσιευμένο στο «ΑΝΤΙ» τη ς 20.9,91, με αφορμή
την συγκεντρωτική έκδοση των τευχώ ν του καλου λογοτεχνικού περιοδικού, έκανε τον Γιάννη
Π ατίλη να εκθέσει διά μακρών τις απόψεις του
στις ίδιες στήλες πριν από δεκαπέντε ημέρες. Σε
ό,τι με αφορά ως δράστη του επίμαχου σημειώματος, θέλω να απαντήσω σε τρία σημεία, τα οποία
κατά την γνώ μη μου περιπλέκουν ασκόπως τα
πράγματα.
Δεν καταλαβαίνω γ ια τί πρέπει να αρχίσουμε ατέρμονες συζητήσεις γύρω από τον όρο «αφιέρωμα». Ό πω ς με εξαιρετική σαφήνεια μας λέει ο
Π ατίλης, οι μεταφραστικές εργασίες που φιλοξενεί σε κάθε τεύχος του το «Πλανόδιον» συνοδεύονται από εισαγωγές, σχόλια, σημειώσεις, καθώς
και από ξένα δοκίμια, τα οποία αναφέρονται στο
μεταφραζόμενο έργο ή τον συγγραφέα. Δυσκολεύομαι να αντιληφθώ για ποιον λόγο όλα αυτά δεν
συνι στούν
πολυπρισματική
—δ η λ α δ ή
αφιερωματική— προσέγγιση σε ένα πρόσωπο ή
θ$μα. Το ότι το .Πλανόδιον» δον «χολοόθη« τον

ολισθηρό δρόμο της συμπληρωματικής ύλης και
τη ς αδιαφορίας για τα ίδια τα κείμενα του τιμωμενού είναι, για μένα τουλάχιστον, πέραν αμφίβο
λίας. Με αυτήν, άλλωστε, την έννοια μίλησα για
«συστηματικά και κάθε άλλο παρά ακαδημαϊκά
αφιερώματα» —και ας μου επιτραπεί να επιμείνω
στην φράση μου.
Αναρωτιέμαι γιατί το «συστηματικό» αντιφάσκει με το «τακτό». Ο Π ατίλης βλέπεt την αρετή
μιας μεθοδικά καταρτισμένης θεματικής ενότητας, αλλά μάλλον κλείνει τα μάτια μπροστά στην
σύμβαση —ή και την ευκολία— της καθιερωμένης επανάληψης: το χρόνιο πρόβλημα των αφιερωμάτων δεν είναι μόνον η σωρευτική συμπαράθέση πάσης κατηγορίας κειμένων, αλλά και η αλογιστή συχνότητα.
Τελειώνω με μία απορία: πιστεύει αλήθεια ο
Γιάννης Π ατίλης ότι δουλειά της κριτικής, των
κριτικών ή των κρινόντων είναι να προτείνουν
λύσεις στην κρίση του θεσμού των λογοτεχνικών
περιοδικών;
Βαγγέλης Χατζηβααιλίίον

«Κ λεισ τά τα παράθυρα,
κλειστά τα ματόφυλλα,
κλειστή η σιωπή- /
άγνωστα τα ονόματα της
αγάπης, ο καιρός των
δακρύων. / Μην παίζεις,
ώρα μεσάνυχτα, τα
μάγια, την κιθάρα σου /
ξυπνούν οι κορυδαλλοί και
ζηλεύουν, — Υπνος και
θάνατος»: Αντώνης Α.
Ζώης, Τα Τετράστιχα 1954 - 1959 - 1963 εκδ.
Ερινεός 2, Αθήνα 1991).
«Λ ογοτεχνικά κείμενα
για το Αγιο Όρος»
βρίσκουμε στο ένθετο
βιβλιαράκι που περιέχεται
στο περιοδικό
Παρατηρητής, τχ 18 - 19
(Μάρτιος 1991). Αλλά
και το τεύχος το ίδιο
συμβάλλει, με μία
αξιοπρόσεχτη συναγωγή
κειμένων, για να
γνωρίσουμε όλοι μας
καλύτερα το Ορος:
Ιστορική αναδρομή αλλά
και συγχρονική
προσέγγιση.
Μ εταπολεμικός
Υπερρεαλισμός - ιδού το
θέμα που απασχόλησε
ποιητές, κριτικούς και
φιλόλογους σε αγαστή
σύμπνοια, στο Συμπόσιο
που πραγματοποιήθηκε
στα Γιάννενα και την
Πρέβεζα από 27 έως 29
Σεπτεμβρίου. Μία
πρωτοβουλία του
Νεοελληνικού Τομέα της
Φιλοσοφικής Σχολής
Ιωαννίνων με την
συνεργασία των Δήμων
Ιωαννίνων και Πρέβεζας.
Ενδιαφέρουσες
παρεμβάσεις, ερεθιστικές
εισηγήσεις και αμήχανες
εως ανύπαρκτες προτάσεις
για το μέλλον. Ηδη η
σημασία αυτού του
Συμποσίου είναι πολύ
μεγάλη αν σκεφτεί κάνεις
πως είναι το πρώτο που
οργανώνεται με αυτό το
θέμα. Ο χαρτοκόπτης που
πάει παντού στέλνει την
γραπτή του πρόταση: να
επαναληφθεί και να
αποκτήσει έναν μονιμότερο
χαρακτήρα.
Ν υ γμ ό ς προς πάσα
κατεύθυνση.
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Ξόβεργες γιο βιβλία
στήνει ο χαρτοκόπτης.
Για να δούμε;
Ο Λεύκιος Ζαφειριού,
γνωστός κυρίως από το
ποιητικό του έργο, μας
έχει προσφέρει ήδη την
Ανθολογία Σύγχρονης
Κυτιριακής Ποίησης
(Αθήνα 1985) και τώρα
μας παραδίδει το
καινούριο πόνημά του: Η
νεότερη Κυπριακή
Λογοτεχνία.
Γραμματολογικό
σχεδίασμα (Λευκωσία
1991).
Φιλόδοξο εγχείρημα, που
περνά ανάμεσα από
ιδεολογικές συμπληγάδες
και ένα σωρό
ιδεολογήματα. Ο
χαρτοκόπτης αποδέχεται
τη θέση του Λ .Ζ . ότι «Το
Κυπριακό κράτος δεν
αναστέλλει ούτε αλλοιώνει
το χαρακτήρα της
Κυπριακής λογοτεχνίας η
οποία είναι ελληνική» και
προσθέτει: Το κυπριακό
κράτος δεν θα έπρεπε να
αναστέλλει κτλ. Ας είναι.
Η ιστορία είναι πιο δυνατή
από τις επιθυμίες μας... ο
Λεύκιος Ζαφειριού,
πάντως, μας παραδίδει
μια τίμια δουλειά,
χρήσιμη από κάθε άποψη,
και η ζωή (;) — που
έλεγαν και παλιά— θα
δείξει την ανθεκτικότητα
των πεποιθήσεών μας.
Πηνελόπη Δέλτα. Η
Τερέζα Πεσματζόγλου
γράφει για Το Ηρωικό
παραμύθι της Π .Σ.
Δέλτα. Μικρό οδοιπορικό
από τις απαρχές στην
ωριμότητα της
νεοελληνικής παιδικής
λογοτεχνίας, (εκδ. Ιδρυμα
ερευνών για το παιδί.
Βιβλιοπωλείον της
«Εστίας», 1991).
Οδοιπορικό, ιδεολογικών
κατευθύνσεων της
λογοτεχνίας για παιδιά,
καθώς η Τ .Π . μας
παρουσιάζει ό,τι
αντιπροσωπευτικότερο
υπάρχει τον 19ο αιώνα
που προσβλέπει στην
Δύση. Ακολουθεί μια
ανάλογη παρουσίάση της
«Διαπλάσεως των
Παίδων» για να καταλήξει
στην Πηνελόπη Δέλτα και
το «ελληνικό» της
εγχείρημα.
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ότι το πιο ενδιαφέρον σημείο αυτού του σταδίου αναφέρεται στον διάβολο - νάνο που εφευρίσκει ο ποιη
τής, για να κάνει αποτελεσματικότερη τη δράση και
πειστικότερη την ατμόσφαιρα του Κακού με την ο
ποία θέλει να περιβάλει τις πράξεις και τη συμπεριφο
ρά της ηρωίδας του.
Ηρωίδα που και στα τρία στάδια του έργου ελέγ
χεται από όλες τις απόψεις: στο επίπεδο της εθνικής
συνείδησης (η Γυναίκα της Ζάκυθος μέμφεται τους ε
λεύθερους πολιορκημένους του Μεσολογγιού), στο
πεδίο της ατομικής ηθικής (δέχεται ξένους στο κρε
βάτι της) και στον κοινωνικό στίβο του καιρού και
του τόπου (αρνείται τον οβολό της σε αλλότριους και
οικείους). Από την πλευρά της τεχνικής τώρα, δύο
είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
Σολωμός: η αξιοπιστία του αφηγητή του και η εντε
λής απόδοση του οράματος μέσω του οποίου εικονο
γραφούνται η τελική κρίση και ο θάνατος της γυναί
κας. Η Τσαντσάνογλου περιγράφει εύστοχα την ταύ
τιση Σολωμού και Διονυσίου Ιερομονάχου, υποδει
κνύοντας εκ παραλλήλου όσες διαφοροποιήσεις επι
βάλλουν ή υπαινίσσονται οι διαδοχικές παραλλαγές
του κειμένου. Δείχνει ακόμη την αδιάκοπη μέριμνα
του δημιουργού να παραστήσει ρεαλιστικά τον οραματικό κόσμο του μοναχού, έτσι ώστε να μη βαρύνεται η πλοκή με απιθανότητες ή ανακρίβειες.
Λίγα μένουν να προσθέσω. Και αυτά είναι η στρα
τηγική της απόκρυψης που εφαρμόζει ο Σολωμός,
προκειμένου να αποφύγει τον άχαρο προϊδεασμό του
αναγνώστη (βλ. και Τσαντσάνογλου «Ο πληροφο

ριακός λόγος και ο λόγος της τέχνης στη "Γυναίκα
της Ζάκυθος”, »\ Παλίμψηστου, ό.π^) σε συνδυασμό
με τη ρομαντική βάση του έργου: το όραμα αποτέλεσε την ιδρυτική κατά κάποιο τρόπο συνθήκη του ρο
μαντισμού, από τον Σέλλεϋ ώς τον Νερβάλ και τον
Ουγκώ. Ο Σολωμός μεταφέρει στο ζακυνθινό τοπίο,
και μάλιστα στο φως της ημέρας, το μοτίβο της ρο
μαντικής οπτασίας, προσπαθώντας να ταιριάξει τη
ρευστότητα του ονείρου με την απτή σάτιρα προσώ
πων και φαινομένων που τον ενοχλούν στην κοινωνία
της Ζακύνθου. (Για τις σχέσεις του ποιητή με το κί
νημα του ρομαντισμού βλ. και το βιβλίο του Γιώρ
γου Βελουδή Διονύσιος Σολωμός, Ρομαντική ποίη
ση και ποιητική: οι γερμανικές πηγές, Γνώση
1989). Θα κλείσω με κάτι που μας παραπέμπει σε
διαφορετικό κλίμα, αλλά το οποίο βρίσκω ότι δεν εί
ναι καθόλου άσχετο με το θέμα μας. Ξαναδιαβάζον
τας τα τρία στάδια επεξεργασίας του σολωμικού κει- «,
μένου σκέφτομαι ότι οι αποδομιστές θα μπορούσαν να
ανακαλύψουν εδώ πολύτιμο συμπαραστάτη και υποστηρικτή: η διαρκής συστροφή της γραφής, οι αλλε
πάλληλες επι-θέσεις των τμημάτων που την συναποτελούν, η συνεχής μετάθεση του νοήματος και η αδυ
ναμία της ολοκλήρωσης στέκουν προκλητικά μπρο
στά μας, ευνοώντας τον συσχετισμό. Φυσικά, ο Σο
λωμός δεν είχε διαβάσει Ντερριντά: συνιστά όμως
αυτή η ex post συγγένεια μία επιπλέον ένδειξη για
την αντοχή του λόγου του και για την πολυσημία της
αποσπασματικότητάς του.
Β α γ γ έλ η ς Χατζηβασιλείου

Αλληλογραφία Σολωμού
Διονυσίου Σολωμού
Αλληλογραφία Ά π α ντα τ. 3
Επιμ. - Μετάφρ. - Σημ. : Αίνος Πολίτης
(εκδ. « Ικαρος»), Αθήνα 1991
Η ενασχόληση του Λίνου Πολίτη με την αλληλο
γραφία του Σολωμού άρχισε το 1940, ενόσω ήταν α 
κόμη φοιτητής, και κράτησε ώς το τέλος της ζωής
του, το 1982, όταν προετοίμαζε την πλήρη έκδοσή
της στον « Ικαρο», με την οποία και θα έκλεινε τα
Α πα ντα του ποιητή. Δεν πρόλαβε και χρειάστηκε
να περάσουν σχεδόν δέκα χρόνια για να δει το φως
της δημοσιότητας η δουλειά του. Με τη συνδρομή
της Ελένης Τσαντσάνογλου, που διάβαζε εξ αρχής
τόσο τις συγκεντρωμένες σολωμικές επιστολές όσο
και τα δακτυλόγραφα του επιμελητή, η Α λληλογρα
φία αποτελεί πια γεγονός. Και είναι γεγονός όχι μό
νον εκδοτικό αλλά και φιλολογικό: πρώτη φορά πα 
ρουσιάζεται έγκυρα μεταφρασμένο και εξαντλητικά
σχολιασμένο το σύνολο των γραμμάτων που έστειλε
ο Σολωμός σε φίλους, συγγενείς ή ομοτέχνους
—μαζί με υπομνήματά του προς τις τοπικές αρχές
και διάφορα οικογενειακά έγγραφα, μικρότερης ο
πωσδήποτε σημασίας. Στον ίδιο τόμο φιλοξενούνται

επιστολές τρίτων και δύο χρονολόγια: ένα εργοβιογραφικό και ένα της δίκης στην οποία ενεπλάκη ο
ποιητής. Ως προς την αξία των κειμένων που περι
λαμβάνει η έκδοση, οι εισαγωγικές παρατηρήσεις του
Πολίτη συνιστούν, νομίζω, τον ασφαλέστερο δείκτη:
θα ήταν παράλογο να τους προσδώσουμε λογοτεχνι
κή υπόσταση, δεν πρέπει όμως να μας διαφύγει το ι
στορικό τους βάρος. Η αποκάλυψη των ιδιωτικών
στιγμών του δημιουργού δεν ταυτίζεται με τη σκαν
δαλοθηρία — πόσο μάλλον όταν έχει παρέλθει χρονι
κό διάστημα πλέον του αιώνος— αλλά με τη συλλο
γή και με τον συσχετισμό στοιχείων, τα οποία θα μας
βοηθήσουν να ανασυνθέσουμε τη ζωή και το κοινωνι
κό ή πνευματικό του περιβάλλον. Και από αυτή την
άποψη, η Αλληλογραφία προσφέρει ένα εξαιρετικά
ενδιαφέρον υλικό, που αφομοιώνεται ευχάριστα και
από τον μη ειδικό αναγνώστη, χάρη στη ζωντανή και
άμεση μετάφραση του Πολίτη.
Β α γγ έλ η ς Χατζηβασιλείου

Μαρτυρία και μαρτύρια
Γιώργος Ξ . Μ ατζουράνης
Γα παιδιά του Ν ότου
(εκδ. GUTENBERG)

Αθήνα 1990
Η προσέγγιση του ευρύτερου κοι
νού σε κάποια σοβαρά κοινωνικά ή
οικονομικά προβλήματα είναι μία
υπόθεση από την φύση της δύσκο
λη, δεδομένου ότι τέτοιου είδους
έρευνες ή μελετήματα βρίσκουν α
πρόθυμο και ελάχιστα δεκτικό τον
αναγνώστη. Έ τσι, το θέμα της
μετανάστευσης, παρ’ όλο που α 
ποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό κεφά
λαιο της μετεμφυλιοπολεμικής ελ
ληνικής ιστορίας κι ακόμα, παρ’
όλο που πέρασε αρκετές φορές στις
σελίδες της νεότερης λογοτεχνίας
μας, δεν έγινε γνωστό σε όλο του
το βάθος και οι τραγικές του συνέ
πειες δεν φαίνεται να έχουν α γ γ ί
ξει όσο θα έπρεπε την κοινή συνεί
δηση. Κι αυτό είναι που δίνει το
ξεχωριστό ενδιαφέρον στο βιβλίο
του Γιώργου Ματζουράνη.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο
συγγραφέας - δημοσιογράφος α-

σχολείται με το θέμα. Μετά από
δύο συλλογές διηγημάτων εμ
πνευσμένες από τους αγώνες των
Αφρικανών για την ανεξαρτησία
τους: Σημείον επαφής (1964)
και UHURU - Ελευθερία (1 9 7 4 ),

που σημείωσαν πολλαπλές εκδό
σεις στην Ελλάδα και στο εξωτε
ρικό, ο Γ. Ματζουράνης επιλέγει
σαν θέμα της διατριβής του στο
Πανεπιστήμιο του Μονάχου την
μετανάστευση των Ελλήνων
στην κεντρική Ευρώπη. Η έρευ
να αυτή, που τον απασχόλησε
μια ολόκληρη πενταετία, αποτέλεσε την πηγή των επόμενων βι
βλίων του: Ελληνες εργάτες στη
Γερμανία (1 9 7 4 /1 9 7 6 ) , Μας
λένε Γκασταρμπάιτερ (1 9 7 7 )
και τώρα ενός τρίτου με τίτλο Τα
παιδιά του Νότου.
Πολύπλοκο και πολυσύνθετο το
πρόβλημα, βρίσκει την ιδανική
του απεικόνιση στην επιλογή του
Γιώργου Ματζουράνη, εκείνη της
ζωντανής μαρτυρίας, που με εξομολογητικό τόνο καταθέτουν άν-

θρωποι, οι περισσότεροι από την
ελληνική ύπαιθρο, με αποτέλεσμα
ένας βαθύτατος λυγμός να παίρνει
την θέση της στατιστικής μελέτης,
μια διάχυτη πίκρα των ξεριζωμέ
νων να διαποτίζει τις σελίδες του
βιβλίου, για τα χώματα που άφη
σαν, για την χώρα που τους δέ
χτηκε με υποτυπώδες μεροκάμα
το, για κείνους που άφησαν πίσω
τους, για τα παιδιά τους που ανατρέφονται και σπουδάζουν με μια
ξένη νοοτροπία κι ακόμα για τον
τρόπο που τους υποδέχονται στην
πατρίδα, όταν και εφόσον επιστρέ
φουν.
Χωρίς να προσθαφαιρέσει, χ ω 
ρίς να παραλλάξει μια λέξη, έστω,
από τις συνεντεύξεις - μαρτυρίες, ο
συγγραφέας στέλνει τις ανθρώπι
νες αυτές κραυγές κατευθείαν στον
αναγνώστη του, τον ευαισθητο
ποιεί και τον εξαναγκάζει να συ
νειδητοποιήσει μια πληγή που ά 
νοιξε ο πόλεμος και οι φριχτές του
συνέπειες.

Τάκης Μενδράκος

Τοπογραφίες
Οικολογική θεώρηση του
ελληνικού περιφερειακού
χώρου, Μ ιχ ά λ η ς Μ οδινός,

εκδόσεις «Στοχαστής»,
Αθήνα 1990
Μια περιήγηση σε επιλεγμένες
1 περιοχές της Ελλάδας αποτελεί το
/ τρίτο αυτό βιβλίο του Μ . Μοδι, νού, διευθυντή του περιοδικού
«Νέα Οικολογία». Η σφαιρική
ζ γνώση των παραμέτρων πολλών
,; περιοχών της χώρας μας είναι ένα
,. εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα που εδώ αντιμετωπίζεται κάτω από ένα
, οικολογικό πρίσμα, καταρρίπτον, τας το μύθο της περιφερειακής α[, νάπτυξης και εισάγοντας την άποψη της διαρκούς - βιώσιμης ανά, πτύξης. Ο συγγραφέας έχει ήδη α*
,, ναλάβει το εγχείρημα από το
1986, όταν άρχισε να δημοσιεύει
, μερικά απο αυτα τα κείμενα, που
εδώ παίρνουν μια οριστική επίκαι, ρη μορφή.
<

Μέσα από δυσκολίες, όπως της
πρόσβασης σε στοιχεία και πληρο
φορίες για κάθε περιοχή, επιχειρείται τελικά μια κριτική στην π ε 
ριφερειακή πολιτική του Ε λλην
κού Κράτους (και συχνά της
ΚΟΚ, όταν αυτή συλλαμβάνεται
να χρηματοδοτεί έργα αμφίβολης
σκοπιμότητας ή αποτελεσματικότητας).
Κάθε περιοχή εξετάζεται ιστο
ρικά, γεωγραφικά, βιο — και οί
κο— γεωγραφικά με την τελική
και αδιαφιλονίκητη σφραγίδα της
επί τόπου παρατήρησης. Είναι φα
νερό ότι ο κ. Μοδινός γνωρίζει το
αντικείμενό του, και διακατέχεται
από μια αγάπη για τη χώρα μας.
Έ τσι, και ενώ κανείς πίστευε ό
τι γνώριζε, μένει τελικά έκπλη
κτος μπροστά στον παραλογισμό
του έργου της εκτροπής του Α χε
λώου, με το αστρονομικό του κό
στος, το αμφίβολο οικονομικό του

όφελος και τις ασύλληπτα κατα
στροφικές επιπτώσεις στο περι
βάλλον. Ό π ω ς επίσης δεν μπορεί
να πιστέψει, πως ένα τόσο αποδο
τικό οικοσύστημα όπως της λίμνης
Κάρλας στην Θεσσαλία, αποξη, άνθηκε τελείως δημιουργώντας
μια άνευ προηγουμένου παραγω
γική και οικολογική κατάρρευση.
Απορεί με την υποβάθμιση του οι
κοσυστήματος του Αμβρακικού
κόλπου, και θέλει να ταξιδέψει
στις Πρέσπες, που παρά την προ
στασία τους, αντιμετωπίζουν και
αυτές προβλήματα.
Περιοχές όπως η Μήλος, το
Δέλτα του Έβρου, το Πήλιο και η
Χάλκη εκτίθεται ακόμη στις σελί
δες αυτού του βιβλίου που το κά
νουν απαραίτητο σε όποιον έχει
κάποιο ενδιαφέρον για την «εφαρ
μοσμένη» οικολογία και την ομορ
φιά στην Ελλάδα.

Ά κ η ς Μ πογιατζής

Ρωσία και Σολτζενίτσιν.
Δεν χωρεί, νομίζω,
συζήτηση πως η παρουσία,
σήμερα, ενός βιβλίου του
Αλεξάντρ Σολτζενίτσιν με
τίτλο, μάλιστα, Πώς θα
αναδιοργανώσουμε τη
Ρωσία μας; (εκδ. Λιβάνη,
Νέα Σύνορα, 1991)
παρακινεί την
αναγνωστική μας
περιέργεια: σκέψεις του
αμφιλεγόμενου συγγραφέα
σχετικά με την υπάρχουσα
κατάσταση στην χώρα του
αλλά και απόψεις του για
την δυνατή διέξοδο...
Σ την σειρά των
φωτομηχανικών
ανατυπώσεων που εκδίδει
το «βιβλιοπωλείο
Διονυσίου Νότη Καραβία»
υπάρχει τώρα μία
σημαντική για την
νηφάλια σκέψη της μελέτη
περί της Μακεδονίας.
Πρόκειται για το βιβλίο
του Όθωνος Αβελ Η
μέχρι Φιλίππου Αρχαία
Ιστορία της Μακεδονίας
(Λειψία 1860).
Τούρκος περιηγητής του
Που αιώνα ο Εβλιά
Τσελεμπί, ο παραμυθάς
της περιηγητικής
λογοτεχνίας, γνωστός για
την γοητεία της πρόζας
του και τις «ανακρίβειες»
της περιγραφής του, μας
προσφέρεται εκδοτικά,
μέσα από ένα καινούριο
βιβλίο, που είναι μία
ιδιότυπη και πρωτότυπη
σύνθεση παλαιότερων
μεταφραστικών
προσπαθειών. Πρόκειται
για μία διασκευή που
επιχείρησε ο Νίκος
Χειλαδάκης, μετά από
έρευνα και συγκέντρωση
διάσπαρτων μεταφράσεων
σε περιοδικά αλλά και
αυτοτελείς εκδόσεις που
κυκλοφόρησαν από το
1930 -1959. Μία σοβαρή
προσπάθεια εκλαίκευσης
που αξίζει να προσεχτεί.
Εβλιά Τσελεμπί, Ταξίδι
στην Ελλάδα (εκδ.
Εκάτη, 1991) «Κατά τους
μάντεις και τους
αστρολόγους, η πόλη
ανήκει στο μπούρτζι του
Ζυγού. Και στο μπέιτι της
μεσουρανεί το Γιλντίζ
(Αφροδίτη)».

Ο χαρτοκόπτης
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Σπάει η
παράδοση του
Θεάτρου
Τ έχνης. Το
υπόγειο του
Ορφέα δεν θα
λειτουργήσει
φέτος, αφού η
ΔΕΠΟΣ που
έχει αναλάβει
την
διαμόρφωση
του άνωθεν
χώρου δεν
πρόκειται να
τελειώσει τις
εργασίες της
πριν από το
πρώτο τρίμηνο
της επόμενης
χρονιάς. Ας
σημειωθεί ότι
είχαν
υποσχεθεί ότι
θα παραδώσουν
το θέατρο τις
πρώτες ημέρες
του
Δεκεμβρίου,
κάτι όπως που
ξεχάστηκε εδώ
και καιρό.
Έ τσι, το
Θέατρο
Τ έχνης, θα
μείνει χωρίς
νεοελληνικό
έργο στο
ρεπερτόριό του,
κάτι που δεν
θα το είχε
φανταστεί ποτέ
ο δημιουργός
του, ο Κάρολος
Κουν. Εκείνος
όμως πρόλαβε
κι έφυγε
νωρίς...

Για μία ακόμη φορά, ο πρωθυπουργός κ.
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης επανέλαβε ό, τι μας
ήταν γνωστό και από τιροηγούμενες δηλώσεις
του: ότι δηλαδή ο Πολιτισμός δεν χρειάζεται
χρήματα. Οταν το είπε για πρώτη φορά, τα
ειρωνικά σχόλια που εισέπραξε φαίνεται ότι
δεν τον συνέτισαν καθόλου. Δεν τον έβαλαν
καν σε σκέψεις.
Στην τρισάθλια οικονομική και κοινωνική
κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, η οποία από
παντού εισπράττει αρνητικά σχόλια, δεν
σκέφθηκε άραγε ότι ο Πολιτισμός είναι εκείνος
τιου θα μπορούσε να βελτιώσει αυτή την
εικόνα; Γιατί, κατά γενική ομολογία, είναι ο
μόνος τομέας ο οποίος δύναται να εξάγει έργο.
Αυτή την στιγμή η εικαστική και λογοτεχνική
ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΛΟΤΤΟ; Η
κ. Ά ν ν « Ψαρούδα Μ π ενά κ η «ρίχτηκε» α
κόμη μία φορά από την οι
κονομική πολιτική της κυ
βέρνησης στην οποία ανή
κει. Στην πρώτη συνέν
τευξή της που δημοσιεύτη
κε σε εβδομαδιαίο περιο
δικό, μετά την ανάληψη
της ηγεσίας του ΤΠΠΟ,
είχε δηλώσει ότι βρίσκε
ται σε συνεννοήσεις με το
υπουργείο Οικονομικών,
ώστε, στα πλαίσια του νέ
ου προϋπολογισμού, το υ
πουργείο Πολιτισμού να
αυξήσει τα μέχρι σήμερα
κονδύλιά του.
Φαίνεται ότι στο μετα
ξύ πείστηκε από τον κ.
πρωθυπουργό ότι ο Πολι
τισμός δεν χρειάζεται
χρήματα, ότι μεγάλο μέ
ρος των εκδηλώσεων θα
αναλάβουν χορηγοί, ανέστειλε αυτές τις συνεννοή
σεις και βρέθηκε να είναι ι
κανοποιημένη με τα χρή
ματα που θα της αποδο
θούν από το ΛΟΤΤΟ. Ελ-

ΝΑΤΑΛΙΑ

ΓΚΙΝ-

πίζει με αυτόν τον τρόπο
να τα καταφέρει;
Υπάρχει τέτοια αμφι
σβήτηση γ ι’ αυτά τα χρή
ματα, οι καταγγελίες για
την κακή τους διαχείριση
όλο και πληθαίνουν, έτσι,
που φοβόμαστε ότι ο Πο
λιτισμός δεν θα βγει τελι
κά αλώβητος από την μά
χη για λιτότητα...
Ξ Ε Χ Α Σ Τ Ε Τ Ο ... Σε νέες
περιπέτειες η στέγαση της
Ανώτατης Σχολής Καλών
Τεχνών. Αφού της δόθηκε
οικόπεδο στην Κατεχάκη
που όμως αναιρέθηκε σχε
δόν ταυτόχρονα με την α
νακοίνωση γιατί το διεκδικούσαν οι γύρω δήμοι,
στην συνέχεια της «παραχωρήθηκε» η βίλλα Κ α 
ζούλη στην Κηφισιά, μετά
από αυστηρή μάλιστα δια
βεβαίωση του τότε υπουρ
γού κ. Τ ζ α ν ν ή Τ ζα ν νετά κ η , η οποία επικυρώ
θηκε από την κ. Ψαρού
δα-Μπενάκη, όταν ανέλα
βε εκείνη εξ ολοκλήρου το
υπουργείο. Τώρα όμως τα

ναικεία λογοτεχνία » ,

χαρα
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παραγωγή βρίσκονται πραγματικά σε
αξιοθαύμαστα επίπεδα, τέτοια που θα
μπορούσαν να εντυπωσιάσουν τους εταίρους
Ευρωπαίους. Κι ακόμη, περνάμε μία εποχή,
που βαλλόμαστε από όλες τις πλευρές για την
πολιτιστική μας κληρονομιά, τα σύνορά μας
αμφισβητούνται, ο Μινωικός πολιτισμός
καταγράφεται από τους Αμερικανούς ως
παράγωγο του αραβικού. Τι κάνουμε για όλα
αυτά;
Μήπως θα έπρεπε να αναθεωρηθεί η πολιτική
ως προς αυτούς τους τομείς, έτσι ώστε, και
χρήματα να εξοικονομηθούν και εθνικοί σκοποί
να εξυπηρετηθούν... Α ν αυτά δεν τα σκέφτεται
η πολιτική ηγεσία, ποιος θα τα σκεφτεί;

πράγματα αλλάζουν, γ ι’
ακόμη μια φορά. Το ΙΚΑ,
στο οποίο ανήκει η βίλλα
Καζούλη, εγείρει τρομα
κτικές απαιτήσεις, δυσβάσταχτες για τον ισχνό
προϋπολογισμό του υ 
πουργείου Παιδείας. Ε 
τσι ο κ. Σουφλιάς, είπε
στους ενδιαφερομένους ξεχάστε το και τους παρα
πέμπει σε μία -παλιά ε
ριουργία, στην Πειραιώς
210. Το θέμα παραμένει
ανοικτό
ΑΝΟΜΟΣ ΓΑΜΟΣ. Ν έ
ος γάμος ετοιμάζεται. Η
Αθήνα θα ξαναπαντρευ
τεί με την Ιστορία της. ..
Αυτό ανακοίνωσαν ο δή
μαρχος κ. Α. Τ ρ ίτσ η ς
και η υπουργός Πολιτι
σμού κ. Ψαρούδα-Μπενά
κη. Αυτό σημαίνει ότι κά
ποιοι αρχαιολογικοί χ ώ 
ροι, με έμφαση στο ιστορι
κό κέντρο και τα σημεία
Ακροπόλεως, Στύλοι Ο 
λυμπίου Διός, Κεραμεικού και Ακαδημίας Π λά
τωνος, θα ενταχθούν στην
καθημερινή ζωή των Αθη
ναίων, έτσι, ώστε, ανά
πάσα στιγμή να λειτουρ
γεί η ιστορική μνήμη.
Φιλόδοξο το σχέδιο
των δύο φορέων, ελπίζου
με να γίνει πραγματικότη
τα, γιατί, ως τώρα, ο κ.
Τρίτσης μας έχει χορτάσει
από μεγάλα λόγια, αλλά
το δημοτικό πολιτιστικό
έργο είναι μέχρι στιγμής
ανύπαρκτο...

ρ α μ έ ν ει ισ χ υ ρ ό .
ΠΕΚΚ
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φ ελος.

Α λλά

ν α τ ο συνυπο

γ ρ ά ψ ε ι α υ τ ό κ α ι ο π λ έ ο ν ευ
ν ο η μ έ ν ο ς τ ω ν ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν του
σ ω μ α τ ε ίο υ κ .
πουλος

Μ ισ έ λ Δ ημό-

( δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς τ ο υ Φ ε

σ τ ι β ά λ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ Κ ιν η μ α τ ο 
γ ρ ά φ ο υ ) , ε , ν ισ ά φ ι!

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Κυριάκος Αθανασιάδης
Δώδεκα

(Μυθιστόρημα)
Τάκης Ελευθεριάδης
Ο πετεινός ή Περί αντικειμένου

Τάσος Ρούσσος
Ο τευλευταίος της συντεχνίας

(Νουβέλα)
Γιώργος Σκούρτης
Το συμπόσιο της Σελήνης

(Νουβέλα)

Γιώργος Κακουλίδης

Αυτά κι άλλα πολλά

Το σύνδρομο του Παρδένη

Αντώνης Σουρούνης

(Αφήγημα)

Πάσχα στο χωριό

Ιωάννα Καρατζαφέρη

(Νουβέλα)

Έσδερ

Ευγενία Φακίνου

(Μυθιστόρημα)

Ζάχαρη στην άκρη

Γιώργος Κάτος

(Μυθιστόρημα)

Ιστορίες της νύχτας

Διονύσης Χαριτόπουλος

(Διηγήματα)

Εναντίον του Marlboro

Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ

(Μυθιστόρημα)

Ονειρικά

A. Κ. Χριστοδούλου

(Διηγήματα)

Το αγκάδι ή Ο Παντελής Βλαστός

#

(Νουβέλα)

Η Τρίπολη του Πόντου

Γιώργος Μιχαηλίδης
Τα φονικά

(Μυθιστόρημα)
Γιάννης ΞανΘούλης
Το ροζ που δεν ξέχασα

(Μυθιστόρημα)
Βάνα Παπαθανασίου
Το σενάριο

(Μυθιστόρημα)
Μαρία Πολενάκη

ΠΟΙΗΣΗ
Δημήτρης Αλεξίου
Προς Ασωπίαν

Νάντια Βαλαβάνη
Τέλος εποχής

Γιώργος Μοράρης
Συναναστροφές της σιωπής

Νικόδημος (μοναχός)
Τα άπαντα της στιγμής

Μη... είμαι ακόμα ζωντανή!

Δήμητρα X. Χριστοδούλου

(Μυθιστόρημα)

Η προσευχή του αναιδούς

Εκδόσεις Κ αςτανιωτη
Η σύγχρονη εκδοτική παρουσία στα ελληνικά γράμματα

ΑΠ Ο ΣΗ Μ Ε Ρ Α Σ Ε Ο Λ Α Τ Α Β ΙΒ Λ ΙΟ Π Ω Λ Ε ΙΑ

Αλκυόνη Παπαδάκη

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ

Της ίδιας κυκλοφορούν

• Η μπόρα
• Το κόκκινο σπίτι
4

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΛΕΝΤΗΣ

— Τι χρώμα έχει η λύπη; ρώτησε το αστέρι την
κερασιά και παραπάτησε στο ξέφτι κάποιου
σύννεφου που περνούσε βιαστικά. Δεν άκουσες;
Σε ρώτησα, τι χρώμα έχει η λύπη;
— Έ χει το χρώμα που παίρνει η θάλασσα την
ώρα που γέρνει ο ήλιος στην αγκαλιά της. Έ να
βαθύ άγριο μπλε.
—Τι χρώμα έχουν τα όνειρα;
—Τα όνειρα; Τα όνειρα έχουν το χρώμα του δει
λινού.
—Τι χρώμα έχει η χαρά;
- Τ ο χριόμα του μεσημεριού, αστεράκι μου.
—Και η μοναξιά;
—Η μοναξιά έχει χρώμα μενεξελί.
—Τι όμορφα που είναι τα χρώματα! Θα σου χα
ρίσω ένα ουράνιο τόξο, να το ρίχνεις επάνω σου
όταν κρυώνεις.
—Το αστέρι έκλεισε τα μάτια του κι ακούμπησε
στο φράχτη. Έμεινε κάμποσο εκεί και ξεκουρά
στηκε.
—Και η αγάπη; ξέχασα να σε ρωτήσου, τι χρώμα
έχει η αγάπη;
—... Τοχροόμαπου έχουν τα μάτια του Θεού, α
πάντησε το δέντρο.
—Τι χρώμα έχει ο έρωτας;
—Ο έρωτας έχει το χροχμα του φεγγαριού, όταν
είναι πανσέληνος.
— Έτσι, ε; Ο έρωτας έχει το χριόμα του φεγγα
ριού, είπε τ’ αστέρι...
Κοίταξε μακριά στο κενό... Και δάκρυσε...
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