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«ΚΑΙ 0 ΦΑΙΔΩΝ...
ΗΜΟΥΝ ΕΓΩ!»

Γ. Γενναδίου 3 - Τηλ. 36.02.007

«Και ο Φαίδων... 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.

κωστουλας μητροπουλου

η φωτογραφία του στάθμου

είσαι εσυ

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 Σαντάμ 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

Η φωτογραφία 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’
αυτά ταξίδευαν σε αντίθετη
κατεύθυνση.

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
TQUC συνάντησης και μια
-Καμένη φωτογραφία!
ν
Τόσο μόνο.
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11 VIKH ΚΑΙ Η ΚΑΗΑΡΣ

Η ΑΚΡΟΑΜ ΑΤΙΚΗ διαδικασία στο Ειδικό Δικαστήριο
βαίνει προς το τέλος της. Έ κ λ εισ ε ήδη ο κατάλογος τω ν
μαρτύρων κατηγορίας και ω ς προς την στήριξη του κ α τη γο 
ρητηρίου κατετέθη ό ,τι είχε να κατατεθεί. Απομένει πλέον
στους δικαστές μετά το πέρας της όλης διαδικασίας να σταθ
μίσουν τα δεδομένα και να σχηματίσουν την δικαστική τους
πεποίθηση.
ΣΧ Ε Τ ΙΚ Α με την «Δίκη του αιώ να », γ ια το «σκάνδαλο
του αιώνα» που εντοπίζεται συγκεκριμένα στις ενδεχόμενες
ποινικές ευθύνες πολιτικώ ν προσώ πω ν πο λλά θα μπορούσαν
να γραφτούν: γ ια την παραπομπή, την διαδικασία, την στά
ση παραγόντω ν και μη της Δίκης (δικαστώ ν, κατηγόρω ν,
κατηγορουμένων, μαρτύρω ν, εξωδικαστικών παραγόντω ν,
πολιτικώ ν, Μ Μ Ε κ .λ π .) .
Κ άποτε πρέπει να γίνει αυτή η αποτίμηση γ ια τί ορισμέ
νοι έχουν βραχύβια μνήμη και προτιμούν σήμερα αντί να υ
πηρετήσουν την αλήθεια να υποταχθούν στις σκοπιμότητες
της στιγμής.
ΑΛΛΑ, δεν είναι ούτε άτοπη ούτε άστοχη η τοποθέτηση
όλων επί του θέματος. Ά π α ν τες έχουν το δικα ίω μα να κρί
νουν. Υ πόκεινται, όμω ς, ταυτόχρονα στην κριτική τω ν ά λ 
λω ν. Δ ιότι π ο λ λ ά λέγονται και γράφονται ή άλλα λέγονται
και άλλα γράφονται, ψιθυρίζονται στους διαδρόμους, εν οίκω και εν δήμω .
Χ ΡΕΙΑ ΖΕΤΑ Ι λοιπόν να επαναλάβουμε ορισμένα π ρ ά γ 
ματα τα οποία, γ ια τους αναγνώ στες τουλάχιστον του «ΑΝ
ΤΙ» είναι αυτονόητα αλλά ορισμένοι είτε θέλουν να τα α 
γνοούν είτε σκοπίμω ς τα διαστρεβλώνουν. Ε παναλαμ βά
νουμε, λοιπόν, τα εξής, ώ στε να επαναφέρουμε στην μνήμη
τα όσα η ενορχηστρωμένη σήμερα επίθεση αμνησίας στο
σκάνδαλο Κ οσκω τά επιδιώ κει να ενταφιάσει.
• Τ ο Α Ν ΤΙ με συνέπεια και ευθύνη ασχολήθηκε συστη
ματικά με τον Κ οσκωτά και το εκτυλισσόμενο σκάνδαλο
που πήρε την μορφή χιονοστοιβάδας. Έ φερε στην δημοσιό
τητα πληροφορίες και στοιχεία που προέκυψαν από την δη 
μοσιογραφική έρευνα και μεσω διαφόρων π η γώ ν. Ο ι πηγές

αυτές είναι γνω στές. Κατονομάστηκαν στο Ειδικό Δικαστή
ριο. Υ πουργοί και στελέχη του Π Α .ΣΟ .Κ , άνθρωποι του
πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, στελέχη της Τράπεζας
Κ ρήτης, παράγοντες του τραπεζικού συστήματος, δημοσιο
γράφοι, επιχειρηματίες, και ά λ λ ο ι... ων ουκ έστι αριθμός.
Αν σήμερα όλοι αυτοί αρνούνται τα πάντα — και δεν είναι οι
μόνοι— καμία ευθύνη δεν φέρει το ΑΝΤΙ. Πράξαμε το δη
μοσιογραφικό μας καθήκον με απόλυτο σεβασμό προς την
δημοσιογραφική δεοντολογία και με κάθε δυνατό έλεγχο
τω ν όσων γινόμασταν αποδέκτες.
Επράξαμε δηλαδή, ό ,τι ακριβώς έπραξε με ευσυνειδησία και
ευθύνη εκείνη την εποχή ο σοβαρός και υπεύθυνος Τύπος.
Τ ίπ ο τε λιγότερο και τίποτε περισσότερο. Τ ο ΑΝΤΙ και ο υ 
πόλοιπος Τ ύπος θα έπρεπε να διαθέτουν τεράστιο και πολύ 
πλοκο «συνωμοτικό δίκτυο» στο εσωτερικό και στο εξωτε
ρικό για να «κατασκευάσουν» τα όσα δημοσίευσαν. Ο ρισμέ
νοι φαίνεται να λησμονούν τώρα τις επίσημες θεωρίες που
εμφανίστηκαν τότε περί «έξωθεν συνωμοσίας» και περί «συ
νωμοσίας τω ν εκδοτών».
• Τ ο Α ΝΤΙ είχε ενωρίς επισημάνει ότι το λεγόμενο
«σκάνδαλο της Τράπεζας της Κρήτης», δεν αποτελούσε μία
συνήθη περίπτω ση οικονομικού σκανδάλου. Ε ίχε κ α τ’ εξο
χή ν πολιτικό χαρακτήρα. Επρόκειτο περί ενός σκανδάλου
με τεράστια θεσμική και πολιτική σημασία. Ε π ’ α υτού ά 
π α ν τ ε ς σ υμ φ ω νο ύσ α ν τότε και ευ τυ χ ώ ς έχ ο υ ν α κόμ η εναπ ο μ είν ει και ορισμένοι που εξακολουθούν να α σ π ά ζο ντα ι
τη ν ίδια γν ώ μ η . Ακόμη και σήμερα!
• Τ ο Α Ν ΤΙ, ανεξάρτητο και αδέσμευτο περιοδικό της Αριστεράς, δεν ήταν δυνατόν για λόγους «προοδευτικούς» και
«δημοκρατικούς» να σιωπήσει, πολλώ δε μάλλον να συγκαλύφει τα όσα υπέπιπταν στην αντίληψή του για το σκάνδα
λο. Δεν ήταν και δεν είναι στον ρόλο του να επιλέγει μεταξύ
διεφθαρμένων, φαύλων και λιγότερο φαύλων κυβερνήσεων.
Και είχε από τον Νοέμβριο του 1988 ζητήσει την παραίτη
ση της κυβέρνησης Παπανδρέου που είχε ήδη πνιγεί στην η 
θική και πολιτική σήψη, την διαφθορά και την συναλλαγή,
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καταρρακώνοντας τους θεσμούς και τις 4 εξουσίες. Διότι ή 
ταν και είναι βαθύτατες οι πολιτικές επιπτώσεις του σκαν
δάλου και η πολιτική εμπλοκή. Υπάρχει κανείς που να α μ 
φιβάλλει; Υ πάρχει κανείς τόσο αφελής ή προσποιούμενος
τον αφελή που να πιστεύει ότι η ηγεσία του Π Α .ΣΟ .Κ δεν εγνώριζε την εμπλοκή, δεν ήξερε, δεν είχε επίγνωση; Βοούν
πρόσωπα και γεγονότα.
• ΓΙ ΑΥΤΟ το ΑΝΤΙ προσέδιδε στην ΚΑΘΑΡΣΗ ένα ευ
ρύτατο περιεχόμενο Θεσμικού κυρίως χαρακτήρα. Για το
θέμα αυτό ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευθεί άλλες
στήλες αυτού του τεύχους.
• ΚΑΙ Σ ’ ΑΥΤΟ το σημείο τέλειωνε και ο ρόλος του ΑΝΤΙ
και του Τύπου. Αυτά π ίσ τευ ε και π ισ τεύ ει το ΑΝΤΙ και σ ’
αυτή την γραμμή και λογική κινήθηκε και η κ α τ ά θ ^ η του
εκδότη του στο Ειδικό Δικαστήριο ώ ς μάρτυρα κατηγορίας.
Έ πραξε κατά συνείδηση. Αποτελεί επαγγελματική και ηθι
κή αντίληψη και στάση η επίκληση του δημοσιογραφικού
απορρήτου. Ας το κρίνει το αναγνωστικό κοινό. Ό π ω ς θα
κρίνει και την στάση των άλλων εκδοτών που κατέθεσαν ως
μ ά ρ τυ ρ ες κα τη γο ρία ς.
Δ ιότι, στα προβλήματα ηθικής κ α ι ε π α γ γ ε λ μ α τικ ή ς σ υ νεί
δησης ο καθένας έχει την α το μ ικ ή του ευθ ύνη , ανεξάρτητα
από τα κελεύσματα του νόμου. Ό π ω ς συμβ α ίνει σήμερα
και σ τη ν π ερ ίπ τω σ η το υ α ντι-τρ ο μ ο κ ρ α τικ ο ύ νόμου. Δ ι 
π λ ά μ έ τρ α κα ι σ τα θ μ ά το Α Ν Τ Ι δ εν δέχετα ι. Και δεν δ έχ ε
ται μαθήματα συνείδησης και δεοντολογίας.
• ΘΑ Π ΡΕ Π Ε Ι να τονιστεί με έμφαση ότι ο ρόλος του
Τύπου και τω ν δικαστηρίων είναι θεσμικά, λ ειτο υ ρ γικ ά και
π ρ α γ μ α τικ ά τελείω ς διαφορετικός, πράγμα που δεν έχει
κατανοηθεί επαρκώς. Ο Τ ύπο ς δεν δικάζει. Διαμορφώνει
την κοινή γνώ μ η . Ε λ έγ χει την εξουσία. Οφείλει, έχει υπο
χρέωση να δημοσιεύει όσες πληροφορίες θεωρεί οτι ενδιαφέ
ρουν και ενημερώνουν σωστά την κοινή γνώ μη. Εκφέρει
γνώ μη, κρίσεις, απόψεις. Δε χρειάζεται να μακρυγορήσει
κανείς επ ’ αυτού. Τ α όσα κ α ταγγέλλει ή θέτει υ π ’ οψιν του
κοινού δεν έχουν την ισχύ της δικαστικής απόφασης. Είναι
αυτονόητο. Τ ο έργο αυτό η πολιτεία το έχει αναθέσει στον
θεσμό των Δικαστηρίων. Ε κεί, η λο γικ ή και η α π ο δ εικ τικ ή
διαδικασία είναι εν τελώ ς διαφορετική κ α ι ορθώς. Εκεί ε
φαρμόζονται οι νόμοι του κράτους και επιβάλλονται ποινές.
Με λ ίγ α λόγια η π ο ιν ικ ή ευ θ ύ νη πράγμ ατι προϋποθέτει
συγκεκριμένες πράξεις συγκεκριμένων προσώπων που περιγράφονται σε συγκεκριμένο κατηγορητήριο και αποδεικνύονται συγκεκριμένα με αδιάσειστα στοιχεία. Δ ια φ ο ρ ετικές
είνα ι λοιτιόν οι δια δικα σίες σ χη μ α τισ μ ο ύ δ ικ α νικ ή ς κρίσης
και πεποίθησης.
• ΟΛΑ ΑΥΤΑ και πάλι θα έπρεπε να είναι αυτονόητα.
Ο Τύπος δεν μπορεί να αποφανθεί επί της ποινικής ευθύνης
προσώπων. Ε πιδρά μόνον επί του «κοινού αισθήματος»,
της «κοινής συνείδησης», πράγμ α διαφορετικό από την θε
σμικά και νομικά κατοχυρωμένη δικαστική διαδικασία.
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• ΑΝ Η Π Ο Λ ΙΤΙΚ Η ευθύνη της ηγεσίας ενός κόμματος
εξαντλείται (ω ς τιμ ω ρία ) στην α π ώ λ εια τω ν εκλογώ ν απο
τελεί θέμα κρίσης. Είναι όμως γεγονός ότι την πλήρη π ο λι
τική ευθύνη για τα όσα συνέβησαν στο «σκάνδαλο του αιώ 
να» ουδέποτε ανέλαβε η ηγεσία του Π Α .Σ Ο .Κ . Αντίθετα,
σήμερα καταβάλλεται έντονη προσπάθεια να περιοριστεί το
σκάνδαλο στο πρόσωπο του «Κ οσκω τά - απα τεώ να» με την
στρουθοκαμηλική λογική ότι αν «απομονω θεί» το φαινόμε
νο από την πολιτική του διαπλοκή, τότε παραδίδεται η τότε
πολιτική ηγεσία στην κοινή γνώ μ η και ό χι μόνο «αποκαθαρμένη» από πολιτικές ευθύνες α λλά και αδίκω ς κατηγορηθείσα. Κ ατά συνέπεια και η π τώ σ η της κυβέρνησης του
Π Α .ΣΟ .Κ δεν ήταν παρά προϊόν αποκλειστικό «σκευωρίας
και συνωμοσίας».
Αν είχαν έτσι τα πρ ά γμ α τα τότε, θα πρέπει να πιστέψουμε
ότι οι κυβερνήσεις πέφτουν μόνον από τα σκάνδαλα, όταν
δεν έχουν την ευθιξία να παραιτηθούν, π ρ ά γμ α που φυσικά
δεν αληθεύει. Δ ιότι, η πολιτική ζω ή , τόσο στην Ε λλάδα ό
σο και σε άλλες χώ ρ ες, παρουσιάζει μ εγά λη ποικιλία. Οι έ
νοχοι δεν τιμω ρούνται πάντα ποινικά και πολιτικά .
• ΑΥΤΟ που τόνισε το Α Ν ΤΙ ήταν η ευθύνη της ηγεσίας
του Π Α .ΣΟ .Κ και της τότε κυβέρνησης, η εμπλοκή της σ’ έ
να σκάνδαλο που ηθικά και πολιτικά δεν άφησε τίποτε όρθιο
στην ρημαγμένη αυτή χώ ρ α .
• Ο ΣΟ Ν ΑΦΟΡΑ τις ποινικές ευθύνες ας επαναλάβου
με ότι καμία αξία δεν έχει το τι γνώ μ η έχει ο Τ ύπος. Ανή
κει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα τω ν Δ ικαστηρίω ν. Την
ευθύνη γ ια την στήριξη του κατηγορητηρίου και την παρα
πομπή δεν μπορεί να την έχ ει ο Τ ύ π ο ς. Τ η ν ποινική δίωξη
άσκησε η Βουλή και μάλιστα με ψήφους βουλευτών του
Π Α .ΣΟ .Κ για ορισμένους εκ τω ν κατηγορουμένω ν.
• Τ ο ΑΝΤΙ πιστεύει ότι η κάθαρση (όπω ς το ίδιο την
εννόησε, όπω ς την ανέλυσε με τα δημοσιεύματά του σ’ όλες
της τις διαστάσεις κι όπω ς πιστεύει ότι ανταποκρινόταν στα
συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας και του δημοσίου βίου)
έχει ουσιαστικά παραπεμφθεί στις καλένδες και από παλιότερα μάλιστα. Τ ο Α Ν ΤΙ δεν έχει ούτε πάθη ούτε μίση έ
ναντι κανενός. Δεν επιχαίρει γ ια την ηθική, πολιτική και
θεσμική καταρράκωση. Δεν έχει κανέναν λ ό γο και κανένα
συμφέρον από την π ώ λη σ η , την α ντιδικ ία , την καταβαρά
θρωση του θεσμικού πλαισίου του πολιτεύ μ α τος. Α λλά και
δεν διακρίνεται συνάμα από καμ ιά σ κοπιμ ότητα συγκάλυ
ψης τω ν οφθαλμοφανών.
• ΕΠ ΙΜ Ε Ν Ε Ι όμω ς ότι η κάθαρση, ζω τική ανάγκη της
ελληνικής κοινωνίας και της π ο λιτική ς, έχει απεμποληθεί.
Και μέρος της ευθύνης ανήκει και σ ’ εκείνους που σήμερα,
λόγω τε και έργω , δείχνουν να υποτάσσονται σε σκοπιμότη
τες της συγκυρίας. Σ κά νδαλα έγιναν και θα γίνο ντα ι.. Το
πρόβλημα είναι ο θεσμικός ρόλος και η αξιοπιστία του Τύ
που.
Χ .Γ .Π .

ΔΙΚΗ
Η ΔΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΑΘΑΡΣΗ

ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Κ αι Η Ωρα Τ ου «Κέντρου »;
του Χρ. Κυριαζή

Στο Ειδικό Δικαστήριο, η διαφαινόμενη θετική ως προς τον Α. Παπανδρέου αλλαγή
διαθέσεων δεν επιλύει αυτομάτως τα προβλήματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης· στην
κυβέρνηση η αποπομπή Εβερτ και η παρέμβαση του κ. Καραμανλή στην «παράλυση του
Κράτους» είναι δύο τεμνόμενες διαστάσεις στο πρόβλημα της κυβερνησιμότητας της
χώρας: πολλοί είναι αυτοί που ομιλούν ήδη για μία μεταρχηγική φάση της πολιτικής ζωής
με συγκλίσεις που υπερβαίνουν τις παραδοσιακές διαιρέσεις, προκειμένου το πολιτικό
καθεστώς να αποκτήσει αξιοπιστία και να βγει από την επικίνδυνη απορρύθμισή του.
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«ΜΗΤΕΡΑ των δικών» λειτούρ
γησε από την αρχή, και πολύ πριν
η «υπόθεση Κοσκωτά» φθάσει
στην διαδικασία του ακροατηρίου, ως μία
μείζων παραπομπή· όχι των σημερινών
κατηγορουμένων, αλλά της πολιτικής
συλλήβδην: στο δικαστήριο παραπέμφθηκε ο πολιτικός ανταγωνισμός και η περί
την εξουσία σύγκρουση των δύο μεγάλων
πολιτικών «οικογενειών», της ΝΔ και
του ΠΑΣΟΚ. Και αυτή η παραπομπή έγι
νε επειδή η μονίμως σοβούσα μετά την με
ταπολίτευση κρίση νομιμότητας αλλά και
νομιμοποίησης (του κόμματος μέσω της
εξουσίας και της εξουσίας από τους κοινωνούς) δεν στάθηκε δυνατόν να επιλυθεί
μόνον με πολιτικό τρόπο. Η σημαντικότε
ρη ίσως κρίση νομιμότητας και νομιμοποί
ησης της εξουσίας επί κυβερνήσεως ΠΑ
ΣΟΚ που αναπτύχθηκε στο έδαφος της ό
σμωσης ανάμεσα στους φορείς του ιδιωτι

Η

κού συμφέροντος και τους εκπροσώπους
του δημοσίου συμφέροντος, ήταν μία κρί
ση ευθέως καθεστωτική η οποία όμως δεν
μπορούσε να επιλυθεί με τις πολιτικές αρ
χές και μέσω των πολιτικών μόνον θε
σμών του ίδιου του καθεστώτος. Η «στιγ
μή της Δικαιοσύνης» στην κρατικιστική
και διχαστική Ελλάδα δεν μπορούσε παρά
να σημαίνει την δικαστική διαμεσολάβηση της πολιτικής, δηλαδή την παραγωγή
πολιτικής, και αυστηρά επί του πολιτικού
πεδίου, από το Ειδικό Δικαστήριο.

Δίκη: η μητέρα της πολιτικής
ΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ή ανομολόγητα και
κάτω από την, κατά τα φαινόμενα και μό
νον, φράση «τον λόγο έχει τώρα η Δ ι
καιοσύνη, το έργο της Βουλής τελείωσε
με την παραπομπή», η πολιτική ηγεσία
της «Δεξιάς», της «Αριστεράς» και του

«Κέντρου» σε όλη την διάρκεια της δίκης,
οικοδομούν την πολιτική τους τακτική και
την συλλογιστική τους σύμφωνα με τους
καθημερινούς δείκτες του βαρομέτρου
στην αίθουσα του Ειδικού Δικαστηρίου.
Το ερώτημα «θα καταδικαστεί ή όχι ο Α.
Παπανδρέου;» είναι μία από τις κεντρικό
τερες παραμέτρους σε αυτό το πλαίσιο αν
τίληψης. Και δεν θα μπορούσε, ασφαλώς,
να είναι διαφορετικά: η τύχη ενός ηγέτη
προσωποπαγούς πολιτικού οργανισμού με
μαζικές αναφορές που αγγίζουν το 40%
του εκλογικού σώματος, και με την δια
δοχή του ως ενδεχομένως διαλυτικό στοι
χείο όλου του κόμματος, παίζεται σε με
γάλο βαθμό στην αίθουσα του Ειδικού Δ ι
καστηρίου, από την «μητέρα της πολιτι
κής».
Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ εγγράφων του Ανώτα
του Δικαστηρίου της Αγγλίας από τον κ.
Καμάρα, την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου, με
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τα οποία βεβαιώνεται ότι τα 8,5 εκ. δο
λάρια που, όπως ισχυριζόταν ο Κοσκωτάς, είχαν κατατεθεί σε λογαριασμό της
«Praetor» («καθ’ υπόδειξιν» του Α. Παπανδρέου) δεν προκύπτουν από πουθενά,
και η αξιοθρήνητη εικόνα του μεγαλοαπα
τεώνα την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου ενώ
πιον του Δικαστηρίου, άλλαξαν σημαντι
κά το σκηνικό της επτάμηνης διαδικασίας:
σε ένα μείζον θέμα (: δωροδοκία Α. Παπανδρέου) ο «δόκτωρ» (μαζί με τις «απο
δείξεις» του) αντιμετωπίζεται με οργή ή
σαρκασμό από όλους ανεξαιρέτως τους
παράγοντες της δίκης. Την επομένη μέρα
η εικόνα που αποκομίζει το κοινό από όλον τον προσκείμενο στο ΠΑΣΟΚ Τύπο
είναι αυτή ενός υπό αθώωση Α. Παπανδρέου και ενός απατεώνα μάρτυρα κατη
γορίας (μάρτυρα, ας σημειωθεί, ειδικής
βαρύτητας και σημασίας, λόγω του κεν
τρικού του ρόλου στην όλη υπόθεση...).
ΗΔΗ ΤΑ πολιτικά σενάρια από αυτή
και μόνο την αλλαγή του σκηνικού — και
ανεξάρτητα από την τελική ετυμηγορία—
έχουν αρχίσει να διαγράφονται με κάποια
μεγαλύτερη σαφήνεια από όση υπήρχε λί
γες μόνον ημέρες πριν. (Και μάλιστα, ας
επισημανθεί ότι δεν ήταν καθόλου μυστικό
πως η εκδοχή μίας καταδίκης του Α. Παπανδρέου είχε αρχίσει να συζητείται σοβα
ρά ακόμη και στα υψηλότερα κλιμάκια
του ΠΑΣΟΚ...). Τα μέτωπα, λοιπόν,
της αντιπαράθεσης αλλάζουν και οι γραμ
μές επίθεσης και άμυνας ξαναχαράσσονται.

Ν Δ : «αδιάλλακτοι» και
εκσυγχρονιστές
ΜΕ ΒΑΣΗ την εικόνα που συγκροτούν
οι εφημερίδες, προκύπτει ότι στην μεν
ΝΔ, οι «αδιάλλακτοι», οι «ακραιφνείς ο
παδοί της κάθαρσης», ομιλούν ήδη για το
μεγάλο κουκούλωμα (βλ. «Ελεύθερος
Τύπος» 25 Οκτωβρίου), στο οποίο συμ
μετέχουν όλοι, από τον Β. Κόκκινο μέ
χρι, φυσικά, τους κατηγορούμενους· με
αυτή την αντίληψη, «καθαρός» βγαίνει α
σφαλώς ο μεγαλοαπατεώνας, αφού το δι
καστήριο κατηγορείται ότι δεν έλαβε «όσο
έπρεπε» υπόψη του αυτά που προσκόμισε
ο Κοσκωτάς ως πειστήρια των ισχυρι
σμών του περί χρηματισμού του Α. Παπανδρέου. Οι κύκλοι αυτοί της ΝΔ είναι
σαφές — και από παλαιότερα— ότι είχαν
επενδύσει την πολιτική στάση τους εν γέ*
νει απέναντι στο ΠΑΣΟΚ στο στοιχείο της
καταδίκης του Α. Παπανδρέου (ή σωρευτικά, στην καταδίκη του και στο πρόβλη
μα της υγείας του). Η στάση αυτή που ε
ξισώνει (και υποβιβάζει ταυτόχρονα) το
πρόβλημα της κάθαρσης με τον στόχο της

πλήρους εξόντωσης του ΠΑΣΟΚ μέσω της
καταδίκης του ηγέτη του, έχει ασφαλώς
αντίκρυσμα σε ανώτερα στελέχη του κόμ
ματος, και της κυβέρνησης της ΝΔ, και
μπορεί να επικαλεστεί ως επιχείρημα το
ότι «με την κάθαρση συσπειρώσαμε τον
κόσμο εκείνο που χρειαζόταν για να φθάσουμε στο κρίσιμο ποσοστό του 44-45%
τον Ιούνιο του 1989. Σε πολιτικό επίπε
δο, λειτουργικό ισοδύναμο αυτής της αν
τίληψης για την κάθαρση είναι η τακτική
που χρεώνει όλα σχεδόν τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει ως κυβέρνηση η ΝΔ

Η « σ τ ιγ μ ή τ η ς Δ ικ α ιο σ ύ ν η ς » σ τ η ν
κ ρ α τ ικ ισ τ ικ ή κ α ι δ ιχ α σ τ ικ ή
Ε λλ ά δ α δεν μ π ο ρ ο ύ σ ε π α ρ ά να
σ η μ α ίν ε ι τ η ν δ ικ α σ τ ικ ή
δ ια μ ε σ ο λ ά β η σ η τ η ς π ο λ ιτ ικ ή ς , τ η ν
π α ρ α γ ω γ ή π ο λ ιτ ικ ή ς α π ό το
Ε ιδ ικ ό Δ ικ α σ τ ή ρ ιο .

στο «παρελθόν του ΠΑΣΟΚ», δηλαδή σε
αυτό που στην προεκλογική εκστρατεία
του κ. Μητσοτάκη τον Μάρτιο - Μάιο
1989 συνοψίστηκε, ως κεντρικό μοτίβο,
στο σύνθημα «σπάταλο και αμαρτωλό
πράσινο Κράτος». Το πρόβλημα που έχει
να αντιμετωπίσει αυτή η στάση είναι ακρι
βώς η προσαρμογή της σε τυχόν νέα δεδο
μένα γύρω από την δίκη και την σχέση
της με τον Α. Παπανδρέου.
Η ΕΠΙΜΟΝΗ των κύκλων που διακρίνονται από αυτή την στάση στην άποψη
περί ποινικής ενοχής του Α. Παπανδρέου
προκαλεί τον κίνδυνο μίας αυριανοποίησης της ΝΔ, κατ’ αναλογίαν ίσως του αυριανισμού του ΠΑΣΟΚ στην περίοδο από
το ’89 και μετά: θα είναι μία τακτική που
θα εξασφαλίζει την συσπείρωση μερίδας ο
παδών, χωρίς καμιά δυνατότητα τελέσφορης παρέμβασης σε πολιτικά ζητήμα
τα. Με χειρότερους όρους μάλιστα: αν η
«Αυριανή» συσπείρωσε θετικά, τυχόν αυριανοποίηση μερίδας οπαδών της ΝΔ θα
συσπειρώνει μόνον αρνητικά, δηλαδή ως
προς τον εχθρό — έξω— από το κόμμα.
Και αυτό, μάλιστα, όταν δεν είναι λίγοι
οι νεοδημοκράτες που συμμερίζονται εξί
σου τα ίδια στερεότυπα κυνισμού με τους
αντιπάλους τους, θεωρώντας δηλαδή πε
ρίπου σαν φυσιολογικά όλα εκείνα για τα
οποία θα κατηγορείται ο ηγέτης των
«πράσινων».
ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΟΔΑ αυτής της άποψης
βρίσκονται όσοι στην ΝΔ έχουν ταχθεί ά

μεσα ή έμμεσα υπέρ της «πολιτικής λύ
σης» ή της μη παραπομπής του Α. Πα
πανδρέου. Χωρίς να προκαλούν το περί
καθάρσεως κοινό αίσθημα των οπαδών
και ψηφοφόρων της παράταξης, τα στελέ
χη αυτά έχουν φροντίσει όλα αυτά τα
«θερμά χρόνια» να ομιλούν για θέματα τα
οποία άπτονται της κάθαρσης με τρόπο
που να αφήνει περιθώρια επικοινωνίας με
το ΠΑΣΟΚ. Γενικότερα, πάντως, η τα
κτική που ακολούθησαν μέχρι σήμερα έ
τεινε στο να γίνονται περισσότερες αναφο
ρές σε θέματα γενικής πολιτικής, ενδεδυμένα με επισημάνσεις ως προς τον κρίσιμο
ή εθνικό χαρακτήρα τους, ο οποίος απαι
τεί «συναίνεση», «ήρεμο κλίμα», «σοβα
ρότητα» και «σύνεση». Πρόκειται για μία
αντίληψη που ταυτίζει το συμφέρον της
παράταξης με όρους ευρύτερους από μία
«διχαστική αντιπαράθεση» και ευθέως αναφερόμενους στην μακροχρόνια διάσταση
των επιταγών και των αναγκών ευρυθμίας αυτού του ίδιου του πολιτικού συστή
ματος και του «κοινωνικού καθεστώτος».
Εύκολα θα αναγνώριζε κανείς στους κύ
κλους αυτούς, την κεντροδεξιά εκδοχή πο
λιτικού προγράμματος και τρόπου διακυ
βέρνησης, με εκσυγχρονιστικά - εκλογικευτικά κριτήρια, χωρίς να εκφράζεται

υποχρεωτικά σε συμμαχικά κυβερνητικά
σχήματα, αλλά και χωρίς να αποκλείει
μια «κεντρικότερη» επικοινωνία ή συνεν
νόηση με δυνάμεις της σημερινής αξιωμα
τικής αντιπολίτευσης.
ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ του κεντροδεξιού «χώ
ρου» στην ΝΔ έχουν οπωσδήποτε περισ
σότερη ικανότητα αναδιατάξεων τακτικής
από ότι οι «αδιάλλακτοι» του κυβερνώντος κόμματος και μπορεί να αισθάνονται
πολύ πιο άνετα μετά την αλλαγή σκηνι
κού στο Ειδικό Δικαστήριο* και αισθάνον
ται έτσι, όχι επειδή δεν συνοπολόγιζαν
στην πολιτική τους, και αυτές επίσης, την
παράμετρο «καταδίκη Ανδρέα», αλλά
διότι λειτουργούν πιο ελεύθερα όταν βλέ
πουν την πολιτική να επανέρχεται στους
θεσμούς της και στα δικά της μέσα. Εξάλ
λου, για τις δυνάμεις αυτές οι κάθε είδους
διχαστικές καταστάσεις ευνοούν τους αρχηγικούς πόλους των κομμάτων — δηλ.
τον κ. Μητσοτάκη, στο όνομα του οποίου
κάθε άλλο παρά ομνύουν, αν σκεφτούμε ό
τι ένας εκ των ηγετών του εκσυγχρονιστι
κού κεντροδεξιού χώρου είναι ο κ. Έβερτ.
Το πρόβλημα, ωστόσο, με την πολιτική
των «κεντροδεξιών» είναι η δυσκολία τους
να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, αν απέ
ναντι τους προβάλλει ένα «ρεβανσιστικό»
ΠΑΣΟΚ, μεσούσης μάλιστα της διεθνούς
κρίσης — που πλήττει σε σημαντικό βαθ
μό στρώματα από το εκλογικό ακροατή
ριο των «πράσινων»— και σε κλίμα στο

οποίο μία εκλογική αναμέτρηση προαναγ
γέλλεται συνεχώς ως πιθανή ή ακόμη επι
κείμενη.

ΠΑΣΟΚ: η ανέφικτη
«ρεβάνς»
Η ΤΑΚΤΙΚΗ της «ρεβάνς» για την ση
μερινή αξιωματική αντιπολίτευση, μπορεί
να διαφαίνεται ως σαφής επιλογή της α 
κραίας ή της αυριανικής πτέρυγας του
ΠΑΣΟΚ, όμως έχει περισσότερα προβλή
ματα να αντιμετωπίσει από όσα υποτίθε
ται πως λύνει. Ηδη, βέβαια, τέτοιες
«φωνές», τις ημέρες που ακολούθησαν την
αλλαγή του κλίματος στο Ειδικό Δικα
στήριο, προβάλλουν με αξίωση ηγεμόνευ
σης σε ολόκληρο τον κομματικό χώρο του
ΠΑΣΟΚ. Και οι φωνές αυτές δεν ξεκινούν
από ούτε περιορίζονται στον χώρο του αυριανισμού: δεν είναι μόνον η πρόσφατη ο
μιλία του κ. Πεπονή στην Βουλή που έ
δειξε ότι το «χτύπημα» του Κ. Μητσοτάκη ως «πουλημένου» δεν είναι προνόμιο
του Ταύρου· αντίθετα είναι ένα ευρύτερο
φάσμα δυνάμεων που αναρριπίζουν ολοέ
να και πιο έντονα το «αντιδεξιό σύνδρο
μο» με αναπόληση των «παλιών καλών
ημερών». Σε αυτό βοηθούν οι κοινωνικές
συνέπειες που προκαλεί η πολιτική της κυ
βέρνησης στον εσωτερικό τομέα αλλά και
η αντίληψη για την «μεγάλη Δίκη» ως
σκευωρία κατά του ΠΑΣΟΚ, όπου ενδε
χόμενη θετική για τον Α. Παπανδρέου ε
ξέλιξή της θα σημάνει την ώρα της αντεπί
θεσης.
Η ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ γραμμή στο ΠΑ
ΣΟΚ μεταξύ του γνήσιου αυριανισμού και
των λοιπών πτερύγων περνά μέσα από
την διάκριση ανάμεσα στην «ρεβάνς» και
στην «αντεπίθεση». Και οι δύο μπορούν
να γίνουν στο έδαφος της αλλαγής κλίμα
τος στο Ειδικό Δικαστήριο· και οι δύο
μπορεί να στρέφονται κατά της πολιτικής
της σημερινής κυβέρνησης. Ό μ ω ς η αντε
πίθεση δεν περνά υποχρεωτικά μέσα από
την επικέντρωση της πολιτικής αντιπαρά
θεσης στην «σκευωρία» και στο πρόσωπο
του Α. Παπανδρέου.
ΑΝΤΙΘΕΤΑ, η ρεβάνς αρχίζει και τε
λειώνει στην σκευωρία και στο «θύμα»
της, τον τ. πρωθυπουργό — είναι, κατά
κάποιον τρόπο η αναπαραγωγή του μοτίβου για την μάχη του «ήλιου και του σκό
τους», αλλά με σύμβολα και θέματα που
ενδιαφέρουν ένα τμήμα του κόσμου του
ΠΑΣΟΚ. Επιπρόσθετα, το μειονέκτημα
μιας ρεβανσιστικής τακτικής έγκειται και
στο ότι επενδύει με υψηλό βαθμό κινδύ
νου: ο Α. Παπανδρέου αντί να λειτουργεί
ως δυναμικός πόλος παραγωγής συγκρού
σεων και διαιρέσεων (παραγωγής πολιτι

κής, δηλαδή), έχει φθάσει λόγω κυρίως
της κατάστασης της υγείας του, σε σημείο
αναστολής της πολιτικής, μεταχρονολό
γησης της τακτικής της και υπαγωγής
της, τελικά, στις πολιτικά αποδιαρθρωτικές καταστάσεις που τον ορίζουν σήμερα
ως ηγέτη. Η τακτική της ρεβάνς, εξάλ
λου, δεν μπορεί να υπερβεί τον εαυτόν
της: χρειάζεται πάντα μύθους προσωπο
παγείς και θέματα - φετίχ για τον «λαό» ·
όταν και τα δύο αυτά δεν μπορούν να λει
τουργήσουν, όπως συμβαίνει ακριβώς σή
μερα, τότε η αυριανική λογική μπορεί να
γίνει ένα από τα πολλά στοιχεία — και ό
χι το στοιχείο— στην πολιτική του ΠΑ
ΣΟΚ ή, χειρότερα, ένα «ρομάντζο».

Μετά από μία τριετή περίοδο
κρίσιμων εντάσεων στους
Θεσμούς τον πολιτικού
συστήματος, η αναζήτηση
άλλων ρυθμίσεων για την
καθεστωτική ισορροπία ίσως
περνά μέσα από μία
διαχειριστική συναίνεση στο
«κέντρο» τον πολιτικού άξονα.

ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΟΔΑ, οι «κεντροαριστε
ροί» έχουν το πλεονέκτημα να προσφέρονται για ένα ευπρόσωπο σενάριο που παίζε
ται στο «κέντρο» του πολιτικού φάσμα
τος, με ανοιχτές τις πόρτες τους προς τα
αριστερά και τα δεξιά, αφού, προηγουμέ
νως, το τέλος της δίκης θα τους έχει αποδεσμεύσει από αυτό το συνεχές αίτημα του
λόγου δίνοντας για τις σχέσεις ΠΑΣΟΚ Κοσκωτά, δηλαδή για την ηθική του χ ώ 
ρου τους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι
δεν μπορεί να εξακολουθήσουν να εγκαλούνται ως πολιτικοί συμμέτοχοι στο
«σκάνδαλο Κοσκωτά»· όμως θα έχουν
πολύ περισσότερους λόγους οι «εκσυγχρο
νιστές» του συντηρητικού χώρου να επι
κοινωνούν δημοσίως μαζί τους. Και ας
σημειωθεί εδώ ότι τα επώνυμα υψηλά
στελέχη της «κεντροαριστεράς» του ΠΑ
ΣΟΚ όχι μόνον δεν είχαν την τύχη του Δ.
Τσοβόλα ή του μακαρίτη Κουτσόγιωργα,
αλλά ούτε καν αναμίχθηκε το όνομά τους,
με οποιονδήποτε τρόπο, στην συναλλαγή
ΠΑΣΟΚ - Κοσκωτά. Έ να πρόσθετο πλε
ονέκτημα για τον χώρο αυτό είναι ότι δεν
διαμεσολαβείται υποχρεωτικά στην τα
κτική του από την παραμυθία περί του Α.
Παπανδρέου και από τα θέματα που φιλο

τεχνεί το λαϊκιστικό πάνθεον της «μεγά
λης σκευωρίας». Ωστόσο, παρά την δια
φοροποίησή τους αυτή σε σχέση με τον αυριανισμό, παρά το ότι θέτουν ζήτημα στο
ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ανάγκη συνέχειάς
του πέραν του ιδρυτή του, οι σχεδιασμοί
της τάσης αυτής δεν παύουν να εξαρτώνται καθοριστικά από τον αστάθμητο πα
ράγοντα των εξελίξεων γύρω από το πρό
σωπο του Α. Παπανδρέου, των σχεδίων
του τελευταίου και, κυρίως, της καθίδρυσης ή όχι ενός ανθεκτικού modus
vivendi για την «μεταπολίτευση του ΠΑ
ΣΟΚ».
ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ωστόσο, για τις
πολιτικές εξελίξεις μετά την αλλαγή του
σκηνικού στο Ειδικό Δικαστήριο, δεν α
φορούν μόνον στην τακτική και την πολι
τική, τα μειονεκτήματα και την υπεροχή
της μίας ή της άλλης μερίδας στο ΠΑΣΟΚ
και την Ν Δ. Το σημαντικότερο ερώτημα
αφορά το αν, κάτω από ποιους όρους, και
σε ποια έκταση, κατά το ίδιο το πολιτικό
καθεστώς, μετά από μία τριετή περίοδο
σωρευτικών και επικίνδυνων εντάσεων
στις λειτουργίες και τα στοιχεία του, θα
μετατοπισθεί ως προς τον άξονά του προς
ένα σημείο εγγύτερο του «κέντρου» μέσα
από συγκαταθέσεις σε ηγετικό επίπεδο· ε
νός «κέντρου» που δεν είναι συνώνυμο του
δημοκρατισμού, αλλά της διαχειριστικής
μεσότητας. Μπορεί να ειπωθεί ότι η
προοπτική αυτή της μεσότητας ανεστάλη,
όταν ο κομματικός ανταγωνισμός εισήλθε
στην φάση της δικαστικής του διαμεσολάβησης, επ’ ωφελεία των δυνάμεων εκεί
νων που κάνουν καλύτερα την δουλειά της
17Ν.
Τ .Γ . ΤΟ ΑΡΘΡΟ αυτό γράφτηκε πριν
τις εξελίξεις στον κυβερνητικό χώρο, μετά
την αποπομπή του κ. Έβερτ από τον κ.
Μητσοτάκη και την δημόσια διένεξη του
τ. υπουργού με τον ισχυρότατο υπουργό
Εξωτερικών Α. Σαμαρά. Οι εξελίξεις αυ
τές δεν κάνουν άλλο από το να προσθέτουν
και άλλα στοιχεία στο ήδη ρευστότατο και
εν πολλοίς απορρυθμισμένο πολιτικό σύ
στημα της χώρας: οι πλείστες όσες “δυσκο
λίες «αποκόλλησης» και ευρυθμίας του
ΠΑΣΟΚ, βρίσκουν το παράλληλό τους σε
μια μείζων, σωρευτική και γ ι’ αυτό διαλυτική κυβερνητική κρίση, με τον πρωθυ
πουργό της χώρας να αδυνατεί να αποδεί
ξει πλέον την διευθυντική ικανότητα που
απαιτεί το αξίωμά του, αλλά και την ικα
νότητά του να δίνει διέξοδο στα οριακά
προβλήματα της χώρας. Ήρθε άραγε η
ώρα των εναλλαγών στις ηγεσίες, ως α
παράβατου πλέον όρου για κυβερνητικές
-εναλλαγές;
□
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4 Η μ ε ρ ε ς Α π ο Τ η ν Δ ίκη
του Τ. Μπάρλα

Ο

Τύπος έπαιξε κατά γενική ομολο
γία τον κύριο ρόλο στην αποκάλυ
ψη του σκανδάλου Κοσκωτά πριν
από τρία χρόνια. Κατά την διάρκεια της
οκτάμηνης δίκης που συνεχίζεται στο Ει
δικό Δικαστήριο, οι εφημερίδες προέβαλλαν τα σχετιζόμενα με την διαδικασία, σε
συνάρτηση βέβαια με την πολιτική στάση
που κρατούν απέναντι στην δίκη, ή ακόμη
και με τα συμφέροντά τους.
Την περασμένη εβδομάδα κατέθεσαν
ως μάρτυρες κατηγορίας στο Ειδικό Δικα
στήριο ο εκδότης του ΑΝΤΙ Χρήστος Παπουτσάκης και ο συνεργάτης του περιοδι
κού Βασίλης Ζήσης. Οι εφημερίδες έδω
σαν αρκετή δημοσιότητα κυρίως στην κα
τάθεση του εκδότη του ΑΝΤΙ, κρίνοντας
βέβαια από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

συγκεκριμένη κατάθεση, διαφαίνεται από
την λεζάντα της φωτογραφίας που συνο
δεύει το κείμενο: « Θ ύελλα αντιδράσεων
σήκωσε η κατάθεση τον Χρ. Π απουτσά
κη τόσο από τους κατηγορούμενους, όσο
και από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου».
Με έναν μάρτυρα «αδίστακτο», λοιπόν
και με τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου πε
ρίπου σύμμαχο, ή τουλάχιστον από κοι
νού και εξίσου «αντιδρώντα θυελλωδώς»
με τους κατηγορούμενους, το αναγνωστι
κό κοινό της Ελευθεροτυπίας αποκτά μία
«ανεξάρτητη», «ανεπηρέαστη» εικόνα για
την κατάθεση του εκδότη του ΑΝΤΙ...

Η 2η ημέρα

Η 1η ημέρα
Το Σάββατο, 19 Οκτωβρίου, την επαύριο της πρώτης ημέρας της κατάθεσης
του εκδότη του ΑΝΤΙ, και ενώ την ίδια
μέρα έχει γίνει η συζήτηση στην Βουλή
και η αποκάλυψη των επιστολών Μητσοτάκη προς Μπους, οι εφημερίδες του συγ
κροτήματος Κουρή επιφυλάσσουν μία
«γενναιόδωρη» αντιμετώπιση στον Χρήστο Παπουτσάκη.
Η «Αυριανή» επάνω αριστερά στην
πρώτη σελίδα, φωτογραφία και υπέρτιτλο
«Ξέχασε ο τιρόεδρος τις ευαισθησίες
τον». Ο κύριος τίτλος ήταν «ΟΚόκκινος
παραδόθηκε στον πράκτορα Π αποντσάκη. Τον άφησε να λέει ό,τι θέλει και να
ρίχνει λάσπη κατά των πάντων».
Αλλά με την «Αυριανή» και τα λοιπά
φύλλα του Κουρή δεν θα ασχοληθούμε
άλλο. Θα προτιμήσουμε να παρουσιάσου
με τα ρεπορτάζ των υπόλοιπων εφημερί
δων.
Τ α «ΝΕΑ», στο φύλλο της ίδιας μέρας,
Σαββάτου 19/10, τονίζουν ιδιαίτερα στο
δισέλιδο που έχουν αφιερώσει στα τεκταινόμενα στο Ειδικό Δικαστήριο, την κλήτευση δύο νέων μαρτύρων (Βεζυρόπουλο,
Αρφάνη), κάτι που κατά την μονίμως φι
λύποπτη περί την δίκη εφημερίδα «ενι
σχύει την εντύπωση των τελευταίων η
μερών για την κωλυσιεργία στην πρόοδο
της δίκης». Ίσως, αυτή η «ευαισθησία»
για την πρόοδο της δίκης να μην είναι π α 
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ρά «ο φόβος (που) φυλάει τα έρημα», εν
όψει της κατ’ αντιπαράσταση εξέτασης
του Χρ. Παπουτσάκη με τους δύο αυτούς
μάρτυρες...
Ως προς την κατάθεση, η εφημερίδα ε
κτιμά ότι αυτή «αναλώθηκε σε αναφορά
τιληροφοριών (που δημοσιεύθηκαν στο
ΑΝΤΙ), οι περισσότερες από τις οποίες αφορούσάν θέματα εντελώς ξένα προς το
κατηγορητήριο». Επίσης αναφέρει ότι ο
εκδότης του ΑΝΤΙ «μίλησε για επαφές
του μ ε τον κ. Λιβάνη, ο οποίος όπως είπε, κατηγορούσε τον Α γ. Κοντσόγιωργα». Ασφαλώς για τα ΝΕΑ είναι «εκτός
κατηγορητηρίου» τα όσα κατέθεσε ο εκδό
της του ΑΝΤΙ για τις σχέσεις Κοσκωτά στελεχών του ΠΑΣΟΚ, τα οποία και απετέλεσαν τα σημαντικότερα σημεία τριβής
ήδη από την πρώτη μέρα...
Την πρόθεση του μάρτυρα Γ. Λούβαρη
να μην καταθέσει στο δικαστήριο, προ
βάλλει η «Ελευθεροτυπία» στο ρεπορτάζ
από την δίκη. Αναφερόμενη στην κατάθε
ση του εκδότη του ΑΝΤΙ, σημειώνει ότι
«δεν δίστασε να κάνει λόγο περί χρηματισμού του πρώην πρωθυπουργού αλλά
και των Γ. Πέτσου, Αγ. Κουτσόγιωργα
και Γ. Παπανδρέου». (η υπογράμμιση δι
κή μας, σ.σ.). Η οπτική όμως γωνία κά
τω από την οποία βλέπει η εφημερίδα την

Οι εφημερίδες της Τρίτης 22 Οκτω
βρίου αναφέρονται εκτενώς στην δεύτερη
μέρα της κατάθεσης του Χρήστου Παπου
τσάκη στο Ειδικό Δικαστήριο, η οποία α
ναλώθηκε σε ερωτήσεις από τους δικαστές
και τους κατηγόρους προς τον μάρτυρα.
Τα «ΝΕΑ» έχουν τίτλο στο ρεπορτάζ απο
την δίκη στις σελίδες 10-11, «Τον ζήτη
σαν να καταθέσει μ ε στοιχεία» προϊδεά
ζοντας τον αναγνώστη για το τι θα διαβά
σει πιο κάτω. Η εφημερίδα κρίνει ότι έγι
νε «έλεγχος αξιοπιστίας Π απουτσάκη α
πό το Δικαστήριο» εκτιμά ότι «με καυ
τές παρατηρήσεις» συνοδέυσαν τις ερωτή
σεις τους οι δικαστές, και τονίζει ότι «την
αμφισβήτηση της αξιοπιστίας» ακολού
θησε «σωρεία τηλεγραφημάτω ν μ ε τα ο
ποία διαψεύδονται σημεία της κατάθε
σής τον».
Τ α «ΝΕΑ» τονίζουν με έμφαση οτι «σε
εξαιρετικά δύσκολη θέση», βρέθηκε ο
μάρτυρας, «όταν οι δικαστές του ζήτη
σαν να απαντήσει μ ε στοιχεία σε ερωτή
σεις για πραγμα τικά περιστατικά», ότι
«επανέλαβε τους ισχυρισμούς του για
χρηματισμό του πρώην πρωθυπουργού
και τω ν άλλω ν συνεργατώ ν τον» καθώς
και ότι «επανέλαβε αρκετές φορές το δη
μοσιογραφικό απόρρητο, αρνούμενος να
αποκαλύψει τις πηγές του». Η εικόνα
που αποκομίζει το αναγνωστικό κοινό εί
ναι σαφής: ο μάρτυρας βάλλεται πανταχόθεν, μέσα και έξω από το δικαστήριο,
από όλους, και σε όλα* ούτε το δημοσιο
γραφικό απόρρητο είναι αποδεκτό, αφού
αυτό εμφανίζεται ως περίπου «ύπουλη με-

Η εφημερίδα δείχνει επακριβώς το ήθος
της, από την λεζάντα της φωτογραφίας ό
που διαλέγει να αναφερθεί στο ότι «ο κ.
Τσοβόλας κατέθεσε έγγραφο από το ο
ποίο προκύπτει ότι τον Νοέμβριο του
’89 η Γενική Γραμματεία Α ποδήμου
Ελληνισμού, συμφώνησε να προμηθεύ
σει το περιοδικό "Α Ν ΤΙ" σε 28 οργανώ
σεις του εξωτερικού».
Τέλος από τις εφημερίδες της Τρίτης
22 Οκτωβρίου ο «Ελεύθερος Τύπος», ε
νώ έχει σαν τίτλο του ρεπορτάζ από την
δίκη, «Ο Ανδρέας κά λυπτε το σκάνδαλο
Κοσκωτά», διακρίνει από τα λεγάμενα
του Βεζυρόπουλου στο δικαστήριο, στην

κατ’ αντιπαράσταση εξέτασή του με τον
Χρ. Παπουτσάκη, το ότι «Δεν πήρε τα
χρήματα ο Πέτσος». (Ο καθείς μ ε τις
δουλείες το υ ...).

Η 3η ημέρα
Από τις εφημερίδες της Τετάρτης 23
Οκτωβρίου που αναφέρονται στην τρίτη
μέρα της κατάθεσης του εκδότη του ΑΝΤΙ
τα «ΝΕΑ» έχουν ουδέτερο τίτλο στο κομ
μάτι που αναφέρεται σ’ αυτήν, δηλώνον
τας ότι «Ολοκληρώθηκε η κατάθεση Π α 
πουτσάκη». Στην πρώτη παράγραφο του
κειμένου που ακολουθεί επιλέγουν «απο
χώρησε χθες από την δίκη, αλλά ωστόσο
το Ειδικό Δικαστήριο έχει επιφυλαχθεί
να συντάξει έκθεση, προκειμένου να α 
σκηθεί σε βάρος του δίωξη για ψευδορ
κία».
Τ α «ΝΕΑ» εκτιμούν στο ίδιο κείμενο
ότι ο «Χρ. Π απουτσάκης προκάλεσε έν 
ταση στην δίκη» όταν εξεταζόμενος από
τον κ. Πέτσο, «υπέπεσε σε αντιφάσεις ε 
πικαλούμενος διαρκώς τα δημοσιεύματά
τον για αγορές οπλικώ ν συστημάτω ν α 
πό την μεταπολίτευση ακόμα» καθώς
και ότι «παραμένει ανοιχτή η σε βάρος
του απόφαση Εφετείου για συκοφαντική
δνσφήμιση, επειδή έχει προσφύγει στον
Αρειο Πάγο». Η εφημερίδα μάλιστα
προϊδεάζοντας τους αναγνώστες της για
την κατάθεση του συνεργάτη του ΑΝΤΙ
και τελευταίου μάρτυρα κατηγορίας Βασί
λη Ζήση εκτιμά «ότι αναμένεται να κ ι
νηθεί στο ίδιο μήκος κύματος μ ε τον Χρ.
Π απουτσάκη».
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Χειρότερος από
τον Κοσκωτά
ο φεντοΠαποντσάκης
• Η ξεραν τι έκαναν οι χουντικοί,
όταν επί Χ ούντας του επέτρεψαν
να εκδωοει ... δημοκρατικό περιο
δικό!.. Η ταν σίγουροι από τότε για
το ποιόν και την κατάληξή του

Η «έκπληξη» για τον αναγνώστη των
εφημερίδων της μέρας αυτής, έρχεται από
την «Ελευθεροτυπία», που διαλέγει να τι
τλοφορήσει την αναφορά της στην επιστο
λή Σαλαβράκου προς το Ειδικό Δικαστή
ριο με το «Μ άρτυς τις Παπουτσάκης»,
βάζοντας μάλιστα στον υπότιτλο «Χον
τρή διάψευση της "επιπόλαιας αναφο
ράς τ ο υ ” για τον κ. Τεγόπουλο». Η «έκ
πληξη» γίνεται μεγαλύτερη για τον ανα
γνώστη ώσπου, φτάνοντας στο τέλος του

II ΔΙΚΗ KAI II ΚΑΘΑΡΣΗ

θόδευση» συγκάλυψης των πηγών.
Η «Ελευθεροτυπία» της ίδιας μέρας,
στην αναφορά της στην σελ. 15 για την δί
κη, κινείται στην ίδια λογική έχοντας σαν
τίτλο «Τετραπλή διάψευση», και υπέρτιτλο «προσωπικές εκτιμήσεις επ ικ α λέ
στηκε ο Χρ. Π αποντσάκης». Σε πλαίσιο,
με μαύρα γράμματα και ράστερ δημοσιεύ
ει επιστολή προς το δικαστήριο με τίτλο
«Και ο Σαλαβράκος τον διαψεύδει», ενώ
για την λεζάντα της φωτογραφίας που συ
νοδεύει το κείμενο διαλέγει το «βασιλικό
τερο του Κοσκωτά χαρακτήρισε ο Δ ημ.
Τσοβόλας τον Χρ. Π απουτσάκη». Ό λ η
η αναφορά εκείνου του φύλλου της «Ελευ
θεροτυπίας» στην δίκη, είναι στην ουσία η
παράθεση των διαψεύσεων που έφτασαν
στο δικαστήριο για την κατάθεση του εκ
δότη του «ΑΝΤΙ», ενώ στο κάτω μέρος
της σελίδας υπάρχει κείμενο σε μαύρο
πλαίσιο, στο οποίο αναφέρεται η εκτίμηση
της εφημερίδας, ότι «από τις αρχές Ο 
κτωβρίου του ’89 γνώ ριζε ο Χρ. Παπουτσάκης για την αγορά διαμερίσματος μ ε
τα 650 χιλ. μάρκα» και το οποίο έχει σαν
τίτλο «μυστήριο οι "π η γές” τω ν πληρο
φοριών». Η εκτίμηση, βέβαια, για τον
χρόνο γνώσεως αυτού του στοιχείου, εκ
πορεύεται από σχετικό απόσπασμα της α
γόρευσης του συνήγορου του κ. Τσοβόλα,
Γ. Μωραΐτη. Τα περί «μυστηρίου των
"πηγών” » του μάρτυρα, αποτελούν έναν
κομψότερο τρόπο για να πει κανείς αυτό
που το συγκρότημα του Ταύρου αποκαλεί
«πρακτοριλίκι».
Το «Έθνος» έχει σαν τίτλο του ρεπορ
τάζ της τέταρτης σελίδας από τα διαδρα
ματιζόμενα στο Ειδικό Δικαστήριο ότι
«Διαψεύστηκε α π ’ όλους χτές ο Π απον
τσάκης» . Στο κείμενο αναφέρεται σαν
«χαρακτηριστικό» της κατάθεσης του
μάρτυρα, ότι «διαψεύστηκε από όλους ό
σους ανέφερε σαν πηγές τω ν πληροφο
ριών», και εκτιμά ότι «σημεία της κατά
θεσης αμφισβήτησαν ο κατήγορος της
Ν.Δ. Ν. Κατσαρός και ο αναπληρωτής
κατήγορος της Ν.Δ. I. Γιανέλλης».

πλαισίου της αναφοράς της επιστολής του
πρώην νομικού συμβούλου της Τράπεζας
Κρήτης προς τον κ. Κόκκινο, διαβάζει το
αυριανικής έμπνευσης ανυπόγραφο σχόλιο
της εφημερίδας που διερωτάται: «Είναι
περίεργο τι θα απαντήσει ο κ. Π απου
τσάκης, ο οποίος στην κατάθεσή του δή
λωνε συνεχώς "ότι δεν έχει στοιχεία”
και γελοιοτιοιήθηκε ανά το πανελλή
νιον...».
Και ενώ αυτά γράφει η «Ελευθεροτυ
πία», το «Έθνος» ρίχνοντας τους υψη
λούς τόνους της προηγούμενης μέρας, ως
προς την κατάθεση Παπουτσάκη, κάνει
μόνο μία μικρή αναφορά στο αίτημα του
κ. Τσοβόλα να κρατηθεί ο μάρτυρας για
ψευδορκία.

Η 4η ημέρα
Τα φύλλα της Πέμπτης 24 Οκτω
βρίου, έχουν σαν κύρια αναφορά για την
δίκη του σκανδάλου Κοσκωτά στο Ειδικό
Δικαστήριο το αίτημα των κατηγόρων να
επανεμφανισθεί στο δικαστήριο ο Κοσκωτάς μετά την παρουσίαση από τον κ.
Κωνσταντόπουλο της αναφοράς του επι
τρόπου της Τράπεζας Κρήτης κ. Καμάρα,
ενώ σε δεύτερο επίπεδο ασχολούνται με
την κατάθεση του Βασίλη Ζήση.
Τα «ΝΕΑ» αναφερόμενα στην κατάθε
ση Ζήση, τονίζουν στον τίτλο του ρεπορ
τάζ ότι «τιροσπάθησε να πείσει μ ε μ π α 
ράζ... εντυπώσεων» και στηρίζουν το
κείμενο που ακολουθεί στην αμφισβήτηση
των λεγομένων του μάρτυρα από τον αρε
οπαγίτη κ. Πρόδρομο Ασημιάδη, χωρίς
καμία αναφορά στα κατατεθέντα.
Το «Έθνος» κινείται στο ίδιο μήκος
κύματος με τα «ΝΕΑ», αναφέροντας τον
Βασίλη Ζήση ως «μάρτυρα συμπερα
σμάτων» και «έσχατο μάρτυρα». Το ρε
πορτάζ είναι καταγραφή των επιστολών
διάψευσης προς το Ειδικό Δικαστήριο από
τα πρόσωπα που ανέφερε ο μάρτυρας ως
πηγές πληροφοριών του.
Στο κείμενο της «Ελευθεροτυπίας» που
έχει σαν τίτλο «Οι εντυπώσεις Ζήση δη
μιουργούν αντιδράσεις», αναφέρεται συ
νοπτικά στην κατάθεση του μάρτυρα για
τις σχέσεις Λούβαρη και Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς και στην αναφορά των ονο
μάτων που του έδωσαν τις σχετικές πλη
ροφορίες για τα όσα έγραψε στο ΑΝΤΙ, ε
νώ αναφέρεται αναλυτικότερα στην διά
ψευση Λυκουρέζου για το ότι «δεν υπήρχε
καμία σχέση Κοσκωτά -Τσάτσου», κα
θώς και στην διάψευση του πρώην νομικού
συμβούλου του Κοσκωτά Θ. Βαρλάμη ως
προς τον ισχυρισμό του μάρτυρα οτι αυτός
ήταν η πηγή του εκδότη του «ΑΝΤΙ».
Διαψεύσεις και ρεπορτάζ εναρμονισμέ
να...
□
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Κ Α Θ Α Ρ Σ Η

Μ ΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ

του Ρεπόρτερ

Χ Ω ΡΙΣ Α ΡΧ Η Κ Α Ι ΤΕΛΟΣ
Πριν τρία χρόνια, οι πολίτες αυτής της χώρας ζούσαν, για άλλη μία φορά, κάτι αρκετά
οικείο τους: η πολιτική και ο δημόσιος βίος βιώνονταν ως ένα συνεχές και σωρευτικό
«σοκ». Αυτή την φορά, το σοκ δεν εκπορευόταν από κάποια εκτροπή από την πολιτική
ομαλότητα, αλλά από τον ριζικό κλονισμό κρίσιμων αρχών και κανόνων που ορίζουν
τυπικά το δημόσιο ήθος. Το σκάνδαλο Κοσκωτά, όπως κατ' οικονομίαν (καθόλου
τυχαία...) ονομάστηκε, είχε αρχίσει να εκδιπλώνεται σε όλη του την έκταση, την στιγμή
ακριβώς που ο γιος του πρωθυπουργού της χώρας και τ. υπουργός Γ. Παπανδρέου
δημοσιοποιούσε ένα τραπεζικό έγγραφο —διοχετευμένο από τον Κοσκωτά— στο οποίο
παρουσιαζόταν ως χρηματιζόί ενος μαζί με άλλα ιδιωτικά και δημόσια πρόσωπα.

Σ

ΗΜΕΡΑ, τρία χρόνια μετά, ύστερα
από τόσες και τόσες ανακατατάξεις
— που σχεδόν όλες γεννήθηκαν από
την σύγκρουση γύρω από τις έννοιες του
δημόσιου ήθους, της εντιμότητας και της
αρετής— και μετά από επτά μήνες εκτύλιξης της «μητέρας των δικών», τι γίνεται
με την κάθαρση; Σε ποιο βαθμό η έννοια
αυτή έχει διατηρήσει την σημασία της,
την δύναμή της και το βεληνεκές αναφο
ράς της; Εξακολουθεί’να διαθέτει εκείνη
την ισχυρή περιεκτικότητα, εξακολουθεί
να διατηρεί την αξία της ως όρος στον ο
ποίο διαμεσολαβούνταν και μέσω του ο
ποίου εξοικονομούνταν όλα σχεδόν τα διακυβεύματα του δημόσιου βίου;

Κάθαρση πολλώ ν
διαστάσεω ν...
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ εύκολη η απάντηση στο ε
ρώτημα σχετικά με την θέση, την αξία και
την τύχη της κάθαρσης· δεν είναι εύκολη η
τοποθέτηση της κάθαρσης σε όλες τις δια
στάσεις. Γιατί η κάθαρση είχε πολλές δια
στάσεις. Ήταν η δικαστική διάσταση αυ
τή που εδέσποσε των υπολοίπων. Επάνω
σε αυτή την διάσταση χαράχθηκε η διαχωριστική γραμμή στον κομματικό αντα
γωνισμό, αυτή η διάσταση αποτέλεσε τον
«σκληρό σκελετό» στον οποίον οικοδομήθηκε η στρατηγική των κομμάτων απέ
ναντι στον αντίπαλο, όσο και απέναντι
στους συνεχώς ψηφίζοντες πολίτες. Φρά
σεις όπως «οι κλέφτες θα πάνε φυλακή»,
ή, αντίθετα, «θα ’χουμε νέο διχασμό» ή10

ταν καλοδουλεμένες μορφές πολιτικής
προπαγάνδας, βασισμένης σε υπολογι
σμούς κόστους - ωφέλειας από τα ηγετικά
επιτελεία των αντιπάλων. Η δικαστική
εκδοχή της κάθαρσης λειτούργησε —πέρα
από όποιες προθέσεις, που λίγη σημασία
έχουν, επί του προκειμένου— ως αποτε
λεσματικός μηχανισμός χειραγώγησης
και απονεύρωσης, «αφομοίωσης» της Θε
σμικής και της πολιτικής διάστασης της
κάθαρσης.
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ «τιμωρία» παρείχε ένα
αποτελεσματικό μέσον για να «ταιριάξει»
η κάθαρση στο προσωποπαγές της πολιτι
κής που εξακολουθεί να κυριαρχεί στο ελ
ληνικό κοινό: το φυσικό «πρόσωπο» του
ηγέτη και των στελεχών του ήταν εκείνο
προς το οποίο έγειρε η κάθαρση. Και ήταν
αναμενόμενο, για όσους ήξεραν ότι στην
Ελλάδα το ατομικό και το συλλογικό, το
ιδιωτικό και το δημόσιο, ο φυσικός φορέας
και ο θεσμικός του ρόλος παραμένουν αξε
διάλυτα μεταξύ τους. Η προπαγάνδα της
ΝΔ, κυρίως, επέτυχε ακριβώς να προβά
λει την ατομική ηθική του μέσου Έ λλη
να, ως κύριο μέτρο και κανόνα σε μία υ
πόθεση που υπερέβαινε κατά πολύ την λο
γική των φυσικών αυτουργών της: το έγ
κλημα έγινε η κύρια αναλυτική κατηγορία
για την σκέψη του κοινού, και μάλιστα
συνοδευόμενη από παραλληλισμούς με
παραβατικές συμπεριφορές που αφορού
σαν την ηθική της ιδιωτικής ζωής των αυ
τουργών του «σκανδάλου Κοσκωτά» (βλ.
π .χ ., τα σενάρια με τις «ροζ ιστορίες»).
Η ΣΥΝΔΕΣΗ της κάθαρσης με τα πρό-

σωπα εκείνων που διέπραξαν το έγκλημα
της κλοπής εξοικονόμησε και άλλες ανάγ
κες, πέραν την αναζήτησης μίας αποτελε
σματικής φόρμουλας στον ανταγωνισμό
των δύο μεγάλων κομμάτων για την ε
ξουσία. Κατά τρόπο σχεδόν φυσιολογικό,
οι διαχωριστικές γραμμές αποκλειστικά
και μόνον περί την κλοπή και τους ενό
χους της, με τον προσωποπαγή διχασμό
που συνεπάγονταν, αναπαρήγαγαν την
μανιχαϊστική μορφή που προσλαμβάνει ο
δικομματισμός του καθεστώτος, αναπαράγοντας και τον ίδιο· ο μόνος που δεν το
κατάλαβε, ή το αντελήφθη αργά, εκείνος
ο οποίος πίστεψε ότι η δικαστική εκδοχή
της κάθαρσης θα είχε αποτέλεσμα την επ’
ωφελεία του απορρύθμιση του εγκαλούμενου, του ΠΑΣΟΚ, ήταν η Αριστερά. Αυτή
η δικομματική παγίωση ήταν μία ανακού
φιση στην κρίση που διαπερνούσε τις δύο
μεγάλες πολιτικές οικογένειες εκείνη την
εποχή.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, με την ίδια κίνηση, η
γενικότερη κρίση αξιών στην οποία είχε ε
κτεθεί το δεδομένο πολιτικό σύστημα και
καθεστώς, εύρισκε μία ανθεκτική ασφαλι
στική δικλείδα, αφού η απάλειψη του πο
λιτικού και θεσμικού μέρους της κάθαρσης
θα εξοικονομούσε από την αμφισβήτηση
και την αναθεώρηση μία σειρά από συστα
τικούς θεσμούς λειτουργίας αυτού του ί
διου του πολιτικού συστήματος. Ωστόσο,
η πίεσή του αποφεύχθηκε με το θεσμικό
και πολιτικό έλλειμμα της κάθαρσης. Εκφράσθηκε αλλιώς: ακριβώς με την υπέρ-

«Εξουσία ίσον συναλλαγή»
ΟΜΩΣ, αυτή η εικόνα της απορρύθμι
σης έχει σχέση και με την έκπτωση θε
σμών και αξιών. ΠΑΣΟΚ και ΝΔ κινήθη
καν στα πλαίσια της «σύγχυσης» των πο
λιτικών και ποινικών ευθυνών της ατομι
κής και της πολιτικής ευθύνης όχι από
«λάθος» (όπως λέει η «Ελευθεροτυπία»
της Κυριακής 27 Οκτωβρίου, σε ανυπό
γραφο άρθρο της), αλλά κατόπιν επιλο
γής: το πολιτικά εκμεταλλεύσιμο λαϊκόν
άσμα «όλοι τα πιάνουνε χοντρά» δημιουργήθηκε από αφορμή και μόνον την υπόθε
ση Κοσκωτά· στην ουσία, εκπορεύεται α 
πό μία μακρόχρονη παράδοση παγιωμένων αντιλήψεων των πολιτών περί της συνωνυμίας της εξουσίας με την συναλλαγή,
αντιλήψεων που συνδέονται με έντονη δυ
σπιστία για τους πολιτικούς, τα κόμματα
και την εκάστοτε κυβέρνηση.
ΗΤΑΝ εφικτό λοιπόν και προσοδοφόρο
για την ΝΔ, αλλά και για την Αριστερά
να δουλέψουν στο μοτίβο της πελατειακής
σχέσης συμφέροντος μεταξύ Κοσκωτά και
Α. Παπανδρέου, αφού οι πολίτες τελούν
σε σχέσεις πελατειακής συναλλαγής, της
μίας ή της άλλης μορφής, με την πολιτική
και τους πολιτικούς, και αφού ο ίδιος ο
τότε πρωθυπουργός είχε δείξει «κατανόη
ση» για τα «δωράκια» που κρατικοί λει
τουργοί, την εποχή της δικής του πολι
τείας, έπαιρναν ως αντάλλαγμα των υπη
ρεσιών που πρόσφεραν σε «πελάτες» τους.
‘
'
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Έτσι, στην περίπτωση του «σκανδάλου
Κοσκωτά», ο μονοσήμαντα δικαστικός
χειρισμός του αποτελούσε αυτόχρημα πο
λιτική επιλογή, και για τους παραπάνω
λόγους. Ταυτόχρονα ο δικαστικός χειρισμός στην ουσία στηριζόμενος και ταυτόχρονα επιβεβαιώνοντας σήμερα την πελατειακή αντίληψη περί (ανήθικης) εξουσίας

II ΔΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΑΘΑΡΣΗ

μετρη κομματική πόλωση μεταξύ των δύο
μεγαλύτερων και οργανικότερων ως προς
το καθεστώς πολιτικών χώρων, αλλά και
με τον ιδιότυπο αποκλεισμό ενός μεγάλου
τμήματος της οργανωμένης δύναμης του
ΠΑΣΟΚ από την πολιτική διαδικασία (ας
θυμηθεί κανείς τι σήμαινε για τους ακτιβιστές του ΠΑΣΟΚ, την εποχή εκείνη, το
να δηλώνουν δημοσίως την «πίστη» τους
στον Α. Παπανδρέου). Η σημερινή εικόνα
μιας συνολικής απορρύθμισης των μηχα
νισμών πολιτικού ελέγχου και ενσωμάτω
σης των κοινωνικών στρωμάτων, δεν εί
ναι ξένη και προς την πόλωση αυτή που
προκλήθηκε από την ηγεμόνευση της προ
σωποπαγούς δικαστικής εκκαθάρισης του
«σκανδάλου Κοσκωτά», στο σκέλος που
αφορούσε τις σχέσεις του προς την τότε
κυβέρνηση.

«Ελευθεροτυπία»: Ουδεμία αντίφασις;
Η Κυριακάτικη Ελευθεροτυ
πία της 27ης/10 θυμήθηκε να
απαντήσει τώρα στην παρατή
ρηση του Ειδικού Δικαστηρίου
ότι «αν ο εκδότης της "Ε ” είχε

καταθέσει στις ανακριτικές
και εξεταστικές αρχές όσα κα
τέθεσε στο Ειδικό Δικαστήριο
ίσως η δίκη να μην είχε γίνει».
Για να πείσει μάλιστα παντε
λώς ότι ο κ. Τεγόπουλος δεν
παρουσίαζε καμιά αντίφαση με
ταξύ των τότε αναγραφομένων
και των σήμερα κατατιθέμε
νων, προσέφυγε και στην συνεπικουρία του συνηγόρου του Γ.
Πέτσου, καθηγητή κ. Κατσαντώνη: «ουδεμία αντίφασή σας
δ ι α π ί σ τ ω σ α . Μάλιστα, στο

που έχει το κοινό, αναπαράγει τους όρους
του πελατειακού χειρισμού του δημόσιου
χρήματος και της εξουσίας αφού αυτός ο
χειρισμός δεν συνοδεύεται από πολιτικές
και θεσμικές παρεμβάσεις διάρρηξης του
πελατειακού δικτύου.
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ δυνατόν, λοιπόν, να ομιλεί κανείς για σύγχυση ποινικής και πολι
τικής ευθύνης, που υποτίθεται ότι από
«λάθος» διέπραξαν όλες οι ηγεσίες εκείνης
της εποχής, την στιγμή που η υπόθεση
αυτή είχε σχέση με παραβατικούς χειρι
σμούς δημόσιου χρήματος σε πλαίσια σχέ
σεων καθόλα πολιτικών (παράδειγμα: η
εκμετάλλευση του εκδοτικού μηχανισμού
του Κοσκωτά από το ΠΑΣΟΚ);

Το άθιχτο του καθεστώτος
Η ΘΕΣΜΙΚΗ και πολιτική διάσταση
της κάθαρσης παρελείφθη. Τα ελάχιστα
νομοθετήματα με αντικείμενο την διαφά
νεια στον δημόσιο τομέα που υιοθετήθη
καν από την κυβέρνηση Τζαννετάκη, τσα
λακώθηκαν από την μετέπειτα εξουσία
της Ν Δ. Οι διοικητές των ΔΕΚΟ θα εξα
κολουθήσουν να αποτελούν ένα πανίσχυρο
πλεονέκτημα πολλαπλής χρήσεως στην
διάθεση τον εκάστοτε πρωθυπουργικού
περιβάλλοντος. Οι πολίτες δεν έχουν κα
μιά δυσκολία να προεκτείνουν και στην
κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη όσα κατα
μαρτυρούνται στο «αμαρτωλό πράσινο
κράτος», όταν βλέπουν την πορεία του
άλλοτε εκλεκτού του Α. Παπανδρέου επι
χειρηματία Σ . Κόκκαλη να συνεχίζεται
μετ’ επαίνων επί σημερινής κυβερνήσεως,
και να διαγράφει την γνωστή «κοσκωτι-

δισέλιδο εκείνο άρθρο αναφέρονται χαι τα εξής: «Το κατη

γορητήριο, βάσει του οποίον
παραπέμφθηκαν ο Ανδρέας
και οι άλλοι στο Ειδικό Δικα
στήριο και το οποίο σννέταξε η
Βουλή, στηρίχθηκε στα όσα έ
γραφαν τότε ο "Ελεύθερος Τύ
πος ”, το "ΑΝΤΕ' και άλλα έν
τυπα και όχι στα όσα αποκά
λυπτε και κατάγγελε η " Ε '\.
Να σχολιάσουμε; Να σχο
λιάσουμε δηλαδή, τι; Ό λα ε
κείνα που αναπτύσσει σε δύο ο
λόκληρες σελίδες της η «Ελευ
θεροτυπία» και είναι στην ουσία
μία καλοδιατυπωμένη «συγ
γνώμη»;

κή» τροχιά. Και, ασφαλώς, η καταδίκη
του Αθανασόπουλου δεν εμποδίζει τους
σημερινούς αρμόδιους να εξάγουν στην
ΕΟΚ ως ελληνικά πορτοκάλια τα σακκιά
με τις πατάτες που εισήγαγαν από την Αί
γυπτο (βλ. σχετικό δημοσίευμα του πε
ριοδικού «Επτάμισυ», Παρασκευή 25
Οκτωβρίου).

Ρυθμίσεις που δεν έγιναν
ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ μόνον οι αμετάλλα
κτοι θεσμοί που διαιωνίζουν αυτές τις
«στρεβλώσεις» στις σχέσεις των ιδιωτι
κών συμφερόντων με τους φορείς της δη
μόσιας εξουσίας· αυτοί λειτουργούν ως α
πλοί υποδοχείς, ως αγωγοί για λήψη α
ποφάσεων, η αφετηρία των οποίων βρί
σκεται σε μιαν ελληνότροπη εκδοχή του
πολιτικότατου κορπορατισμού (εκτός και
αν οι συντεχνίες, όπως λέει ο Κ. Μητσοτάκης, συνεχίζοντας τον Α. Παπανδρέ
ου..., βρίσκονται στους προνομιούχους
των μισθωτών μόνον ή κυρίως). Είναι ένα
πλήθος ρυθμίσεων στον πολιτικό και θε
σμικό τομέα που θα έπρεπε να έχουν γίνει
για να αποκατασταθεί το δημόσιο ήθος, η
διαφάνεια, η χρηστή διοίκηση· αυτές οι
ρυθμίσεις όμως θα ισοδυναμούσαν με ριζι
κές ανατροπές, τις οποίες δεν μπορούν να
επωμισθούν οι πολιτικοί σχηματισμοί που
κυβερνούν με την δύναμη ακριβώς που ο
αδιαφανής ιστός της οικονομίας με την
πολιτική παρέχει σε όσους έχουν την εξου
σία της πολιτικής απόφασης. Ας μην λησμονείται δε, ότι ήταν επί κυβερνήσεως
Ζολώτα που η συμφωνία και των τριών
πολιτικών κομμάτων για την σύναψη
11

συμφωνίας Κόκκαλη - OTE κατέδειξε την
πράγματι οικουμενική συναντίληψή τους
για τις προνομιακές σχέσεις κάποιων ι
σχυρών ιδιωτικών ομάδων με το δημόσιο
χρήμα. Ή ταν λίγους μόλις μήνες μετά
την παραπομπή των στελεχών του ΠΑΣΟΚ για το «σκάνδαλο Κοσκωτά»...
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ όμως με την μόνη ευδοκιμήσασα διαδικασία της κάθαρσης, την
δικαστική; Ποια είναι η εικόνα σήμερα
του Ειδικού Δικαστηρίου, μετά από επτάμισυ μήνες δίκης; Αυτά και άλλα συναφή
ερωτήματα έχουν πολλές πτυχές, η εξέτα
ση των οποίων θα ισοδυναμούσε με έναν
εξίσου πολυεπίπεδο απολογισμό όλων αυ
τών των μηνών της «μητέρας των δι
κών». Εδώ μπορούν να γίνουν απλώς λί
γες παρατηρήσεις, τελείως ενδεικτικές, σε
αναφορά προς ορισμένα μείζονα ερωτήμα
τα: μπορεί η δικαστική παραπομπή να συ
νεισφέρει στην κάθαρση; Μπορούν οι δι
καστές, σε μία τέτοιας υφής υπόθεση, να
τελεσφορήσουν στο έργο τους; Μπορεί ο
νόμος περί ευθύνης των υπουργών να λύ
σει από μόνος του την αντίφαση που τον
γέννησε, δηλαδή το να δικάζονται φορείς
δημόσιας εξουσίας για αδικήματα κοινά,
ως προς τον ορισμό τους, με τους ιδιώτες
υπόδικους του κοινού ποινικού νόμου, αλ
λά με ξεχωριστή διαδικασία; Μπορεί να
δικάζεται μία συγκεκριμένη σχέση πολιτι
κής και εξουσίας; Και αν ναι, μπορεί να υ
πάρξουν τα πειστήρια, τα σχεδόν φυσικά,
απτά, ορατά πειστήρια που απαιτεί ο νό
μος για τις αποδείξεις της ενοχής;
ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΓΡΑΦΕΙ από τις στήλες,
αυτού του περιοδικού ότι ο κατακερματι
σμός του «σκανδάλου Κοσκωτά» σε επιμέρους δίκες δεν αποτελούσε την σωστό
τερη διαδικασία για την διαλεύκανσή του,
αφού στην προκειμένη περίπτωση το όλον
δεν μπορεί να διαχωριστεί από τα μέρη
του και τανάπαλιν. Έ χ ει επίσης γραφτεί
ότι πολλά κρίσιμα πρόσωπα στο σκάνδα
λο αυτό παραλείφθηκαν από την διαδικα
σία της εκκαθάρισής του, ακόμα και υπό
την ιδιότητά τους ως προνομιακοί μάρτυ
ρες. Ομως υπάρχουν σημαντικότερες
πτυχές. Από την προδικασία κατεδείχθη
ότι η «ανεξάρτητη Δικαιοσύνη» λίγα
πράγματα μπορούσε να κάνει σε κρίσιμες
φάσεις, για να αποδείξει ότι αξίζει αυτόν
τον τίτλο της.

Πολιτική χειραγώγηση
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ χειραγώγηση της δικα
στικής διαδικασίας δεν παρουσιάστηκε μό
νο με την μορφή της υπονόμευσής της μέ
σω του αιτήματος για «πολιτική λύση»
και μάλιστα από παράγοντες του Ειδικού
Δικαστηρίου αγορεύοντες μέσα σε αυτό το
ίδιο: πολιτική χειραγώγηση της χειριστής
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μορφής ήταν, π .χ ., και η «δικονομική»
ερμηνεία που έδωσε ο Κ. Μητσοτάκης
για το υπόμνημα του Α. Παπανδρέου
προς τον Ανακριτή (ήταν Πρωθυπουργός
ο κ. Μητσοτάκης τότε..., και του άρεσε
να κάνει και τον νομοθέτη γιατί, δηλαδή,
προνόμιο ορισμένων μόνον είναι να τσα
λακώνουν τα ελάχιστα που έμειναν όρ
θια;). Στην πολιτική παραπέμπει ο σχε
δόν σταθερός συσχετισμός πλειοψηφίας μειοψηφίας στις «διαδικαστικές» αποφά
σεις που παίρνουν οι δικαστές. Ο ίδιος ο
πρόεδρος του Δικαστηρίου συμπυκνώνει

Το λαϊκόν άσμα «όλοι τα
πιάνουνε χοντρά» είναι προϊόν
όχι της εποχής Κοσκωτά, αλλά
μιας μακρόχρονης πελατειακής
πρακτικής, όπου η εξουσία και η
πολιτική βιώνονται ως
«συναλλαγή»

στην ιδιότητά του αυτή πολιτικές επιλο
γές και πολιτικούς συσχετισμούς.
ΚΑΙ ΜΙΑ σειρά μάρτυρες, με πρώτον
από όλους τον εκδότη του «Έθνους» πο
λιτική ασκούσαν όταν κατέθεταν ότι αυτά
που έγραφαν οι εφημερίδες τους τους κρί
σιμους μήνες του 1988 (καταφερόμενες
εντονότερα από ό,τι οι τότε αντιπολιτευό
μενες εφημερίδες εναντίον του Α. Παπαν
δρέου προσωπικά) ήσαν «υπερβολές», οι
οποίες οφείλονταν στην «υψηλή θερμο
κρασία των ημερών»! (Το μόνο που δεν
εξήγησαν ήταν το γιατί υπήρχε και πώς
δημιουργήθηκε αυτή η «υψηλή θερμοκρα
σία»...).

Ο Κοσκωτάς «ξέρει»...
ΟΜΩΣ, αν με τέτοιες συμπεριφορές το
κύρος της δίκης δεν προστατεύθηκε και η
διαδικασία της δεν βοηθήθηκε, υπήρχαν
και άλλες συμπεριφορές που εξευτέλισαν
τελείως την δίκη. Και αυτό ισχύει για την
χειρονομία του «Ελ. Τύπου», π .χ ., να
στείλει μια κούτα «πάμπερς» στο Δικα
στήριο για να διαπιστωθεί πόσα πεντοχί
λιαρα χωρούσαν μέσα. Αυτό ισχύει για
την συγκεκριμένη συμπεριφορά που επιδείχθηκε από μάρτυρες που το 1989 είχαν
ξεσηκώσει το πανελλήνιο με τις «μαρτυ
ρίες» τους (όπως οι σωματοφύλακες, οι ο
δηγοί και όλος αυτός ο κόσμος των υπηρε
τών του μεγαλοαπατεώνα), ενώ τώρα υ
πέπιπταν σε σωρεία αυτοαναιρέσεων ή
διαψεύδονταν μεταξύ τους, με αποτέλε

σμα να ενισχύεται η άποψη του «στημέ
νου» μάρτυρα* ας σημειωθεί μάλιστα ότι
πρόκειται για μία ομάδα μαρτύρων που,
για πολλούς από το κοινό, δεν είναι υπο
χρεωτικά συνώνυμη της εντιμότητας και
της ακεραιότητας. Η διασύνδεση δε ορι
σμένων από αυτούς τους μάρτυρες με το
κόμμα της Ν Δ αποτέλεσε έναν πρόσθετο
παράγοντα αμφισβήτησης των κινήτρων
αλλά και της υπόστασης των όσων ισχυρί
ζονταν.
ΕΚΕΙΝΟΣ, βέβαια, που έδωσε την χα
ριστική βολή στην δικαστική κάθαρση ή
ταν ο Κοσκωτάς. Συγκεντρώνοντας αντι
φατικά στο πρόσωπό του την ιδιότητα του
απατεώνα και μαζί του σημαντικότερου
γνώστη της υπόθεσης, τίναξε κυριολεκτι
κά στον αέρα όχι μόνον τα όσα είχε ισχυ
ριστεί κατά καιρούς — πιστώνοντας έτσι
την πεποίθηση ότι αποτελεί «σκοτεινό
πρόσωπο» και περίπτωση καθ’ έξιν ψεύ
τη— αλλά και σημαντικά σημεία της ου
σίας της παραπομπής. Η τακτική του Κο
σκωτά να επιμένει χωρίς να προσκομίζει
αποδείξεις στην κατηγορία του χρηματισμού του Α. Παπανδρέου και στην ανα
σκευή αυτής της κατηγορίας για τον κ.
Πέτσο (εδώ, είναι σε αγαστή σύμπνοια με
τον Π. Βακάλη, πράγμα καθόλου περίερ
γο αν συνεκτιμηθεί και η στάση άλλων
παραγόντων της δίκης στο ζήτημα αυτό),
στην ουσία κατακερματίζει το ήδη κερματισμένο αντικείμενο της δικαστικής εκκα
θάρισης του σκανδάλου. Αυτό σημαίνει,
βέβαια, ότι ο Κοσκωτάς μπορεί να «παί
ζει» πολλαπλά: εξοικονομείται προς ορι
σμένους ενώ επικεντρώνεται σε άλλους
και αυτό του επιτρέπει να λειτουργήσει ί
σως αύριο ως άνθρωπος που «ήξερε πολλά
αλλά δεν μίλησε» — τόσο γ ι’ αυτούς που
κατηγορεί όσο και γ ι’ άλλους που «απαλ
λάσσει». Η στάση του αυτή προϋποθέτει,
αλλά και συνεπάγεται, μία εκβιαστική
λογική κατά πάντων και για τα πάντα, με
αποτέλεσμα να είναι ίσως για πολύ καιρό
ακόμη κεντρικό πρόσωπο για την Ελλά
δα...
Η ΤΑΚΤΙΚΗ αυτή του μεγαλοαπατεώ
να καταγράφεται ως ένα από τα αδιέξοδα
(εξ αρχής πιθανολογούμενο) της δικαστι
κής κάθαρσης, και ως αναπόφευκτο τίμη
μα που υποχρεώνεται να πληρώσει ένα
κατηγορητήριο στηριζόμενο, κατ’ ανάγκη
σε «πειστήρια» αναξιόπιστων προσώπων*
ταυτόχρονα όμως, η τακτική του Κοσκω
τά εγγράφεται και ως υπονόμευση αυτού
του ίδιου, όσο και εκείνων που θα θελήσουν αύριο να κάνουν «ρελάνς» αξιοποιώντας αυτά που υποτίθεται ότι έχει
αλλά δεν «τα βγάζει» σήμερα: γιατί αύριο
ένα χαρτί που θα «βγάλει» από το «αρ
χείο» του ο Κοσκωτάς να γίνει πιστευτό

Το «παρεμπίπτον» στοιχείο
ΗΔΗ, ΑΥΤΟ που εμφανίζεται στον Τ ύ
πο ως επικρατέστερη εκδοχή στην έκβαση
της δίκης με τα μέχρι σήμερα δεδομένα εί
ναι η αθώωση του Α. Παπανδρέου με την
μία ή την άλλη μορφή της. Διότι το πιο ι
σχυρό χαρτί από την πλευρά του Κοσκωτά, το ιδιόγραφο (όπως ο ίδιος ισχυρίζε
ται) σημείωμα του Α. Παπανδρέου, με το
οποίο δίνονταν «οδηγίες» στον Κοσκωτά
για τον τρόπο που θα κατέθετε χρήματα
επ’ ωφελεία του τ. πρωθυπουργού, υπονομεύθηκε από τον ίδιο τον «δόκτορα» ό
ταν δεν προσκόμιζε κανένα τραπεζικό πει
στήριο ακόμα και για το αν πράγματι έγι
νε αυτή η κίνηση χρημάτων. Και ας μην
προβάλλεται το επιχείρημα ότι αυτό ήταν
ένα ζήτημα «εκτός κατηγορητηρίου» ή
«παρεπίμπτον». Και, κυρίως, ας μην επιχειρείται να θεμελιωθεί σε αυτή την άποψη περί «παρεμπίπτοντος» ένας ολόκλη
ρος συλλογισμός που συνοψίζεται στο ότι
αυτό το ζήτημα ήταν αφορμή για να γίνει
«εθνικό κουκούλωμα» των ευθυνών του
Α. Παπανδρέου.
ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ και στον τελευταίο
πολίτη αυτής της χώρας ότι το «ιδιόγρα
φο σημείωμα Παπανδρέου» αποτελούσε
μέχρι τώρα το ισχυρότερο πειστήριο για
τον «χρηματισμό» του από τον μεγαλοα
πατεώνα. Αυτοί δε που ισχυρίζονται τώρα
ότι είναι εκτός κατηγορητηρίου και παρεμπίπτον (με πρώτον από όλους τον «Ε
λεύθερο Τύπο») κίνησαν γη και ουρανό
για να αποδείξουν μία σειρά στοιχείων
σχετικών με τον λογαριασμό και την εται
ρεία για την οποία υποτίθεται ότι ο Κο-

« Εθνος» εξαιρετικά

Τέλος, ο Δ. Τσοβόλας κα
τέθεσε έγγραφο ακο to ο
κοίο κροκύκτει οτι τον
Νοέμβριο
κή Γραμματεία Ακοδημου
Ελληνισμού συμφώνησενα
προμηθεύει to κεριοδικο
«Αντί» σε 2» οργανώσεις
too εξωτερικού, μβζτ με
τεύχη προηγούμενων ετών,
συνολικού ύφους 524.000

δρχ.

σκωτάς κατέθεσε («προς χρήση» του τ.
πρωθυπουργού) 8,5 εκ. δολάρια. Ό πω ς
δόθηκε και μάχη για την γραφολογιλή ε
ξέταση του σημειώματος το οποίο, ση
μειωτέου, κατατέθηκε στην διαδικασία ε
νώπιον του ακροατηρίου και — μολονότι
πολύ ισχυρό ως «ατού»— παρέμενε ανα
ξιοποίητο από τον Κοσκωτά δυόμισυ ολό
κληρα χρόνια προδικασίας...
ΚΑΙ ΑΣΦΑΑΩΣ δεν έχει τίποτα το
«περίεργο» (δεν σημαίνει δηλαδή «κου
κούλωμα») στην συμπεριφορά όλων των
παραγόντων της δίκης απέναντι στον με
γαλοαπατεώνα την Πέμπτη 24 Οκτω
βρίου, συμπεριφορά που συνοψίστηκε στην
περιφρονητική φράση του Προέδρου Β.
Κόκκινου «να πάει εκεί απ’ όπου ήρθε» ο
Κοσκωτάς. Ό ταν ο μεταλοαπατεώνας
εννοεί ότι μπορεί να βρίζει το Ειδικό Δ ι
καστήριο με το γνωστό ύφος του, προσκο
μίζοντας βεβαιώσεις αμφιβόλου ηθικής
ποιότητας ανθρώπων και φορέων για να
αντικρούσει απόφαση του Ανώτατου Δικαστήριου της Μ. Βρετανίας, τότε είναι
δικαιολογημένη ακόμη και η κλωτσηδόν
αποπομπή του από την αίθουσα του Δικα
στηρίου. Οι αντίθετα φρονούντες, όσοι δη
λαδή υπονοούν ότι την Τετάρτη και την
Πέμπτη 23 και 24 Οκτωβρίου στήθηκε
στο Ειδικό Δικαστήριο το σκηνικό του
«κουκουλώματος», αν δεν το κάνουν για
λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, επιδει
κνύουν τον ίδιο σεβασμό με εκείνον του
Κοσκωτά απέναντι στο θεσμό του Ειδικού
Δικαστηρίου, όσο και αν διαβεβαιώνουν
ότι το σέβονται. Εξάλλου, ας μην λησμο
νούν ότι είναι πολλά που ο Κοσκωτάς υποσχέθηκε να προσκομίσει στις βαλίτσες
και την «ογκώδη τσάντα» του για να «τη
γανίσει» τους κατηγορούμενους, και τώρα
διαμαρτύρεται ο ίδιος επειδή δεν του δί
νονται διάφορα «πειστήρια» που ζητά να
του δίνουν: ένας απατεώνας δεν είναι τί
ποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο α 
πό όσα υποδηλώνει ο όρος...

Καχυποψία και αμφιβολίες
ΜΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ, όμως, σαν αυτή που
είδαμε τις τελευταίες προ της εθνικής εορ
τής ημέρες στο Ειδικό Δικαστήριο δεν ση
μαίνει ασφαλώς ότι «όλα» στο εξής θα επανέλθουν στην «φυσιολογική τάξη»
τους, ότι αποκαταστάθηκαν οι θεσμοί, το
ήθος και η διαφάνεια, με μία αθώωση του
Α. Παπανδρέου. Δυστυχώς για τους θε
σμούς και για τα δικαζόμενα πρόσωπα
αυτής της «μεγάλης Δίκης», οι αμφιβο
λίες, τα ερωτηματικά αλλά και τα χτυπή
ματα κάτω από την ζώνη μάλλον δεν
μπορούν να αποκλεισθούν. Αυτή η δίκη θα
αφήσει πολλές ουρές πίσω της.
ΤΟ ΚΥΡΟΣ, π .χ ., του Ειδικού Δικα
στηρίου δεν αποκαθίσταται με μία απόφα
ση που, επειδή θα στηρίζεται σε όσα διαμείφθηκαν στην αίθουσά της ή και επειδή
θα συναντά ενδεχομένως την επιδοκιμα
σία ορισμένων από τους κατηγορούμε
νους, θα έχει αποτέλεσμα να μην αποκαλείται πλέον το Ανώτατο Ειδικό Δικα
στήριο Υπουργοδικείο — φέρνοντας πό
λωση μέσα από μνήμες διχασμού των η
μερών του ’22.
ΑΥΤΗ ΤΗΝ αίσθηση μετέφερε ακριβώς
ο κ. Κόκκινος όταν με αρνητικό τρόπο
ρωτούσε μάρτυρα: «εσείς πιστεύετε ότι ό
σοι κατέθεσαν εδώ διευκόλυναν την δια
λεύκανση της υπόθεσης;»· αυτή η αίσθηση
υπάρχει στο κοινό από την εικόνα του
ψεύδους που χαρακτήριζε τις καταθέσεις
του ίδιου του Κοσκωτά, και όχι μόνον
στην αίθουσα του Δικαστηρίου* η ίδια ει
κόνα της καχυποψίας και αμφιβολίας ανα
δύεται και από παλαιότερα, τότε που το
«θάρθει ή δεν θάρθει ο Κοσκωτάς» συνδε
όταν άμεσα ή έμμεσα με την αίσθηση κά
ποιας πολιτικής συναλλαγής.
ΕΞ ΑΛΛΟΥ αυτή η δίκη είναι «μεγά
λη» επειδή δικάζονται φορείς εξουσίας με
κατηγορίες ηθικής τάξεως* και αυτό ση
μαίνει ότι το κοινό δεν την παρακολουθεί

Αυτά σημείωνε το « Έθνος» την Τρίτη 22/10 , παίρνοντας την αφορμή από το «ντοκουμέντο» το
οποίο παρουσίασε ο Δ. Τσοβόλας και στο οποίο εμφανιζόταν το ΑΝΤΙ να ενισχύεται με 524.000 δρχ.
τον μήνα Νοέμβριο του 1989 από την Γ. Γ. Αποδήμου Ελληνισμού.
Την επομένη, το «ΕΘΝΟΣ» παρέλειψε να γνωστοποιήσει στους αναγνώστες του ότι με επιστολή
του προς το Ειδικό Δικαστήριο ο επί Οικουμενικής γ. γ. Αποδήμου Ελληνισμού κ. Δ. Φίλης, ση
μείωνε ότι εκτός από το ΑΝΤΙ άλλα έξι (6) περιοδικά είχαν λάβει επιχορηγήσεις για συνδρομές σε ομογενειακές οργανώσεις του εξωτερικού «καθώς και για την εξοικονόμηση δαπανών από την
Γ Γ Α Ε ».

Αλήθεια τι να σήμαινε αυτό το «εξοικονόμηση δαπανών» ; Μήπως το πολύ απλό ότι το ένα από τα
7 περιοδικά, ο «Νόστος» (το οποίο είχε τον Νοέμβριο του ’89 το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων) είχε
πάρει το αμέσως προηγούμενο διάστημα (Μάρτιος ’88 έως Μάιος ’89) 46 εκατ. δραχμές; Και μή
πως το «Έθνος» ή ο κ. Τσοβόλας μπορούν να μάθουν ποιος είναι ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ που πήρε
αυτό το ποσόν μετά την υπογραφή των κ.κ. Ειρήνης Λαμπράκη, Θ. Στάθη, Φ. Πετσάλνικου και Αν
τιγόνης Καραλή -Δημητριάδη;
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ως γνήσιο; Αλλά και αν γίνει πιστευτό,
ποιος θα διανοηθεί τόσο ανέξοδα να το αξιοποιήσει, χωρίς να κατηγορηθεί με τον
ίδιο τρόπο που ο Α. Παπανδρέου κατηγορείται για, έστω και μόνον, πολιτική συ
ναλλαγή με τον απατεώνα και για υπονό
μευση θεσμών;

μόνον στις οθόνες, δεν υπάρχει δηλαδή το
κοινό από την μία πλευρά και το Δικαστή
ριο από την άλλη: το κοινό συμμετέχει
και σε μία άλλη επικοινωνία, εκείνην μέ
σω του Τύπου — και ο τελευταίος ερμή
νευε εξαρχής ευθέως πολιτικά ό,τι διαμει
βόταν περί την υπόθεση Κοσκωτά, ενισχύοντας τις αμφιβολίες, τα ερωτηματικά
και την καχυποψία. Γ ι’ αυτούς και πολ
λούς άλλους λόγους, λοιπόν, όλοι γνωρί
ζουν πλέον ότι το κύρος ενός ύπατου θε
σμού όπως το Ειδικό Δικαστήριο και η
εμπιστοσύνη περί την «ανεξάρτητη Δι
καιοσύνη» δεν μπορούν να αποκαταστα
θούν με κριτήρια τυπικά, ακόμη και αν
αυτά ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν από
την όλη δικαστική διαδικασία, με την τυ
πικότατη συμπεριφορά που επέδειξαν οι
περισσότεροι από τους παράγοντές της.

Το άδηλο μέλλον
ΜΕΝΟΥΝ, όμως, ακέραια, και τα ερω
τηματικά, τα τεράστια ερωτηματικά και
οι αμφισβητήσεις γύρω από θεσμούς πολι
τικής εξουσίας, όπως είναι ο πρωθυπουργικός, η σχέση του κόμματος με την εξου
σία, οι σχέσεις της τελευταίας με την έν
νοια του «συμφέροντος» και την πολυσχι

δή ιδέα του δημόσιου ήθους. Μένουν τα ε
ρωτηματικά, δηλαδή για τις πολιτικές ευ
θύνες. Αυτές δεν είναι «ήδη ιστορικές ευ
θύνες» όπως αρέσκεται να ισχυρίζεται ο
Χρ. Τεγόπουλος στην «Ελευθεροτυπία»
(2 7 /1 0 /9 1 ).
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ όλο το πλέγμα των ε
ξουσιαστικών θεσμών να αποδοθεί άσπιλο
στην «κοινή γνώμη» για τον λόγο ότι οι
ευθύνες των φορέων αυτού του πλέγματος
στο «σκάνδαλο Κοσκωτά» δεν είναι μεγέ
θη που αφορούν σε κάποιο ανεπίστρεπτο
παρελθόν* αντίθετα, εγγράφονται — όπως
εξάλλου πολλά από τα μεγέθη εξουσίας—
ως επικείμενα ή ενδεχόμενα του παρόν
τος: τίποτε δεν άλλαξε στους θεσμικούς, ι
δεολογικούς και πολιτικούς όρους που
«παροχέτευσαν» και πρόβαλαν στον δη
μόσιο χώρο τα σχέδια και τις φιλοδοξίες
ενός αεριτζή «δόκτορα» ■αυτός σύναψε έ
να πελατειακό συμβόλαιο με διάμεσο .το
δημόσιο χρήμα και με πάτρωνες οι οποίοι
θα αξιοποιούσαν αυτή την σχέση για να
προσπορισθούν πολιτικό όφελος, εδραιώ
νοντας μία μονοπαγή και κλειστή δομή ε
ξουσίας στον κρισιμότατο χώρο του επηρεασμού της κοινής γνώμης. Αυτό ακρι
βώς είναι το περίφημο «κλίμα» που δη

μιούργησαν οι κυβερνήσεις εκείνης της ε
ποχής και που «άνοιξε όλες τις πόρτες»
στον «αυτοδημιούργητο» απατεώνα.
ΤΟ ΟΤΙ ΑΥΤΟ το «κλίμα» δεν μπορεί
να δικασθεί, δεν σημαίνει ότι αυτομάτως
ανήκει στο παρελθόν, ή ότι αποτελεί προ
νόμιο ενός μόνον πολιτικού χώρου, ή ακό
μη ότι αφήνει αδιάφορο ή ακόμη επιδοκι
μάζεται από ένα μόνο μέρος του εκλογι
κού σώματος. Και, βεβαίως, προκειμένου
να αποσεισθούν οι πολιτικές ευθύνες, να α
νατραπεί αυτό το «κλίμα», θα έπρεπε να
είχαν παραιτηθεί οι τότε κυβερνώντες.
ΤΟ ΟΤΙ ΑΥΤΟ δεν έγινε αποτελεί ένα
ακόμη, μεταξύ πολλών άλλων, δείγμα ό
χι μόνον του ότι το αίτημα της πολιτικής
κάθαρσης θα εγγράφεται για πολύ ακόμη
καιρό στο παρόν, αλλά και του ότι οι συγ
κεκριμένες δομές και φορείς εξουσίας στην
Ελλάδα δεν μπορούν να αυτοκαθαρθούν,
αφού αυτό θα ισοδυναμούσε με αυτοχει
ρία. Και γ ι' αυτόν ακριβώς τον λόγο το
ενδεχόμενο να κατηγορηθεί η σημερινή
κυβέρνηση, μέσω κασσετών, χειρογρά
φων σημειωμάτων κ .τ.λ ., ή αλλιώς, σαν
αυτουργός μιας άλλης συναλλαγής κάθε
άλλο παρά εκ των προτερων απίθανο να
συμβεί είναι.
□

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Η ΓΕΝΕΣΗ
ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ

Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ αποτελεί ένα σημαντικό έργο
για την φύση της Σοβιετικής Ένωσης και την εξέλιξη της ρώσικης επα
νάστασης. Την ώρα που ο σοβιετικός ολοκληρωτισμός πνέει τα λοίσθια,
αυτό το πρωτοποριακό βιβλίο καταγράφει τις φιλοσοφικές, ιστορικές,
οικονομικές και πολιτισμικές αιτίες της μετεξέλιξης.
Ο Κώστας Παπαϊωάννου (1925-1981) υπήρξε ένας μεγάλος φιλό
σοφος και θεωρητικός που έζησε και δίδαξε στη Γαλλία. Οι Εναλλακτι
κές Εκδόσεις εγκαινίασαν την έκδοση των απάντων του στα ελληνικά
αρχίζοντας από την διεισδυτική κριτική του στο μαρξισμό με τα βιβλία Ο
μαρξισμός σαν ιδεολογία και το Κράτος και φιλοσοφία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Κ Ο ΙΤ Α Σ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΚΡΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ο διαλονος
Μ αρξ-Χεγκε*
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•Περίοδος B'

αντί

• Χρόνος 18ος
• Τεύχος 478
Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 1991
Δρχ. 250
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60 · 115 21 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 72.32.713 - 72.49.300
72.32.819 - 72.48.240
FAX: 72.26.107 - TELEX: 214179 ANTI

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α
ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Μια φορά κι έναν καιρό

24-30

Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Στην ΝΔ μια φορά ήταν ένας μόνος
του. Στο ΠΑΣΟΚ, πολλοί αντάμα και καθένας μόνος του μετά τον
έναν και μοναδικό. Στον ΣΥΝ, όπου λαλούν πολλοί κοκόροι...

ΛΑΥΡΙΟ: Μετά την ανεργία τα
συσσίτια __________________________ 34-35

• Εκδότης:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131
115 21 Αθήνα
• Διαφημίσεις:
Γραμματεία-Λογιστήριο:
ΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΠΟΥ
• Σελιδοποίηση, Μοντάζ:
ΤΑΣΙΑ ΛΕΒΟΝ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
• Φωτοστοιχειοθεσία —
Αναπαραγωγή φιλμς:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ»
Δημοχάρους 60
Τηλ. 72.49.300
• Εκτύπωση:
Νέος Παρνασσός Α.Ε.
Παλλήνη Αττικής 15 344
16ο Χιλ. Λεωφ. Μαραθώνος
Τηλ. 66.65.081
Κάθε ενυπόγραφο άρθρο
εκφράζει τις απόψεις του
συγγραφέα του.
• Χειρόγραφα, δεν
επιστρέφονται.
•

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Εσωτερικού
Εξαμ. 2.700 δρχ.
Ετήσια 5.400
Ετήσια Οργανισμών,
Τραπεζών, κτλ.: 20.000 δρχ.
Φοιτητική ετήσια: 4.800

ΑΧΕΛΩΟΣ
Υπάρχει σκάνδαλο στην
υπόθεση εκτροπής του
Αχελώου; Α ν ναι, αυτό
δεν είναι η ανάθεση του
έργου σε συγκεκριμένους
αναδόχους αλλά η
ελαφρά τη καρδία
δρομολογημένη
καταστροφή του
τιεριβάλλοντος. Γράφει ο
Λ. Αουλούδης.

ΜΟΝΙΜΕΣ
ΣΤΗΛΕΣ

«Καλοφαγωτα»...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Π αγετώ νας__________ 36-37
Το ΠΑΣΟΚ έφτασε την οικονομία στο χείλος του γκρεμού. Η ΝΔ
την έριξε μέσα!

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ___ 17
Στάθης
ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 18
Έβερτ, «σπόροι» και
συνέχεια...
ΑΝΤΗΝΩΡ
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ______ 20
ΔΙΑΛΟΓΟΣ__________ 49
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ 51

Βαρβαρότητες στο Πολυτεχνείο______32-33

Εξωτερικού
Ευρώπη - Μεσογ. χώρες:
εξάμηνη:........................ δολ.27
ετήσια:........................... δολ.54
Η.Π.Α. · Καναδάς - Αν. Ασία Αυστραλία - Ωκεανία:
εξάμηνη:........................ δολ.30
ετήσια:............................ δολ.60
• Εμβάσματα, επιταγές:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δημοχάρους 60
115 21 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ:
ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ :

δρχ. 250
δρχ. 350

Κ ΕΝΤΡΙΚ Η Δ ΙΑ Θ Ε Σ Η
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• Για τα βιβλιοπωλεία
της Αθήνας:
Περιοδικό «ΑΝΤΙ»
Δημοχάρους 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 Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η

Τα έκτροπα στο Ιίολυτεχνειο και οι καταστροφές που έγιναν
ανοίγουν, πιθανόν, τον δρόμο στον περιορισμό της Δημοκρατίας.

Γράφουν ακόμη:
Ο Κ. Βασιλείου για την διάσκεψη στην Μαδρίτη με θέμα το
Μεσανατολικό (σελ. 22) και γυ: τις μετεκλογικές εξελίξεις στην
Τουρκία (σελ. 44), η Τ. Παπαδοπονλον για την Γιουγκοσλαβία
(σελ. 46), ο Λ. Μανροειδής για το σταλινικό φαινόμενο (σελ. 48)
και ο Δ. Εναγγελίδης για τις υδατοκαλλιέργειες.

—\

Στις 21 Μαίου 1991 σε μια
τουαλέτα του Πανεπιστημίου
του Σικάγο, βρέθηκε
δολοφονημένος ο ρουμάνος
καθηγητής loan Pet ru G ulίαnu
Ο Βίκτωρ
Ιβάνοβιτς, σε ένα πολύ
ενδιαφέρον άρθρο, με μια
σειρά από νέα στοιχεία και
αναλύσεις εκτιμά ότι
επρόκειτο περί πολιτικής
δολοφονίας. Οι θλιβεροί
κατεργάρηδες της ρουμανικής
νομενκλατούρας
ανασυντάσσονται, αλλάζουν
προσωπείο και προχωρούν.
Πρώτος τους αντίπαλος, το
πνεύμα.
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ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑ
ΟΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ διαπιστώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κ.
Καραμανλή στην Θεσσαλονίκη είχαν στην ουσία αποδέκτες τους πάντες: τους
πολιτικούς, τα κόμματα, τις κοινωνικές ομάδες. Οι βαρυσήμαντες όμως
επισημάνσεις του για απόγνωση, παράλυτο κράτος, διάρθρωση της πολιτικής

ζωής, απειλή οικονομικής κατάρρευσης, αστάθειας, συβαριτισμού της
κοινωνίας, εθνικών κινδύνων, πολιτικού κλίματος και νοσηρότητας του
πολιτικού συστήματος δεν φαίνεται να συγκίνησαν ή να ταρακούνησαν ούτε το
πολιτικό ούτε το κοινωνικό σώμα.
ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ χώρο νέο κύμα απεργιών θα σαρώσει την πρωτεύουσα και
την χώρα εντός των προσεχών ημερών και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό
τομέα. Πυροδοτείται αυτή η κοινωνική αναταραχή από την κατάσταση της
οικονομίας, τις αναμενόμενες ακόμη πιο χαλεπές μέρες του 1992, την μείωση του
εισοδήματος, την αύξηση της ανεργίας. Ενώ οι διάφορες συντεχνίες καλά κρατούν
και οι εύποροι πολίτες ούτε αυτά που οφείλουν «κατά το Σύνταγμα και τους
νόμους» δεν προσφέρουν. Τέτοια αξιοζήλευτη κοινωνική αλληλεγγύη, με πρότυπο
την κυβερνητική αδιαφορία για τα χειμαζόμενα λαϊκά στρώματα.
ΑΤΑΡΑΧΟΣ ο πολιτικός κόσμος αντί να εγκύψει στα προβλήματα του τόπου
— τα εσωτερικά και τα εξωτερικά— επιδίδεται σε άγονες αντιπαραθέσεις,
ανώφελα κονταροχτυπήματα, αδιέξοδες μικροπολιτικές. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. βρίσκεται
σε «αναρρωτική άδεια» και το μόνο που καταφέρνει να μας πει από τις
περασμένες εκλογές μέχρι σήμερα είναι ότι πρέπει να γίνουν νέες εκλογές, ενώ
στην Χαριλάου Τρικούπη μαίνεται η μάχη της διαδοχής, με όση διακριτικότητα
επιτρέπουν οι συνθήκες. Ο ΣΥΝ αγκομαχώντας προσπαθεί να συντάξει τις
δυνάμεις του και ομφαλοσκοπεί περί του «ενιαίου πολιτικού οργανισμού» όταν οι
καταστάσεις απαιτούν άλλους ρυθμούς. Το Κ.Κ.Ε. σκέφτεται το 14ο Συνέδριο.
ΣΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ στρατόπεδο επικρατεί σύγχυση, χαωτική κατάσταση.
Επιστολές, Πολυτεχνείο, Έβερτ. Ο κ. Μητσοτάκης έχει απομακρύνει με τον
έναν ή τον άλλο τρόπο από κρίσιμες κυβερνητικές θέσεις τα ικανότερα και
σοβαρότερα στελέχη του. Αδυνατεί να συγκρατήσει την κατάρρευση. Αδυνατεί να
θέσει κάποιες προτεραιότητες, να εφαρμόσει κάποια ενιαία πολιτική. Στερείται
πνοής η πολιτική του. Παραπαίει. Κλυδωνίζεται. Χωρίς προοπτική βελτίωσης
των πραγμάτων. Ογκούται η αίσθηση ότι δεν μπορεί ούτε να ηγηθεί, ούτε να
κυβερνήσει. Περιχαρακώνεται όλο και περισσότερο στο «περιβάλλον» του και
οδηγείται έτσι στην απομόνωση.
ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ έτσι τα φαινόμενα εξουσίας και διακυβέρνησης του
• παπανδρεϊσμού που τόσο ακριβά πλήρωσε ο τόπος. Απώλεια του μέτρου,
προεδρικός κύκλος, μονωμένα κυκλώματα, κατολίσθηση πραγματική στην
αλαζονεία, στον αρχηγισμό και στον αυταρχισμό, απώλεια επαφής με την
πραγματικότητα.
ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ πλέον περί συμπτωμάτων, αλλά περί παθολογικής
κατάστασης η οποία συνεχώς επιδεινώνεται ενώ η αδιατάρακτη ψυχραιμία του κ.
Μητσοτάκη αποτελεί πλέον πρόκληση μπροστά στην σημερινή πραγματικότητα.
Η ΚΑΤΑΛΗΞΗ μιας τέτοιας κυβέρνησης δεν είναι γνωστή;
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Π ολίτικο Δ εκαπενθήμερο
Εβερτ,«σπόροι» και
συνέχεια...
ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ, λοιπόν η κυβέρνηση; Βα
δίζουμε προς εκλογές; και αν υποτεθεί ότι
δεν είναι στις προθέσεις του πρωθυπουργού
η προσφυγή στις κάλπες, πόσο μπορεί να
βιώσει το σημερινό κυβερνητικό σχήμα;
ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ αυτά έχει έτοιμες α
παντήσεις το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και, ειδικότερα, ο
πρόεδρός του Α. Παπανδρέου: Το «θέμα
Εβερτ» — λέει— είναι η αρχή του τέλους
του Μητσοτάκη... Η κυβέρνηση το πολύ να
αντέξει ώς τις αρχές Μαρτίου... Και αν δεν
καταρρεύσει, αφ’ εαυτής, κάτω από το βά
ρος των αποτυχιών και ανομημάτων της,
θα υποχρεωθεί να διενεργήσει εκλογές
— όπως ζητεί το ΠΑ.ΣΟ.Κ., «δηλαδή ο λα 
ός».
ΑΛΛΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, στα ίδια ερωτή
ματα, έχει και η κυβερνητική παράταξη: η
απομάκρυνση Έβερτ — υποστηρίζουν επιτε
λικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας—
μπορεί να μην είναι ευάρεστη εξέλιξη. Αλλά
δεν σηματοδοτεί ούτε «εσωτερικά ρήγμα
τα», ούτε οποιαδήποτε αναστάθμιση πολιτι
κής. Ο πρωθυπουργός ελέγχει πλήρως και
τους κομματικούς μηχανισμούς, και την
κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Και,
βεβαίως, το «προηγούμενο Στεφανόπουλον» είναι αρκετά διδακτικό για «ταλαν
τευόμενους βουλευτές»... Άλλωστε, ο ί
διος ο Μ. Έβερτ, ομνύει πίστη στην «πα
τρίδα και το κόμμα». (Την περασμένη
Τρίτη, μάλιστα, «χειροκρότησε δύο φορές
τον πρωθυπουργό, αγορεύοντα στην Βου
λή»). Όσο για το ενδεχόμενο εκλογών,
«γιατί, τιρος τι, ν ’ αποφασίσει ο πρωθυ
πουργός την διενέργειά τους»;

Εκλογές και αντιπολίτευση
Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ παράταξη έχει και
άλλα επιχειρήματα, προκειμένου να πείσει
ότι «<5εν τίθεται θέμα εκλογών». Τις εκλο
γές — λέει— κανείς δεν τις θέλει: ούτε ο
Καραμανλής, ούτε η Ε.Ο.Κ., ούτε το
ΙΙΑ.ΣΟ.Κ.! Και, φυσικά, δεν τις θέλει ο λα
ός, που ξέρει ότι δεν πρόκειται ν’ αλλάξουν
«ουσία» τα πράγματα, όποια και αν θα εί
ναι η έκβασή τους. Και καθώς η αντιπολί
τευση δεν έχει να παρουσιάσει καμιά πειστι
κή εναλλακτική λύση (και, φυσικά, κανένα
πρόγραμμα), έπεται ότι «δεν συντρέχει
κανένας λόγος για εκλογές». Εκτός αν ο ί
διος ο πρωθυπουργός κρίνει πως, σε κάποια
δεδομένη στιγμή, το «εθνικό συμφέρον»
(διάβαζε το κομματικό συμφέρον...) επι
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βάλλει την διενέργεια εκλογών, «για την αναβάπτιση της Νέας Δημοκρατίας στην
κολυμβήθρα της λαϊκής ετυμηγορίας» !...

Έβερτ: Τα «περαιτέρω
βήματα»...
ΚΑΙ ΑΥΤΑ μπορεί να διατείνεται η κυ
βέρνηση. Ποια, όμως, μπορεί να είναι τα
«περαιτέρω βήματα» του Μ. Έβερτ; Θα
περιμένει στην γωνιά του δρόμου, για ν’ α
νατρέψει τον Κ. Μητσοτάκη; Αυτό δεν προ
κύπτει, μέχρι στιγμής, από πουθενά! Και
δεν είναι τυχαίο, ασφαλώς, ότι, παραδίδοντας το υπουργείο Προεδρίας στον διάδοχό
του Σ. Κούβελα, απέφυγε, επιμελώς, ο
ποιαδήποτε διατύπωση που θα μπορούσε να
θεωρηθεί ως αιχμή κατά του αρχηγού του
κόμματος και πρωθυπουργού. Αρκέσθηκε έ
τσι να εξηγήσει ότι το «κεντρικό πρόβλη
μα» δεν είναι «ποσοτικό, αλλά ποιοτικό»
και συνδέεται όχι μόνο με μεγέθη, διατάξεις
και τεχνικές ρυθμίσεις, αλλά —κυρίως—
«με αξίες και περιεχόμενο». Είναι, δηλα
δή, «πρόβλημα αξιών, νοοτροπίας και
στάσης», ακριβέστερα «πρόβλημα ουσίας
στην λειτουργία τω ν θεσμών και στάσης
απέναντι τους».
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ του είδους αυτού όμως,
έστω και με αναγωγή στην... διαλεκτική,
δεν ενόχλησαν κανέναν. Και ήταν φυσικό να
μην ενοχλήσουν, αφού η «όχληση» δεν ή
ταν, επί του παρόντος, το ζητούμενο. Ο Μ.
Έβερτ ξέρει να περιμένει. Και να αξιοποιεί,
στο μεταξύ, την ιδιότητα του απλού βουλευ
τή, χωρίς να επωμίζεται το κόστος οποιων

δήποτε πρωθυπουργικών ή κυβερνητικών
χειρισμών. Ή δη πολλοί αναμένουν την ε·
πανενεργοποίησή του στον... δήμο Αθη
ναίων, πυκνές παρεμβάσεις του στην Βου
λή, ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις του σε επί
μέρους κυβερνητικές αποφάσεις —πλην
πάντοτε με προσοχή και μέτρο. Στόχος: να
παραμείνει — όπως έχει ήδη γραφεί— η
«χρυσή εφεδρεία» της παράταξης.

Ο Καραμανλής ελπίζει...
ΚΑΙ ΕΝΩ έτσι έχουν τα πράγματα, ο
πρόεδρος της Δημοκρατίας, φεύγοντας,
προχθές Τετάρτη, από την Θεσσαλονίκη,
διατύπωσε μια ευχή: «Στην πόλη σας
— είπε— έρριξα μερικούς σπόρους. Ελπί
ζω να βρουν (στην Αθήνα) γόνιμο έδα
φος» ...
ΠΟΙΟΙ όμως, ήταν οι «σπόροι» που έρριξε ο Κ. Καραμανλής στην συμπρωτεύουσα:
ότι η οικονομία μας απειλείται ριπό κατάρ
ρευση... Ό τ ι το κράτος είναι παράλυτο.
Ό τι η κρίση παίρνει διαστάσεις «κρίσεως ε
θνικής» . Συνεπώς, προκειμένου να βγούμε
από την κρίση, απαιτείται: συναίνεση, ομαλότητα πολιτική, αλληλεγγύη κοινωνική
και εθνική και, προπαντός, συναίσθηση ότι
«την κατάρρευση θα πληρώσουμε όλοι —
φτωχοί και πλούσιοι, δεξιοί και αριστε
ροί» ...
ΩΣΤΟΣΟ, ο «σπόρος» δεν φαίνεται να
πέφτει σε γόνιμο έδαφος... Την ίδια μέρα
που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έφευγε
«ανανεωμένος» από την Θεσσαλονίκη, ο
«εν Λθήναις» καλός Τύπος άπλωνε
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— κραυγαλέα— τα εξάστηλα ή οκτάστηλα
του: «Πόλεμος χαρακωμάτων» - «Εμφύ
λιος συνταράζει την Ν Δ » - «Ντόρα ζεσπά
κατά Εβερτ» - «Δ εν γλιτώ νει ο Μητσοτάκης», κ.λπ.
ΦΥΣΙΚΑ, ο Τύπος συντηρούσε (ή, έστω,
ενίσχυε) ένα κακό κλίμα που άρχισε με τα
διαβόητα «non papers», πέρασε από την
σύγκρουση Έβερτ - Σαμαρά και κορυφώθηκε με την «παραίτηση» (ή αποπομπή) του
πρώτου τη τάξει υπουργού. Και σαν να μην
έφταναν όλα αυτά, επέπρωτο να αναβληθεί
και η «προ ημερήσιας διατάξεως» συζήτηση
στην Βουλή, για την ΕΟΚ, δύο ή τρεις ώρες
μετά την σχετική κυβερνητική ανακοίνω
ση... Αιτία; Ο πρωθυπουργός δεν διαλέγε
ται με «δελφίνους» του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά
μόνο με τον πάσχοντα αρχηγό του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.! Και αφού ο πρωθυπουργός όρι
σε τον δικό του αναπληρωτή (τον υπουργό
Εθνικής Οικονομίας Ε. Χριστοδούλου), α
νακάλυψε, ξαφνικά, ότι ο υπουργός δεν θα
βρίσκεται στην Αθήνα, την ημέρα και ώρα
που είχε ορίσει η ίδια η ... κυβέρνηση!

ρ Η αναθεώρηση του
: Συντάγματος
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ΑΑΛΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δημοκρατίας
δεν έρριξε μόνο «σπόρους». Θύμισε και ε
κείνη την άθλια πολίτικη της τρικλοποδιάς
που είχε υιοθετήσει, απέναντι του, η κυβέρνηση Παπανδρέου, τον Μάρτιο του 1985.
Ο Κ. Καραμανλής δεν αναφέρθηκε καθόλου
στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. Θύμισε μόνον ότι το πολίτευμα της χώρας —που πάνω του στηρίζονται όλοι οι θεσμοί της χώρας— δεν λειτουργεί ομαλά, «ιδίως μ ετά την τελευταία βεβιασμένη συνταγματική μεταρρύθμιση».
ΤΟ ΕΠΙΜΥΘΙΟ ήταν σαφές: Σεις όλοι
—άνδρες επιφανείς του ΠΑ.ΣΟ.Κ. — που
ζείτε σήμερα την «ενεργό» παρέμβασή μου
για την επίλυση της κρίσης (ή, έστω, για

την εκτόνωση της σημερινής έντασης, αν υ
ποτεθεί ότι αυτή είναι η πρόθεσή σας... ) , να
ενθυμείσθε ότι αποψιλώσατε τον θεσμό του
προέδρου της Δημοκρατίας από κάθε ουσια
στική εξουσία... Αλλά και σείς, κύριε πρόε
δρε της κυβερνήσεως, που είχατε χαρακτη
ρίσει, τότε, την ενέργεια Παπανδρέου, ως
απροσχημάτιστη «πρωθυπουργική δικτα
τορία», καλό είναι να μην ομιλείτε σήμερα
για «μετέωρο βήμα του πελαργού», με την
έννοια ότι δεν πέφτει λόγος στον πρόεδρο
της Δημοκρατίας να παρεμβαίνει σε θέματα
της αποκλειστικής αρμοδιότητας του πρω
θυπουργού. Εκτός αν «η τιρωθυπουργική
δικτατορία» βολεύει και σας, σήμερα!
ΠΑΡ’ ΟΛΑ αυτά, αρκετά στελέχη της
Νέας Δημοκρατίας — ανάμεσά τους και ο υ
πουργός Δικαιοσύνης κ. Μ. Παπακωνστα
ντίνου— θέτουν, αυτή την στιγμή, θέμα α
ναθεώρησης του (αναθεωρημένου ήδη, από
το ΠΑ.ΣΟ.Κ.) Συντάγματος.

Η δίκη να ολοκληρωθεί
Ο ΙΔΙΟΣ υπουργός δεν απέκλεισε την αλ
λαγή του χουντικού νόμου «τιερί ευθύνης υ
πουργώ ν», κάτω από το φως των νέων δε
δομένων. K at επειδή η πρόθεση αυτή θα
μπορούσε να δώσει λαβή σε πονηρές ερμη
νείες, έσπευσε να διευκρινίσει ότι η δίκη στο
ειδικό δικαστήριο θα πρέπει να ολοκληρωθεί
και ότι «δεν υπάρχει καμιά απολύτως άλ
λη λύση» — άρα ούτε η «πολιτική λύση».
ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ γνωστό, την «πολιτική
λύση» υποστηρίζουν, τώρα, ανοιχτά, όχι
μόνον οι λογής «Γαλανοί», αλλά και πρω
τοκλασάτοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ., όπως λ .χ. ο
πρώην υπουργός Γ. Γεννηματάς, κ.ά. Και
αυτό, παρά τους αλαλαγμούς των «αυριανιστών» που ανακάλυψαν —μετά την τελευ
ταία κατάθεση Κοσκωτά— ότι η δίκη τε
λείωσε, ότι δεν υπάρχουν ένοχρι, ούτε καν
σκάνδαλο!

Μαδρίτη: Κάποιες ελπίδες...
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η ζωή κυλά και πέραν των
ελληνικών συνόρων, δεν μπορεί να μη ση
μειώσουμε την συνάντηση Μπους - Γκορμπατσώφ, την περασμένη Τρίτη, και την έ
ναρξη της διάσκεψης για την Μέση Ανατο
λή, την Τετάρτη. Οι δυσκολίες παραμένουν
απτές. Αλλά ένας «άνεμος ελπίδας» φαίνε
ται να πνέει πάνω από την ισπανική πρω
τεύουσα, καθώς, για πρώτη φορά, Άραβες
και Ισραηλινοί κάθονται γύρω από το ίδιο
τραπέζι, για να βρουν κάποιο «μόντους βιβέντι», με ευεργετικές επιπτώσεις για ολό
κληρη την περιοχή.
ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ θα είναι
σκληρές. Οι Ισραηλινοί δηλώνουν ότι όχι
μόνο δεν πρόκειται να κάνουν οποιεσδήποτε
εδαφικές παραχωρήσεις, προκειμένου να ι
δρυθεί παλαιστινιακό κράτος, αλλά και ότι
θα συνεχισθεί ο εποικισμός των κατεχομένων εδαφών.
ΑΠΟ ΤΗΝ πλευρά τους οι Άραβες, ενώ
αναγνωρίζουν — επιτέλους— την ύπαρξη
του κράτους του Ισραήλ, δηλώνουν ότι τρεις
είναι οι βασικοί τους στόχοι: η αποχώρηση
των ισραηλινών στρατευμάτων απ’ όλα τα
κατεχόμενα (από το 1967) αραβικά εδάφη,
η κατοχύρωση των νομίμων δικαιωμάτων
του παλαιστινιακού λαού και η άμεση ανα
στολή του ισραηλινού εποικισμού στα εδάφη
αυτά.
ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ, και ενώ ΗΠΑ, Σοβ. Έ 
νωση και ΕΟΚ μετρούν την δύναμη επιρ
ροής τους στην περιοχή, Άραβες και Ισραηλινοί επιχειρηματίες φαίνεται να συμφωνούν
ότι «η σημερινή κατάσταση δεν πάει άλ
λο» και ότι, με κοινά αραβο-ισραηλινά κε
φάλαια, μπορεί και η περιοχή να αναπτυ
χθεί και τα δικά τους κέρδη να αυγατίσουν.
Business is business.

ΑΝΤΗΝΩΡ

ΚΪΚΛΟΦΟΡΕΙ

'Η πεζογραφική μας ποφάδοση
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Α Ν Τ Ι - Θ Ε Σ Ε Ι Σ
Τα στρατιωτικά «ατυχήματα»
«Αυτό που σήμερα ονομάζουμε Ειρήνη, μοιάζει τόσο με πόλε
μ ο...» μου είχε πει το καλοκαίρι του ’89 ο Γιώργος Κάβουρας, νο
σηλευόμενος στο 401 Γ.Σ.Ν.Α. με ακρωτηριασμένα τα κάτω άκρα.
Θύμα της έκρηξης βλήματος κατά την διάρκεια άσκησης στο πεδίο
βολής Πετροχωρίου Ξάνθης. Δύο άλλοι στρατιώτες βρήκαν τραγι
κό θάνατο. Η Ε.Δ.Ε. που ακολούθησε του συμβάντος ήταν εύκολη
υπόθεση: υπεύθυνοι οι νεκροί στρατιώτες. Κι ας ήταν ξεκάθαρα τα
πράγματα: το συνεργείο καθαρισμού δεν πέρασε μετά την προηγού
μενη βολή και με εντολή του Διοικητή οι στρατιώτες πήγαν να στή
σουν τους στόχους. Ο 25χρονος Γιώργος, πτυχιούχος του φυσικού
τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ζωντανός - νεκρός σε έναν
θάλαμο του 401. Ούτε η αποζημίωση για την μετάβασή του στο ε
ξωτερικό δεν του δόθηκε.
«Οι βολές χαρακτηρίστηκαν από τιλήρη ακρίβεια και ευστοχία
και το αποτέλεσμα δικαίωσε πλήρως τις προσδοκίες όλων των
παρισταμένω ν...». Αυτό αναφέρει το πολεμικό ανακοινωθέν που εξεδόθη μετά το τέλος της διακλαδικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ
’91».
Ό μω ς κατά την διάρκεια της άσκησης, βλήμα αυτοκινούμενου
πυροβόλου εξερράγει δύο μέτρα από την κάννη, με αποτέλεσμα να
πέσουν νεκροί στο πεδίο της μάχης τρεις στρατιώτες: ο Στυλιανός
Χαλεπλής, ο Κώστας Βλαχόπουλος και ο Πρόδρομος Τζουμποτσάνης και να τραυματισθούν άλλοι τρεις.
Το τραγικό συμβάν αποσιωπήθηκε εντελώς από το πολεμικό α
νακοινωθέν, αλλά και από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, του ΥΕΘΑ και της στρατιωτικής ηγεσίας.
Αργότερα ο υπουργός Εθνικής Αμυνας διέταξε να δεσμευθεί η
παρτίδα που δεν χρησιμοποιήθηκε και να αρχίσει σχολαστικός επα
νέλεγχος. Αν αυτό δεν είναι πρόκληση συνειδήσεως τότε τι είναι;
Και επειδή ακριβώς είναι πρόκληση συνειδήσεως αλλά και μνήμης
θα διατυπώσουμε ορισμένα αμείλικτα ερωτήματα, κάτι άλλωστε
που είχαμε κάνει και στην περίπτωση του Πετροχωρίου πριν από
δύο χρόνια με την ελπίδα ότι ο υπουργός θα βρει λίγο χρόνο και θα
ασχοληθεί επί της ουσίας.
1. Πότε παρασκευάσθηκαν τα συγκεκριμένα πυρομαχικά; Και
πότε έγινε συντήρησή τους;
2. Για ποιο λόγο στις ασκήσεις χρησιμοποιούνται πυρομαχικά
πρώτης γραμμής;
3. Μήπως οι περισσότερες αποθήκες πυρομαχικών είναι ακατάλ
ληλες για την εναποθήκευση των βλημάτων και κυρίως των 105 χ ι
λιοστών; (Πολλές αποθήκες είναι από τσίγκο με αποτέλεσμα το
καλοκαίρι να αυξάνεται επικίνδυνα η θερμοκρασία.
4. Πόσα στρατιωτικά ατυχήματα έχουν σημειωθεί την τελευταία
ΙΟετία και τα επέφεραν οι Ε.Δ.Ε.;
5. Τι συμπεράσματα βγήκαν, τι ευθύνες καταλογίσθηκαν και τι
οδηγίες δόθηκαν μετά το συμβάν του Πετροχωρίου;
Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος: Στην 130 Μ.Π.Π., όπου
διετέλεσα διαχειριστής υλικού, υπεύθυνος και για τα πυρομαχικά
της μονάδας, μπορώ να διαβεβαιώσω ότι: πάνω από 10 χρόνια είχε
να γίνει συντήρηση πυρομαχικών, που είναι αποθηκευμένα σε τσίγκινες ακατάλληλες αποθήκες και.μεταξύ αυτών και τα άκρως επι
κίνδυνα βλήματα των 105 χιλ. και του λευκού φωσφόρου...
Μήπως ήρθε η ώρα η διερεύνηση των υποθέσεων αυτών να ανα
τεθεί στην τακτική δικαιοσύνη;
Εκτός αν κατά την πάγια διατύπωσή σας οι αυτοκτονίες, αλλά
και τα στρατιωτικά ατυχήματα «βρίσκονται εντός των προβλεπομένων ορίω ν...».
Π άνος Γ ρ η γοριά δη ς

Θέμα «τάϊμινγκ»
Κώστα
Καραμανλή...
Την περασμένη Τρίτη, ο κυ
βερνητικός εκπρόσωπος, απαν
τώντας σε ερώτηση σχετική με
το πότε θα γνωστοποιήσει το ό
νομα του νέου υπουργού Προε
δρίας, απάντησε ότι ο κ. Μητσοτάκης, «θα έρθει πρώτα σε
επαφή με τον Πρόεδρο της Δη
μοκρατίας και στην συνέχεια θα
ανακοινωθεί το όνομα...».
Λίγες ώρες, μετά, χωρίς να
έχει γνωστοποιηθεί κάποια ε-

παφή του πρωθυπουργού με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας (και
αν υπήρξε, ποιος ο λόγος άραγε
να μην ανακοινωθεί;), ο Σ .
Κούβελας οριζόταν νέος υπουρ
γός Προεδρίας.
Υπήρξε, λοιπόν, επαφή Μητσοτάκη - Καραμανλή; Αν ναι,
γιατί δεν γνωστοποιήθηκε (μή
πως θα «έπεφτε το κύρος» του
Κ. Μητσοτάκη;); Αν όχι, για
τί προαναγγέλθηκε, και τι άλ
λαξε στο μεταξύ.
Βέβαια, μπορεί να πει κα
νείς: «Τι πριν, τι μετά». Σ ω 
στά. Θέμα «τάϊμινγκ» είναι κ.
Καραμανλή. Το ζήτημα όμως
είναι, για ποιόν μετράει ο χρό
νος...
Χ .Κ .

Περί συβαριτισμού
Ο Πρόεδρος της Δημοκρα
τίας επισήμανε μεταξύ άλλων
την αστάθεια και τον συβαριτι-
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σμό της ελληνικής κοινωνίας.
Ανέτρεξα στο λεξικό μου για τα
συνώνυμα: εντρύφησις εις τας ηδονάς, ηδυπάθεια, τρυφή, τρυφηλότης, φιληδονία, ηδονισμός. Ό λ α ι αυταί αι απολαύ
σεις εν μέσω λιτότητος με εκ
πλήσσουν. Ξεχάστηκε η προ
τροπή των αρχαίων: «τας ηδονάς θήρευέ τας μετά δόξης».
Προτιμάται το ουίσκυ.
Κ .Β.

Πολιτικοί
πρόσφυγες
Σε τραγελαφικές αντιφάσεις
πέφτουν ώρες ώρες οι αρμόδιοι
του υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης: τους τελευταίους έξι μήνες
αρνούνται συστηματικά να ανα
νεώσουν τις άδειες παραμονής
σε αλλοδαπούς που τους έχει α·
ναγνωρισθεί η προσφυγική ιδιό
τητα από την Ύ πατη Αρμο
στεία του Ο HE, και προκειμένου να τους αποθαρρύνουν, τους
ζητούν να αναχωρήσουν εντός
15 ημερών από την Ελλάδα...
Για να πάνε πού; Πρόσφατα, έ
νας Ιρανός, αναγνωρισμένος
πολιτικός πρόσφυγας από τον
ΟΗΕ, φοβήθηκε μήπως η ληγ
μένη άδεια παραμονής του σήμαινε ότι αργά ή γρήγορα θα
τον συνελάμβαναν και θα τον έ
στελναν στο Ιράν λόγω παράνο
μης παραμονής στην Ελλάδα·
προμηθεύτηκε λοιπόν ένα πλα
στό διαβατήριο και προσπάθησε
να φύγει για μια άλλη Δυτικο
ευρωπαϊκή χώρα· για κακή του
τύχη, συνελήφθη στον έλεγχο
διαβατηρίων και παραπέμφθηκε
στο αυτόφωρο για πλαστογρα
φία κ.λπ. Τι επιτέλους θέλουν
οι αρμόδιοι; Απλώς να τρομο
κρατήσουν (χωρίς αποτέλεσμα
καθώς φαίνεται) τους πιο τα
λαιπωρημένους από τους συναν
θρώπους μας;
Μ .Σ.

Ρουσφετολογικές
κουτοπονηριές
Ο κ. Έβερτ γνωστοποίησε
την απόφασή του να παραιτηθεί
αν δεν γίνονταν οι μετατάξεις.
Ο κ. Χριστοδούλου γνωστοποί-

ησε ότι εμφανίζονται εμπόδια
στην εφαρμογή κυβερνητικών
αποφάσεων, εμπόδια που φέρ
νουν υπουργοί οι οποίοι σκέ
πτονται το «πολιτικό κόστος».
Ο κ. Κούβελας βεβαιώνει ο,τι
«οι μετατάξεις θα γίνουν», ο ί
διος ο Πρωθυπουργός διαβεβαιώνει ότι «πάμε πολύ καλά»
στο πρόγραμμα ανασυγκρότη
σης της δημόσιας διοίκησης, ε
νώ ο κ. Πυλαρινός, μιλώντας
σαν εκπρόσωπος της κυβέρνη
σης, διαβεβαιώνει ότι δεν πρό
κειται η κυβέρνηση να σκεφτεί
το «πολιτικό κόστος» ορισμέ
νων αποφάσεων.
Τ ι κάνει όμως ο ίδιος ο Πρω
θυπουργός; Σκέφτεται το προ
σωπικό κόστος που θα είχε γ ι’
αυτόν η δυσαρέσκεια στην κοι
νοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ
— κόστος δυσβάσταχτο σε τέ
τοιες στιγμές που περνάει ο ί
διος. Η δυσαρέσκεια αυτή προ
έρχεται από το ότι οι βουλευτές
δεν μπορούν να «εξυπηρετήσουν
τους ψηφοφόρους τους», αφού '
αρμόδιοι για «να ακούνε» τους
βουλευτές είναι μόνον οι υπουρ
γοί. Γ ι’ αυτό λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης εξυπηρετεί το δικό
τους όφελος, εξυπηρετώντας
τους βουλευτές του, οι οποίοι θα
εξυπηρετούν λοιπόν καλύτερα
τους ψηφοφόρους τους: ο Πρω
θυπουργός όρισε μια επιτροπή
βουλευτών στην οποία και θα α
πευθύνονται οι βουλευτές για τα
ρουσφέτια τους.
Δεν λέμε. Δύσκολες στιγμές
για τον Πρωθυπουργό. Ποιον
κοροϊδεύει όμως; Μήπως εμάς;
Μήπως τους ξένους «κουτόφραγκους»;
Χ .Κ .

Ο μαρασμός της
κοινωνικής έρευνας
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνι
κών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) το
μοναδικό που υπάρχει στην χ ώ 
ρα μας, οδηγείται σε μαρασμό
και συρρίκνωση, εξαιτίας της
κυβερνητικής αδιαφορίας, και
της έλλειψης συμπαράστασης α
πό τους αρμόδιους φορείς.
Τα
προβλή μ α τα
του
Ε.Κ.Κ.Ε. ξεκινούν από την μη
εφαρμογή του Ν. 1514/84, δε

δομένου ότι είναι το μόνο ερευ
νητικό κέντρο στο οποίο δεν έ
χουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα,
ούτε οι βασικές διατάξεις του
νόμου, όπως η σύσταση των
προβλεπομένων Ινστιτούτων
και η συγκρότηση του Διοικητι
κού Συμβουλίου με την συμμε
τοχή των Διευθυντών των Ιν
στιτούτων αυτών. Με την μη ε
φαρμογή του νόμου, επίσης, δεν
γίνονται οι κρίσεις, επανακρίσεις στις νέες εντάξεις του επι
στημονικού προσωπικού σε

Πρωθυπουργός,
υπεύθυνος - συνεπής δραστήριος.
Με όλα ασχολείται, για όλα
μιλάει, τίποτα δεν αφήνει που
να μην εποπτεύσει! Ο κ.
Μητσοτάκης εκτός από τις
επαφές υψηλού επιπέδου σε
διεθνές επίπεδο, δραστηριο
ποιείται και με πιο μικρά
προβλήματα — «προχωράμε
και στην "κατάργηση” της
κατσίκας στην Αττική, οσονδήποτε και αν φαίνεται δυσάρε
στο». Δεν πειράζει αν δυσαρεστηθούν ορισμένοι· το παν είναι
η συνέπεια στην εφαρμογή του
προγράμματος της «Νέας Δη
μοκρατίας».
Χ .Κ .

Φοβού
τους Αμερικανούς
και δώρα φέροντας
βαθμίδες ερευνητών και λει
τουργικών επιστημόνων.
Τ ο καυτό πρόβλημα του
Κέντρου είναι αυτό της χρημα
τοδότησης, αφού τα τελευταία
τρία χρόνια ο προϋπολογισμός
συνέχεια περικόπτεται με απο
τέλεσμα την αδυναμία καταβο
λής ακόμα και των . μισθών
στους εργαζομένους.
Η συνέπεια όλων αυτών είναι
η κοινωνική έρευνα στην χώρα
μας να οδηγείται σε μαρασμό,
τα προγράμματα να μην μπο
ρούν να συνεχιστούν, και στην
ουσία το Κέντρο οδηγείται στην
ουσιαστική αναστολή της λει
τουργίας του.
Η κυβέρνηση και το αρμόδιο
υπουργείο Έρευνας και Τεχνο
λογίας, που τόσο «διαμαρτύ
ρονται» για την μη εισροή των
κονδυλίων της ΕΟΚ για έρευνα,
οφείλει το συντομότερο να δώ 
σει λύση στα προβλήματα του
Ε.Κ.Κ.Ε., για να μπορέσει να
λειτουργήσει απρόσκοπτα. Η έ
ρευνα, σε μια χώρα όπως η Ε λ
λάδα, δεν είναι περιττή πολυτέ
λεια. Έ χει να κάνει με αυτή
την ίδια την ανάπτυξη και την
φύση της — για την οποία, υπο
τίθεται, κόπτεται η πολιτική
μας ηγεσία.
Τ .Μ .

Με ομόφωνη απόφαση του
Δ .Σ . του ΟΤΕ ανεβλήθη επ’ α
όριστον (!) η απόφαση αποδο
χής της «δωρεάς» των 1.000
τηλεφωνικών κυκλωμάτων της
αμερικανικής εταιρείας ΑΤ-Τ.
Κατάλαβε το Δ .Σ . ότι τα «δώ
ρα» δεν δίδονται ποτέ «δωρε
άν».
Κ .Β .

Πρωταθλητές
της κομπίνας
Σύμφωνα με σχετική έκθεση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η
Ιταλία έρχεται πρώτη στην α 
φαίμαξη των γεωργικών τα
μείων της Κοινότητας διά της
κομπίνας. Οι αγρότες της εισέπραξαν παράνομα το 1950 κά
που 21 δισ. δραχμές. Δεύτεροι
οι Γερμανοί με 6 δισ. δραχμές
και κατά σειρά άλλες ανεπτυγ
μένες χώρες, όπως η Ολλαν
δία, η Δανία, η Γαλλία, η Μ.
Βρετανία και η νεοφώτιστη Ι
σπανία. Στις τελευταίες θέσεις
η Ελλάδα με μόνο 114 εκατ.
δρχ., ψιλοπράγματα δηλαδή
μπροστά στους άλλους και κυ
ρίως τους γείτονες Ιταλούς με
τους οποίους έχουμε αρκετές ο

μοιότητες. Στην κομπίνα όμως
δεν τους φτάνει κανείς. Και μι
λάμε μόνο για λάδι, φρούτα και
λαχανικά και για περιπτώσεις
που έγιναν παραδεκτές από την
ίδια την Ιταλία. Σκεφτείτε τι
γίνεται και σε άλλους τομείς.
Έτσι για να έχουμε και κάποιο
μέτρο σύγκρισης. Το πρωτά
θλημα συνεχίζεται...
Σ .Τ .

Για το

ΥΕΘΑ (1)
Οι νεκροί μιας μάχης είναι
ιεροί. Αυτό ισχύει τουλάχιστον
για τους Ιταλούς που φρόντισαν
να μεταφέρουν τα οστά των πεσόντων κάπου έξω απ’ το Αρ
γυρόκαστρο, στην διάρκεια του
τελευταίου πολέμου — όπως
μας πληροφόρησε σχετική εκ
πομπή του AN TEN N A TV
(28/10). Στην ίδια εκπομπή
είδαμε τελείως εγκαταλελειμμένο το νεκροταφείο των Ελλή
νων νεκρών του πολέμου. Είναι
δυνατόν να μην αποτίονται οι οφειλόμενες τιμές σε ηρωικούς
νεκρούς, στην διάρκεια ενός ε
θνικού πολέμου; Τι γνώμη έ
χουν, άραγε, στο ΤΕΘΑ επ’ αυ
τού;

Tta το

ΥΕΘΑ (2)
Επί τη ευκαιρία, θα απαντή
σει άραγε (και πότε) το υπουρ
γείο Άμυνας στην κριτική μας
που διατυπώθηκε στο ΑΝΤΙ
(τχ. 4/10/91) για πέντε πρό
σφατες «ανορθόδοξες» μεθοδεύ
σεις προμηθειών;
Εμείς, πάντως, θα επανέλ
θουμε...

Για το

ΥΕΘΑ (3)
Και για να μην κάνουμε μόνο
κριτική, θα πρέπει να σημειώ
σουμε δύο άξιες επιβραβεύσεως
ενέργειες του Αρχηγού Αεροπο
ρίας πτέραρχου κου Σταθιά. Η
πρώτη αφορά σε εισήγησή του
να προσληφθούν στο Δημόσιο έ
να μέλος της οικογένειας κάθε
νεκρού του τραγικού ατυχήμα
τος του C-130.
Η δεύτερη, να προωθηθεί με
κάθε μέσον η ελληνοποίηση κα
τασκευής ανταλλακτικών αερο
σκαφών, με άμεσες ευεργετικές
επιπτώσεις στην αυτοδυναμία,
την μείωση λειτουργικού κό
στους και την οικονομία συναλ
λάγματος.
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Όταν οι Εβραίοι συναντούν τους "Αραβες
του Κ. Βασιλείου

Ην. Πολιτείες. Ως επιδιαιτητές στο παρα
σκήνιο θα παίξουν κρίσιμο ρόλο. Αλλά δεν
θα μπορέσουν να εκβιάσουν λύσεις εάν οι
διάφορες πλευρές, το Ισραήλ και το υποτι
θέμενο «αρραγές» αραβικό μέτωπο δεν δεί
ξουν διάθεση συνεργασίας.
εν είναι καθόλου υπερβολική η εκτίμηση
ότι το κλειδί για την επιτυχή έκβαση
της διάσκεψης βρίσκεται στα χέρια του πρω
θυπουργού του Ισραήλ Γιτσάκ Σαμίρ, που
ηγείται της διαπραγματευτικής ομάδας της
χώρας του. Ο σκληροτράχηλος και σκληρο
πυρηνικός Σαμίρ, επικεφαλής κυβέρνησης
συνασπισμού, της πιο δεξιάς στην ιστορία
του Ισραήλ, προτιμά να στηρίζεται στα μι
κρά φανατικά και εξτρεμιστικά κόμματα
παρά να σχηματίσει κυβέρνηση εθνικής ενό
τητας με το Εργατικό Κόμμα της αξιωματι
κής αντιπολίτευσης, εν όψει των ιστορικών
πράγματι αποφάσεων που καλείται να πά
ρει.
Υποστηρίζει το «Μεγάλο Ισραήλ» με την
της αντιπροσωπείας των Παλαιστινίων Αμπντοΰλ Σάφι.
κατοχή της Δυτικής όχθης, της Λωρίδας
ψης αυτής είναι ot Αμερικανοί. Και δεν πρό της Γάζας και των υψωμάτων του Γκολάν
και αρνείται να κάνει οποιαδήποτε χειρονο
κειται για τις προσπάθειες του αμερικανού
μία καλής θέλησης, όπως π .χ . να σταματή
ΤΠΕΞ Μπαίηκερ που μετά από οκτώ μήνες
σει τον εποικισμό των κατεχομένων, ώστε
έντονης διπλωματικής δραστηριότητας κανα δημιουργήσει μια καλύτερη ατμόσφαιρα
τάφερε να πείσει όλα τα μέρη να παρακαθήστις διαπραγματεύσεις. Πολλοί φοβούνται
σουν στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων.
ότι σύντομα θα τινάξει την διάσκεψη στον α
Πρόκειται κυρίως για το γεγονός ότι η διά
έρα με την αδιάλλακτη στάση του. Άλλοι
σκεψη είναι απόρροια της νέας παγκόσμιας
υποστηρίζουν ότι δεν αποκλείεται να φανεί
τάξης που υπεσχέθη ο κ. Μπους κατά την
διάρκεια του πρόσφατου πολέμου στον Περ πραγματιστής. Ωστόσο, αρνείται ακόμη την
θέση ότι για να έχει ειρήνη πρέπει να «πα
σικό.
ραχωρήσει» τα εδάφη που έχει καταλάβει.
Το τι θα φέρει αυτή η νέα τάξη αποτελεί
ανοιχτό και μεγάλο ερώτημα. Οι Αμερικα Απρόθυμα σύρθηκε στην διάσκεψη αφού ι
κανοποιήθηκαν οι όροι που έβαλε: διμερείς
νοί διαθέτουν σημαντικούς μοχλούς πίεσης
διαπραγματεύσεις με την Συρία και μη εκ
στο Ισραήλ και ήδη έχουν χρησιμοποιήσει
προσώπηση της Οργάνωσης για την Απε
μερικούς, όπως το δάνειο των 10 δισ. δολ.
λευθέρωση της Παλαιστίνης.
για να το εξαναγκάσουν να διαπραγματευθεί. Οι ίδιοι το κράτησαν μακράν του πολέ
πρόεδρος Μπους είχε δηλώσει τον πε
ρασμένο Μάρτιο ότι η ειρήνη στην πε
μου στον Περσικό. Δεν είναι όμως παντοδύ
ριοχή θα βασιστεί στις αποφάσεις 242 και
ναμοι, ούτε όμως και το εβραϊκό λόμπυ στις

Δ

Στο κέντρο ο ιπιχκραλής

Η διάσκεψη για την ειρηνική
διευθέτηση των διαφορών στην
Μέση Ανατολή άρχισε την
περασμένη Τετάρτη στην
Μαδρίτη.
ια διάσκεψη που την συνοδεύουν οι
ευχές όλων για επιτυχή κατάληξη
ώστε μια μακροχρόνια διαμάχη με
πολλούς πολέμους και αίμα να έχει δίκαιο
τέλος, πράγμα που απλώς σημαίνει αποκα
τάσταση των εθνικών δικαίων των Παλαι
στινίων, διαβίωση των ομόρων κρατών ει
ρηνική με ασφαλή σύνορα, δημιουργία μη
χανισμού αποτροπής κρίσεων, μέτρα συμφι
λίωσης και αποκατάστασης σχέσεων φιλίας,
καλής γειτονίας και συνεργασίας στην ευαί
σθητη αυτή περιοχή του κόσμου. Δεν υπάρ
χει αμφιβολία ότι αρχιτέκτονες της διάσκε

Μ

Ο

338 του Συμβουλίου Ασφαλείας που καλούν
το Ισραήλ να αποχωρήσει από τα εδάφη που
κατέλαβε το 1967 με αντάλλαγμα «ανα
γνωρισμένα σύνορα ελεύθερα από απειλές ή
πράξεις βίας».
Ό μ ω ς το Ισραήλ δεν φαίνεται διατεθει
μένο να αποχωρήσει από ό λ α τα εδάφη, μο

Επί ποδός η Μαδρίτη
Πάνω από 4.S00 δημοσιογράφοι συνέρρευσαν στην Μαδρίτη για την συ
νάντηση Μκους - Γκορμπατσώφ και
την έναρξη της διάσκεψης. Πραγμα
τικός πονοκέφαλος για τους Ισπανούς
που κατάφεραν με μεγάλη επιτυχία
να οργανώσουν τα πάντα για τον Τύπο
και τις αντιπροσωπείες μέσα σε 15 η
μέρες. Εξετάσεις για τους Ολυμπια
κούς Αγώνες του 1992 στην Βαρκελώ
νη. Χίλιες γραφομηχανές στο Κέντρο
Τύπου, 40 με εβραϊκά και 50 με αραβι
κά πληκτρολόγια. Τεράστιες οθόνες.
Η Telef?onica διέθεσε 2.000 άτομα για
να στήσουν το σύστημα επικοινωνίας
με 800 τηλεφωνικές γραμμές. Στρα
τιά μεταφραστών. Προβλήματα με

λονότι η ασφάλειά του επηρεάζεται σήμερα,
λόγω των τεχνολογικών στρατιωτικών εξε
λίξεων, λιγότερο από την κατοχή εδαφών
(π .χ. υψώματα του Γκολάν) απ’ ό,τι στο
παρελθόν.
Ακανθώδη είναι, λοιπόν, τα προβλήματα
που καλείται να λύσει η διάσκεψη, δύσκολα
τακίνησης μέσα στην κυκλοφοριακή
συμφόρηση της πόλης. Ο Δήμαρχος
κάλεσε τους δημότες να δείξουν κατα
νόηση και ανεκτικότητα. Και κοντά
σε όλα αυτά η ψύχωση για τυχόν πα
γίδευση των τηλεφώνων και τα φοβε
ρά μέτρα ασφαλείας. Ο «δεύτερος γύ
ρος» της διάσκεψης που προβλέπει δι
μερείς συνομιλίες Ισραήλ - Συρίας,
Ισραήλ - Λιβάνου και Ισραήλ - Ιορδανών - Παλαιστινίων θα αρχίσει κα
θώς φαίνεται και πάλι στην Μαδρίτη
την Κυριακή για να συνεχιστεί ίσως
αργότερα στην Μέση Ανατολή. Ευτυ
χώς η διαμάχη για το σερβίρισμα
Pepsi ή Coca-Cola (η Coca είναι απαγο
ρευμένη στις αραβικές χώρες γιατί
πωλείται στο Ισραήλ) δεν ματαίωσε
την διάσκεψη.

και περίπλοκα στις λεπτομέρειές τους. Ιδέες
ωστόσο, υπάρχουν σχετικά:
• Με το καθεστώς των 1,7 εκ. Παλαιστι
νίων Αράβων στην Δυτική Οχθη και στην
Γάζα.
• Με συνομοσπονδία μεταξύ Ιορδανίας
και Παλαιστινίων, ακόμη και του Ισραήλ,
ιδέα που έχει πολλούς οπαδούς.
• Με την συνύπαρξη «δύο κρατών», του
Ισραήλ και των Παλαιστινίων, με καθορι
σμένα σύνορα.
• Με την επιστροφή των ξεριζωμένων
Παλαιστινίων που δεν δέχονται οι Ισραηλινοί, αλλά θα μπορούσαν να αποκτήσουν κά
ποιο ειδικό status και να πάρουν κάποια α
ποζημίωση.
• Με τα προβλήματα ασφαλείας του Ισ
ραήλ.
• Με τα υψώματα του Γκολάν.
• Με το καθεστώς της Ιερουσαλήμ.
Απομένει να αποδειχθεί τόσο ο «καταλυ
τικός» ρόλος των ΗΠΑ, όπως διατείνονται,
όσο και η στάση των εμπλεκομένων πλευ
ρών για ειρήνη. Διαφορετικά, η διαιώνιση
του προβλήματος, δεν αποκλείεται να οδη
γήσει σε νέα προσφυγή στα όπλα.

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι
Πολυτελής έκδοση πλούσια εικονογραφημένη
με 37 έγχρωμα και 49 ασπρόμαυρα έργα
του ζωγράφου
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ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Μια φορά ήταν ένας μόνος του...
του Νίκου Χίου

Ο

υδείς αναντικατάστατος», δή
λωνε μετά την αποχώρησή του
από την κυβέρνηση ο πρώτος τη
τάξει υπουργός Μιλτιάδης Έβερτ. Και
πράγματι, αντικαταστάτης βρέθηκε. Ό π ω ς
βρέθηκε και αντικαταστάτης του Σωτ.
Κούβελα στο υπουργείο Γεωργίας. Ό π ω ς
βρέθηκαν και οι αντικαταστάτες των κυρίων

Δήμα, Κεφαλογιάννη, Μάνου, Κοντογιαννόπουλου και της κ. Γιαννάκου Κουτσικου. Ό πω ς και παλαιότερα άλ
λων. Άλλωστε στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις
εκλέγονται πρωτίστως για να αναδομούνται
ή και να ανασχηματίζονται.
Στις προαναφερθείσες όμως περιπτώσεις
δεν πρόκειται για «αναδομήσεις» αλλά για
παραιτήσεις με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.
Για πολλούς η αποχώρηση του Μιλτιάδη
Έβερτ από την κυβέρνηση Μητσοτάκη α
ποτελεί μια κρίσιμη καμπή για το σημερινό
κυβερνητικό σχήμα, ενώ για άλλους — ίσως
και περισσότερους— οριοθετεί και την αντί
στροφη μέτρηση. Χαρακτηριστική είναι η
στάση του φιλοκυβερ,νητικού τύπου στην ό
λη αντιμετώπιση αυτής της μείζονος πολιτι
κής πράξης του κ. Έβερτ όσο και της απο
δοχής της από τον πρωθυπουργό.
Πολλά είναι τα ερωτηματικά που παρα
μένουν ακόμη σε μεγάλο βαθμό αδιευκρίνι
στα:
— Ήταν ή όχι μεθοδευμένη η αποχώρηση
του κ. Έβερτ από την κυβέρνηση;
— Εάν ναι, τότε ποιος μεθόδευσε την απο
μάκρυνσή του; Ο ίδιος ο κ. Έβερτ ή ο πρω
θυπουργός;
— Ποια είναι η ανάμειξη του υπουργού Ε 
ξωτερικών Αντ. Σαμαρά, και έως ποιο
σημείο, στην κόντρα Μητσοτάκη - Έβερτ;
— Και, τελικώς, σε τι εστιάζεται η αντιπα
λότητα του πρωθυπουργού με τον πρώτο τη
τάξει υπουργό;

Το «πρωθυπουργικό περιβάλλον».
Λίγους μήνες πριν και συγκεκριμένα τον
Ιούλιο, ο τότε υπουργός βιομηχανίας Στ.
Δήμας κατά την διάρκεια του ταξιδιού του
πρωθυπουργού στην Μόσχα δέχθηκε δημο
σίως τις «επιπλήξεις» της κ. Μαρίκας Μη
τσοτάκη, γεγονός που τον οδήγησε — ως
όφειλε— στην υποβολή της παραίτησής
του. Με αφορμή το γεγονός αυτό, στο στό
χαστρο των αντιδράσεων του Τύπου και ση
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μαντικού αριθμού κυβερνητικών στελεχών,
βρέθηκε το οικογενειακό περιβάλλον του
πρωθυπουργού και κυρίως οι ποικίλες πα
ρεμβάσεις του στο έργο αρκετών μελών της
κυβέρνησης. Έ να περιβάλλον στο οποίο κα
θοριστικό ρόλο ασκεί η θυγατέρα του πρω
θυπουργού Ντάρα Μπακογιάννη ενώ δι
καίωμα βέτο διαθέτει η σύζυγος Μαρίκα
Μητσοτάκη — που αποτελούν και τον
πυρήνα του «πρωθυπουργικού περιβάλλον
τος» στο οποίο σημαίνοντες ρόλους διαδρα
ματίζουν τα κομματικά στελέχη της Ρηγίλλης με επικεφαλής τους κ. Σγαρδέλη,
Γριβέα και Δημητροκάλλη, πλαισιούμενοι από τον διευθυντή του γραφείου Τύπου
του πρωθυπουργού Γ. Πευκιανάκη.
Ό π ω ς συνηθίζεται, κύριο μέλημα κάθε
«περιβάλλοντος» είναι να φροντίζει ώστε το
ηθικό του επικεφαλής να διατηρείται ...ακμαιώτατον. Λέγεται ότι οι συμβουλές που
παρέχονται στον κ. Μητσοτάκη εστιάζονται
στις εξής βαθυστόχαστε^7αναλύσεις όπως,
«είσαι μόνος», «μη σε νοιάζει πρόεδρε, ε 
σύ τράβα μπροστά». Και από ό,τι φαίνεται
οι αναλύσεις αυτές «πιάνουν τόπο», αφού
έρχονται να καλύψουν τις προσωπικές ανα
σφάλειες του πρωθυπουργού, που χρονολο
γούνται από την εποχή του 1965. Βεβαίως
οι συμβουλές σε ψυχολογικό επίπεδο καλ
λιεργούν το αίσθημα της απομόνωσης και
τον εναγκαλισμό του κ. Μητσοτάκη από
έμπιστα σε αυτόν πρόσωπα με τελικό απο
τέλεσμα να του εμφυσούν μία αίσθηση δύνα
μης μεγαλύτερη από αυτή που αντιπροσω
πεύει και κυρίως διαθέτει. Σε αυτό συμβάλ
λουν και πρόσφατες δημοσκοπήσεις που βρί
σκονται στα χέρια του πρωθυπουργού και οι
οποίες εμφανίζουν την δημοτικότητά του σε
πολύ χαμηλότερα επίπεδα και από εκείνα
του 1985.
Ωστόσο, όλα αυτά τα άκρως ενδιαφέρον
τα δεν αφορούν την παραγωγή πολιτικής
και, το βασικότερο, την άσκηση κυβερνητι
κού έργου. Απλώς εμπλέκονται με τις πο
λυποίκιλες γκάφες, τα «νον - πέϊπερς», το
φιάσκο της συνάντησης του Παρισιού με τον
Μ. Γιλμάζ, τις «βραχονησίδες», τα «φαξ»
και, τελευταία, την... «κατάργηση της κα
τσίκας» (έτσι τουλάχιστον δήλωσε την πε
ρασμένη Τρίτη στη Βουλή· αναφερόταν
στις... κατσίκες του νομού Αττικής οι ο
ποίες πρέπει να εξαφανιστούν διότι συμβάλ

λουν στην αύξηση των ρύπων!). Αρκετοί υ
πουργοί σιγοψιθυρίζουν ότι δεν γνωρίζουν
ποια είναι τα άμεσα σχέδια του πρωθυπουρ
γού σε βασικούς τομείς του κυβερνητικού
προγράμματος όπως είναι η οικονομία, η ε
ξωτερική πολιτική κ.λπ.

Η «ωρίμανση των αντιθέσεων».
Ή δη από το Πάσχα ο Μ . Έβερτ φερό
ταν αποφασισμένος να εγκαταλείψει όσο το
δυνατόν γρηγορότερα το κυβερνητικό σκά
φος, πλην όμως νηφαλιότερες σκέψεις και
κυρίως κάποιες επίσημες δεσμεύσεις τον ο
δήγησαν να παραμείνει και να καταστεί μά
λιστα αρκετά συνεργάσιμος με εποικοδομη
τικές παρεμβάσεις που ετύγχαναν της εγκρίσεως του πρωθυπουργού. Με τον ανασχη
ματισμό και την απομάκρυνση της κ. Μπακογιάννη από την θέση της υφυπουργού πα
ρά τω πρωθυπουργώ, ο κ. Έβερτ κατήγαγε
«μισερή νίκη», με την έννοια ότι επεδίωκε
την παραμονή της στην κυβέρνηση, αλλά σε
άλλο πόστο.
Μετά την αποτυχία της συνάντησης Μη
τσοτάκη - Γ ιλμ ά ζ στο Παρίσι, ο κ. Έβερτ
άρχισε πλέον να μιλά ανοικτά, να επικρίνει
τις κυβερνητικές επιλογές στην εξωτερική
πολιτική και να ζητά την σύγκληση του ΚΥΣΕΑ προκειμένου να εξετασθούν τα νέα δε
δομένα και να χαραχθούν από κοινού και υ
πεύθυνα οι όποιες επιλογές στο ευαίσθητα ε
θνικά θέματα. Μάλιστα, πριν από την ματαιωθείσα βαλκανική συνάντηση, ο ίδιος εί
χε διαρρεύσει ότι διαφωνεί με την επιλογή
του Σ λ. Μιλόσεβιτς και συνακόλουθα της
Σερβίας ως προνομιακού συμμάχου και ζή
τησε τη σύγκληση του ΚΥΣΕΑ, την οποία,
ενώ το πρωί ο πρωθυπουργός αποδέχθηκε,
το βράδυ, αφού θύμωσε με τις διαρροές, μέ
σω του κ. Πολύδωρα, το αναίρεσε. Πρόκει
ται για την ίδια εποχή κατά την οποία ο κ.
Σ αμαράς — παρά τις εκ των υστέρων δια
ψεύσεις— τηρεί διακριτικές αποστάσεις από
τις επιλογές του πρωθυπουργού στο Κυ
πριακό και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Το ίδιο διάστημα η κομματική γραφειο
κρατία προχωρεί στην διασπορά φημών ότι
ο Μ. Έβερτ εμποδίζει με κάθε τρόπο τους
διορισμούς των «ημετέρων» και η λεγάμενη
επιτροπή πολιτικής επικοινωνίοις σκαρφίζε
ται παντοίους τρόπους για τον έλεγχο των
μέσων ενημέρωσης. Σ τα θέματα ενημέρω

σης — εκτός του καθ’ ύλην αρμοδίου Α θ.
Κανελλόπουλου— επιχειρεί ανάμειξη και
ο Μ. Έβερτ προβάλλοντας την άποψη ότι η
αποτελεσματική ενημέρωση της κοινής
γνώμης προϋποθέτει την χάραξη ενιαίας ά
ποψης και την προβολή ενιαίας στάσης και
χειρισμών.
Οι αντιθέσεις κορυφώθηκαν την προηγού
μενη Παρασκευή, οπότε και πραγματοποιή
θηκαν δύο κυβερνητικές συσκέψεις που αποτέλεσαν την αφορμή για την αποχώρηση
του Μ . Έβερτ από την κυβέρνηση. Η πρώ
τη σύσκεψη είχε αντικείμενο τα επεισόδια
στο Πολυτεχνείο και σ’ αυτήν, εκτός της
κυβερνητικής ανακοίνωσης που εκδόθηκε,
ανετέθη στους Μ. Έβερτ και Αθ. Κανελλόπουλο να συντονίσουν τους υπουργούς Π αι
δείας, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
προκειμένου να υποστηρίξουν δημόσια κι
αυτοί τις κυβερνητικές ενέργειες. Οι προ
σπάθειες δεν απέδωσαν καρπούς και έτσι ενεφανίσθη μόνον ο κ. Έβερτ να διαλαλεί α
πό τηλεοράσεως ότι «τα όρια ανοχής της
κυβέρνησης έχουν εξαντληθεί». Προς το
βράδυ, συνέντευξη Τύπου παρεχώρησε και ο
υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Αναγνωστόπουλος. Το γεγονός αυτό έφερε και την α
νάλογη γκρίνια, ότι «δεν μπορεί να λει
τουργεί μ ε αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση,
εφόσον οι αρμόδιοι υπουργοί αποφεύγουν
να λάβουν θέση».
Ακολούθησε και δεύτερη κυβερνητική σύ
σκεψη με την συμμετοχή, εκτός των αρμό
διων υπουργών, της κ. Μπακογιάννη και
των κ. Σγαρδέλη και Γριβέα, ο οποίοι και
ζήτησαν να αναλάβουν επισήμως την συνο
λική εποπτεία της κυβερνητικής προπαγάν
δας. Στην εισήγησή του ο κ. Γριβέας θα πα
ρουσιάσει κατάλογο δημοσιογράφων που
εργάζονται στα κρατικά μέσα ενημέρωσης
από τους οποίους θα έπρεπε να ζητηθεί η ε
πιμελέστερη προώθηση της κυβερνητικής
γραμμής. Διατυπώθηκε μάλιστα και η θέση
να δοθούν εντολές σε υπουργούς και βουλευ
τές να μην εμφανίζονται ... στα μικρόφωνα
του SKY, αλλά μόνον στο Κανάλι 15 και σε
έναν άλλο «υπό εκκόλαψη» κυβερνητικό
σταθμό.
Από την πλευρά του, ο κ. Σαμαράς αι
τιολόγησε την αναγκαιότητα δημιουργίας
θέσης εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερι
κών και πρότεινε για την θέση αυτή τον δι
πλωμάτη και διευθυντή ενημέρωσης του υ
πουργείου κ. Καλαμίδα. Ο κ. Έβερτ θεώ
ρησε σωστή ως άποψη την πρόταση του κ.
Σαμαρά, αλλά αντέτεινε ότι δεν θα έπρεπε
να γίνει τίποτε έως ότου επιστρέψει ο κ. Πο
λύδωρας από την Νότιο Αφρική. Στο ση
μείο αυτό θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι ο κ.
Πολύδωρας είχε αντιδράσει έντονα όταν
πρωτοκυκλοφόρησε η άποψη για την καθιέ
ρωση θέσης εκπροσώπου του ΤΠΕΞ, και επισκεπτόμενος τον πρωθυπουργό απείλησε
με παραίτηση από την θέση του κυβερνητι

κού εκπροσώπου. Κοινό, αλλά εν μέρει ανο
μολόγητο, συμπέρασμα από την σύσκεψη ή
ταν ότι ο συντονισμός του κυβερνητικού μη
χανισμού θεωρείτο ανέφικτος και ως εκ τού
του ανέφικτη εθεωρείτο και η αποτελεσμα
τική προώθηση των κυβερνητικών ενερ
γειών στην κοινή γνώμη.

Η ... συγκομιδή.
Την επομένη, εμφανίστηκαν τα περιώνυ
μα δημοσιεύματα που έφεραν τον πρωθυ
πουργό να παίρνει το μέρος του Αντ. Σαμα
ρά στην σύσκεψη. Ο Μ. Έβερτ θα αντιδρά σει δίνοντας στην δημοσιότητα την πρώτη
δήλωση με την οποία καλούσε τον πρωθυ
πουργό να «ανακαλύψει όσους διοχετεύουν
παρόμοιες πληροφορίες και να τους αποτιέμψει α π ’ όπου και αν βρίσκονται».
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές,
είχε υπόψη του τους κ. Γριβέα και Πευκιά νάκη. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, η
κ. Μπακογιάννη επικοινώνησε με τον κ.
Σαμαρά στον οποίο και εξέφρασε την άποψη
ότι οι αιχμές του κ. Έβερτ αφορούσαν τον
υπουργό Εξωτερικών με προφανή στόχο να
εμφανισθεί εκ των υστέρων ο κ. Μητσοτάκης ως «διαιτητής δύο κορυφαίων δελφί
νων που "τρώ γονται”». Ο κ. Σαμαράς π ι
θανόν ενστερνίστηκε αυτήν την άποψη, και
ανταπάντησε.
Ωστόσο η κλιμάκωση των δηλώσεων εί
χε συνέπεια την ματαίωση των αρχικών
σχεδιασμών και τελικώς την αποδοχή εκ
μέρους του κ. Μητσοτάκη της θέσης που
διατύπωσε στην πρώτη του δήλωση ο κ. Έ 
βερτ, σύμφωνα με την οποία «<5εν έβλεπε
να έχει σκοπιμότητα η παρουσία (του)
στην κυβέρνηση». Στην καταληκτική δή
λωση ο κ. Έβερτ έκανε λόγο για θέματα
«ηθικής τάξεως» που σύμφωνα με πληρο
φορίες σχετίζονταν με την εσπευσμένη επί
σκεψη του κ. Σγαρδέλη στο εξοχικό του κ.
Έβερτ στο Πικέρμι το απόγευμα της Κυ
ριακής και αφορούσαν την ανάθεση έργων
του ΝΑΤΟ στην Ηπειρο.
Η αποχώρηση του κ. Έβερτ ματαίωσε
— όπως λένε καλά γνωρίζοντες— την απο
μάκρυνση των Ευθ. Χριστοδούλου και Γ.
Παλαιοκρασσά από την κυβέρνηση που
σχέδιαζαν άτομα του πρωθυπουργικού περι
βάλλοντος. Παράλληλα τα ίδια αυτά στελέ
χη υποστήριζαν ότι ο κ. Έβερτ στερούνταν
στηριγμάτων στο υπουργικό συμβούλιο, γε
γονός που δεν θα του επέτρεπε να παρεμβαί
νει στο κυβερνητικό έργο. Δεν έπαιρναν ό
μως υπόψη τους τις προεκτάσεις της θέσης
που διαλαλεί ο πρώην υπουργός Προεδρίας,
ότι αποτελεί «γέννημα θρέμμα της παρά
ταξης» και τα σαφή υπονοούμενα για «ξένα
σώματα».
Αλλωστε, τις ίδιες ρίζες έχουν και οι κ.
Κεφαλογιάννης, Δήμας. Φαντάζεστε τον κ.
Κατσιγιάννη υπουργό Προεδρίας εκεί γύ
ρω στον Ιανουάριο του 1994;
□

ΕΚΔΙ ΔΕΤΑΙ . . .
ΧΩΡΙΣ ΕΝΟΧΕΣ
Κάθε μήνα στα
περίπτερα
και στα καλά
βιβλιοπω λεία

N E T W O R K MEDIA Ε.Π.Ε.
Λ. ΣυγγροΟ 44, 11742 Αθήνα
Τηλ.: 9238672-5, Fax: 9216847

25

Μετά τον Ανδρέα
του Ρεπόρτερ
μάχη της διαδοχής στο ΠΑΣΟΚ
που διεξάγεται εδώ και πολλούς μή
νες, αναδύθηκε στην επιφάνεια μετά
την πρόσφατη εισαγωγή του κ. Παπανδρέου
στο Γενικό Κρατικό και την υποχρεωτική
αναρρωτική άδεια που ανέτρεψε όλο τον
προγραμματισμό του κόμματος για «πολι
τικές εξορμήσεις».

Η

Πλησιάζει
η ώρα της
διαδοχής
του χ.
Παπανδρέου

Η πολιτική ζωή φαίνεται να
βαδίζει προς μία νέα μετα
πολίτευση. Δ εν είναι σχήμα
λόγου. Είναι φανερό ότι οι ηγέτες
των δύο μεγαλυτέρων κομμάτων,
της Ν Δ και του ΠΑΣΟΚ,
αμφισβητούνται πλέον έντονα αν
και συγκαλυμένα από νεότερη
γενιά πολιτικών. Η διαμάχη
σοβεί στα παρασκήνια και ο
αγώνας δρόμου για την
κατάληψη καλύτερων θέσεων
τόσο στους εσωκομματικούς
μηχανισμούς όσο και δημοσίως,
στην κοινή γνώμη, έχει ήδη
αρχίσει. Την έκβαση της
«παράλληλης» αυτής διαπάλης
είναι βέβαια πρόωρο να
προβλέψεις. Είναι όμως πλέον
θέμα χρόνου. Κι έχει συνάμα η
έκβαση αυτή τεράστια σημασία
για τις τύχες της χώρας, διότι θα
καθορίσει την ποιότητα της
κυβέρνησης και της
αντιπολίτευσης, την έδεα την
ποιότητα και την λειτουργία του
πολιτικού συστήματος. Για το
ΠΑΣΟΚ το θέμα είναι εξαιρετικά
επείγον.
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Οι «αθυροστομίες» του κ. Κ ατσ ανέβα,
γαμπρού του κ. Παπανδρέου, και το ελάτ
τωμά του να «σκέφτεται φωναχτά» πυροδό
τησαν νέες διαμάχες καθώς οι δηλώσεις του
περί της ανάγκης διαδοχής και της λειτουρ
γίας τρόικας αναθεματίστηκαν μεν από πολ
λούς, αλλά στην ουσία άνοιξαν τους ασκούς
του Αιόλου. Δηλώσεις επωνύμων στελεχών
και βουλευτών του ΠΑΣΟΚ έρριξαν περισ
σότερο λάδι στην φωτιά, θέτοντας αμέσως
και εμμέσως θέμα ηγεσίας.
Βεβαίως ο κ. Παπανδρέου έσπευσε να δη
λώσει «μάχιμος», αλλά αυτό σε τίποτα δεν
αλλάζει την εικόνα. Εβδομαδιαία περιοδικά
άρχισαν να δημοσιεύουν πορτραίτα των επι
κρατέστερων «δελφίνων» (το «Ε» του Γ ε
ράσιμου Α ρσένη και του Ά κ η Τ σοχα τζόπουλου, το ΕΝΑ του Γιώ ργου Γ εννημ α τά , ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ του Κ ώ σ τα Σ η 
μ ίτ η το «Επτάμισυ» του Α ν. Π επ ο ν ή ).
Πορτραίτα - συνεντεύξεις που τόνιζαν όχι
τόσο τις πολιτικές θέσεις «εφ’ όλης της ύ
λης» όσο την ανθρώπινη - οικογενειακή
πλευρά, το εργασιακό περιβάλλον, την ε
παγγελματική πολιτική ενασχόληση. Εξοι
κείωση δηλαδή ηγετών με το ευρύτερο κοινό
ως προς τις πτυχές της προσωπικότητάς
τους.
οντός ψαλμός αλληλούια, είπε ο κ.
Γεννηματάς στην εκπομπή «Προφίλ»
της ET στις 24/10, για να σπεύσει αμέσως
να προσθέσει ότι ελπίζει ο ψαλμός να μην εί
ναι κοντός, όπερ εστί μεθερμηνευόμενον ότι
και το αλληλούια της διαδοχής αναλόγως
θα αργήσει.
Πιο ευθύς ο κ. Γ. Ν ικολάου, μέλος της
ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, δήλωνε στον «Αντέννα»
ότι «το θέμα μπορεί να συζητηθεί στο πλαί
σιο του Κινήματος, μ ετά την λήξη της δί
κης». Πράγματι μία σοβαρή άποψη υπο
στηρίζει ότι από την έκβαση της δίκης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και ο χρονισμός
της διαδοχής, υπό την προϋπόθεση πάντα ό
τι η ασθένεια του κ. Παπανδρέου τον εμπο
δίζει να ασκήσει τις ουσιαστικές πολιτικές
λειτουργίες που επιβάλλονται και εκ της θέσεώς του ως αρχηγού της αξιωματικής αντι
πολίτευσης και από τα συμφέροντα του κόμ
ματος. Σύμφωνα με την «θεωρία» αυτή εάν

ο κ. Παπανδρέου αθωωθεί και κατά συνέ
πεια «δικαιωθεί» τότε η διαδοχή καθίστα
ται ευκολότερη αν και καθόλου βέβαιη, μο
λονότι θα ασκηθούν ποικίλες πιέσεις επί του
κ. Παπανδρέου να αρθεί «στο ύψος των πε
ριστάσεων» και να «γράψει ιστορία». Αν ό
μως ο κ. Παπανδρέου καταδικαστεί τότε η
εμπλοκή στο θέμα της διαδοχής είναι πλέον
από βέβαια και πάλι υπό την προϋπόθεση ό
τι η υγεία του αρχηγού του επιτρέπει στοι
χειώδεις πολιτικές λειτουργίες. Εννοείται
ότι οι σχεδιασμοί αυτοί μπορούν να ανατρα
πούν από τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις
και από το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.
Στην περίπτωση αυτή πρόβλημα διαδοχής
θα είναι δύσκολο να τεθεί. Κάτω από το
σύνθημα της «προϊούσης αποσύνθεσης και
κατάρρευσης» της κυβέρνησης και της εκτί-
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Ά κης Τσοχατζόπουλος: ο άνθρωπος του
Προέδρου. «Ά θλια oevâpia πολίτικο
οικονομικών χύχλων».

μησης περί επικείμενων εκλογών οι ενδοκομματικές διαμάχες για την διαδοχή θα
τεθούν στο περιθώριο.
ι διαδικασίες της διαδοχής θα παίξουν
τεράστιο ρόλο. Γ ι’ αυτό και ο κ. Γεν
ν η μ α τ ά ς έσπευσε και πάλι να δηλώσει ότι
«ο επόμενος αρχηγός θα εκλεγεί από το Συ
νέδριο». Πράγμα που σημαίνει ότι οποιεσδήποτε μεταβατικές ηγετικές ρυθμίσεις είτε
απορρίπτονται εκ προοιμίου είτε θα είναι
βραχύβιες. Το θέμα δηλαδή δεν θα λυθεί
ούτε διά χρίσματος διαδόχου, με δοτή εξου
σία, ούτε με συλλογική ηγεσία. Το Συνέ
δριο θα κρίνει και θα εκλέξει, όπως προ-

Ο
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θνοκεντρική στρατηγική, αναπτύσσει «τρι
τοκοσμικές απόψεις» και τονίζει την «ανά
πτυξη». Τελευταία φροντίζει να παίρνει τις
αποστάσεις του από το συγκρότημα του.
Ταύρου ώστε να διασφαλίσει ευρύτερη επιρ
ροή και αποδοχή: «Το τι κάνει ένα συγκρό
τημα που υποστηρίζει κάποιους συγκυρια
κά, είναι μία άλλη ιστορία» δήλωσε στο
«Ε» (1 3 /1 0 ).
Αλλά και ο «άνθρωπος του Προέδρου» ο
κ. Α. Τ σοχατζόπουλος, γενικός γραμμα
τέας του ΠΑΣΟΚ, τρέφει τις δικές του φιλο
δοξίες.

Κ. Σημίτης: Το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται ριζική
ανανέωση.

βλέπουν οι καταστατικές διαδικασίες. Κι ε
δώ βρίσκεται η ουσία του θέματος. Διότι η
μία βασική συνιστώσα είναι το πόσο δημο
φιλείς είναι ατομικά οι επίδοξοι διάδοχοι
και στους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ και στην ευ
ρύτερη κοινή γνώμη, πράγμα που δείχνουν
σαφώς οι διάφορες δημοσκοπήσεις. Η άλλη
έχει σχέση με τον έλεγχο του κομματικού
μηχανισμού, την επιρροή εκάστου εντός του
κόμματος.
Ο κ. Γεννήματος, φέρεται επίσης να έχει
πάρει τήν απόφασή του ως προς τις συμμαχίες που πρέπει να συνάψει εντός του κόμ
ματος. Γ ι’ αυτό πρότεινε και ως εκπρόσωπο
Τύπου του κόμματος τον κ. Κώστα Λαλιώτη που επανήλθε δριμύτερος στο Εκτε
λεστικό Γραφείο. Η σημασία της κίνησης
αυτής είναι πολλαπλή. Η ομάδα με τον εκσυγχρονιστικό - ευρωπαϊκό προσανατολι
σμό (Σημίτης, Γεννηματάς, Λαλιώτης) θα
μπορεί να εκφράζει προς τα έξω την γραμμή
του κόμματος εφ’ όλων των θεμάτων. Κάτι
τέτοιο, παρά τις οποιεσδήποτε προθέσεις,
θα έθετε εκτός συχνούς δημοσιότητος τον κ.
Αρσένη και τον κ. Τσοχατζόπουλο, που
φυσικά αντέδρασαν με την αντιπρόταση για
εναλλαγή του εκπροσώπου σε σφαίρες αρμο
διότητας. Στην μάχη της διαδοχής κρίσιμο
ρόλο θα παίξει η δημοσιότητα κι αυτό φυσι
κά το γνωρίζουν όλοι.
Η «συμμαχία των τριών» φροντίζει μεν
να μην ομαδοποιείται εμφανώς, οι θέσεις ό
μως ατομικά καθενός συμπίπτουν και συγ
κλίνουν στα κύρια θέματα. Το προφίλ του
κ. Σημίτη είναι γνωστό ενώ ο κ. Λαλιώτης
διαθέτει κύρος στον κομματικό μηχανισμό.
τον αντίποδα βρίσκεται ο κ. Γ. Αρσένη ς, που προβάλλει μία λαϊκιστική ε-

Σ

Έ χει ισχυρά ερείσματα στον κομματικό
μηχανισμό και ο ρόλος του θα είναι κρίσιμος
στην μάχη της διαδοχής ιδιαίτερα όταν η
μάχη θα κριθεί σε «δεύτερους και τρίτους
γύρους». Με ποιον (-ους) τελικά θα συμμα
χήσει είναι άγνωστο. Πιστός στον κ. Παπανδρέου ελπίζει ίσως σε κάποια κίνηση του
προέδρου που θα του δώσει τελικά το προ
βάδισμα έναντι των άλλων. Αγνωστο φυ
σικά παραμένει εάν οι ελπίδες του δικαιω
θούν ή όχι. Αδυναμία του η έλλειψη συγ
κροτημένου πολιτικού λόγου, τουλάχιστον
προς τα έξω. Δεν έχει ακόμη διαμορφώσει
κάποιο ηγετικό προφίλ με όσα συνεπάγεται
ο όρος αυτός για την ευρύτερη κοινή γνώμη.
Παραμένει ακόμη στέλεχος, με πολιτική
βέβαια θητεία σε υπουργικές θέσεις επί ΠΑ
ΣΟΚ αλλά χωρίς ευρύτερη εμβέλεια.
Αλλα στελέχη του κομματικού μηχανι
σμού και της κοινοβουλευτικής ομάδας θα
παίξουν τον ρόλο τους είτε ως μεταβατικές
λύσεις (π .χ. /. Αλευράς, I. Χαραλαμπόπουλος ή ακόμη και Α . Πεπονής) είτε ως
παράγοντες διαμόρφωσης των τελικών συ
σχετισμών (π .χ . Θ. Πάγκαλος, Γ. Ν ικο
λάου κ .τ.λ .).

Γ. Γεννηματάς: «...δεν θα πρέπει να
υπολογίσουμε το πολιτικό κόοτος... πρέπει να
μεταβληθεί άρδην η πρακτική μας».

νώ όμως η συγκρότηση των ομάδων και
οι συμμαχίες φαίνεται να διαμορφώνον
ται με γνώμονα την ανάγκη συγκροτημένης
εμφάνισης και κοινής πολιτικής και ιδεολο
γικής πλατφόρμας, η ρευστότητα που επι
κρατεί δεν προδικάζει καμιά έκβαση με βε
βαιότητα. Αλλά η ίδια η μάχη της διαδοχής
επιβάλλει, όπως αναφέραμε, σαφείς τοποθε
τήσεις, θέσεις και ιδεολογικό προσανατολι
σμό, που προς το παρόν διατυπώνεται σε α
τομικό επίπεδο. Ωστόσο, για να αποκτή-
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Γερ. Αρσένης: Εθνοκεντρική προοπτική «Η
λύση θα έρθει από την Αθήνα κι όχι από τις
Βρυξέλλες».

σουν τα ρεύματα αυτά ευρύτερη κομματική
απήχηση χρειάζεται η ελεύθερη διακίνηση
και διαπάλη τους εκτός και εντός του κόμ
ματος, πράγμα που υπό τις παρούσες συνθή
κες δεν είναι δυνατόν. Γ Γ αυτό και η διαμά
χη της διαδοχής συχνά εμφανίζεται ως
—και κινδυνεύει να εκφυλιστεί σε— δια
προσωπική μάχη «δελφίνων».
Σε προηγμένα δημοκρατικά κόμματα η
μάχη της διαδοχής αποτελεί νόμιμη, νομι
μοποιημένη και επιβαλλόμενη διαδικασία
κατά την οποία προβάλλονται οι απόψεις
των υποψηφίων διαδόχων υποκείμενες σε
κομματική και δημόσια κριτική. Τέτοιες ό
μως διαδικασίες απουσιάζουν από τα πολι
τικά κόμματα της τριτοκοσμικής Ελλάδας.
Η ενηλικίωση και ωριμότητα του ΠΑ
ΣΟΚ θα κριθεί ακριβώς από το πώς θα διεξαχθεί η μάχη της διαδοχής. Διότι διανύει
ακόμη την παιδική του ηλικία με όλες τις
παιδικές ασθένειες. Κι αυτές οι παιδικές α
σθένειες στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και
η συνθλιπτική παρουσία του χαρισματικού
ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, θα καθορίσουν και τον
χαρακτήρα της «μετά τον Ανδρέα» ηγεσίας.
Λιγότερο χαρισματικής και αναγκαστικά
περισσότερο συλλογικής.
□
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Εθνική Συνείδηση και Ευρωπαϊ
Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

που ζούμε». Για να μετριάσει κάπως τους
τόνους, στην τελική της ομιλία, πρόσθεσε:
«Ο Σ ΥΝ είναι κατηγορηματικά αντίθε
τος σε ορισμένες εθνικιστικές εξάρσεις π α 
ραδοσιακού τύπου».
Κύριος άξονας των διημέρων εργασιών
της συνόδου της ΚΠΕ ήταν η αναγκαιότητα
της χαραξης εθνικής στρατηγικής με ευρω
παϊκό προσανατολισμό. «Ο προσανατολι
σμός αυτός», εξήγησε η κ. Δαμανάκη, «<$ev
αποτελεί λύση ανάγκης, αλλά επιλογή,
γιατί εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο τρόπο
τα εθνικά μ α ς συμφέροντα . Είναι α να γ
καίο να εκφράζεται μ ε επιθετική πολιτι
κή, στο πλαίσιο της ενοποίησης της ΕΟΚ,
να μ η ν παραγνωρίζει τις δυσκολίες και τις
δυνατότητες της ίδιας της Κοινότητας».
Αναφερόμενη στην υπό διαμόρφωση οικο
νομική και νομισματική ένωση, σημείωσε
πως ο ΣΥΝ αντιτίθεται σε κάθε ένοια δύο ή
τριών ταχυτήτων (πτυχή που πρέπει να με
λετηθεί, ώστε να αποφύγουμε απογοητεύ
σεις) , ενώ, μιλώντας για την πολιτική ένω
ση, είπε ότι το αμυντικό πρόβλημα της Ε λ
λάδας πρέπει να αντιμετωπισθεί ως συστα
τικό στοιχείο μίας κοινής ευρωπαϊκής πολι
τικής ασφάλειας, που θα εγγυάται τα σύνο
Σε αυτές τις αναζητήσεις της, η Αριστερά ρα και την κυριαρχία της χωράς μας. Για
ανακαλύπτει μία νέα παράμετρο, παραγνω τον ΣΥΝ, πάντως, ο προσανατολισμός προς
ρισμένη ώς τώρα στις θεωτητικές επεξεργα την Ευρώπη δεν αντιτίθεται, ούτε μπορεί να
σίες της: την εθνική συνείδηση. «Στην επο παρεμποδίσει, ελληνικές πρωτοβουλίες και
χή της κατάρρευσης τω ν βεβαιοτήτων και στα Βαλκάνια.
των ιδεολογικών σχημάτων του παρελ
Από τις πιο αξιόλογες ίσως στιγμές της
θόντος», είπε η πρόεδρος του ΣΥΝ Μ αρία
συνόδου ήταν η παρουσίαση των διαφορετι
Δ α μ α νά κ η στην εναρκτήρια ομιλία της κών απόψεων που εκφράζουν για τις ελλη
στην σύνοδο, «η εθνική συνείδηση αναδεινοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό, οι
κνύεται σε μ ία νέα σταθερά, που συσπει πρέσβεις επί τιμή Μ ιχ ά λ η ς Δ ούντας,
ρώνει, αγγίζει, μάλιστα, νέους ανθρώ Κ ω νσ τα ντίνο ς Ζέπος και ο πρέσβυς της
πους. Σ την διαμόρφωσή της η Αριστερά
Κύπρου στην Ελλάδα Φ ρίξος Κ ο λώ τα ς.
μτιορεί και πρέτιει να παρέμβει, δίνοντας Τις θέσεις που διατύπωσαν οι διακεκριμένοι
νέο πατριωτικό περιεχόμενο, αποκρούον διπλωμάτες στις εισηγήσεις τους, αλλά και
τας στενές σωβινιστικές παραμορφώσεις,
στις συζητήσεις που είχαμε μαζί τους, φιλο
συνδέοντάς την μ ε την οικουμενικότητα ξενεί σήμερα το ΑΝΤΙ, λόγω της βαρύτητας
τω ν προβλημάτων στον πολύτιλοκο κόσμο και του ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν.

διαίτερα ενδιαφέρουσα η διήμερη σύνο
δος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής
(Κ.Π.Ε) του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, που
πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις
19 Οκτωβρίου και ήταν αφιερωμένη στα ε
θνικά ζητήματα και την εξωτερική πολιτι
κή. Αξιοσημείωτη πρωτοτυπία της, η συμ
μετοχή στις εργασίες της 14 ειδικών αναλυ
τών από τον επιστημονικό, διπλωματικό
και στρατιωτικό κόσμο. Η πολλαπλότητα
των προσεγγίσεων που επιχείρησαν, τόσο οι
ίδιοι στις εισηγήσεις τους, όσο και 60 περί
που μέλη της ΚΠΕ στις παρεμβάσεις τους,
διατρέχοντας ένα ευρύ φάσμα πολύπλευρων
θεμάτων (από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
και την κρίση στα Βαλκάνια ώς την εθνική ι
δεολογία και την άμυνα της χώρας), δηλώ
νει ότι η Αριστερά —τουλάχιστον αυτή—
διαλέγεται και προβληματίζεται δημόσια.
Σημαίνει ότι επιχειρεί να συλλάβει το νέο
στίγμα των διεθνών σχέσεων, σε έναν κό
σμο που μεταβάλλεται ραγδαία, ότι επιδιώ
κει την τόσο αναγκαία για τα εθνικά θέματα
συνεννόηση με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις,
σε μία περίοδο που κυριαρχεί η τεχνητή οξύ
τητα και η επικίνδυνη αντιπαράθεση.

Ι
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M IX . ΔΟΥΝΤΑΣ:

Τέλος στον διάλογο
με την Τουρκία.
Πολιτική συντήρησης
για το Κυπριακό.
• Ελληνοτουρκικές σχέσεις: Η απειλή
του τουρκικού επεκτατισμού αντιμετωπίσθηκε ώς σήμερα με εσφαλμένο τρόπο, δηλ.
είτε με ψευδαισθήσεις ότι θα ήταν δυνατό να
ελεγχθεί αυτή η απειλή, είτε με διαπραγμα
τεύσεις, είτε με την προσφυγή στην υποστή
ριξη ισχυρών «φίλων». Το ανισοζύγιο στρα
τιωτικής και διπλωματικής ισχύος μεταξύ
Ελλάδας - Τουρκίας είναι σε βάρος μας,
Κατά συνέπεια, οι διάλογοι είναι βλαπτι
κοί, γιατί, μεταξύ άλλων, εκτείνονται σε μη
διαπραγματεύσιμα θέματα και ενισχύουν
την προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργεί
την εντύπωση ότι υπάρχουν επίδικα ζητή
ματα και, μάλιστα, σχετικά με τα ελληνικά
κυριαρχικά δικαιώματα. Πρέπει να σταμα
τήσει, λοιπόν, ο διάλογος και οι διαπραγ
ματεύσεις με την τουρκική πλευρά, και να
εκδηλωθεί σύντονη για την βελτίωση της α
ποτρεπτικής αμυντικής δυνατότητας της
χωράς μας. Επιπλέον, να ενισχυθούν τα δι
πλωματικά ερείσματα. Σημαντικότατη ενί
σχυση της άμυνάς μας θα αποτελούσε η ο
λοκλήρωση της πολιτικής και αμυντικής ε
νοποίησης της ΕΟΚ, αφού τα ανατολικά σύ
νορα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θα συμ
πέσουν με τα ελληνικά.
• Κυπριακό: Είναι λογικά, πολιτικά και
ρεαλιστικά αδιανόητο να προσδοκούμε λύση
του σε συμφωνία με την Τουρκία, η οποία
(λύση) να βελτιώνει την μετακατοχική
πραγματικότητα στο νησί. Ο λόγος, το επιβαρυντικό για την Ελλάδα ανισοζύγιο ισχύ
ος, που προαναφέρθηκε. Στην Κύπρο δεν έ
χουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε ένα απόλυ
τα καλό και απόλυτα κακό, αλλά το ήσσον,
μεταξύ πολλών κακών. Έ τσι, πρέπει να α-

côç Προσανατολισμός
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κολουθήσουμε πολιτική συντήρησης, δηλαδή μη επιδείνωσης της μετακατοχικής
πραγματικότητας, και, παράλληλα, να καταβάλουμε. σύντονες προσπάθειες για την ενίσχυση των ερεισμάτων ισχύος. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από την αναμονή, εάν, όλα όσα μας προσφέρονται στην διαδρομή
του χρόνου, είναι χειρότερα από το υφιστάμενο status quo όπως συμβαίνει με το σύνολο των μέχρι σήμερα τεκταινομένων αχε
δίων για την διευθέτηση του Κυπριακού.
Η τελευταία έκθεση ντε Κουεγιάρ και το
ψήφισμα 716 του Ο HE είναι ολέθρια, επειδή
οδηγούν σε επιδείνωση της μετακατοχικής
πραγματικότητας στην Κύπρο. Και την διχοτόμηση καθιερώνουν με την αρχή της διζωνικότητας, που σημαίνει περιοχές φυλετικά καθαρές, και την στρατιωτική εγγύηση
και παρουσία της Τουρκίας προβλέπουν έμμέσα, με την παραπομπή σε φάσεις της μέχρι σήμερα δικοινοτικής διαπραγμάτευσης.
Η ήπια και διακριτική απόδοση ευθυνών
στον Ντενκτάς, χωρίς να εκτίθεται παράλ
ληλα η προϊσταμένη του Τουρκία, ήταν το
ελάχιστο που θα έπρεπε να κάνει ο κ. ντε
Κουεγιάρ, αν ήθελε να διασώσει στοιχειωδώς την αξιοπιστία του. Η αναφορά των δύο
κειμένων ότι προσβλέπουν σε ένα κράτος, ήταν αναπόφευκτη για την διατήρηση των
προσχημάτων, γιατί είναι αδιανόητο ο γ. γ.
του ΟΗΕ να μιλάει για διάλυση του κυπριάκού κράτους.
· Διαφορές στον κυπριακό πολιτικό κόσμο: ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, μερίδα του ΔΗΣΥ, ε-

φημερίδα ΣΗΜΕΡΙΝΗ και Εκκλησία επι
κρίνουν εντονότατα την πολιτική του προέ
δρου Βασιλείου, που συμπλέει πλήρως με
την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης.

ΚΩΝ. ΖΕΠΟΣ:
Ναι στον διάλογο,
όχι στην διαπραγμάτευση.
Σημαντικός ο ρόλος της ΕΟΚ
• Ελληνοτουρκικές σχέσεις: Πιστεύω στον
διάλογο με την Τουρκία, όχι όμως σε μία
διαπραγμάτευση η οποία είναι ανεπίτρεπτη
και δεν οδηγεί πουθενά (υπάρχουν θέματα
που δεν είναι διαπραγματεύσιμα). Ωστόσο,
ο διάλογος και η διαρκής επαφή είναι απα
ραίτητα για να δημιουργηθούν οι ψυχολογι
κές γέφυρες μεταξύ των δύο λαών. Για να υ
περφαλαγγίσει η Ελλάδα τις τουρκικές α 
πειλές και να αποφύγει μία «θερμή» σύγ
κρουση, πρέπει να καλλιεργήσει με συνέπεια
όλες εκείνες τις πολιτικές διαδικασίες οι ο
ποίες μπορούν να απομονώσουν διεθνώς την
Τουρκία, όπως συνέβη πρόσφατα με την πε
ρίπτωση των Κούρδων.
Ακρογωνιαίος λίθος των διαδικασιών αυ
τών, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιω
μάτω ν, όπου μετατοπίζεται τελευταία το
κέντρο βάρους των διεθνών σχέσεων, και ε
πίκεντρο τους οι αρχές της δημοκρατίας,
που πρέπει να πρυτανεύουν στις διακρατικές
σχέσεις. Προκειμένου, όμως, να καρποφο
ρήσουν οί εν λόγω προσπάθειες, χρειάζεται
χρόνος και υπομονή, αποφασιστική εξωτερι

του Γιώργου Μούλκα

κή πολιτική της χώρας μας και σταθερός ευ
ρωπαϊκός προσανατολισμός.
• Κυτιριακό: Τα βαθύτερα και μονιμότερα αίτια του προβλήματος οφείλονται στην
στρατηγική σημασία που είχε και θα εξακο
λουθήσει να έχει για την Μ. Βρετανία και
τις ΗΠΑ η Κύπρος, λόγω της θέσης της
στην Ανατολική Μεσόγειο. Η πρόσφατη
κρίση στον Περσικό Κόλπο επιβεβαίωσε την
σημασία αυτή. Το κύριο γνώρισμα της
στρατηγικής διάταξης των δυνάμεων και
των ελέγχων που ασκούνται στην περιοχή,
θα συνεχίσει να είναι η αμερικανική παρου
σία, με την υποστήριξη της Βρετανίας, με
τέτοιο τρόπο που θα αποκλείει την υποκα
τάστασή της — έστω και μερικώς— από
άλλη δύναμη (Σοβ. Ένωση, Ευρώπη των
12, Σκανδιναβικές χώρες, Ελλάδα, Τουρ
κία). Η πρόταση που υιοθέτησε ομόφωνα το
Εθνικό Συμβούλιο της Κύπρου (Ιανουάριος
*89) ως πρόταση αποδεκτής λύσης, προσφέ
ρει τα αναγκαία κριτήρια κατά πόσο ένα
σχέδιο συμφωνίας θα ήταν αποδεκτό ή όχι.
Το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει η
Κύπρος έναντι της Τουρκίας, μετά την αρ
νητική γνωμοδότηση της ΕΟΚ στην αίτηση
εισδοχής της τελευταίας (Δεκέμβριος
1989), πρέπει να διατηρηθεί ώς το 1993.
Τότε, η κοινότητα θα εγκύψει στο θέμα της
διεύρυνσής της και όλες οι πολιτικές προϋ
ποθέσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν την α 
ποδοχή της κυπριακής αίτησης. Είναι αμφί
βολο εάν αυτό μπορεί να επιτευχθεί, εάν δεν
καταργηθεί προηγουμένως η σημερινή de
facto διχοτόμηση και δεν αποχωρήσουν όλα
τα τουρκικά στρατεύματα.
Το θεσμικό πλαίσιο της ΕΟΚ, με την
βαθμιαία οικονομική σύγκλιση, την πολιτι
κή ενοποίηση και ίσως μελλοντικά την εναρ
μόνιση της αμυντικής πολιτικής των μελών
της, είναι το μόνο ικανό να προσφέρει στην
Ελλάδα ένα υγιές σύστημα ασφαλείας, το ο
ποίο θα εξαφανίσει οποιαδήποτε «εξ ανατο
λών» ή άλλη απειλή.
• Α ποτελέσματα τω ν τουρκικών εκλο
γών: Δεν πρόκειται στο ορατό μέλλον να ε
πηρεάσουν την στάση της Τουρκίας έναντι
της Ελλάδας και του Κυπριακού.
Δεν θα αλλάξει γρήγορα η τουρκική νοο
τροπία, οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν σχη
ματιστεί στην Αγκυρα. Ο λόγος: η Τουρ
κία, παρά τις προόδους που σημείωσε σε ο
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ρισμένους τομείς, αντιμετωπίζει τεράστια
οικονομικά προβλήματα (π .χ. πολλαπλά
σιο εξωτερικό χρέος και πληθωρισμός σε
σύγκριση με την Ελλάδα).

ΦΡ. ΚΟΛΩΤΑΣ:

Ό χι ψευδαισθήσεις. Ορισμένες
πτυχές των λύσεων μη αρεστές
• Κυπριακό: Οι τελευταίες εξελίξεις δεν
δημιουργούν αισιοδοξία ότι η Τουρκία είναι
έτοιμη να συμβάλει σε μία σύντομη λύση
του προβλήματος. Πάντως, οι προσπάθειες
συνεχίζονται. Πιστεύουμε οτι, αργά ή γρή
γορα, η τουρκική πλευρά θα πειθαναγκαστεί
να επιδείξει θετικότερη στάση, γιατί αυτό θα
της επιβάλουν τα ίδια της τα συμφέροντα.
Δεν πρέπει να έχουμε ψευδαισθήσεις. Η λύ
ση που θα δοθεί, θα βασίζεται, εκτός των
άλλων, και σε όλα τα δεδομένα που έχουν
δημιουργηθεί σήμερα. Σίγουρα, ορισμένες
πτυχές των λύσεων δεν θα μας είναι αρεστές
(π. χ. τα αυξημένα δικαιώματα που ζητά η
τουρκική κοινότητα, τα οποία ορισμένες φο
ρές δεν είναι ίσα με την πλειοψηφία του
8 0 % ). Ωστόσο, όποια λύση δοθεί, δεν υ
πάρχει ενδεχόμενο να μην γίνουν σεβαστές
οι ακόλουθες παράμετροι: διατήρηση της
οντότητας και πολιτιστικής ταυτότητας του
Κυπριακού Ελληνισμού, επιστροφή των
προσφύγων στα σπίτια τους, αποχώρηση
των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής.
Δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία του προέ
δρου Μπους ότι το Κυπριακό θα διευτετηθεί
ώς το τέλος του χρόνου. Δεν φαίνεται να υ
πάρχουν οι προοπτικές. Μακάρι ο κ.
Μπους και η κυβέρνησή του να επαληθευ

τούν και να βοηθήσουν προς αυτήν την κα
τεύθυνση.
• Αποτελέσματα την τουρκικών εκλο
γών: Η Τουρκία ακολουθεί την δική της
σκληρή γραμμή στο Κυπριακό, που καμιά
φορά μας αφήνει και έκπληκτους. Η πολιτι
κή της, αναφορικά με τα εθνικά της θέματα
και τις διεθνείς εξελίξεις, είναι πάγια. Η νέα
κυβέρνηση, όποια και αν είναι, θα τηρήσει
την ίδια στάση, αν και εύχομαι να επιδείξει
περισσότερο ρεαλισμό και θετικότερο πνεύ
μα. Τον τελευταίο καιρό πάντως, η Τουρ
κία δέχεται σοβαρές πιέσεις από την διεθνή
κοινότητα σε ό,τι αφορά κυρίως το Κυπρια
κό. Καταλαβαίνει πως το πρόβλημα αυτό
αρχίζει να της γίνεται μεγάλο εμπόδιο
στους πολιτικούς της προσανατολισμούς. Ε 
άν το κόστος που της δημιουργεί το Κυπρια
κό αυξηθεί — εμείς το πιστεύουμε— τότε θα
δείξει περισσότερη διάθεση να το λύσει.
• Διαφορές στον κυπριακό πολιτικό κό
σμο: Τπάρχει απόλυτη συμφωνία στις κα
τευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακο
λουθήσουν η Κύπρος και η Ελλάδα για την
επίλυση του Κυπριακού. Αυτές είναι: τα ψη
φίσματα του ΟΗΕ, οι δύο συμφωνίες κορυ
φής των Μακαρίου και Κυπριανού με τον
Ντενκτάς και οι προτάσεις που υπέβαλε ώς
το 1989 το Εθν. Συμβούλιο της Κύπρου.
Τφίστανται ωστόσο ορισμένες διαφοροποιή
σεις σε ό,τι αφορά την ακολουθητέα πορεία
για την υλοποίηση των παραπάνω αρχών.
(Ο Β. Λυσαρίδης, πρόεδρος του ΕΔΕΚ,
διατυπώνει καθαρά δικές του θέσεις, ενώ ο
Σπ. Κυπριανού, πρόεδρος του ΔΗΚΟ, πα
ρουσιάζει κατά καιρούς μικρότερες αποκλί
σεις από τα άλλα κόμματα). Έτσι κι αλ
λιώς, στο Εθνικό Συμβούλιο ακούγονται οι
απόψεις όλων των κομμάτων και κανείς ώς
τώρα δεν έχει αποχωρήσει από αυτό.

Εισηγήσεις και Συμπεράσματα
Από τις υπόλοιπες εισηγήσεις αναλυτών
και τις τοποθετήσεις στελεχών του ΣΤΝ
σταχυολογούμε — ενδεικτικά μόνον— ορι
σμένα χαρακτηριστικά αποσπάσματα:
Γ. Τ σιάκαλος, πρόεδρος Παιδαγωγι
κού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΠΘ, για τις μειονότητες: «Ισονομία, ίσες
ευκαιρίες στον κοινωνικό και οικονομικό το
μέα, και αναγνώριση (σε αυτές) του δι
καιώματος της ιδιαιτερότητας στην γλώσ
σα, στην θρησκεία και σε πολιτιστικά γνω 
ρίσματα αποτελούν μοναδική δυνατότητα
να αποφευχθούν παρεμβάσεις από το εξωτε
ρικό και να δημιουργηθεί στο εξωτερικό θε
τικό κλίμα για την Ελλάδα απέναντι σε α 
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πειλές της εδαφικής της ακεραιότητας».
Κ . Μ υ γδ ά λ η ς, μέλος της Ν.Ε. του
ΣΤΝ Χαλκιδικής: «Η αδιαφορία των κυ
βερνήσεων και συνολικά του πολιτικού κό
σμου της χώρας προς το Οικουμενικό Πα
τριαρχείο και την επιβίωσή του οδήγησαν
τους Φαναριώτες σε ένα καθεστώς σχέσεων
με την Τουρκία, που σήμερα όλοι το κατα
κρίνουμε και το θεωρούμε εξευτελιστικό.
Ομως, για τους ίδιους αποτελεί καθεστώς
επιβίωσης. Από την άλλη πλευρά, αυτή α
κριβώς η προσπάθεια επιβίωσης τους οδηγεί
σε μία μικροελλαδική αντίληψη των πραγ
μάτων, μειώνοντας τον οικουμενικό χαρα
κτήρα και την σημασία του Πατριαρχείου».
Α. Α λαβά νος, ευρωβουλευτής του
ΣΤΝ: «Μας χρειάζεται ένας "αριστερός βενιζελισμός” της πρώτης περιόδου των αρ
χών του αιώνα, με την έννοια της διορατι
κής σύλληψης των διεθνών εξελίξεων και
της αποτελεσματικής παρέμβασης». Και ε
πιπλέον: «Χρειάζεται ασφαλώς ένας σαφής
ευρωπαϊκός προσανατολισμός, αλλά για
την σκέψη της Αριστεράς δεν πρέπει οι Βρυ
ξέλλες να αντικαταστήσουν την Μόσχα σαν
ένα σίγουρο και απόρθητο οχυρό».
Μ . ΑνΒρουλάκης: βουλευτής του ΣΤΝ:
«Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που έ
χω , τόσο η ελληνική όσο και η κυπριακή
κυβέρνηση έχουν αποδεχθεί την λύση της
τετραμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό
και διαβιβάζουν αυτή την θέση τους και
προς τρίτες δυνάμεις, όπως στο υπουργείο
Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης».
• ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΙΚΑ: Ο πλούτος
των ιδεών και των προτάσεων που ακούστη
καν, ο γόνιμος και εποικοδομητικός προ
βληματισμός που αναπτύχθηκε στην διήμε
ρη ειδική σύνοδο της ΚΠΕ του ΣΤΝ, συμ
βάλλουν χωρίς αμφιβολία στην ανανέωση
του παραδοσιακού λόγου της Αριστεράς για
τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτι
κή. Τον απομακρύνουν από αγκυλώσεις,
στερεότυπα, δόγματα και σύνδρομα του πα
ρελθόντος. Οι επεξεργασίες αυτές είναι α
ναγκαίο να συνεχιστούν και να εμπλουτι
στούν. Δεν πρέπει να θεωρηθούν οριστικές,
ούτε να παραμείνουν αποσπασματικές δια
κηρύξεις, πολύ περισσότερο δε να εμπλακούν σε στενές κομματικές σκοπιμότητες ή
παραμορφώσεις. Αντίθετα, πρέπει να συγ
κροτηθούν σε ενιαίο σύνολο αξιών, αρχών
και μεθόδων για την άσκηση υπεύθυνης και
εθνικής επωφελούς εξωτερικής πολιτικής.
«Ο δρόμος θα εναι δύσκολος», όπως προδιέγραψε και η κ. Δαμανάκη, αν κρίνει κα
νείς από την σχετική συζήτηση που έγινε
πρόσφατα στην Βουλή.
\
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ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
• Ανατόλι Ριμπακόφ
·' Εντμουντ Κήλυ
• Αννα Μεσσίνα
• Φούλβιο Τομίτσα
• Μιγκέλ ντε Θερβάντες
• Philippe Breton
• Φρανσουάζ Ντορέν
• Ανδρέας Λεντάκης
• Ζυλ Βαλές
• Σελ Σιλβερστάιν
• Αλέξανδρος Ραγκαβής
•Άννα Τζούμα
• Δη μητριά Ζουμπουλάκη
• Κούρτσιο Μαλαπάρτε
• Ακίλε Οκέτο
• Τσινισιζέλης Μ.Μαραβέγιας Ν.
• Ανδρέας Ανδριανόπουλος
• Χρήστος Μπουλώτης
• Τζιάνι Ροντάρι
• Κέντρο Μαρξ/κών Ερευνών
• Πασκάλ Ακό
·' Εντεν φον Χόρβατ

Φ όβος
Φ ό νο ς σ το Θ ερ μ α ϊκ ό
Η Φ οινικιά το υ Ρουσ αφά
Η Β εν ετσ ιά ν α κληρονόμος
Π α ρ α δ ε ιγ μ α τικ έ ς ν ο υ β έ λ ε ς
Ισ το ρία τ η ς Π λη ρο φ ο ρικής
Κ ό ρ α κ ες και α λ επ ο ύ δ ες
Ρω μανός ο Μ ελ ω δ ό ς, Κώ στας Β άρναλης και
σ τρ α τε υ μ έ ν η τέχ ν η
0 ξεσ η κ ω μ έν ο ς
Το δ έ ν τρ ο που έ δ ιν ε
Λ ε ξ ικ ό ν τ η ς Ελληνικής αρχαιολογίας
Η διπλή ανάγνωση το υ κ ειμ έν ο υ
Π ε ρ ιμ έ ν ο ν τα ς το Μ άη
Το δ έ ρ μ α
0 ν έ ο ς δρ όμο ς
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
Θ εω ρ ία και πολιτική
0 θ ρ ία μ β ο ς το υ Δ η μ ο κρ α τικο ύ Καπιταλισμού
0 κ ύρ ιο ς «Α ύ ρ ιο -β ρ ά δ υ »
Μ ικρ ο ί π εριπ λανώ μενοι
Α ν ε ρ γ ία και απασχόληση στην Ελλάδα
Ισ το ρία τ η ς οικολογίας
Ν ιά τα χω ρίς Θ ε ό
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ΝΕΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
• Διαμαντής Μπασαντής &
Κων/νος Στρατός
0 κόσμος τω ν ειδή σ εω ν
• Αλόη Σιδέρη
Η κυρία μ ε το γα τί
• Νάννι Μπαλεστρίνι
0 ε κ δ ό τη ς
• Λεία Χατζοπούλου-Καραβία Η Ρίκι και η φ α μίλια τη ς (βιβλίο/κασέτα)
•Λ εία Χατζοπούλου-Καραβία 0 Σ ιλ β α τικ ό ς και η Ρίκι (βιβλίο/κασέτα)
• Αριάδνη Μακίννον &
Νίκη Μακίννον
Τ α γ ρ ά μ μ α τα τρ α γο υ δ ο ύ ν (βιβλίο/κασέτα)
• Στρατός Θεοδοοίου &
Τ α ά σ τρ α και οι μ ύθοι το υ ς
Μόνος Δανέζης
’ Υποπτος κόσμος
• Τζένιφερ Λιντς
Η συμμορία των αθώων
• Ζήσης Σκάρος
0 Ζήσ ης και ζ ε ι και δ ε ζ ε ι
• Αζίζ Νεσίν
Η λα ϊκ ό τη τα τ η ς Κ ρ η τική ς λο γο τεχ νία ς
• Μπάμπης Δερμιτζάκης
• Ευστράτιος Δ. Τσακαλώτος Λ ε ξικ ό ν Λ α τινο ελλη νικό ν
Σ ο φ ο κ λ έο υ ς Οιδίπους Τύραννος
• Σωκράτης Γκίκας
Ψ υχολογία
• Σωκράτης Γκίκας
Α κρ ιτικά (δημοτικά τραγούδια)
• Βασίλης X. Μάκης

• Robert Van Gulik
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Γ. Σωτηρέλης
Αμαλία Μεγαπάνου
Παυλίνα Παμπούδη
Μαρία Φωτίου-Βλάχου
Ρένος Ρώτας
Βασίλης Λιογκάρης
Τζέιμς Κέιν
Φρίντριχ ' Ενγκελς
Παραμύθια του Κόσμου

Δ ολοφ όνοι και χρυσ άφ ι
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Το παιδί τ η ς μάνας μου
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ’91

1, 2 , 3, πολλές μολότωφ ...
του Σταύρου Μονεμβασιώτη
«Εδώ Πολυτεχνείο...»
1973: Οι φοιτητές καταλαμβάνουν
τον χώρο του ΕΜΠ. Κοινός ο
αγώνας, ένας ο στόχος, μία η ιδέα:
Δημοκρατία.
«Εδώ Πολυτεχνείο...»
1991: Περιθωριακοί κουκουλοφόροι,
καταλαμβάνουν τον χώρο του ΕΜΠ.
Σπάνε αγάλματα, βάζουν φωτιές,
βεβηλώνουν ιδέες και σύμβολα,
ανοίγοντας πιθανόν.τον δρόμο στον
περιορισμό αυτής της μίας ιδέας, που
«τότε» αποτέλεσε τον μοναδικό στόχο
του κοινού αγώνα: της Δημοκρατίας.

Η

στέγη του Πολυτεχνείου θα καπνίζει
για καιρό... Τα όσα δραματικά συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες στο
χώρο των μαθητικών κινητοποιήσεων, με
αποκορύφωμα την καταστροφή της Πρυτα
νείας του ΕΜΠ, έδειξαν ότι όχι μόνον η
Παιδεία, αλλά ενίοτε η πολιτική ζωή του
τόπου βρίσκεται ευάλωτη στα χέρια κά
ποιων κουκουλοφόρων, που δρώντας εν α 
γαστή συνεργασία με «αστυνομικούς», πα
ρακρατικούς και «αγανακτισμένους πολί
τες», δίνουν τα προσχήματα στους όποι
ους... ενδιαφερομένους να άρουν στο εξής,
όχι μόνον το πανεπιστημιακό άσυλο αλλά
και κάθε άλλης μορφής άσυλο...

Το πρόσωπο των γεγονότων ήταν ο Πρύτανις του ΕΜΠ Νίκος Μαρκάτος, που συγ
κέντρωσε τα βέλη των επιθέσεων της Κυ
βέρνησης. Τον κατηγόρησε για ολιγωρία
την στιγμή των καταστροφών και του επέρριψε τις ευθύνες για τα αποτελέσματα. Ό 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ
Στις 27/7/91, η Σύγκλητος του Ε.Μ.Π συνεδριάζει με αντικείμενο την έννοια του
Πανεπιστημιακού Ασύλου (Π.Α.). Η απόφαση έχει ως εξής:
• Π.Α. σημαίνει αποκλεισμός της επέμβασης της κρατικής εξουσίας στον χώρο του
Πανεπιστημίου χωρίς την άδεια του ίδιου του Πανεπιστημίου.
• Το Π.Α. εξυπηρετεί την ακαδημαϊκή ελευθερία για διδασκαλία, έρευνα και αυτοδιοίκηση
του Πανεπιστημίου.
• Η εξυπηρέτηση αυτή έχει αντικειμενικό σκοπό την ελεύθερη επιστημονική αναζήτηση και
την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.
• Προστατεύει όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Προστατεύει επίσης και κάθε
κοινωνική ομάδα εφ’ όσον δεν παρενοχλεί την ακαδημαϊκή διαδικασία και σέβεται τα μέλη της
Π.Κ. και την περιουσία του Ιδρύματος.
• Η προστασία του Π.Α. είναι καθήκον ολόκληρης της Π.Κ. και συνιστά και καλλιεργεί έναν
από τους αποφασιστικότερους μηχανισμούς χειραφέτησης, αφύπνισης και κοινωνικής
αναγέννησης.
• Η έννοια του Π.Α. είναι συνδεδεμένη με την απόρριψη της οποιασδήποτε μορφής βίας από
οπουδήποτε και αν προέρχεται.
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ταν ρωτήθηκε σχετικά, από το ΑΝΤΙ, ο κ.
Μαρκάτος είπε ότι, «ο τρόπος μ ε τον ο
ποίον χειρίστηκε η Κυβέρνηση τα γεγονό
τα, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σκοτιεύει
στο μέλλον να επεμβαίνει και να καταλύει
τα άσυλο μ ε το παραμικρό, χωρίς τον ου
σιαστικό έλεγχο από την πλευρά του Π α
νεπιστημίου. Λ υπ ά μ α ι που θα το πω αυ
τό, αλλά απογοήτευσε και η αντίδραση της
Π ανεπιστημιακής Κοινότητας, η ικανότη
τά της να προλάβει ή να αντιμετω πίσει τα
γεγονότα της Π έμπτης. Και αυτό ισχύει
δυστυχώς και για τους φοιτητές. Είναι ε
πιτακτική πλέον η αφύπνιση και η κοινω
νική συνειδητοποίηση, όλων μας, ότι το ά
συλο τιρέπει να προστατευθεί».
Στα περί ολιγωρίας ο κ. Μαρκάτος αντέ
ταξε την ανοχή από την πλευρά της αστυνο
μίας των δήθεν αγανακτισμένων που πυρο
δοτούσαν ακόμη περισσότερο με την στάση
τους την ήδη οξυμένη ατμόσφαιρα, καθώς ε
πίσης και την προκλητική στάση των δυνά
μεων καταστολής, την ώρα που ο ίδιος βρι
σκόταν σε διαπραγματεύσεις με τους κατα
λήψιες.
Αποτέλεσμα; Την Παρασκευή το μεση
μέρι μετρούσαμε την καταστροφή μιας πνευ-

Ot ποινές θα σώσουν την επέτειο;
Βαρύτατες ποινές φυλάκισης, από 5 έως και 8 χρόνια — χωρίς (!) ανασταλτικό ή εξαγοράσιμο χαρακτήρα— επέβαλε το Δικαστήριο στους πέντε νεαρούς που είχαν συλληφθεί για τα επεισόδια έξω από το υπουργείο Παιδείας (προσοχή: όχι για τα γεγονότα
στο ΕΜΠ). Την ίδια στιγμή ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών κ.
Δ. Δωρής ασκούσε ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου, η οποία στην ουσία στρεφόταν
εναντίον των πρυτανικών αρχών (!).
Δεν είπε τίποτα όμως ο κ. Δωρής για τον συνάδελφό του, ο οποίος καθυστέρησε δύο
ώρες να πάει στον χώρο των επεισοδίων, γιατί όπως είπε κοιμόταν (!) στο σπίτι του που
«βρίσκεται μακριά από το κέντρο της Αθήνας, στο Γαλάτσι» (!).
Και κάτι ακόμα. Είναι σίγουρη η κυβέρνηση ότι με ανελαστικές καταδικαστικές απο
φάσεις κατά νεαρών, θα αποτρέψει στο εξής ανάλογα έκτροπα;
Σε δεκαπέντε μέρες έχουμε την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, και η εμπει
ρία μας έχει διδάξει ότι τέτοιες μέρες, οι «γνωστοί - άγνωστοι» αναστατώνουν την Αθή
να.
ματικής δημιουργίας και ιστορίας 140 χρό
νων. Αρχεία, έγγραφα, διατριβές, προσω
πογραφίες, έργα τέχνης, έπιπλα με μου
σειακή αξία... είχαν γίνει στάχτη.

Η ανυπαρξία
νεολαίων και ΕΦΕΕ
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης (το ΠΑΣΟΚ μέσω της νεολαίας του) μίλησαν περί
συγκεκριμένου σχεδίου, που στόχο είχε την
συκοφάντηση των αγώνων της νεολαίας και
των εργαζομένων και τον αποπροσανατολι
σμό του λαού. Οι πολιτικές νεολαίες που
δεν μπόρεσαν να παρέμβουν και να προασπι
στούν το πανεπιστημιακό άσυλο, περιορί
στηκαν να καταγγείλουν την κατάλυσή του.
Όσο, δε, για την ΕΦΕΕ, κανένας λόγος...
Τι να πει άλλωστε, πως δεν κατάφερε να ε
κλέξει εκπρόσωπο για την Επιτροπή Ασυ
λίας ή μήπως ότι καλά - καλά δεν έχει πρό
εδρο;
Ποιος θα απαντήσει;
ο φαινόμενο των κουκουλοφόρων,
των καταλήψεων, των σπασμένων
βιτρινών και των επεισοδίων στους
δρόμους της Αθήνας δεν είναι καινούριο.
Χαρακτηριστικά, εμφανίζεται μετά την με
ταπολίτευση και πάντα κοντά σε πανεπιστη
μιακούς χώρους (Νομική, Χημείο, ΕΜΠ),
συμπίπτει μάλιστα και με μία περίοδο (από
το 1980 κυρίως κι έπειτα) όπου το φοιτητι
κό κίνημα φθίνει σταδιακά.
Γεννιούνται, λοιπόν, κάποια ερωτήματα:
—Γιατί ποτέ η αστυνομία δεν συνέλαβε
αυτές τις λίγες δεκάδες «γνωστών αγνώστων»;
Μήπως η δράση τους, όντως, εξυπηρετεί
κάποιους;
— Γ ιατί ποτέ η αστυνομία δεν
προστάτευσε το ΕΜΠ από μία πιθανή
κατάληψη, πριν ή στην αρχή των
επεισοδίων;
— Μέχρι πότε το πανεπιστημιακό άσυλο
θα προστατεύει την δράση και τους

Τ

κανιβαλισμούς αυτών των «γνωστών αγνώστων»;
— Μέχρι πότε το φοιτητικό κίνημα θα
είναι διαλυμένο στα γραφεία των
παρατάξεων, αφήνοντας τον χώρο του
στην καταστροφή;

«Ot γνωστοι-άγνωστοι»
Κρύβουν τα πρόσωπά τους με κουκούλες.
Δεν είναι περισσότεροι από 200 και είναι
πάντα οι ίδιοι, με αλυσίδες, μολότωφ, ξύλα
και πέτρες, έτοιμοι να εκμεταλλευτούν κάθε
μορφής κινητοποίηση για να φτάσουν στον
σκοπό τους: την βία. Δεν έχουν κανένα ιδε
ολογικό στίγμα, δεν είναι ούτε αναρχικοί,
ούτε φασίστες. Δεν πιστεύουν σε καμιά α
ξία. Παρ’ ό,τι πολλοί α π ’ αυτούς έχουν και
μια «άλλη» ζωή, συναναστρέφονται μαζί
μας καθημερινά.
Δεν ξέρω αν πράγματι τον λένε Πέτρο,
αλλά έχει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστι
κά και την προηγούμενη Πέμπτη ήταν πίσω
από τα κάγκελα του Πολυτεχνείου.
ΑΝΤΙ: Γ ιατί, παραμένεις εδώ;
Π έτρος: Α υτοί είναι δολοφόνοι, αν βγού
μ ε θα μ α ς. ..
ΑΝΤΙ: Και εσείς, όμως, προκαλείτε κατα
στροφή μέσα στο Πολυτεχνείο.
Π έτρος: Α υ τά που μ α ς πετάνε τι είναι;
Μόνο εμείς τα σπάμε;...
ΑΝΤΙ: Τ ι σημασία μπορεί να έχουν όλα αυ
τά για σένα, γιατί δεν φεύγεις;
Π έτρος: ...
ΑΝΤΙ: Δουλεύεις;
Π έτρος: Κάνω τον οικοδόμο.
Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτε άλλο.
Παρά το αίτημα του Πρύτανη, κι άλλα δακρυγόνα πέφτουν γύρω μας. Ο Πέτρος
(μπορεί και 20 και 25 χρόνων) έμεινε εκεί,
μαζί με τους δικούς του σπάγανε και καίγα
νε όλο το βράδυ. Απ’ έξω μία άλλη ομάδα
κανίβαλων έκανε ό,τι μπορούσε για να γ ί
νουν οι μεγαλύτερες καταστροφές. Ο κ.
Μαρκάτος καταγγέλει: «Αυτοί που ήταν
μ ε τα ΜΑΤ, νωρίτερα ήταν μ ε τους κατα

λήψιες. Είδα «αγανακτισμένους» να επι
κοινωνούν μ ε μοτορόλες μ ε κάποιους κα
ταλήψιες και λίγο αργότερα να τους εκ
σφενδονίζουν πέτρες».
Τα επεισόδια της Πέμπτης μας δώσανε ε
πιπλέον εμπειρία. Η Κυβέρνηση χειρίστηκε
έξυπνα τα γεγονότα και το κοινό αίσθημα
για να απειλήσει (μέσω του τέως υπ. Προε
δρίας κ. Μ. Έβερτ) ότι στο εξής δεν θ’ ανε
χθεί άλλη κατάληψη όπου κι αν γίνεται (α
πολυμένους, συνταξιούχους, μετατασσόμε
νους). Την στιγμή που η κοινωνική δυσφο
ρία από την κυβερνητική πολιτική έχει φτά
σει σε οριακό σημείο, η καμμένη πρυτανεία
έρχεται ως ο από μηχανής Θεός του κ. Μητσοτάκη, να του λύσει τα χέρια στην χρήση
βίας ενάντια σε κάθε μορφή αντίδρασης.
Ό λ ’ αυτά, καθιστούν επιτακτική την
ευαισθητοποίηση όλων μας απέναντι στην
κάθε είδους «μολότωφ» που μας απειλεί.
Και είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλές...

Θέσεις
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΚΡΓΓΙΚΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

«Νέες ιδέες» - παλιές συγκρούσεις

Της Σύνταξης: Στη δίνη της εσωτερικής
πολιτικής αστάθειας και της διεθνοπολιτικής αταξίας
Τάσος Κυπριανίδης: Η αστική τάξη, η
μαγείρισσα, το σκοινί και η κρα
τική εξουσία. (Σημειώσεις για
τις ανατροπές στην ΕΣΣΔ)
θράσος Λεβαδίτης: Η αθλιότητα της α
θλιότητας. (Η απολογητική θεω
ρία του Π.Ι. Παραρά, χαρακτη
ριστικό δείγμα τεκμηρίωσης των
«νέων ιδεών» της Δεξιάς)
Χρηστός Τυροβούζης: Συνασπισμός: η
πενιχρή πρόοδος μιας αμελητέας
Αριστεράς
Χρήστος Βαλλιάνος: Μια πρώτη προ
σέγγιση στο μάρκετινγκ και τη
διαφήμιση
Giorgio Baratta: Ο Γκράμσι και η κριτική
του αμερικανισμού
Χριστίνα Γιαννούλη: Το τέλος της εκμε
τάλλευσης και η βασιλεία των
παραγωγών. Η σαινσιμονική
ουτοπία
Γιώργος Σταμάτης: Για τη νεορικαρδιανή ερμηνεία του κέρδους
θέμης Μπόκαρης: Η ρύπανση του Λε
κανοπεδίου Ιωαννίνων από τη
βιομηχανία ΕΛΒΙΕΞ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
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Η πραγματικότητα μιας άλλ
αύριο, 24 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμ
πτη. Και όμως είναι σαν η μηχανή
του χρόνου να μας έχει μεταφέρει πε
νήντα χρόνια πίσω, όταν τα συσσίτια ήταν
αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας.
Μία το μεσημέρι, 250 άτομα έχουν μαζευ
τεί έξω από το δημαρχείο της πόλης περιμένοντας την διανομή του συσσιτίου. Λαύριο
1991, στην πόλη αυτή με την βιομηχανική
ιστορία των 3000 χρόνων, πολλοί είναι αυ
τοί που ελπίζουν να ετοιμασθεί το γρηγορό
τερο δυνατόν η αναγκαία υποδομή, ώστε τα
συσσίτια από τον δήμο να γίνονται σε καθη
μερινή βάση.
Το Λαύριο, μία πόλη 10 χιλιάδων κατοί
κων στην Αττική, 70 χιλιόμετρα από την
πρωτεύουσα είναι σήμερα πόλη ανέργων, ό
πως λέει και το πανώ που υποδέχεται τον ε
πισκέπτη. Τα εργοστάσια που έκλεισαν
προκάλεσαν την ανεργία, η οποία κάνει την
πόλη να βρίσκεται στα πρόθυρα της πείνας
και της μιζέριας και να σκέπτεται με δέος
τον δύσκολο χειμώνα που έχει μπροστά
της.
Λαύριο, η αποβιομηχανοποίηση της Ε λ
λάδας σε όλο της το μεγαλείο. Η υφαντουρ
γία «Αιγαίον», μέχρι πρόσφατα βασικός
παραγωγικός κλάδος στην περιοχή, έχει
κλείσει εδώ και 21 μήνες αφήνοντας ανέρ
γους 1.500 εργαζόμενους. Η κυβέρνηση έ
χει υποσχεθεί εδώ και καιρό, να φέρει μία
τροπολογία στην Βουλή βάσει της οποίας οι
εργαζόμενοι στην εταιρεία του Καρέλα να
πάρουν το 1/3 των χρημάτων που τους
χρωστάει, σε δύο δόσεις. Δυστυχώς όμως
ακόμη περιμένουν.
Η «ΒΕΛΠΕΞ», το μοναδικό εργοστάσιο
σπίρτων της χώρας μας, έχει σταματήσει να
παράγει εδώ και πέντε μήνες, οι δε εργαζό
μενοι σ’ αυτό έχουν να πληρωθούν τρεις μή

Λ

Δημοτικά συσσίτια για τους άνεργους στο Λαύριο και επιστρέφουν
εφιαλτικά οι μνήμες της κατοχής και της πείνας. Το ’91, όμως, δεν
είναι ’41, και δεν υπάρχει δικαιολογία για τις κυβερνήσεις που
άφησαν χωρίς να πάρουν κανένα μέτρο, να αποβιομηχανοποιηθεί
μία ολόκληρη περιοχή με βιομηχανική ιστορία 3000 χρόνων, 70
χιλιόμετρα από την Αθήνα.

νες. Οι 45 εργαζόμενοι του εργοστασίου, το
οποίο ας σημειωθεί το 1984 είχε 145 άτομα
προσωπικό, πηγαίνουν καθημερινά στην ερ
γασία τους, αλλά δεν βγάζουν ούτε ένα
σπίρτο. Τα ελληνικά σπίρτα δεν μπορούν να
ανταγωνιστούν τα ξένα, τα οποία όπως μας
είπε συνδικαλιστής του χώρου, εισάγονται
από τα Σκόπια (!), αλλά καταφέρνουν να
κυκλοφορούν φθηνότερα στην ελληνική αγο
ρά.

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΝΔ ΠΑΣΟΚ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΛΗΑΝΑ ΛΟΙΠΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ ’89 (1)

36,89

43,62

16,92

0,00

1,00

1,57

ΙΟΥΝΙΟΣ ’89 (21

33,47

41,68

17,67

0,43

1,52

5,23

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 89

39,83

44,49

14,27

0,35

—

1,06

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 90

40,98

42,79

14,40

0,43

0,55

0,84

<11 εθνικές εκλογές) (2) ευρωεκλογές)
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Ο ίδιος συνδικαλιστής μας κατήγγειλε ό
τι δεν τηρείται η απόφαση 824/86 του Γενι
κού Χημείου του Κράτους, για τους όρους
που πρέπει να πληρούν τα σπίρτα που κυ
κλοφορούν στην ελληνική αγορά, δεν προ
στατεύεται η εγχώρια παραγωγή καθώς και
ακόμη και ότι απαγορεύεται η εξαγωγή
σπίρτων στην Ιταλία. Έ τσι μία μοναδική
στην χώρα μας βιομηχανική μονάδα, με
παραγωγή που ανερχόταν σε ένα εκατομμύ
ριο κουτιών σπίρτα την ημέρα, μένει ανενεργή, στέλνοντας στην ανεργία 45 ανθρώ
πους.
Σαν τα δύο προαναφερόμενα παραδείγ
ματα υπάρχουν ακόμη πολλά, δημιουργών
τας αριθμούς ανεργίας — στοιχεία ΟΑΕΔ—
τρομακτικούς. Αύξηση των ανέργων μισθω
τών (πιν. 1) από τις 3 1 /8 /8 9 έως τις
3 1 /8 /9 0 κατά 8 0 ,9 % . Αύξηση κατά το ί
διο χρονικό διάστημα των ανέργων μισθω
τών ανδρών κατά 54,8% και των ανέργων

)Ç εποχής
μισθωτών γυναικών η αύξηση είναι
132,6% .
Αύξηση των ανέργων μισθωτών από τις
31/8 /9 0 έως τις 3 1 /8 /9 1 κατά 5 5% . Αύ
ξηση κατά την ίδια χρονική περίοδο των α 
νέργων μισθωτών ανδρών κατά 5,5% ενώ
των ανέργων μισθωτών γυναικών η αύξηση
είναι 121,5% .
Την περίοδο 8 /8 9 - 8/91 η αύξηση για
την κατηγορία αυτή των ανδρών είναι
63,4% ενώ των γυναικών το νούμερο είναι
εντυπωσιακό 4 1 4 ,2 % .
Για τους άνεργους επιδοτούμενους, το
ποστοστό αύξησης είναι για την περίοδο
8/89 -8/90 117% , για την περίοδο 8 /9 0 8/91 39,5% για δε την περίοδο 8 /8 9 8/91 το ποσοστό αύξησης είναι 2 0 3 ,1 % .
Οι απολύσεις αυξήθηκαν από τον 8 /8 9 έως
τον 8/90 κατά 1 8 1 ,8 % , από τον 8 /9 0 έως
8/91 κατά 96,7% και από τον 8 /8 9 έως
τον 8/91 κατά 4 5 4 ,5 % .
Οι άδειες για την ανέγερση νέων οικοδο
μών έπεσαν το 1990 στο χαμηλότερο ση
μείο από το 1986. Εκδόθηκαν 49 όταν τον
προηγούμενο μόλις χρόνο (1989) είχαν εκδοθεί 105 άδειες.
Ό λα αυτά τα νούμερα δείχνουν την κα
τάσταση στην οποία έχει περιέλθει η τέως
βιομηχανική αυτή πόλη. Για να μπορέσουν
να καταπολεμήσουν την ανεργία, οι Λαυριώτες αναγκάζονται να δουλεύουν μακριά

του Τ ά σ ο υ -Μ π ά ρ λ α

από την πόλη τους. Σε ξενοδοχεία και σπί
τια στο Λαγονήσι, την Σαρωνίδα, το Μαρκόπουλο ακόμη και την Αθήνα. Υπάρχει
παράδειγμα κατοίκου του Λαυρίου που έρ
χεται στην Αθήνα για μεροκάματο τριών
χιλιάδων δραχμών όταν το εισητήριο στοι
χίζει χίλιες εκατό δραχμές, για να μπορέσει
να εξοικονομήσει τον στοιχειώδη καθημερι
νό βιοπορισμό. Πολλοί που διαθέτουν κά
ποιο χωράφι στο χωριό, φεύγουν για να
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152 άνδρες - 237 γυναίκες
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μπορέσουν να βρουν, καλλιεργώντας το, τα
προς το ζειν.
Τα μαγαζιά του Λαυρίου είναι ανοικτά,
αλλά πολύ λίγα μπορούν να βγάλουν τα έ
ξοδά τους, και αυτά όχι πάντα. Τα μεροκά
ματα, όσα προσφέρονται στα χωράφια και
τις οικοδομές είναι σπασμένα και γίνονται
πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των ντόπιων
και των Τούρκων, Αλβανών, Ποντίων και

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1981: 10.124 κάτοικοι
ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1991: 10.500 κάτοικοι

ΓΑΜΟΙ WANATOl
54
77

Παρά την κατάσταση που επικρατεί, οι
κάτοικοι του Λαυρίου δεν έχουν χάσει το
κουράγιο τους. Προσπαθούν με όλους τους
τρόπους να μείνουν εκεί και πιστεύουν ότι θα
ξαναλειτουργήσουν οι βιομηχανίες. Γυρνώντας στην πόλη, διακρίνει κανείς μία
ευαισθησία των κατοίκων απέναντι στην κα
θαριότητα και το πράσινο. Συμμετέχουν σε

ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΑΝΕΡΓΟΙ

Δ Η Μ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Α Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ
j

Πομάκων που ζουν στην περιοχή του Λαυ
ρίου.
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(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ)

εκδηλώσεις για τα οικολογικά προβλήματα
της περιοχής και δίνουν λεφτά — όταν
έχουν— για να πρασινίσει η πόλη τους.
Τώρα μάλιστα στις δύσκολες στιγμές που
περνάει το Λαύριο αυτοί που έχουν εργασία,
δίνουν ό,τι μπορούν από το υστέρημά τους
στον Δήμο για να λειτουργήσουν τα συσσί
τια που διοργανώνει.
Υπάρχουν όμως και κάποιοι από τους
κατοίκους οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι η κα
τάσταση είναι τόσο άσχημη όσο παρουσιάζε
ται. Υποστηρίζουν ότι δουλειές υπάρχουν
αλλά πολλοί δεν θέλουν να δουλέψουν. Η α
πάντηση στις απόψεις αυτές, δίνεται με δρα
ματικό τρόπο, από τα βλέμματα των παι
διών που περίμεναν στην σειρά για να πά
ρουν ένα κουτί γάλα, και από τον χαιρετι
σμό που αντάλλαζαν στον δρόμο προς το
σπίτι με τις πλαστικές -σακκούλες του συσσι
τίου στα χέρια: «χαλοφάγωτα».
Λαύριο 1991, στην Ελλάδα προς το
2000. Μια πόλη που ζει απο την αλλη
λεγγύη του κόσμον, από τον Έβρο έως την
Κρήτη. Η λέξη ντροπή είναι η μόνη που
μπορεί να απευθυνθεί προς την πολιτεία,
η οποία έχει δώσει κατά καιρούς τιλείστες
υποσχέσεις που ξεκινούν από την αναβάθ
μιση τον λιμανιού και φτάνουν ώς την ε 
πανάληψη της λειτουργίας των βιομηχα
νιών.
□
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35

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Οι πάγοι στην οικονομία φέρ
Η Κυβέρνηση έχει περιέλθει
σε φαύλο κύκλο. Οποιοδήποτε
μέτρο και να ανακοινώσει για
την οικονομία δημιουργεί
έντονες αντιδράσεις. Ακόμη
και το επιχειρηματικό
κεφάλαιο άρχισε να ανησυχεί
σοβαρά για τις οικονομικές
εξελίξεις.

πλάσια μείωση από ό,τι το αντίστοιχο περυ- τύρεται και μαζί με αυτόν γραμμάτια δισε
σινό διάστημα.
κατομμυρίων δραχμών.
Η αξία εισαγωγών μηχανημάτων
Η βιοτεχνία ασφυκτιά κυριολεκτικά α·
• (ενδεικτικό στοιχείο των προοπτικών
• πό την έλλειψη ρευστού και το «φαμιας οικονομίας) αυξήθηκε μόλις 9,4% έ σόν» ανθίζει μεν στην Νότιο Αλβανία... μα
ναντι του 73,4% πέρυσι, γεγονός που αποραίνεται όμως στην Ελλάδα.
δεικνύει ότι οι επενδυτές δεν προχωρούν σε
Η δήθεν φιλελευθεροποίηση της α
εκσυγχρονισμό των βιομηχανικών και βιο
ν γοράς έχει οδηγήσει τις τιμές των
τεχνικών εγκαταστάσεων.
βασικών καταναλωτικών αγαθών πέραν κά
Η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε
θε παραδεκτού ορίου, ακόμη και από τους
• κατά 3 % , έναντι μείωσης 0,7 πέρυσι.
κυβερνώντες ( ;). Ο πλέον ένθερμος υποστηρικτής της ελεύθερης αγοράς και των α
Αλλά για ποια ευρωστία μπορεί να μιλά
Η οικοδομική δραστηριότητα παρουει κανείς όταν η κυβέρνηση έχει κατορθώσει
• σιάζει μείωση κατά 15% έναντι του ποκρατικοποιήσεων, ο υπουργός Βιομηχα
στον ενάμισυ χρόνο που βρίσκεται στην ε 1 % πέρυσι, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη νίας και Εμπορίου κ. Ανδριανόπουλος, α
ναγκάστηκε την περασμένη εβδομάδα να α
ξουσία, να βρίσκεται σε σύγκρουση με τους δυσαρέσκεια στους κυβερνητικούς κύκλους,
συνδικαλιστές εργοδοτών και εργαζομένων, αφού και το τελευταίο «χαρτί» που μπορεί πευθύνει συστάσεις, «προς πάσα κατεύθυν
ση» για συγκράτηση των τιμών.
να έχει δημιουργήσει δυσαρέσκεια για την να παιχτεί σε περιόδους ύφεσης έχει χαθεί.
ακρίβεια ακόμη και σε στελέχη της, να έχει
Το εφοπλιστικό κεφάλαιο διστάζει να
l
Τα δημόσια ελλείμματα ξεπέραμειώσει τις καταθέσεις, να έχει αυξήσει την
• εγγράψει στο ελληνικό νηολόγιο τα
J. · σαν τόσες εκατοντάδες δισεκατομ
ανεργία, να συρρικνώνει τις εξαγωγές και πλοία του. Από πέρυσι όσα εγγράφονται,
μύρια τις προβλέψεις, όσες λογάριαζε η κυ
να έχει καταστήσει απαγορευτικές τις επεν άλλα τόσα σπεύδουν να εγγραφούν αλλού.
βέρνηση να τα μειώσει!
δύσεις.
Η διολίσθηση της δραχμής, αν και ε
Η φοροδιαφυγή συνεχίζει να είναι
ν λεγχόμενη από την Τράπεζα Ελλά
Ολα τα μεγέθη της οικονομίας πάνε από
• ένας από τους λίγους συντελεστές
δος, προσεγγίζει τα όρια μίας εφ’ άπαξ υπο της καλοπέρασης των λίγων και η παραοι
το κακό στο χειρότερο σε βαθμό που να κυ
τίμησης (13-15% ). Ειδικά έναντι του δο
κλοφορεί το εξής ανέκδοτο. «Το ΠΑΣΟΚ έκονομία ανθεί, όταν λίγα χιλιόμετρα έξω α
λαρίου
μόνο
στο
διάστημα
Ιανουάριου
Άυφθασε την οικονομία στο χείλος του γκρε
πό την Αθήνα, στο Λαύριο, στήνονται συσ
γούστου έφθασε το 23,8% .
μού. Η ΝΔ την έριξε μέσα».
σίτια και αν θέλετε το πιστεύετε, σύλλογοι
0 πληθωρισμός «πήδηξε στα ύψη»
Αν ανατρέξει κανείς στο Δελτίο της Διεύ
προσκείμενοι στην ΝΔ συγκεντρώνουν τρό
• τους τελευταίους μήνες και υπολογίζε
θυνσης Μικροοικονομικής Ανάλυσης και
φιμα «για να ταΐσουν αυτούς που έκανε
ται ότι ενδέχεται στο τέλος του χρόνου να
Προγραμματισμού του υπουργείου Εθνικής
φτωχούς το ΠΑΣΟΚ».
φθάσει το 18% , έναντι του 16-17% που ή
Οικονομίας, στη Στατιστική Υπηρεσία, στο
Η ανεργία εκτιμάται σε 8,5% έ·
ταν ο στόχος και έναντι του 15 % που προέυπουργείο Οικονομικών, στις εκθέσεις του
• ναντι του 7,2% πέρυσι. Του χρό
βλεπαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουρ
Ο.Ο.ΣΑ και της ΕΟΚ και σε άλλες συναφείς
νου προβλέπεται (από τον Ο.Ο.ΣΑ) ότι θα
γείου Εθνικής Οικονομίας.
πηγές διαπιστώνει τα εξής:
ξεπεράσει το 9 % . Ανεπισήμους βρίσκεται ή
Οι πωλήσεις πέφτουν κατακόρυφα και δη στο 10% , όσο για την υποαπασχόληση
Η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε
• σύσσωμος ο εμπορικός κόσμος διαμαρ
• το πρώτο εξάμηνο τρέχοντος, έτους διαυτή πλέον δεν μετριέται.

αύλος κύκλος. Η κυβέρνηση αυτή
δεν πάει καλά. Και δεν πάει καλά
γιατί πρωτίστως όχι μόνον δεν λύνει
τα οικονομικά προβλήματα αλλά και τα πε
ριπλέκει περισσότερο. Και όταν μία κυβέρ
νηση δεν πάει καλά δεν πάει και ο τόπος.
Υπερβολή; Καθόλου. Ο ίδιος ο πρωθυ
πουργός Κ. Μητσοτάκης έχει δηλώσει κατ’
επανάληψη ότι ακόμη και η εξωτερική πολι
τική της χώρας εξαρτάται από την ευρωστία
της οικονομίας της.
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30V θερμό χειμώνα
Οι εξαγωγείς «κρούουν τον κώδω• να του κινδύνου», καταγγέλουν ότι
η προσφυγή τους στο τραπεζικό σύστημα με
κόστος που φθάνει το 35% είναι απαγορευ
τική, ότι ενώ σε όλη την δυτική Ευρώπη θα
αυξηθούν οι εξαγωγές στην Ελλάδα θα
μειωθούν, ότι το δημόσιο τους χρωστά χρή
ματα που δεν τους χορηγούνται, ότι, ότι, ό
τι... (βλέπε εισηγήσεις κατά την Σύνοδο
. του Γενικού Συμβουλίου του Πανελληνίου
Συνδέσμου Εξαγωγέων της 2 3 η ς/10/
S 1991).

t

Οι βιομήχανοι, στο τελευταίο Δελ• τίο που εξέδωσαν, σε κύριο άρθρο
τους, καταγγέλουν την μεμψιμοιρία που έ
χει διαποτίσει την ελληνική κοινωνία. Αλλά
για σκεφτείτε, ποιος μιλά ενάμισυ χρόνο
τώρα για τραγική κατάσταση της οικονομίας και για σταθεροποιητικά προγράμμα
τα; Ποιος «απειλεί», «εκφοβίζει» και διαρ

του Αλέκου Βυζάντιου

ρέει τα περί προσφυγής στο Δ.Ν.Τ.; Ποιος
τονίζει ότι η πολιτική που ασκείται τώρα εί
ναι μονόδρομος, αποκλείοντας έτσι τον διά
λογο μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων
προκειμένου να βρεθούν διέξοδοι στα σημε
ρινά οικονομικά αδιέξοδα;
Τα μεγάλα έργα, με εξαίρεση τους
• αυτοκινητόδρομους δεν προχωρούν
και αν καθυστερήσει και άλλο ή έναρξή
τους, μπορεί και ναή μήπως οτι καλά - κα
λά δεν έχει πρόεδρο;
Λ η
Το χρηματιστήριο έχει βουλιάξει.
J. I · Ο γενικός δείκτης όχι μόνον βρί
σκεται καιρό τώρα κάτω από το «ψυχολογι
κό όριο» των 1.000 μονάδων, αλλά και πα
ραπαίει στα χαμηλότερα επίπεδα των τε
λευταίων ετών (κάτω των 850 μονάδων).
Ο προϋπολογισμός του 1992 δεν
• «κλείνει» και ο υπουργός Οικονο
μικών κ. Παλαιοκρασσάς αγωνίζεται για να

βρει τρόπους να καλύψει και τα κενά που
παρουσίασε ο προϋπολογισμός του 1991.
«Εν κατακλείδι». Βρισκόμαστε —το είπε
άλλωστε και ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης— μπροστά σε μία οικονομική κατάστα
ση που πολύ δύσκολα μπορεί να διορθωθεί.
Κυρίως όμως — αυτό δεν το είπε— λόγω
της άτολμης και αποσπασματικής πολιτικής
της κυβέρνησης, που όχι μόνον έχει χειροτε
ρέψει την κατάσταση αλλά και έχει δη
μιουργήσει την εντύπωση ότι η κατάσταση
αυτή δεν διορθώνεται. Υπάρχει διάχυτη η
ανασφάλεια σε εργοδότες και εργαζόμενους
για τα εισοδήματά τους, γεγονός που οδη
γεί σε απραξία, ατολμία, αποεπένδυση και
εγκατάλειψη των πραγμάτων στην τύχη
τους.
Και αυτό μπορεί μεν να διευκολύνει την
κυβέρνηση στο έργο της... αλλά είναι εξαι
ρετικά επικίνδυνο παιχνίδι για την χώρα. □

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
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Μ όλις κυκλοφόρησε!

ΚνχλοφοροΪΎ ακόμη
από τη σειρά επιστημονική; εχλαΐχεί'ση;

G. H. Hardy

H απολογία ενός μαθηματικού
Πρόλογος: C.P. Snow
Μετάφραση—Σχόλ ια:
Αημήτρης Καραγιαννάκης, Μιχάλης Λάμπρου

Γ. ΓΡΛΜΜΑΤΙΚΛΚΗ
Η Κόμη της Β ερενίκης
3η έκδοση
•

R ic h a r d F e y n m a n
Ο Χ αρακτήρας του Φ υσικού Ν όμ ου
2η έκδοση Μετάφραση: Ελένη Πιπίνη.
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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
“απολογούμενοι)”. Χωρίς ίχνος σεμνοτυφίας —στα 1940, με
τη δύση 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. Field κ α ι F J. C iia is s o n
Το Α θέατο Σ ύμ πα ν
2η έκδοση Μετάφραση: Κανάρης Τσίγκανος
•

Β α σ ίλ η ξ λ ν θ ο π ο υ λ ο υ
Π ερ ί αστέρω ν κ α ι συμ πάντω ν
3η έκδοση

Ο

Ε.Ν. Ο ικ ο ν ό μ ο υ
Π υρηνικά όπλα κ α ι ανθρώ πινος πολιτισμ ός
2η έκδοση
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Τ.Θ. 1527,711 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Κεντρική διάθεση: ΤΡΟΧΑΛΙΑ, Γριββαίων 6, (πάροδος Σκουφά 64) ΑΘΗΝΑ, τηλ. 3646426.
Για την Κρήτη: Βιβλιοπωλείο ΚΥΡΙΑΚΗ. Έβανς 67, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, τηλ. 285119
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Μ ακρόπνοες εχ

Α ν υπάρχει «σκάνδαλο» στη ν περίπτω ση της ανάθεσης τη ς
εκτροπής του Α χελώ ου, αυτό δεν είνα ι το σ τιγμ ια ίο, ο
«Α χελώ ος», α λ λ ά η διαιώ νιση τω ν αναπτυξιακώ ν μύθω ν του
μεσοπολέμου στο κατώ φλι του 20ού αιώ να.

Δ

εν έχει προλάβει να λήξει, υπό τις ευ
λογίες σύμπαντος του πολιτικού κό
σμου και τουλάχιστον της μισής, και
βάλε, κοινωνίας την νεοελλήνων, η ένδοξη
περίοδος της «κάθαρσης» και η διαδικασία
παραγωγής, ανακάλυψης, αποτροπής των
σκανδάλων εμμένει σταθερά στα χαρακτη
ριστικά του Κοσκωτικού έπους. Μεγαλεπήβολα σχέδια ανάπτυξης, φιλόδοξοι επενδυ
τές, διακριτικός κρατικός έλεγχος, αυτό
κλητοι υπερασπιστές του δημοσίου συμφέ
ροντος από τον αγγελικό κόσμο της πολιτι
κής και του τύπου, αποτροπή στο παρά πέν
τε του «σκανδάλου».
Έτσι λοιπόν αν πιστέψουμε τον Διευθυν
τή του «Βήματος της Κυριακής», παρακο
λουθώντας ένα ματς του Παναθηναϊκού, άκουσε τον κ. Κουλουμπή να προειδοποιεί
«φιλικά» τον Θεσσαλό κ. Σουφλιά για το ε
πικείμενο σκάνδαλο ανάθεσης σε ξένη κοινο
πραξία τμήματος των έργων της εκτροπής
του Αχελώου, με υπέρβαση του εύλογου τι
μήματος κατά 10 δισ. δρχ. Οι συνέπειες αυ
τής της λαθρακοής υπήρξαν καταλυτικές για
την έναρξη του μεγαλύτερου των «μεγάλων
έργων». Την επόμενη Κυριακή (2 0 /1 0 /
1991), η ίδια εφημερίδα θεωρούσε δεδομέ
νη την ματαίωση του έργου, παραθέτοντας
μάλιστα δήλωση του υφυπουργού Εθνικής
Οικονομίας κ. Τσιμπλάκου ότι —πλέον—
δεν έχει καμία διάθεση να προχωρήσει το
έργο και ότι «του αρκεί το έργο του Μόρ
νου, που επωμίσθηκε ως δήθεν σκάνδαλο».
Θα μας αρκούσε, πιθανώς, αυτή η ερμηνεία
της ματαίωσης αν στο ίδιο ρεπορτάζ, η δια
φορά στο εύλογο τίμημα, με την κοινοπρα
ξία να το εκτιμά στα 118 δισ., την ΔΕΗ στα
80, το ΤΠΕΧΩΔΕ (μαζί με την Επιτροπή
αξιολόγησης) στα 90 και το ΤΕΕ στα 79,2,
δεν αποδίδονταν σε άλλου τύπου αντιρρή
σεις της ΔΕΗ και του κ. Κουλουμπή ή των
κύκλων που ο τελευταίος εκπροσωπεί, ενδε
χομένως, μέσα στον εργοληπτικό κλάδο.
Πράγματι τόσο η ΔΕΗ όσο και ο κ. Κουλουμπής παρότι γνωρίζουν ότι, όπως μας
διαβεβαίωσε εκπρόσωπος τοπικού φορέα α 
νάπτυξης, ο ακριβής προσδιορισμός του τι
μήματος είναι αδύνατος λόγω της φύσεως
της προσφοράς, επιμένουν στην ματαίωση
της ανάθεσης, η πρώτη γιατί δεν θέλει παρείσακτους στον ενεργειακό της προγραμ
ματισμό και ο δεύτερος γιατί δεν εξασφαλί
ζεται η «ελληνικότητα» του έργου. Αν η
στάση της ΔΕΗ ευλόγως μπορεί να αποδο
θεί στην κατεστημένη νοοτροπία του ελληνι
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κού «μπαϊρακίου», η αντίδραση του κ. Κου
λουμπή, υπεύθυνου με τους όρους του δια
γωνισμού που έθεσε ως ΤΠΕΧΩΔΕ το
1987, για την περιορισμένη, πράγματι, ελ
ληνική συμμετοχή, είναι μάλλον δύσκολονόητη.
Ό λ α τα προηγούμενα, όμως, δεν απο
σκοπούν στην διαλεύκανση της ματαίωσης
ανάθεσης του έργου του Αχελώου, αντιμε
τωπίζοντας την τελευταία ως «σκάνδαλο».
Αν όντως υπάρχει σκάνδαλο αυτό βρίσκεται
αλλού, όπως θα δούμε, και όχι στο προϋπολογιζόμενο κόστος του που, καθώς δεν α 
πορρέει από ήδη επκονηθείσα μελέτη, δεν
μπορεί παρά να εκτιμάται κατά προσέγγι
ση. Και είναι τουλάχιστον περίεργο όταν
μετά από μία πενταετία προετοιμασίας του
διαγωνισμού, ο γενικός διευθυντής της ΔΕΗ
κ. Ξανθόπουλος απαιτεί τώρα, παραμονή
της ανάθεσης, «μία διαφανέστερη διαδικα
σία» γιατί δεν του αρκεί η «γενική προκαταρτική έκθεση της Μπέχτελ του 1988», ο
κ. Κουλουμπής απαιτεί «νέο διαγωνισμό»
και «Το Βήμα» θεωρεί σκάνδαλο αυτό που
ήταν ευθύς εξαρχής γνωστό. Ό τ ι δηλαδή η
δημοπράτηση περιλάμβανε μελέτη, κατα
σκευή και παράδοση με το κλειδί στο χέρι.
Συενεπώς, περίπου... γουρούνι στο σακί.
Αν σε κάτι μας είναι χρήσιμη αυτή η αντι
παράθεση την εμπλεκομένων με το έργο φο
ρέων ή προσώπων, εντούτοις, είναι γιατί ε
πιβεβαιώνει τις χειρότερες προβλέψεις μας
ως προς την δυνατότητα του ελληνικού κρά
τους να πραγματοποιεί ανάλογης κλίμακας
έργα. Τα σχετικά με τον πρόσφατο διαγω
νισμό έργα κεφαλής δεν αποτελούν παρά
την αφετηρία των συνολικά απαιτούμενων
για την εκτροπή, εκτιμωμένου προϋπολογι
σμού της τάξεως των 800.000 δισ. δρχ. ή
περίπου 25 αντιστοίχων του Μόρνου έρ
γων.
Μπορεί λοιπόν, αν η καλή μέρα από το
πρωί φαίνεται, να φαντασθεί κανείς, με δε
δομένες τις συγκρούσεις για την διαφάνεια
των διαδικασιών ανάθεσης μικρού σχετικά
τμήματος του έργου, τι πρόκειται να επακο
λουθήσει όταν το παιχνίδι χοντρύνει, α γγί
ζοντας την προαναφερθείσα, ιλιγγιώδη για
την ελληνική πραγματικότητα, προεκτιμώμενη δαπάνη. Πρόκειται για μία διάσταση
της συζήτησης περί των μεγάλων έργων που
συστηματικά αγνοείται. Εννοώ την δυνατό
τητα, πέραν της σκοπιμότητας, στην οποία
συγκεκριμένα για την περίπτωση του Αχε

λώου θα επανέλθουμε, της ελληνικής δημό
σιας διοίκησης και γραφειοκρατίας να εκτελεί «μεγάλα έργα». Και βέβαια αυτή η δυ
νατότητα ή μάλλον η αδυναμία δεν πρέπει
να περιορίζεται μόνο στην οικονομική διά
σταση με την έννοια της περιφρούρησης των
συμφερόντων του δημοσίου. Διάβολε δεν
ζούμε στα 1950. Τ ι γίνεται με την περιβαλ
λοντική διάσταση; Ο «Αχελώος», ας μην
το ξεχνάμε, ατυχώς, έχει μπόλικη από δαύτη.

Π

ρόκειται για εξαιρετικά πολύπλοκο
κατασκευαστικά έργο το οποίο περι
λαμβάνει τέσσερα φράγματα στον ο
ρεινό όγκο της Πίνδου, εκτροπή ποταμού α
πό την λεκάνη απορροής της Αιτωλοακαρ
νανίας προς την Θεσσαλία, προσαγωγό (8
χιλ.) και υπόγειο (19 χιλ.) σήραγγα, αρ
δευτικό στον Θεσσαλικό κάμπο 1 εκ. στρεμ
μάτων και χιλιάδες μέτρα ορεινής οδο
ποιίας. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στο φυ
σικό περιβάλλον αυτού του τερατώδους σχε
δίου; Δεν χρειάζεται παρά κοινός νους για
να κατανοηθεί ότι, ουσιαστικά, δεν μπορεί
να υπάρξει αξιόπιστη μελέτη περιβαλλοντι
κών επιπτώσεων για κατασκευές αυτής της
κλίμακας. Γιατί όταν διαταρράσονται συγ
χρόνως τρία σύνθετα οικοσυστήματα: οι ο
ρεινοί βιότοποι του ποταμού, η δελταϊκή εκβολική του μορφολογία και φυσιολογία αλ
λά και η πεδιάδα καθώς η χρήση της θα αλ
λάξει από εκτατική σε εντατική, η σύνθεση
των παραμέτρων (βιοκλιματικών, οικολο
γικών, οικονομικοκοινωνικών κ.τ.λ.) σε α
ξιόπιστα σενάρια συμπεριφοράς του συνολι
κού οικοσυστήματος, εμπίπτει στις αρμοδιό
τητες μελλοντολογικών ομάδων του επιπέ
δου της «Έκθεσης του MIT» και πάντως ό
χι των συνήθων ημεδαπών ή αλλοδαπών
γραφείων «βιοτεχνικής» παραγωγής μελε
τών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Αλλά έστω οτι η μελέτη αυτή γίνεται.
Ποιο κράτος θα την εφαρμόσει; Αυτό που α
πό το 1974 όταν κύρωσε την Σύμβαση
Ραμσάρ για την «προστασία και αειφορική
διαχείριση των υγροτοπικών ενδιαιτημά
των», το μόνο που έκτοτε έπραξε ήταν η εμ
βαδομέτρηση των ζωνών προστασίας 11 υγροτόπων; Αυτό που στον πυρήνα του προστατευόμενου υγροτόπου του Αχελώου κα
τασκευάζει δική του μονάδα υδατοκαλλιέρ
γειας, συρόμενο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
για παράβαση της οδηγίας 7 4 /409/Ε0Κ;
Ή αυτό που επιτρέπει την αυθαίρετη δόμη-

5πές και πρόωρες παρεκτροπές.
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ση στην εξίσου προστατευόμενη νησίδα του
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Αυτή είναι η πραγματικότητα των επιδόσεων του ελληνικού κράτους στον τομέα της
προστασίας του περιβάλλοντος, την οποία
κανείς καλοπροαίρετος υπερασπιστής των
«μεγάλων έργων» δεν μπορεί να αγνοεί. Iδιαίτερα όταν τα πράγματα στενεύουν και
πρυτανεύουν λογικές όπως αυτή του κ. Ξανθόπουλου (στο ίδιο ρεπορτάζ του «Βήματος»), οτι «υπό την προϋπόθεση ότι δεν χάνονται τα χρήματα από τα ΣΠΑ, θα μπορούσε να ακολουθηθεί μία διαφανέστερη
(sic) διαδικασία... αναζητείται η λιγότερο
κακή λύση». Θα ήταν υπερβολή να θεωρηθεί ότι αυτή η λιγότερο κακή λύση οικονομικά - κατασκευαστικά είναι, εν Ελλάδι σχεδόν πάντα, η περισσότερο κακή περιβαλλοντικά;
Ό μω ς όλα αυτά εγείρουν την εύλογη απορία οιν θα έπρεπε εντέλει να παραιτηθούμε
από κάθε ιδέα για την κατασκευή «μεγάλων
έργων». Δεν συμφωνώ με την άκριτη αποδοχή αυτής της άποψης, όσο και αν κάποτε,
όχι πάντα, προέρχεται από ακραιφνείς ιδεολογικά οικολόγους. Υπάρχουν έργα που αν
και οι αμφιβολίες για την δυνατότητα εκτέλεσής τους δεν αίρονται, εντούτοις η σκοπιμότητά τους είναι προφανής (ένα σύστημα
μετρό και τραμ στην Αθήνα, η ζεύξη Ρίου Αντιρίου, το νέο αεροδρόμιο αλλά όχι στα
Σ π ά τα κ.ά .)
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μείζ°ν πρόβλημα με τον «Αχελώο»
είναι η ξεπερασμένη σήμερα σκοπιμότητά του που μετατρέπει την εμμονή
0

στο έργο σε σκάνδαλο πρώτου μεγέθους.
Τουλάχιστον η χρησιμότητα της εκτροπής
για γεωργικούς σκοπούς ανήκει στις προτε
ραιότητες του μεσοπολέμου. Ό ταν το έπος
του Μαρίνου Αντύπα και ο θρύλος του Κιλελέρ συνδέθηκαν με τα προοδευτικά
— τότε— οράματα μιας τεχνοκρατικής ελίτ
να επιτύχουν την «αφύπνιση του εν υπνώσει
Θεσσαλικού γίγαντα». Από εκεί και πέρα
μέσω της χαρακτηριστικής αδράνειας και
καθυστέρησης της νεοελληνικής πολιτικής
κουλτούρας, η ενίσχυση αυτού του ιδεολο
γήματος από τους πρυτάνεις του σύγχρονου
λαϊκισμού Μητσοτάκη (1979) και Παπανδρέου (1984), ήταν θέμα χρόνου. Και τι
χρόνος ήταν αυτός. Από τα 1,8 εκ. αρδευόμενα στρ. του 1930 η Ελλάδα έφθασε στην
δεκαετία του 1980 στα 11,5 εκ. στρ. ή πά
νω από 33 % των καλλιεργούμενων εκτάσε
ων. Ειδικά στην Θεσσαλία αρδεύονται πά
νω από 40 % του κάμπου (υψηλότερο ποσο
στό στην χώρα) και ήδη υπάρχουν 2 . 0 0 0
γεωτρήσεις που αγωνίζονται — λόγω της
καταχρηστικής εκμετάλλευσής τους— να
βρουν νερό σε βάθη πάνω από 2 0 0 μέτρα. Ο
καθηγητής Π. Γεράκης συνηθίζει να λέει ότι
« η Ελλάδα δεν πλούτισε από, αλλά σε βά
ρος των γεωργικών της πόρων». Τίποτα
πιο αληθές για τον κάμπο της Θεσσαλίας.

Τ

ο νερό εξαφανίζεται, ο Πηνειός αργο
πεθαίνει, η ορεινή Θεσσαλία κατρα
κυλάει από την εντεινόμενη διάβρωση
μιας ερημοποιούμενης ενδοχώρας αλλά μία
νυχτερινή βόλτα στα πάρκιν με τα θηριώδη
αγροτικά «ντάτσουν» και τις χρυσάφι
«μπέμπες» των αναρίθμητων σκυλάδικων
στα προάστια της Λάρισας, δεν αφήνει κα
μία αμφιβολία: «Ο γίγας έχει ξυπνήσει»
και πρώτο μέλημα μιας προνοητικής πολι
τείας θα ήταν να ελέγξει τις ανοικονόμητες
και υπονομευτικές του μέλλοντος δραστηριότητές του. Λέγεται, και από υπεύθυνα
χείλη, ότι κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την
χρησιμότητα εξοικονόμησης του νερού, συ
νεπώς ο «Αχελώος» είναι αναγκαίος. Αυτή
όμως είναι η μισή αλήθεια. Το ακανθώδες
ζήτημα είναι από πού, πώς και γιατί θέλου
με αυτό το νερό.

Το ΙΓΜΕ υπολογίζει σε 9 τρισ. κυβικά
μέτρα το νερό που καταλήγει στην θάλασσα
κάθε χρόνο, «αναξιοποίητο». Ά ραγε τα
750 εκ. κυβικά μέτρα πού θα αποδώσει σε 1
εκ. στρ. γεωργικής γης στον κάμπο της
Θεσσαλίας ο «Αχελώος», με τους οικονομι

του Λ εω νίδα Λουλούδη

κούς και οικολογικούς όρους κατασκευής
του που προαναφέρθηκαν, θα σώσουν την
κατάσταση; Ό ταν μάλιστα η γεωργική ανταποδοτικότητα του έργου κάθε άλλο παρά
μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Αντίθετα η
Κοινότητα, ενόψει της αναθεωρούμενης
ΚΑΠ, δεν κρύβει την αποδοκιμασία της
προς τα σχέδια επέκτασης των καλλιερ
γειών στον κάμπο. Άλλωστε ήδη οι εισοδηματοφόρες σήμερα ή προγραμματιζόμενες
να επεκταθούν αύριο καλλιέργειες, αντιμε
τωπίζουν σοβαρά προβλήματα είτε μείωσης
της Κοινοτικής στήριξης (σκληρό σιτάρι,
τεύλτα, βαμβάκι) είτε άνισου ανταγωνι
σμού σε μία απελευθερούμενη διεθνή αγορά
(καλαμπόκι, ηλίανθος και κυρίως σόγια).
Δεν είναι υπερβολή ότι όλοι οι υπολογισμοί
για την γεωργική ανταποδοτικότητα του
«Αχελώου», χρονολογούμενοι πριν το
1988, έχουν σήμερα ξεπεραστεί από την νέα
κατάσταση που διαμορφώνεται στον αγροτι
κό χώρο υπό την πίεση της αναθεωρούμενης
ΚΑΠ αλλά και των συνομιλιών της G A T T
(βλέπε αντίστοιχο σχόλιό μας στο προηγού
μενο «ΑΝΤΙ»). Μήπως λοιπόν η επέκταση
της γεωργίας στην ήδη αναπτυγμένη πεδιά
δα δεν είναι πια το ζητούμενο; Μήπως προέχει η εξάντληση των παρεχόμενων δυνατο
τήτων από τον διπλασιασμό των διαρθρωτι
κών δαπανών της Κοινότητας, για την ορθολογικοποίηση της εντατικής γεωργίας
στην πεδιάδα και την ανάπτυξη της οικονομικοκοινωνικά και οικολογικά καταρρέουσας ορεινής και ημιορεινής ζώνης;
Ενδεχομένως η απορρόφηση Κοινοτικών
κονδυλίων να είναι απλούστερη μέσω της
διοχέτευσής τους σε ένα τερατώδες αλλά εντέλει άσκοπο έργο. Η προτεινόμενη εδώ
(και όχι μόνον εδώ) λύση διερωτάται, καταρχήν, για την δυνατότητα μίας αναπτυ
ξιακής στρατηγικής που συνυφαίνει περι
βαλλοντικά οφέλη στον ιστό της αγροτικής
πολιτικής. Στους αντίποδες αυτής της στρα
τηγικής, ο «Αχελώος» είναι αποτέλεσμα
μιας μονότονα παραγωγικιστικής αντίλη
ψης εδραιωμένης στην κατασπατάληση των
εθνικών φυσικών πόρων και των εξωτερι
κών δανείων της χώρας σε, επί της ουσίας,
αναπαραγωγικές επενδύσεις. Αν υπάρχει
λοιπόν ένα «σκάνδαλο» αυτό δεν είναι το
στιγμιαίο, ο «Αχελώος», αλλά η διαιώνιση
των αναπτυξιακών μύθων του μεσοπολέμου
στο κατώφλι του 2 0 ού αιώνα.

□
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Ο Μύθος της Ρύπανσης τα ιδι,οτελή μικροσυμ
μονικό ίδρυμα μέχρι τώρα -κ α ι αυτό είναι
κάτι που πρέπει να τονισθεί—δεν καταφέρ
θηκε κατά των Υδατοκαλλιεργειών και
της ανάπτυξής τους.
Αντίθετα τα επιχειρήματα κατά του
κλάδου προέρχονται από τον χώρο της παραδημοσιογραφίας ή από αυτόκλητους «ει
δικούς» που ακολουθούν τις ακατάλυτες
εθνικές μας παραδόσεις σύμφωνα με τις
α τελευταία χρόνια, αθόρυβα και χωρίς
οποίες «στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις»
τυμπανοκρουσίες, ένας δυναμικός κλά και φυσικά από κάποια οργανωμένα συμφέ
δος του πρωτογενή τομέα της Οικονομίας ροντα για τα οποία θα αναφερθούμε στην
μας, αναπτύσσεται με εκπληκτικούς ρυθ
συνέχεια.
μούς και σε πείσμα των καθοδικών δεικτών
που χαρακτηρίζουν αυτήν την εποχή τα
Οι Ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα
οικονομικά μας πράγματα. Αναφερόμαστε
Πρέπει όμως να καταγράψουμε την ση
στις Υδατοκαλλιέργειες και ειδικότερα στις
Ιχθυοκαλλιέργειες θαλασσινών ψαριών (κυ μερινή κατάσταση των Ιχθυοκαλλιεργειών
ρίως λαβράκια και τσιπούρες), που έχουν στην χώρα μας. θα περιοριστούμε στις θ α 
επιτύχει, ανάμεσα στην πληθώρα των αρ λασσινές Ιχθυοκαλλιέργειες που αποτελούν
αυτήν την στιγμή έναν δυναμικά αναπτυσ
νητικών επιδόσεων της χώρας μας στην
ΕΟΚ, ένα σημαντικό θετικό επίτευγμα: Να σόμενο κλάδο και που αν προσεχθούν και
είμαστε ο μεγαλύτερος παραγωγός ψαριών υποστηριχθούν, μπορούν να αναδειχθούν σε
έναν σημαντικότατο και προσοδοφορο τομέα
από Ιχθυοκαλλιέργειες μεταξύ των χωρών
της
Εθνικής μας Οικονομίας. Και τούτο
της ΕΟΚ, για δε το 1992 υπολογίζεται ότι
θά καλύψουμε κατά 1,5 φορά τα σημερινά για μερικούς απλούς λόγους που θα αναλυ
επίπεδα παραγωγής του συνόλου των χω  θούν στην συνέχεια και έχουν σχέση με
κάποια δεδομένα και παραμέτρους που από
ρών της ΕΟΚ που ούτως η άλλως, για
διαφόρους λόγους, δεν προβλέπεται να αυ καιρό έχουν συνεκτιμηθεί όχι μόνον σε Ελ
ληνικό επίπεδο αλλά και σε Ευρωπαϊκό και
ξηθούν σημαντικά.
Με συνολικό ύψος επενδεδυμένου κεφα τα οποία καθόρισαν αποφασιστικά την στρο
λαίου για πάγιες εγκαταστάσεις περίπου φή προς τις Ιχθυοκαλλιέργειες.
Πρώτο: Η ΕΟΚ είναι ελλειμματική σε
15 δισεκατομ. δρχ., οι συνολικές εξαγωγές
του κλάδου για το 1992 στοχεύουν το επί πάσης φύσεως αλιεύματα και η κατάσταση
αυτή προβλέπεται ότι θα επιδεινώνεται δι
πεδο των 10 δισ. περίπου.
Υπάρχει άραγε άλλος κλάδος της Ελλη αρκώς.
Λεύτερο: II διεθνής στροφή του καταναλω
νικής Οικονομίας που έχει να παρουσιάσει
τικού κοινού σε είδη υγιεινής διατροφής
τέτοιες επιδόσεις;
δημιουργεί μια τεράστια ζήτηση για το
Γιατί λοιπόν αυτή η πολεμική κατά των
νωπό ψάρι που όχι μόνον είναι μιά πρώτης
Ιχθυοκαλλιεργειών που φαίνεται να εντείτάξεως τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες, αλλά
νεται τον τελευταίο καιρό;
συνιστάται και από την Ιατρική επιστήμη
Ποια συμφέροντα έχουν θιγεί και αντι
δρούν με κάθε τρόπο και μέσο στην ανάπτυ για την πρόληψη διαφόρων ασθενειών και
κυρίως καρδιαγγειακών παθήσεων.
ξη του κλάδου;
Τρίτο: II μεσογειακή αγορά παρουσιάζει
Από την άλλη πλευρά, μήπως πράγματι
τεράστιο ενδιαφέρον για την παραγωγή
υπάρχει κάτι στραβό ή ακόμη και επιβαρυτμ>ν ειδών τσιπούρα και λαβράκι και είναι
ντικό για το περιβάλλον που θα πρέπει να
εντονότατα ελλειμματική. Στοιχεία από
μας οδηγήσει στην διακοπή της περαιτέρω
διάφορες έρευνες και πηγές (Φ.Α.Ο.,
ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών στην
Ε.Ο .Κ ., Νορβηγικό Συμβούλιο Εξαγωγών
χώρα μας; Στο σημείο αυτό θα πρέπει να
κ.λπ.) υπολογίζουν το δυναμικό της σε
τονίσουμε ότι τα επιχειρήματα των «αντι
100.000 τόννους/χρόνο. Τα σημερινά επί
πάλων» των Υδατοκαλλιεργειών κυμαίνο
πεδα προσφοράς από Ιχθυοκαλλιέργειες με
νται σε ένα επίπεδο επιχειρηματολογίας
σογειακών χωρών είναι χαμηλότερα των
που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αντιεπι
10.000 τόννων. Εδώ λοιπόν θα δοθεί μια
στημονικό όταν δεν αγγίζει τα όρια του
σκληρή μάχη για το ποιος θα κατακτήσει
φαιδρού.
το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της τεράστι
• Κανείς σοβαρός επιστήμονας ή επιστη
Το ΑΝΤΙ, στο τεύχος 471 της 26ης
Ιουλίου 1991 είχε δημοσιεύσει άρθρο
συνεργάτη για τις υδατοκαλλιέρ
γειες. Το άρθρο του ιχθυολόγου Λημήτρη Ευαγγελίδη που ακολουθεί είvat μια διαφορετική προσέγγιση στο
περίπλοκο αυτό θέμα.
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ας αγοράς. Προς το παρόν φαίνεται ότι η
χώρα μας κερδίζει αυτό το παιχνίδι με
στόχο να καλύψει πάνω από το 50% της
ζήτησης.
Τι συμβαίνει όμως με την παραδοσιακή
Αλιεία; Δυστυχώς στον τομέα αυτόν τα
πράγματα δεν είναι καθόλου ρόδινα. Η Αλι
εία στην χώρα μας παρουσιάζει τα ίδια
προβλήματα που παρουσιάζει διεθνώς
(εντεινόμενη ρύπανση των θαλασσών, μείω
ση των ιχυοαποθεμάτων, ελάττωση ή στα
θεροποίηση της παγκόσμιας αλιευτικής πα
ραγωγής κ.λπ) και τα οποία οι ελληνικές
ιδιομορφίες οξύνουν ακόμη περισσότερο.
II αλιευτική παραγωγή, αν δεν μειώνε
ται, δεν παρουσιάζει σοβαρή αύξηση που να
εμπνέει αισιοδοξία για το μέλλον, ο αλιευ
τικός στόλος της χώρας παρά τις προσπά
θειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια δεν
έχει εκσυγχρονισθεί ικανοποιητικά, όλο και
λιγότεροι νέοι εισέρχονται στο επάγγελμα,
σε αρκετές περιοχές η εξαντλητική υπεραλίευση έχει σχεδόν μηδενίσει την παραγω
γή, τα κοστολόγια συνεχώς ανεβαίνουν.
Ειδικότερα όμως οι ελληνικές θάλασσες
είναι τόσο φτωχές από την φύση τους (δεν
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>οντα και η παραπληροφόρηση

του Δ η μ . Ε υα γγελιδη
Ιχθυολόγου

✓
της ψαλλίδας στον τομέα «Αλιεία» της
Εθνικής Οικονομίας.
Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι, με βάση
τα στοιχεία του 1990, η συνολική αξία των
πάσης φύσεως αλιευμάτων (συμπεριλαμβα
νομένων των Ιχθυοκαλλιεργειών) έφθασε
τα 110 δισ. δρχ. περίπου με σύνολο παρα
γωγής που έφθασε τους 160.000 τόννους.
Αντίθετα το αντίστοιχο σύνολο εισαγωγών
έφθασε τους 60.000 τόννους συνολικής αξί
ας 25 δισ. δρχ. περίπου (στοιχεία 1989
αλλά και τα προσωρινά στοιχεία του 1990
δεν διαφέρουν σημαντικά).
Τα παραπάνω νούμερα μας περιγράφουν
μια δυσμενή κατάσταση που σύμφωνα με
τις διαμορφωθείσες τάσεις, μας λένε μια
απλή αλήθεια:
Προσφορά αλιευμάτων
από ελληνική παραγωγή = 160.000 tn
Ζήτηση αλιευμάτων
στην ελλ. αγορά
= 200 —210.000 tn
Ετήσιο έλλειμμα = 40 - 50.000 tn.

Εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα.
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πρέπει να ξεχνάμε ότι το υπέροχο γαλαζο
πράσινο χρώμα των θαλασσών μας είναι το
χρώμα της βιολογικής ερήμου), ώστε είναι
περισσότερο κατάλληλες για οποιαδήποτε
άλλη αξιοποίηση παρά για να στηρίξουν
σημαντικές επενδύσεις στην Αλιεία.
Οπως έχει τονισθεί:
«... Οι φυσικοχημικές συνθήκες των ελ
ληνικών θαλασσών δεν επιτρέπουν τέτοια,

πρωτογενή παραγωγή της οποίας το τελικό
προϊόν θα μπορέσει ποτέ να καλύψει τις
ανάγκες της χώρας σε αλιεύματα.

Από την άλλη πλευρά οι θαλασσινές
Ιχθυοκαλλιέργειες εμφανίζουν σημαντικές
δυνατότητες ανάπτυξης στην Ελλάδα. Οι
εξαιρετικές κλιματολογικές και υδροβιολογικές συνθήκες, η σχετική αφθονία των
κατάλληλων περιοχών που ενδείκνυνται για
'lr θαλασσοκαλλιέργειες, η μεγάλη ζήτηση
\
νωπών ψαριών εκλεκτής ποιότητας (ιδίως
τους θερινούς μήνες), το συνεχώς διευρυνόμενο έλλειμμα στα προϊόντα αλιείας και οι
f
συνεχώς αυξανόμενες εισαγωγές από τρίτες
V/ χώρες σε αλιεύματα καθιστούν τις Ιχθυοκαλλιέργειες έναν κλάδο που η ανάπτυξη
εί12*' του θα βελτιώσει σημαντικά το άνοιγμα
JT/

Η αξία των παραπάνω ποσοτήτων ξεπερ
νάει τα 25 δισ. δρχ. και αν λάβουμε υπόψη
ότι στόχος για το 1992 των ελληνικών
Ιχθυοκαλλιεργειών είναι να ξεπεράσουν τα
10 δισ. δρχ. σε εξαγωγές, τότε οι αριθμοί
μιλούν από μόνοι τους: Σχεδόν το ήμισυ της
αξιάς των ετήσιων εισαγωγών μας σε αλι
εύματα θα καλυφθεί από το προϊόν των
εξαγωγών μας από τις θαλασσοκαλλιέργειες.
Για να κλείσουμε το θέμα νομίζουμε ότι
πρέπει να τονισθεί και να υπογραμμισθεί το
τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα που πα
ρουσιάζει η χώρα μας με τις άριστες ποιο
τικές συνθήκες των ελληνικών θαλασσών
και τις σχεδόν ιδανικές κλιματολογικές
συνθήκες για Ιχθυοκαλλιέργειες που διαθέ
τουμε.
Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρου
με ότι ενώ άλλες ανταγωνίστριες χώρες
(Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία) η παραγωγή
π .χ. της τσιπούρας απαιτεί 1 6 - 1 8 μήνες
εκτροφής, στην χώρα μας έχουν επιτευχθεί
χρόνοι 12 - 13 μηνών με αποτέλεσμα σε
διάστημα 3 χρόνων μια ελληνική μονάδα
να διαθέτει σχεδόν μια παραγωγή επι
πλέον.
Με όσα προαναφέραμε πιστεύουμε ότι
έγινε κατανοητό για τον κάθε καλόπιστο
αναγνώστη η ανάγκη υποστήριξης του
κλάδου από όλους μας (Υπουργεία, Τράπε
ζες, Πανεπιστήμια, Ιδρύματα αλλά και
από τους απλούς πολίτες).

Εξ’ άλλου είναι χαρακτηριστικό ότι η
επίσημη θέση όλων των πολιτικών κομμά
των είναι σαφώς υπέρ της ανάπτυξης των
Ιχθυοκαλλιεργειών. Βέβαια στις τοπικές
κοινωνίες, οι εκάστοτε αντιπολιτεύσεις,
για λόγους μικροπολιτικής, ορισμένες φορές
«ξεσπαθώνουν» εναντίον των Ιχθυοκαλλιεργειών με ανυπόστατες, κατά κανόνα, κατη
γορίες.

Ημιμάθεια ή σκόπιμη
παραπληροφόρηση ;
Μετά από όσα προαναφέρθηκαν, νομί
ζουμε ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε «για
την ταμπακιέρα».
Υπάρχει σχέση μεταξύ Ιχθυοκαλλιεργει
ών και ρύπανσης του περιβάλλοντος όπως
κατά καιρούς ισχυρίζονται κάποιοι πολέμιοι
του κλάδου; Εάν όχι, τότε τι συμβαίνει με
τα περιοδικώς εμφανιζόμενα δημοσιεύματα
και ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετούν;*
Πιστεύουμε ότι στα ερωτηματικά αυτά
θα μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες απαντή
σεις μετά από προσεκτική ανάγνωση του
κειμένου του ανώνυμου αρθρογράφου.
Από την εισαγωγή κιόλας καταλαβαίνει
κανείς ότι πρόκειται περί κειμένου με στόχο
τον εντυπωσιασμό και την παραπληροφόρη
ση. Και τούτο γίνεται εύκολα αντιληπτό
από την πρώτη ακόμη πρόταση (η Ελλάδα

έρχεται τελευταία σε τεχνογνωσία, παρα
γωγή και ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργει
ών ανάμεσα στις χώρες της ΕΟΚ) αλλά
και από την συνέχεια («ο τρόπος ανάπτυξης
των υδατοκαλλιεργειών ευνοεί την αυξημέ
νη ρύπανση και την καταστροφή του περι
βάλλοντος»). Αν αυτές οι ανακρίβειες δεν
πρέπει να χαρακτηρισθούν ως κακοηθέστα
τη προσπάθεια σκόπιμης παραπληροφόρη
σης τότε ειλικρινά δεν ξέρουμε πώς αλλιώς
θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν.
Το κείμενο του ανώνυμου «ειδικού» δεν
περιορίζεται βεβαίως στα παραπάνω αλλά
ακολουθούν απόψεις ακόμη πιο εξοργιστικές
ιδιαίτερα στις αγωνιώδεις προσπάθειες που
καταβάλλει, επιχειρώντας να τεκμηριώσει
κάποιες επιστημονικοφανείς προτάσεις γύ
ρω από την υποτιθέμενη «ρύπανση» των
υδατοκαλλ ιεργε ιών.
Παραθέτει λοιπόν «κάποια στοιχεία» από
1. Σωφρ. Παπουτσόγλου: Εισαγωγή στις υδατοκαλ
λιέργειες, τ. Α, Αθήνα 1985.
2. Βλ. και το άρθρο ανώνυμου «ειδικού συνεργάτη»

στο ΑΝΤΙ (τχ. 471).
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την Δανία και την Αγγλία για να θεμελιευσει τους ισχυρισμούς του και τα οποία όχι
μόνον δεν πείθουν αλλά αποκαλύπτουν είτε
την παχυλή ημιμάθεια του συντάκτη - ο
οποίος δεν κατάλαβε τι είναι αυτά τα στοι
χεία που προβάλλει, είτε (και αυτό είναι το
πλέον επικίνδυνο) γνωρίζει πολύ καλά τι
δημοσιεύει αλλά επειδή επιχειρεί σκόπιμη
παραπληροφόρηση δεν διαφωτίζει επακρι
βώς τον μέσο αναγνώστη ο οποίος φυσικά
δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τις
λεπτομέρειες των δημοσιευθέντων «στοι
χείων».
Ας εξηγηθούμε όμως καλύτερα: Τα
«στοιχεία» του ανώνυμου αθρογράφου σε
καμμιά περίπτωση δεν αποδεικνύουν την
«ρύπανση και την καταστροφή του περιβάλ
λοντος» από τις θαλασσινές Ιχθυοκαλλιέρ
γειες όπως θέλει να παρουσιάσει. Και τού
το για έναν πολύ απλό λόγο. Οι έρευνες και
τα στοιχεία που παρατίθενται αναφέρονται
σε Ιχθυοκαλλιέργειες γλυκών νερών με
χερσαίες εγκαταστάσεις, όπου και πάλι δεν
αποδεικνύουν τίποτε, δεδομένου ότι τα από
βλητα των Ιχθυοκαλλ ιεργε ιών αποτελού
νται από αβλαβείς οργανικές ουσίες που
εύκολα αποικοδομούνται από το περι
βάλλον.
Εκείνο όμως που επιμελώς αποκρύπτεται
από τον ανώνυμο αρθρογράφο είναι το τι
σημαίνουν τα 231 χιλιοστογραμμάρια ανά
λίτρο του ολικού αζώτου (Ν) που βρέθηκαν
στα απόνερα γεωργικών καλλιεργειών.
Σημαίνουν μια ισχυρή πηγή ρύπανσης
από χημικές ουσίες (αζωτούχες ενώσεις)
που στην χώρα μας αποτελεί μια από τις
σοβαρότερες αιτίες ρύπανσης των υδάτινων
αποδεκτών, δεδομένης της αλόγιστης χρή
σης λιπασμάτων που γίνεται —σε όλες τις
αγροτικές περιοχές.
Εκεί όμως που ο μυστηριώδης «ειδικός
συνεργάτης» κυριολεκτικά αποχαλινώνεται
είναι προς το τέλος του κειμένου- εκεί «γέ
λασε ο κάθε πικραμένος» κατά την λαϊκή
έκφραση.
Μα σοβαρά υποστηρίζει ότι οι υδατοκαλ
λιέργειες προκαλούν το φαινόμενο των φυ
τοπλαγκτόν ικών εκρήξεων (η γνωστή περί
πτωση του Blooming) στην θάλασσα; Τον
πληροφορούμε ότι αν διαθέτει επιστημονικά
τεκμηριωμένα ερευνητικά στοιχεία για αυ
τήν την απίθανη εκδοχή, θα μπορούσε άνε
τα να υποβάλει υποψηφιότητα για Νόμπελ
Βιολογίας με μεγάλες πιθανότητες. Το ίδιο
ισχύει και για τον άλλο τερατώδη ισχυρι
σμό περί ανάπτυξης παθογόνων βακτηρίων
που όπως εξυπονοείται θα μπορούσαν να
μεταδοθούν στους ανθρώπους!3
Τελειώνουμε με το ασύλληπτης ελαφρό
τητας επιχείρημα ότι «οι Υδατοκαλλιέργει

ες προκαλούν... το φαινόμενο της ανάξιας
που συνοδεύεται από τον θάνατο των φαριών
και τη δυσοσμία».
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Μα αγαπητέ μου, κοινός νούς χρειάζεται
για να αντιληφθεί κάποιος ότι είναι λογικά
αδύνατον να υπάρχει Ιχθυοκαλλιέργεια σε
περιοχή όπου παρουσιάζονται φαινόμενα
ανοξίας (δηλ. μεγάλη μείωση του διαλυμέ
νου στο νερό οξυγόνου)- τα οποία συνοδεύο
νται από θανάτους ψαριών!
Όπως έχει αποδείξει η καθημερινή πραγ
ματικότητα οι Ιχθυοκαλλιέργειες αποτε
λούν τους πλέον ευαίσθητους δείκτες της
ρύπανσης των νερών και για τον λόγο αυτόν
η Πολιτεία δεν χορηγεί άδειες εγκατάστα
σης σε περιοχές όπου εκβάλλουν αστικά
λύματα, βιομηχανικά και γεωργικά από
βλητα για λόγους καθαρά προστασίας της
Ιχθυοκαλλιέργειεας.
Από την άλλη πλευρά οι πρώτοι που
τρέμουν κυριολεκτικά κάποια πιθανή ρύπαν
ση των νερών της περιοχής τους, είναι οι
ίδιοι οι Ιχθυοκαλλιεργητές, δεδομένου ότι
τα πρώτα θύματα της ρύπανσης θα ήσαν οι
ίδιοι οι εκτρεφόμενοι ιχθυοπληθυσμοί με
αποτέλεσμα την καταστροφή της Μονάδας.
Για όσους ενδιαφέρονται για περισσότερα
επιστημονικά στοιχεία υπάρχουν τα πρακτι
κά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των
Ιχθυολόγων που έγινε τον Σεπτέμβρη του
1990 όπου ερευνητές από την Ελλάδα και
το εξωτερικό, από διάφορους κλάδους, διέ
λυσαν τον μύθο της ρύπανσης από τις Ιχθυ
οκαλλιέργειες.
Παραπέμπω επίσης στην εξαιρετική ερ
γασία του Βιολόγου - ερευνητή Κώστα
Καπίρη'1 όπου με ιδιαίτερα μεθοδικό τρόπο,
με πλούσιες βιβλιογραφικές παραπομπές,
με πειστική επιχειρηματολογία, με επιστη
μονική σαφήνεια και το σπουδαιότερο με
ερευνητικά αποτελέσματα αποδεικνύει ότι
η πιθανολογούμενη ρύπανση είναι από ασή
μαντη έως αμελητέα.
Τα μικροσυμφέροντα, οι οικολογούντες
κα ι η Ε λλάδα τω ν Υπηρεσιών.
Είναι δυνατόν να επιβιώσουμε χωρίς δυ
ναμικό Πρωτογενή τομέα, χωρίς υγιή Δευ
τερογενή Τομέα χωρίς στοιχειώδεις υποδο
μές με μόνον κάποιον κατά φαντασία Τριτογενή Τομέα παροχής δήθεν Υπηρεσιών;
Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο και
εκφράζω απλώς αυτούς τους προβληματι
σμούς.
Το θέμα είναι τεράστιο αλλά διευκρινίζω
ότι προσωπική μου πίστη και πεποίθηση
είναι ότι αν δεν υποστηριχθούν κάποιοι ελπιδοφόροι κλάδοι και Τομείς της Εθνικής
μας Οικονομίας τότε το μέλλον, του τόπου
έχει αμετάκλητα προκαθορισθεί από τις
επιλογές μας.
Για να κλείσω με το θέμα της δήθεν
ρύπανσης παραθέτω ένα απόσπασμα από
την εργασία των συναδέλφων Γ. Βαβίζου
και Κ. Ζαννάκη-3

«... Η εντατική εκτροφή των φαριών, σε

όλα τα Ιχθυοτροφεία, βασίζεται στην δια
τήρηση της υφηλής καθαρότητας του νερού,
διότι το νερό είναι το περιβάλλον μέσα στο
οποίο διαβιούν τα φάρια. Λεν μπορούν λοι
πόν να υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις για
τη λειτουργία ιχθυοτροφείων, για λόγους
προστασίας του περιβάλλοντος ή δημόσιας
υγείας και δεν είναι κατανοητός κατα συνέ
πεια ο θόρυβος στον τύπο και οι αντιδράσεις
που παρατηρήθηκαν τελευταία σε διάφορες
περιοχές για να αποτρέφουν τη δημιουργία
ιχθυοτροφείων. Αν ο θόρυβος και οι αντιδρά
σεις αυτές δεν προέρχονται απο παντελή
άγνοια του αντικειμένου θα πρέπει να απο
δοθούν είτε σε εμπάθειες προς τους επενδυ
τές ή σε ύποπτα συμφέροντα. Η συμβίωση
ρυπογόνων εγκαταστάσεων με ιχθυοτροφεία
είναι αδύνατη. Ετσι, αυτοί που’ρυπαίνουν
το περιβάλλον και αυτοί που ευελπιστούν να
κατασκευάσουν μια ρυπογόνα εγκατάσταση,
είναι οι μόνοι που έχουν συμφέροντα να μην
δημιουργήθουν ιχθυοτροφεία κοντά στην πε
ριοχή τους γιατί οι ιχθυοτρόφοι θα ξεσηκω
θούν, πρώτοι απ’ όλους, ενάντια σε κάθε
ρύπανση του νερού. Συμφέροντα που σχετί
ζονται με ρυπογόνες βιομηχανικές, τουρι
στικές η κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις συ
νήθως κρύβονται και πίσω απο τις παραγ
γελίες «εκθέσεων» και «γνωμοδοτήσεων»
που, έναντι λίγων δραχμών, «τεκμηριώ
νουν» υγιειονομικούς κινδύνους για τον άν
θρωπο από την εκτροφή φαριών η που εξι
σώνουν τα ιχθυοτροφεία με αποχετεύσεις
οικισμών. Τα ίδια συμφέροντα πρέπει έντε
χνα να υποκινούν τον απληροφόρητο λαό σε
κινητοποιήσεις ενάντια στα ιχθυοτροφεία».
Αυτά λοιπόν ως προς τον μύθο της «ρύ
πανσης» και για τους κύκλους που επιμέ
νουν να τον καλλιεργούν.
Για τα γραφόμενα του «ειδικού συνεργά
τη» τέλος, περί γραφειοκρατών κ.λπ. μάλ
λον πρόκειται για κάποια προσωπικά απωθημένα του συντάκτη στα οποία δεν επιθυ
μώ να ανακατευτώ.
Απλώς θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι
τα όσα αναφέρει είναι απόλυτα προσαρμο
σμένα στο πνεύμα του κειμένου του ως προς
τις ανακρίβειες, την διαστρέβλωση της
πραγματικότητας και την προσπάθεια για
εντυπωσιασμό.
3. Είναι βιολογικώς αδύνατον βακτηρίδια ψυχρόαι
μων οργανισμών (όπως τα ψάρια) να μολύνουν θερμό
αιμους οργανισμούς (θηλαστικά π .χ .) .
4. «Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ίδρυση και
λειτουργία Μονάδων Θαλασσινών Ιχθυοκαλλιεργειώ ν», που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Αλιευτικά
Νέα» (τ χ . 1 1 5 — Ιανουάριος 1991).
5. Παρουσιάσθηκαν στην ειδική ημερίδα που οργανώ
θηκε από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στον
Βόλο τον Νοέμβρη του 1989.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΡΙΚΟΣ
Ιπποκράτους 72 τηλ. 3629675
Μ ΕΝΕΛΑΟΥ ΛΟ ΥΝΤΕΜ Η
Έ να παιδί μ ετρ ά ει τ' άστρα
Τ ό τε που κυνηγούσα το υ ς α νέμ ο υ ς
Ο ι κερ α σ ιές θ ' ανθίσουν και φ έτο ς
Θ υμω μένα στάχυα
Καληνύχτα ζωή
Τα πλοία δ εν άραξαν
Γλυκοχάραμα
Έκσταση
Σ υ ν ν εφ ιά ζει
Το ρολόι το υ κόσμου χτυπά μεσάνυχτα
Αγέλαστη Ά ν ο ιξη
Το κρασί των δειλών
Α υτοί που φ έρ α νε την καταχνιά
Ο δός αβύσσου αριθμ ός 0
Κάτω απ' τα κάστρα τη ς ελπίδας
Β ουρκω μένες μ έ ρ ε ς
Ο ι ήρω ες κοιμούνται ανήσυχα
Ο Ά γ γ ε λ ο ς μ ε τα γύψινα φ τερ ά
Λύσσα
ΛΙΛΙΚΑΣ Ν Α Κ Ο Υ
Για μια καινούργια ζωή
Τ ' ανθρώπινα πεπρωμένα
Η κυρία Ν το ρ εμ ί
Ο ι παραγνωρισμένοι
Το χρονικό μιας δημοσιογράφου
Προσω πικότητες που γνώρισα
Η Ξεπάρθενη
Η ιστορία τη ς π αρθενίας τη ς δεσποινίδας τάδε
Α Ν Δ Ρ ΕΑ Λ Ε Ν ΤΑ Κ Η
Είναι η γυναίκα κατώ τερη από τον άντρα
ή πώς κα τα σ κευά ζετα ι η γυναίκα
Παλατινή Ανθολογία
Σεξο υα λική ζωή στην αρχαία Ελλάδα
Τα είπ ε όλα ο ΜαρΓ;
Ιερά Πορνεία
Ρωμανός ο Μ ελω δός, Κώστας Βάρναλης
και Σ τρ α τέυ μ έν η Τέχνη
Ε Λ ΙΖ Α Μ Π Ε Θ Χ Ο Υ Ε Λ Α Ν
Βασικός Ο δηγός Εγκυμοσύνης
Ζ Ε Μ Π Α Λ Ν Τ /Κ Ρ Α Ο Υ Τ
Μ α θέλω μόνο το καλό σου
Μ ΙΣ Ε Λ Μ Α Σ Ο Ν Ο -Τ ΙΕ Ρ Ι ΖΟ Λ Ι
Οι 1000 πρώτες μ έ ρ ε ς τη ς ζω ής
ΕΛΒΙΝ Π Ρ Α Ί 'Σ & Τ Ζ Ε Ύ ' Π Α Ρ Ρ Υ
Πώς θα ενισ χύσ ετε την αυτοπεποίθηση του παιδιού σας
ΣΟ Υ ΖΑ Ν ΙΣ Α Α Κ Σ /Γ Ο Υ Ε Ν Τ Ι ΡΙΤΣΕ Γ
Νομίζω πως μπορώ, ξέρω πως μπορώ!
ΙΒ Μ Α Ρ Γ Κ Ε Ρ ΙΤ
Η Σ εξο υ α λική ζωή των παιδιών σας
ΔΙΟ Ν. Σ Ο Λ Ο Μ Ο Υ : Ποιήματα
Κ. ΚΑΦΑΒΗ: Π οιήματα
Γ. Σ Ο Υ Ρ Η
Ο Φ ασουλής φιλόσοφος και άλλα ποιήματα
ΑΛ. Π Α Π Α Δ ΙΑ Μ Α Ν ΤΗ
Η Φόνισσα
Τα ρόδιν' ακρογιάλια
ΑΝΔΡ. ΚΑ ΡΚΑ ΒΙΤΣΑ
Λόγια τη ς πλώρης
Ο Ζητιάνος
ΙΩΝ. ΚΟ ΝΔ ΥΛΑΚ Η: Ο Π ατούχας
ΖΕ Ρ Μ Α ΙΝ Μ Α Μ Α Λ Α Κ Η
Α ν α το λ ή !- Ανατολή!
Εραστής και Αριβίστας
Μ Α Ρ ΙΑ Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ ΙΔ Ο Υ -Π Ο Θ Ο Υ
Σπίτι μου τη ς Μ ικρασίας
Σώμα θυμήσ ου
ΗΛΙΑ Λ Ε Φ Ο Υ ΣΗ : Aonuiva Λαΐου

ΓΙΑ ΝΝΗ Μ ΑΓΚΛΗ
Ο ήλιος δ ε βασίλεψ ε ακόμα
Τ ’ αδέλφ ια μου οι άνθρωποι
Π ο ρεία στο βούρκο
Ο ι κολασμένοι τη ς θάλασσας
Κοντραμπ ατζήδες του Αιγαίου
Η ανάσα τη ς γης μου
Ο ι Σ η μ α δ εμ ένο ι
Ν ΙΚ Ο Υ Μ Α Ρ ΓΑ Ρ Η
Η ιστορία τη ς Μακρονήσου

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗΣ
Ερεσσού 9 τηλ. 3629675
TP IΑ Ν ΤΑ Φ ΥΛΛΟ Σ ΣΙΑΠΕΡΑΣ
Σκάκι τόμος 1ος
Σκάκι τόμος 2ος
Μ Π Ο Μ Π Υ ΦΙΣΕΡ: 60 αλησμόνητες παρτίδες
ΕΝ ΤΟ Υ Α Ρ Ν Τ ΓΚΟΥΦΕΛΝΤ: Γκάρι Κασπάροβ
Β ΙΛΧ ΕΛΜ ΡΑ Ι Χ
Ά κ ο υ ανθρωπάκο
Η σεξουαλικότητα και το άγχος
Η δολοφονία του Χριστού
Ο Α ιθέρας, ο Θ εό ς και ο Διάβολος
Τα παιδιά του Μ έλλοντος

ΓΙΑ ΝΝΗ Γ. Χ Α ΤΖΗ Π Α Ν Α ΓΙΩ ΤΟ Υ
Η πολιτική διαθήκη του Ά ρ η Βελουχιώτη

Λ Ο Υ 'Γ Τ Ζ Ι ΚΑΝΚΡΙΝΙ: Τοξικομανίες

Β ΙΤΖΕ Ν ΤΖΟ Υ Κ Ο Ρ Ν Α Ρ Ο Υ
Ερωτόκριτος

Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Υ ΤΟ Υ ΕΛΛΗΝ Ο Σ
Ελληνική Νομαρχία

Μ Η Τ Σ Ο Υ ΣΤΑ ΥΡΑ Κ Α Κ Η
Ή λ ιε μου κοσμογυρευτή (μαντινάδες)

ΤΖΩ Ν Σ Τ Α Τ Μ Π Ε Κ
Άνθρωποι και ποντίκια
Ο δρόμος με τις φάμπρικες
Τα σταφύλια της οργής

ΚΡΗΤΗ: Ιστορία και πολιτισμός (τόμοι 2)
Α ΖΙΖ ΝΕΣΙΝ
Ο Ζήσης και ζ ε ι και δ ε ζ ε ι

Α Λ Μ Π Ε Ρ ΚΑΜΥ
Η πανούκλα
Ο ξέν ο ς

Θ Α Ν Α ΣΗ ΧΑ ΤΖΗ
Η νικηφόρα επανάσταση που χάθηκε

ΣΤ Α Ν Τ Α Λ
Το κόκκινο και το μαύρο

ΚΝΟΥΤ ΧΑΜΣΟΥΝ
Η πείνα
Έ να ς αλήτης παίζει μ ε Σουρντίνα
Μ υστήρια
Μ πενόνι

ΒΕΡΚΟΡ: Η σιωπή της θάλασσας

ΕΡΙΧ Μ Α Ρ ΙΑ ΡΕ Μ Α Ρ Κ
Επιστροφή
Ω ρ ες αγάπης, ώ ρες πολέμου
Ο υδ έν νεό τερ ο ν από το Δ υτικό Μέτωπο
Ο ι εξόριστοι
Ο Παράδεισος δεν έ χ ει ευνο ο ύμ ενο υς
Η Αψίδα του Θριάμβου
ΚΑ ΡΛΟ ΣΓΚ Ο ΡΛ Ο Ν : Η Τελευτα ία Κοιλάδα

ΣΑ Ρ Λ Ο Τ Μ Π ΡΟ Ν ΤΕ: Τ ζέιν Έ ιρ
Χ Ε Ρ Μ Α Ν ΕΣΣΕ: Ντέμιαν
ΜΑΞΙ Μ ΓΚΟΡΚΙ
Η μάνα
Στα ξέν α χέρια
Ε Ρ Ν Ε ΣΤ Χ Ε Μ ΙΝ Γ Ο Υ Ε Τ
Η γέρο ς και η θάλασσα
Ο ήλιος ανατέλλει ξανά
Μ Π Ε Τ Υ Σ Μ ΙΘ
Έ να δέντρο μεγαλώνει στο Μπρούκλιν

ΙΟ ΥΛΙΟ Σ ΒΕΡΝ
Δεκαπεντάχρονος
πλοίαρχος
ΕΥ ΑΣ ΚΙΟΥΡΙ: Μ αντάμ Κιουρί
Μιχαήλ Στρογκώφ
Α ΓΚ Ο ΥΣΤΙΝ ΓΚ Ο Μ Ε Ζ-Α Ρ Κ Ο Σ: Ά ν α Νον
Ροβήρος ο κατακτητής
Ο
κυρίαρχος του κόσμου
Μ ΕΡΣΕ ΡΟΝΤΟΡΕΝΤΑ
Ο
φάρος
στην άκρη του κόσμου
Η πλατεία διαμαντιών
20.000 λ εύ γ ες κάτω από τη θάλασσα
Φ ΡΑΝΣΟΥΑΖ ΝΤΟΡΕΝ
Τα 500 εκατομμύρια της Μπεγκούμ
Μ ονά κρεβάτια
Το αστέρι του νότου
Κόρακες και Αλεπ ούδες
Από τη γη στη Σελήνη
Γύρω από τη Σελήνη
ΠΑΙΔΙΚΑ
Ο Πύργος των Καρπαθίων
ΣΕΙΡΑ: Μ Α Θ Ε ΓΙΑ ΤΗ ΖΩ Η
Ταξίδι στο κέντρο της γης
Π ρόσεχε στο παιχνίδι, στο δρόμο και στο σπίτι
Π έν τε βδομάδες με αερόστατο
Μ π ορείς να λ ες « Ό χ ι»
Τα
παιδιά του πλοιάρχου Γκραντ
Ο Μπαμπάς δεν μ ένει πια μαζί μας
Το
μυστηριώδες νησί
Μ ικρά ψ έματα, μεγάλα ψ έματα
Ο
γύρος
του κόσμου σε 80 μ έρ ες
Γιατί δ εν μπορείς να μ είνεις σπίτι μαζί μου;
Σχολή
Ροβινσώνων
Μ η σε πιάνει πανικός
Το Αιγαίο στις φ λόγες
Δ εν είμ α ι τόσο αλλιώτικος από το υ ς άλλους
Πλωτή πολιτεία
Είναι δύσκολο να μεγαλώ νεις
Μ α ύ ρ ες Ινδίες
Α υτό είναι αδικία
Δράμα στη Λιβονία
Ποιος κάνει κουμάντο εδώ;
Ο υπέροχος Ο ρενόκος
ΣΕ Λ Μ Α ΛΑ ΓΚ ΕΡΛ ΕΦ
Το μυστικό του Βίλχελμ Στόριτζ
Το θαυμαστό ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον (τ. 2) Π ερ ιπ έτειες Κινέζου στην Κίνα
Το εναέριο χωριό
ΤΖΙΑΝ Ι ΡΟ Ν ΤΑ ΡΙ
Χωρίς πάνω και κάτω
Ο Τζιπ μέσα στην τηλεόραση
Ο πιλότος του Δούναβη
Βορράς εναντίον Νότου
Σ Ε Λ ΣΙΛ Β Ε Ρ ΣΤ Α Ί'Ν : Το δέντρο που έδ ινε
Η Εισβολή τη ς θάλασσας
Ο
Τσάνσελορ
Ρ Α Ν ΤΓ ΙΑ Ρ Ν Τ ΚΙΠΛΙΝΓΚ
Κλαύδιος
Μπομπαρνάκ
Το βιβλίο τη ς ζούγκλας
Δ
εύ
τερ
η
πατρίδα
Ιστορίες όπως τις είπα

ΕΚΛΟΓΕΣ

ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Τέλος η εποχή Οζάλ
Οι εκλογές που έγιναν στην Τουρκία στις 20 Οκτωβρίου
ήταν σημαντικές από πολλές απόψεις. Για την ίδια την
Τουρκία και την μελλοντική της πορεία. Για μας, όσον αφορά
τις σχέσεις μας με την γειτονική χώρα και τις προοπτικές
τους. Οι επισημάνσεις που ακολουθούν εστιάζονται ακριβώς σε
αυτά τα προβλήματα.

Τ . ϋ ζ ά λ : Θ α ίκ θ ρ ο ν ισ τβ ί ο « Σ ο υ λ τά ν ο ς» ;

Δ

εν είναι γνωστό κατά πόσον η απο κρόβιος πολιτικά από τον Ντεμιρέλ.
σκίρτηση του Κεμάλ Οζκάν από το
• Η μεγάλη άνοδος των Ισλαμιστών του
Κόμμα της Μητέρας Πατρίδας στο Ερμπακάν (η έκπληξη των εκλογών) θα
Κόμμα του Ορθού Δρόμον συντέλεσε στην δημιουργήσει προβλήματα στο εσωτερικό
ήττα του κυβερνώντος κόμματος στις βου της Τουρκίας καθώς ενισχύεται ακόμη πε
λευτικές εκλογές της 20ής Οκτωβρίου.
ρισσότερο πολιτικά το ρεύμα του ισλαμι
Όσοι δεν γνωρίζουν τον Κεμάλ θα πρέ σμού συνυφασμένο με τον ακραίο εθνικισμό.
πει να μάθουν ότι ήταν «το καλύτερο νυστέ
• Μετά την κατηγορηματική δήλωση του
ρι» της Τουρκίας την εύνοια του οποίου επεΓ ιλμάζ ότι το κόμμα του περνάει στην αντι
δίωξαν όλοι οι πολιτικοί.
πολίτευση (24/10) το μόνο λογικό κυβερ
Η τιεριτομή ήταν ένα από τα όπλα του ε νητικό σχήμα που απομένει είναι μεταξύ
κλογικού αγώνα. Ο Κεμάλ ισχυρίζεται ότι Ντεμιρέλ - Ινονού. Μολονότι ξένα έντυπα
έκανε περιτομή σε 1.650 αγόρια την ημέρα γράφουν ότι ο καθηγητής πυρηνικής φυσικής
χωρίς κανένα λάθος! Και υπό την μουσική Ινονού βρίσκεται σε λάθος μάλλον επάγγελ
συνοδεία ηλεκτρικής Yamaha που έπαιζε α  μα ως αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού
πό αμερικανική συλλογή μουσικών κομμα- Λαϊκιστικού Κόμματος εντούτοις η συμματιών με τίτλο «Εβδομήντα μία διάσημες με χία των δύο παρουσιάζεται σαν το πιο βιώ
λωδίες για όλα τα όργανα » ! Πράγματι.
σιμο κυβερνητικό σχήμα. Εκτός απροό
αράδοση και εκσυγχρονισμός συνυπάρ πτου.
χουν και αντιπαλεύουν φυσικά στην
• Πόσο σταθερή θα είναι μία τέτοια κυ
Τουρκία στο πολιτιστικό και πολιτικό επί
βέρνηση συνασπισμού, δεν είναι δυνατόν να
πεδο. Το βέβαιο είναι ότι η διαμάχη αυτή προβλεφθεί. Οι προγραμματικές διαφορές
θα μπει σε νέα φάση μετά τα αποτελέσματα μεταξύ των δύο κομμάτων δεν είναι αγεφύ
των πρόσφατων εκλογών στην Τουρκία.
ρωτες, όπως θα μπορούσε κανείς να υποθέ
Μολονότι πριν καν σχηματιστεί η νέα κυ σει λόγω της διαφορετικής ιδεολογικής το
βέρνηση (κατ’ ανάγκην συνασπισμού, εφ’ ό ποθέτησής τους. Το θέμα είναι αν η κυβέρ
σον κανένα κόμμα δεν κατάφερε να συγκεν νηση συνασπισμού θα σχηματιστεί για να
τρώσει απόλυτη πλειοψηφία εδρών στην κυβερνήσει και να λύσει προβλήματα μετά
Βουλή) έχουν εκφραστεί πάρα πολλές εκτι από συμφωνημένα προγραμματικό σχέδιο
μήσεις και εικασίες για την μελλοντική πο δράσης ή αν θα χρησιμοποιηθεί σαν ένας εν
ρεία της Τουρκίας, αξίζει να τονίσουμε ορι διάμεσος σταθμός για νέα προσφυγή στις
σμένα σημεία:
κάλπες, μία νέα αναμέτρηση. Ποιος θα φθα
• Η εποχή Οζάλ τερματίζεται. Μπορεί ο ρεί στην διαδικασία αυτή;
Ντεμιρέλ, του οποίου το κόμμα κέρδισε την
• Η ύπαρξη 22 Κούρδων βουλευτών στον
πρώτη θέση στις εκλογές, να μην μπορέσει κυβερνητικό συνασπισμό μέσω του κόμμα
να τον ανατρέψει, εφ’ όσον για κάτι τέτοιο τος του Ινονού θα φέρει το Κουρδικό στο ε
χρειάζεται την στήριξη είτε του Ερμπακάν πίκεντρο των συζητήσεων και της διεθνούς
είτε του Ετσεβίτ, όμως η συγκατοίκηση θα προσοχής. Οι Τούρκοι θα εξαναγκαστούν
είναι δύσκολη και ο Οζάλ αναγκαστικά θα να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Οι Κούρ
περιοριστεί στα συνταγματικά του καθήκον δοι βουλευτές αναμένεται να συγκροτήσουν
τα. Εκτός κι αν ο Οζάλ αποδειχθεί πιο μα την δική τους αυτόνομη ομάδα στην Εθνο

Π

του Κ. Βασιλείου
συνέλευση.
• Τ α τρία μεγάλα κόμματα δηλώνουν πί
στη στην Δημοκρατία - Εκδημοκρατισμό
του καθεστώτος. Να μπήκε άραγε η Τουρ
κία σε μία νέα φάση δημοκρατικής πολιτι
κής διακυβέρνησης απομακρύνοντας οριστι
κά τον κίνδυνο των στρατιωτικών παρεμβά
σεων; Η επάνοδος της παλαιάς πολιτικής η
γεσίας μέσω της κάλπης θα καταφέρει να
δώσει στην χώρα σταθερότητα, προοπτική
και να λύσει προβλήματα, ή θα οδηγηθεί σε
μια νέα βαθειά πολιτική κρίση; Τα παθήμα
τα έχουν γίνει μαθήματα;
• Ο δυτικός προσανατολισμός των κυριότερων κομμάτων είναι δεδομένος. Ποιες αν
τιστάσεις όμως θα συναντήσει και σε ποια έ
κταση δεν είναι γνωστό.

Οι σχέσεις με την Ελλάδα
Παρά το γεγονός ότι ο διαφαινόμενος κυ
βερνητικός συνασπισμός θεωρείται ότι θα έ
χει «μετριοπαθή» εξωτερική πολιτική ιδιαί
τερα όσον αφορά την προσέγγιση των ελλη
νοτουρκικών σχέσεων και παρά το γεγονός
ότι ο κ. Ντεμιρέλ έχει δηλώσει (21/10) ότι
αν γίνει πρωθυπουργός οι σχέσεις των δύο
χωρών δεν πρόκειται να χειροτερεύσουν αλ
λά «μάλλον θα βελτιωθούν», εντούτοις τί
ποτα δεν είναι βέβαιο.
• Καταρχήν θα υπάρχει η ισχυρά εθνικι
στική αντιπολίτευση του κ. Γιλμάζ, του
υπερ-εθνικιστή Ετσεβίτ και του φανατικού
ισλαμιστή - εθνικιστή Ερμπακάν. Όλοι
τους θα καιροφυλακτούν για να υψώνουν
την δάδα της αδιαλλαξίας στα «εθνικά θέ
ματα» και να στήνουν στον τοίχο την νέα
κυβέρνηση για τυχόν «υποχωρήσεις».
• Κυβερνητική αστάθεια και κρίση μπορεί
να οδηγήσει σε όξυνση των σχέσεων ως βο
λικού τρόπου διαφυγής.
• Η τουρκική εξωτερική πολιτική έχει πά-

γιους στόχους. Ποιες όμως «ιδιαιτερότη
τες» και «τακτικές» θα επικρατήσουν θα εξαρτηθεί από το ποιες ομάδες με αποφασι
στική επιρροή στην διαμόρφωση της εξωτε
ρικής πολιτικής θα επικρατήσουν τελικά,
την στιγμή μάλιστα που ο Οζάλ θα χάνει τα
ερείσματά του.
Ιδιαίτερα ως προς το Κυπριακό τα μ η 
νύματα δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά
για όσους από την ελληνική πλευρά επεί
γονται να κλείσουν το θέμα, δηλαδή την κυ
βέρνηση Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της
Κύπρου Βασιλείου.
α) Ο κ. Ντεμιρέλ θεωρεί αδύνατη την
τήρηση του Χρονοδιαγράμματος που έθεσαν
τα Ην. Έθνη για την επίλυση του Κυπρια
κού (τέλος του έτους).
β) Η Τουρκία διά του απερχομένου ΥΠΕΞ Σαφά Γκιράι επέκρινε (21/10) τον
Γ.Γ. των Ην. Εθνών για το ψήφισμα του
Συμβουλίου Ασφαλείας για το Κυπριακό
(716/91) εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια
και διατυπώνοντας πάγιες θέσεις και πάγια
αιτήματα επί του θέματος.
γ) Χωρίς πολιτική βούληση από την νέα
κυβέρνηση και παραχωρήσεις στα βασικά
θέματα είναι αδύνατη η πραγματοποίηση
διεθνούς διάσκεψης.
δ) Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ντενκτάς
θα έχει τώρα μεγαλύτερα περιθώρια να
«παίξει» με τις διαφορές της τουρκικής εσω
τερικής πολιτικής και να πετυχαίνει αυτό
που θέλει πάντα: είτε μία συμφωνία στα μέ
τρα του είτε καμία συμφωνία.
Ο
ΝΙΚΗΤΗΣ
ΤΩΝ
ΕΚΛΟΓΩΝ
Σουλιϊμάν
Ν τιμιρίλ,
Κόμμα του
Ορθού Δρόμου
(D YR ) Ιδρύθηκε
στις 20/5/83.
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ε ) Δεν φαίνεται να επικρατεί ιδιαίτερη
αισιοδοξία για τις εξελίξεις στο θέμα ούτε
στους κόλπους της αμερικανικής κυβέρνησης
ούτε στους ηγετικούς διπλωματικούς κύκλους των Ην. Εθνών. Το θέμα θα περάσει
σε δεύτερη μοίρα καθώς η προσοχή συγκεντρώνεται στην Διάσκεψη για το Μεσανατολικό.
Τέλος η διαφαινόμενη ενίσχυση του λε
γομένου «απορριπτικού μετώπου» στην Κύπρο που υψώνει τους τόνους της κριτικής για
την επιδιωκώμενη συμφωνία αποτελεί, από
ελληνικής πλέον πλευράς, έναν επιπρόσθετο
παράγοντα αβεβαιότητας για τις προοπτικές λύσης του προβλήματος, όπως θέλουν
να τις φαντάζονται όσοι έχουν εμπλακεί
στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων για
να καταλήξουν σε τετραμερείς διασκέψεις.

ΕΠΙ ΕΠΟΧΗΣ ΝΤΕΜΙΡΕΛ...
• Σ τις Βρυξέλλες (3 1 /5 /7 5 ) ο τότε πρωθυπουργός Καραμανλής και ο τότε ομό
λογός του Ν τεμιρέλ συναντιώνται επί 3 1 / 2 ώρες στο περιθώριο της διάσκεψης κο
ρυφής του ΝΑΤΟ. Συμφω νείται η επίλυση όλων των προβλημάτων με ειρηνικές
διαπραγματεύσεις και η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την υφα
λοκρηπίδα του Α ιγαίου που ουδέποτε φυσικά έγινε με ευθύνη της Τουρκίας.
• Σ ε συνέντευξή του στο γαλλικό τιεριοδικό Paris Match (5 /7 /7 5 ) ο Τούρκος
πρωθυπουργός δηλώνει τα εξής καταττληκτικά: « Το δυστύχημα είναι ότι η Κύπρος
είναι νησί. Οι Έλληνες έχουν αδυναμία στα νησιά. Ουδέποτε όμως τα κατέκτησαν. Δόθηκαν στην Ε λλάδα...».
«Δεν υπάρχει κυπριακό έθνος, ούτε πλειοψηφία, ούτε μειοψηφία. Υπάρχουν δύο
κοινότητες, η ελληνική και η τουρκική, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά προέκταση
δύο εθνών».
«Κοιτάξτε τον χάρτη. Δ εν φαίνεται το Α ιγαίο σαν ελληνική λίμνη;... Τα διδάγ
μ α τα της ιστορίας ενισχύονται από την γεωγραφία. Μ έ χ ρ ι πρόσφατα, τα νησιά
του Α ιγαίου π ά ν τα α ν ή κ α ν σ’ αυτόν που κ α τ ε ίχ ε τ η ν Α νατολία. Π ρόκειται
γεα κ ο ινή λογικ ή ».
• Επίσημη ανακοίνωση (1 5 /7 /7 5 ) του σχηματισμού της «στρατιάς του Α ι
γαίου» (παραμονή της ετιετείου τους τουρκικής εισβολής στην Κύπρο) από τον αρ
χηγό του Γενικού Επιτελείου στρατηγό Σανκάρ. Το 4ο Σώμα Στρατού τίθεται ε
κτός ελέγχου ΝΑΤΟ και έχει έδρα την Σμύρνη.
• Αίρεται (3 1 /1 0 /7 5 ) το εμπάργκο όπλων που είχε επιβάλει στην Τουρκία λό
γω εισβολής στην Κύπρο το αμερικανικό Κογκρέσο μ ε ψήφους 237 υτιέρ και 176
κατά.
• Ο Ν τεμιρέλ απορρίπτει (Μάιος 1976) πρόταση Καραμανλή για σύναψη
συμφώνου μεταξύ των δύο χωρών μ η τιροσφυγής στην βία και ανταλλαγής πληρο
φοριών για τους εξοπλισμούς.
• Ιούλιος 1976. — Κρίση στο Α ιγαίο από τις έρευνες του Hora (ΜΤΑ Sismic I)
στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η Ελλάδα προσφεύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας
και στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης. Αποφάσεις εκδίδονται στις 2 5 /8 και
1 1 /9 αντίστοιχα.
• Υπογράφεται στην Βέρνη (11/11/76) η ομώνυμη Συμφωνία που εκλαμβά
νεται ως «ανακωχή» διότι θεωρείται ότι αποτελεί διαδικαστική συμφωνία για την
υφαλοκρηπίδα θεσπίζοντας «κώδικα συμπεριφοράς».
• Ο αμερικανός πρόεδρος Κάρτερ στο πλαίσιο της διάσκεψης κορυφής του ΝΑ
ΤΟ στο Λονδίνο συναντάται μ ε Καραμανλή και Ντεμιρέλ (10/5/78) προσφέροντας τις «καλές» υπηρεσίες του.
• Η κυβέρνηση Ντεμιρέλ (στηριζόμενη στους γκρίζους λύκους του Τουρκές και
του ισλαμιστές του Ερμπακάν) διαρκεί μέχρι τον Γενάρη του 1988. Αναλαμβάνει
πρωθυπουργός ο Ετσεβίτ για να πέσει όμως κι αυτός εν μέσω οξυνόμενης πολιτικής
κρίσης τον Οκτώβριο του 1979.
• Ο κ. Μητσοτάκης ως Υπ. Εξ. στην Κυβέρνηση Γ. Ράλλη (ο κ. Καραμανλής
είχε εκλεγεί πρόεδρος στις 5 /5 /8 0 ) συναντάται στην Α γκυρα με τον τιρωθυπουργό
Ν τεμιρέλ (2 7 /6 /8 0 ) και πάλι στο πλαίσιο διάσκεψης του ί\ΑΊΌ .
• Σ τις 1 2 /9 /8 0 στρατηγικό πραξικόπημα από τον στρατηγό Εβρέν ανατρέπει
τον Ν τεμιρέλ.

Τελικά αποτελέσματα
•
•
•
•
•

Έ δρες κοινοβουλίου

Κόμμα του Ορθού Δρόμου (Σ. Ντεμιρέλ) 178
Κόμμα της Μητέρας πατρίδας (Μ. Γιλμάζ) 115
Σοσιαλδημοκρατικό Λαϊκιστικό Κόμμα (Ε. Ινονού) 88*
Κόμμα Ευημερίας (Ν. Ερμπακάν) 62
Αριστερό Δημοκρατικό Κόμμα (Μ. Ετσεβίτ) 7

27,00%
24,04%
20,75%
16,82%
10,78%

* (Εκ των οποίων 22 Κούρδοι βουλευτές του «Κόμματος Λαϊκής Εργασίας)
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Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ

«Τα σύνορα τα καθορίζουν
οι δυνατοί»;
Θα προχωρήσουν πράγματι οι Δώδεκα στα περιβόητα οικονομικά
μέτρα εναντίον της Σερβίας —τα οποία από καιρό απειλούν ότι θα
λάβουν— εφόσον αυτή συνεχίσει να απορρίπτει το ευρωπαϊκό σχέδιο
για την ειρήνη στην Γιουγκοσλαβία; Το τελεσίγραφό της προς την
ηγεσία του Βελιγραδιού εκπνέει στις 5 Νοεμβρίου...

της Τέτας Παπαδοπούλου

Β

ρισκόμαστε στην δέκατη εκεχειρία η ο Κροάτες. Γιατί συγκρούσεις Σέρβων και
ποία, φυσικά, έχει παραβιασθεί. Ο πό Κροατών; Ο χαρακτηρισμός αυτός είναι
λεμος στην Κροατία συνεχίζεται και τώρατόσο «φλεγματικός» κι ουδέτερος, ώστε α
πλέον, γίνεται πρώτη ή δεύτερη «είδηση» ποδυναμώνει την δραματική πραγματικότη
ανάλογα με το πόσο αιματηρός είναι ο απο τα. Γιατί, τέλος, ετιέμβαση του ομοσπον
λογισμός κάθε ημέρας... Η Ευρώπη μοιάζει διακού στρατού; Πώς είναι δυνατόν ακόμη
να συνηθίζει στην ιδέα —τόσο το χειρότε να ονομάζεται ομοσπονδιακός ο στρατός αυ
ρο— ότι στο κέντρο της διεξάγεται ένας πό τός ο οποίος ελέγχεται από την Σερβία κι ελεμος τον οποίον δεν μπορεί να σταματήσει. κτελεί τις εντολές της ηγεσίας της;
Το ότι η μετακομμουνιστική Ευρώπη
Στο υπό σερβικό έλεγχο εναπομένον τμήμα
της Γιουγκοσλαβίας έχει κηρυχθεί (23 Ο  απ’ άκρη σ’ άκρη — και στην συγκεκριμένη
κτωβρίου) γενική επιστράτευση. Η ηγεσία περίπτωση η διαλυόμενη Γιουγκοσλαβία—
της Σερβίας φαίνεται πως έχει αποφασίσει σπαράσσεται από εθνικιστικά πάθη είναι
να προχωρήσει στην «τελική λύση». Ό μω ς κοινός τόπος. Και ούτε έχουν πολύ νόημα οι
η Ευρώπη θα δεχθεί να χαραχθούν νέα σύ διαχωρισμοί και οι διακρίσεις ανάμεσα σε
νορα ανάμεσα στην Κροατία και την Σερ «καλούς» και «κακούς» εθνικισμούς. Φυσιβία, που θα τα έχει καθορίσει η έκβαση των κά στην χώρα που δημιούργησε ο Τίτο εθνιπολεμικών αναμετρήσεων; Και ποιο νόημα κιστές δεν είναι μόνον οι Σέρβοι. Είναι, λί
θα έχει, σε μία τέτοια περίπτωση, η ανα γο ώς πολύ, όλοι. Και οι Σλοβένοι και οι
γνώριση (θα γίνει αργά ή γρήγορα) της α Κροάτες.
νεξαρτησίας της Κροατίας από την Ευρω
Εν ονόματι της σέρβικης
παϊκή Κοινότητα;
μειονότητας...
Τρίτος μήνας του πολέμου κι ακόμα υ
Αλλά όποια και αν είναι η κριτική, όσες
πάρχει σύγχυση ως προς το τι ακριβώς συμ
βαίνει στην υπό διάλυση ομοσπονδία της ενστάσεις κι αν έχει κανείς για τον εθνικισμό
Γιουγκοσλαβίας. Τ α μέσα ενημέρωσης, ε των Κροατών δεν μπορεί να παραβλέψει ότι
φημερίδες και τηλεοράσεις, χρησιμοποιούν οι Σέρβοι είναι οι εισβολείς και οι Κροάτες
ένα σωρό στερεότυπα. 'Αλλοι μιλούν για οι αμυνόμενοι. Αμύνονται, επιπλέον, με ε
εμφύλιο πόλεμο. Αλλοι, πάλι, μιλούν α  λάχιστα μέσα. Η υπεροχή των αντιπάλων
πλώς και μόνον για συγκρούσεις Σέρβων τους είναι συντριπτική. Τα Μιγκ, τα άρμα
και Κροατών εθνικιστών. Αλλοι για επέμ τα, το ναυτικό, όλα αυτά, τα διαθέτει μό
βαση του ομοσπονδιακού στρατού στην νον ο «ομοσπονδιακός στρατός». Γιατί εί
Κροατία. Γιατί όμως εμφύλιος; Δεν μά ναι τόσο δύσκολο να το αντιληφθούμε αυτό,
χονται Σέρβοι με Σέρβους ούτε Κροάτες με ιδίως στην Ελλάδα; Μήπως εξαιτίας της
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περιρρέουσας φιλοσερβικής ατμόσφαιρας;
Ή μήπως θεωρούμε ότς ...μειώνεται η ση
μασία της στρατιωτικής εισβολής στην Κρο
ατία επειδή κ α ι οι Κροάτες είναι εθνικιστές;
Το βασικό επιχείρημα των Σέρβων (το
οποίο ούτε ως πρόσχημα δεν στέκει) είναι
ότι αναγκάστηκαν να επέμβουν στην Κροα
τία για να διασφαλίσουν τα δικαιώματα της
εκεί σερβικής μειονότητας. Προστάτης λοι
πόν των μειονοτήτων ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς; Τ ι άλλο ακόμη θα ακούσουμε...
Πράγματι, ο πρόεδρος της Σερβίας έχει εκ
δηλώσει έμπρακτα την ευαισθησία του σε
τέτοια ζητήματα. Το 1989 έστειλε τον
στρατό να επιβάλει τον νόμο του Βελιγρα
διού στους Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου.
Το 1990, παραβιάζοντας το σύνταγμα,
προχώρησε στην ενσωμάτωση του Κοσσυ
φοπεδίου και της Βοϊβοδίνας (έως τότε ήταν
αυτόνομες επαρχίες της Σερβίας). Τα πρώ
τα βήματα για την δημιουργία της Μεγά
λης Σερβίας είχαν γίνει...
Η ηγεσία του Βελιγραδιού υποστηρίζει ό
τι οι Σέρβοι της Κροατίας κινδυνεύουν από
τους Κροάτες φασίστες. Στέλνει λοιπόν τον
«ομοσπονδιακό στρατό» να τους υπερασπισθεί. Αλλά τότε γιατί, π .χ ., βομβαρδίζεται
το Ντουμπρόβνικ, πόλη - ιστορικό μνημείο
της Κροατίας; Ούτε στο Ντουμπρόβνικ ού
τε στην γύρω από αυτό περιοχή υπάρχει
σέρβική μειονότητα...
Ό σο περνά ο καιρός γίνεται όλο και πιο
φανερό ότι ο «ομοσπονδιακός στρατός» δεν
επιδιώκει να προστατεύσει την σέρβική
μειονότητα, αλλά να κατακτήσει κατά το
δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της Κροατίας
για λογαριασμό της Σερβίας. Πώς αλλιώς
θα γίνει Μεγάλη; Εξάλλου τον περασμένο
Μάρτιο (πέντε μήνες πριν αρχίσουν οι ε
χθροπραξίες) ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς με
αφοπλιστική κυνικότητα προειδοποιούσε ότι
«τα σύνορα τα καθορίζουν οι δυνατοί» και
συμπλήρωνε λέγοντας ότι «οι Σέρβοι μπο
ρεί να μ η ν ξέρουν να δουλεύουν καλά, ό-

Από τους βομβαρδισμούς στο Οσιγιεκ (Κροατία!

μως ξέρουν να πολεμούν χαλά». Το μόνο
1 που δεν μπορεί να καταλογίσει κανείς στον
* πρόεδρο της Σερβίας είναι η ασάφεια...

- Ο πόλκμος των στβριοτύπων
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Ιστορικά μίση, προκαταλήψεις, εχθρότη
τες μεταξύ των εθνών. Ό λ α αυτά τα στοι
χεία υπήρχαν στην Γιουγκοσλαβία, υπέβο
σκαν και αναδύθηκαν μετά τον θάνατο του
Τίτο το 1980. Σιγά - σιγά, ιδίως από το
1989 και μετά, πήραν την μορφή ενός εκρηκτικού εθνικισμού. Ο φαύλος κύκλος με τα
αρνητικά στερεότυπα δεν έχει τέλος. Οι
Σλοβένοι είναι «φιλο-αυστριακοί», «υπονομευτές της Γιουγκοσλαβίας». Οι Μουσουλμάνοι1 της Βοσνίας, «όργανα των μουλάδων του Ιράν». Οι Μακεδόνες, «τεμπέληδες». Οι Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου
«πρωτόγονοι» και «κλέφτες». Οι Κροάτες
θεωρούν τους Σέρβους «βάρβαρους» και στο
πρόσωπο του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς βλέπουν έναν νέο Μουσολίνι. Για τους Σέρβους
περίπου όλοι οι Κροάτες είναι «φασίστες»,
«Ουστάσι», «προδότες». Τώρα, καθένας
μισεί τον γείτονά του...
Με αυτά τα δεδομένα δεν είναι τόσο περίεργο ότι η πολυεθνική χώρα του Τίτο διαλύεται. Ό μ ω ς ήταν μόνον οι ενδοεθνικές έριδες και ο εθνικισμός η ικανή και αναγκαία
συνθήκη που οδήγησε στην διάλυση της
Γιουγκοσλαβίας; Οι ελεύθερες εκλογές, που

διενεργήθηκαν το 1990, δεν έπαιξαν αποφα
σιστικό ρόλο; Συνήθως παραβλέπεται η ση
μασία τους, και ιδίως η σημασία των εκλο
γικών αποτελεσμάτων. Φυσικά δεν προκάλεσαν οι εκλογές την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, έδειξαν όμως, πολύ καθαρά, πως η
Σλοβενία και η Κροατία είχαν εντελώς άλ
λο προσανατολισμό, άλλες επιλογές, από
την Σερβία και τις υπόλοιπες Δημοκρατίες
της Γιουγκοσλαβίας.
Στις εκλογές που έγιναν στην Σλοβενία,
οι κομμουνιστές ηττήθηκαν. Στην Κροατία
κυριολεκτικά καταποντίστηκαν και μπήκαν
στο περιθώριο των εξελίξεων. Στην Σερβία
όμως οι κομμουνιστές — που στο μεταξύ βα
φτίστηκαν «σοσιαλιστές»— πήραν την από
λυτη πλειοψηφία. Στο Μαυροβούνιο — το
πιστό πάντα στην Σερβία— οι κομμουνιστές
κέρδισαν επίσης τις εκλογές, χωρίς καν να
αλλάξουν το όνομά τους... Στην Βοσνία Ερζεγοβίνη τις ψήφους μοιράστηκαν οι
Μουσουλμάνοι, Σέρβοι και Κροάτες εθνικιστές. Τέλος, στην Μακεδονία οι ψήφοι μοι
ράστηκαν μεταξύ εθνικιστών, μεταρρυθμι
στών και κομμουνιστών.

Το «σέρβικο μπλοκ» και
οι άλλοι
Οι εκλογές έδειξαν, με τον πλέον αδιαμ
φισβήτητο και επίσημο τρόπο, ότι η Γιου
γκοσλαβία ήταν χωρισμένη στα δύο. Από

την μία η Σλοβενία και η Κροατία που εί
χαν αποχαιρετήσει πανηγυρικά τον κομμου
νισμό. Από την άλλη, η Σερβία όπου οι
κομμουνιστές είχαν θριαμβεύσει στις εκλο
γές. Τις επιλογές της ηγεσίας της Σερβίας
ακολούθησαν οι άλλες τρεις Δημοκρατίες
και έτσι δημιουργήθηκε το λεγόμενο «σέρ
βικο μπλοκ». Από εκεί και πέρα τα πράγ
ματα πήραν τον δρόμο τους. Ο πανούργος
Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς δεν έπαψε στιγμή
να μιλά υπέρ της διατήρησης της ενότητας
της Γιουγκοσλαβίας και, ταυτοχρόνως, να
κάνει κάθε τι για να επανασυσταθεί η Με
γάλη Σερβία...
Στην ειρηνευτική διάσκεψη της Χάγης
(18 Οκτωβρίου) συμμετείχαν και οι έξι
πρόεδροι των Δημοκρατιών της διαλυόμε
νης Γ ιουγκοσλαβίας. Ο Σλόμπονταν Μιλό
σεβιτς ήταν ο μόνος που απέρριψε την πρό
ταση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για μία
«χαλαρή ένωση κυρίαρχων και ανεξάρτη
των Δημοκρατιών» (και ήταν η πρώτη φο
ρά που κλονίστηκε η ενότητα του «σερβικού
μπλοκ»). Είναι φανερό ότι όσο περνά ο και
ρός, τόσο η ηγεσία της Σερβίας γίνεται πε
ρισσότερο αδιάλλακτη. Ο Σλόμπονταν Μι
λόσεβιτς επέστρεψε στο Βελιγράδι ως ήρωας! Στο σύνολό της η αντιπολίτευση τον ε
παίνεσε για την στάση που κράτησε στην
διάσκεψη της Χάγης.
Πολλοί διανοούμενοι στην Γαλλία, ανάμεσά τους και ο συγγραφέας Μιλάν Κούντερα, συνυπέγραψαν ένα κείμενο - έκκληση
για να σταματήσει ο πόλεμος στην Κροα
τία. Πιστεύουν ότι:
«Η ειρήνη είναι δυνατή εάν υπάρξουν
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
— Η αναγνώριση της κυριαρχίας των
γιουγκοσλαβικών Δημοκρατιών που την
ζητούν (όπως η Κροατία και η Σλοβενία)
ή εκείνων που θα την ζητήσουν, ως εγγύη
ση ελευθερίας.
— Ο σεβασμός της γενικής επιθυμίας η ο
ποία μαζικώς και για πρώτη φορά εκφρά
στηκε σε δημοψήφισμα τον τιερασμένο
Μάιο, ως εγγύηση δημοκρατίας.
— Η διασφάλιση του απαραβίαστου όλων
των υπαρχόντων συνόρων, ως εγγύηση α
σφάλειας»2.
Οι μάχες στην Κροατία συνεχίζονται με
αμείωτη ένταση. Το καθεστώς του Σλό
μπονταν Μιλόσεβιτς τον έχει ανάγκη αυτόν
τον πόλεμο. Πόσο ακόμη μπορούν να αντισταθούν οι Κροάτες;
1. Από την δεκαετία του ’70 οι μουσουλμάνοι της
Βοσνίας - Ερζεγοβίνης θεωρούνται επισήμως έ θ ν ο ς .
2. L e M o n d e, 16/10/1991.
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Απλώς επινόημα
του Στάλιν;
του Αευτέρη Μαυροειδή
« Το σ τα λινικ ό μ ο ν τέ λ ο σοσιαλισμού είνα ι μ ία
δια μορφ ω μ ένη μ έσ α α π ό τη ν συνο λικ ή α λλη λεπ ίδ ρ α σ η
σειράς σ υ γκ εκ ρ ιμ έν ω ν ιστορικώ ν π α ρ α γό ν τω ν
(α ν τικ ειμ εν ικ ώ ν κα ι υ π ο κ ειμ εν ικ ώ ν ) α ρ κ ετά ισχυρή
κ ο ινω νικ ο -π ο λιτικ ή δομή, βα σ ισ μ ένη σ τη ν κυρια ρχία της
α π ο ξενω μ ένη ς απ ό τον σ υ γκ εκ ρ ιμ ένο , π ρ α γμ α τικ ό
άνθρω πο, π α ρ ά γω γο κ ρ α τικ ή ιδιοκτησία, το μ ο νο π ώ λιο
τη ς πιο α δυ σ ώ π η τη ς κ ο μ μ α τικ ή ς κα ι κ ρ α τικ ή ς
γρα φ ειοκρα τία ς σ τη ν π ο λ ιτικ ή εξουσία κ α ι ιδεολογία μ ε
ολοκληρω τική τά σ η προς τη ν ενοποίηση όλω ν τω ν
τιλευρώ ν τη ς υ λ ικ ή ς και π ν ευ μ α τικ ή ς ζω ής τω ν
ανθρώ πω ν, μ ε τη ν αξίω ση β ο λο ντα ρ ισ τική ς ρύθμισης τω ν
κοινω νικώ ν, διεθ νικ ώ ν και ά λ λ ω ν σχέσεω ν».

Τ

ον παρατιθέμενο ορισμό
του «σταλινικού μοντέ
λου» έδωσε ο σοβιετικός
καθηγητής Ζουραβλιώφ, ανα
λύοντας στην σύνοδο της Έ νω 
σης «Συμπόσιο *90» την κοινωνικοπολιτική φύση του μον
τέλου που κυριάρχησε στην Σ ο
βιετική Ένωση στην περίοδο
της ηγεμονίας του Στάλιν, που
στα βασικά του στοιχεία επέζησε ωστόσο και μετά τον θάνατό
του στην περίοδο ώς τα μέσα
της δεκαετίας του ’80, χωρίς
ούτε και μέχρι σήμερα, έξι χρό
νια από το ξεκίνημα της περε
στρόικα να έχει εντελώς εξαφανισθεί.
Η προβληματική του σταλι
νισμού ως θεωρία και πράξη α
ναλύθηκε σε βάθος και στις ποι
κίλες διαστάσεις του μέσα από
τις 50 εισηγήσεις και τις 200
περίπου παρεμβάσεις των μετασχόντων στην σύνοδο μελετη
τών της σοβιετικής ιστορίας.
Η σύνοδος διεξήχθη στην Α
θήνα την περασμένη εβδομάδα
22-26 Οκτωβρίου. Είναι η δεύ
τερη στην ζωή της οργάνωσης,
ο πλήρης τίτλος της οποίας εί
ναι: «Συμπόσιο ’90 — Διεθνής
Ένωση για την Ανάπτυξη της
ιστορικής επιστήμης για την
καταγωγή, τις αιτίες και τις συ

νέπειες του σταλινισμού στην
Σοβιετική Ένωση και άλλες
χώρες». Η πρώτη έγινε στο
Λονδίνο τον Απρίλιο του 1990.
Η Ένωση αυτή έγινε με πρω 
τοβουλία του άγγλου τροτσκιστή ηγέτη Τζέρι Χίλι που πέθανε πέρυσι και σοβιετικών ιστορι
κών. Επικεφαλής της Ένωσης
είναι η αγγλίδα ηθοποιός Βανέσα Ρεντγκρέηβ και ο αδελφός
της, επίσης ηθοποιός Κόριν
Ρεντγκρέηβ, ηγέτες του αγγλι
κού «Μαρξιστικού Κόμματος»
— Τμήματος της 4ης Διε
θνούς— οι σοβιετικοί καθηγη
τές Βιτάλι Λελτσούκ, του Ινστι
τούτου Ιστορίας της Ακαδημίας
Επιστημών της ΕΣΣΔ, και Γιεφίμ Πιβοβάρ, αντιπρύτανης του
Ινστιτούτου Ιστορίας και Αρ
χείων της Μόσχας και άλλες
προσωπικότητες από άλλες χώρες.
Στην σύνοδο της Αθήνας πή
ραν μέρος 140 προσωπικότητες
από Σοβιετική Ένωση, ΗΠΑ,
Μεξικό, Γαλλία, Ιταλία, Τσε
χοσλοβακία, Ουγγαρία, Ελβε
τία, Ισπανία, Βρετανία, Ιρλαν
δία, κατεχόμενη Παλαιστίνη,
Ελλάδα.
Η συζήτηση εστιάσθηκε γύ
ρω από τέσσερις κυρίως ομάδες

προβλημάτων που προέβλεπε η
ημερήσια διάταξη της συνόδου:
1. Η ΕΣΣΔ στην δεκαετία
του ’30 στα μάτια των σύγχρονών μας και σε σχέση με την πε
ρεστρόικα.
2. Ο ανταγωνισμός των δύο
συστημάτων στην ίδια περίοδο,
αλλά και στις μετέπειτα προε
κτάσεις του, στην οικονομική
και στην πολιτική του διάστα
ση.
3. Η προβληματική της
«Παγκόσμιας Επανάστασης»
όπως την είχαν συλλάβει οι ρώσοι επαναστάτες και όπως βγή
κε στην πραγματικότητα.
4. Η πολιτισμική διάσταση
του σταλινισμού: γράμματα, ε
πιστήμη, τέχνη, πολιτισμός
κ.λπ.
Μέσα από την ανάλυση των
θεμάτων αυτών, η συζήτηση
πέρασε σε πολύ καυτά και ου
σιαστικά προβλήματα που απα
σχολούν σήμερα την σοβιετική
κοινωνία και την παγκόσμια α 
ριστερά, όχι μόνο γιατί ώς τώ 
ρα έμεναν στο περιθώριο της ι
στορικής έρευνας, αλλά και για 
τί την ώρα αυτή παίρνουν μία
νέα επικαιρότητα:
Ή ταν άραγε ο σταλινισμός
ένα φαινόμενο που γεννήθηκε
με την άνοδο του Στάλιν στην
ηγεσία του κόμματος στις αρχές
της δεκαετίας του ’20 ή εμπε
ριέχονταν εν σπέρματι στον λε
νινισμό, στην θεωρία του Λένιν
και την πράξη των μπολσεβί
κων πριν από την άλωση της η
γεσίας του κόμματος από τον
Στάλιν;
Ή ταν άραγε το σταλινικό
μοντέλο μια επινόηση του Σ τά 
λιν και των συνεργατών του ή
υπαγορεύθηκε — και σε ποιο
βαθμό— από τις ειδικές ρωσι
κές συνθήκες, από την έλλειψη
δημοκρατικής πολιτικής παρά
δοσης στην χώρα αυτή, το πο
λιτισμικό επίπεδο, αλλά και
κάποιες ριζωμένες κοινωνικές
τάσεις στην μάζα του ρωσικού
λαού, όπως π .χ . ο πόθος της ε
ξίσωσης;
Γιατί ο σταλινισμός επέζησε
και μετά τον θάνατο του Σ τά 
λιν, τόσο στις κρατικές δομές
της ΕΣΣΔ, όσο και στην κουλ
τούρα και στην πολιτισμική α
τμόσφαιρα της χώρας; Πού βρί
σκονται οι πηγές της τόσο επί
μονης βιωσιμότητάς του;

Η παρουσία
του Τρότσκι
Στην σύνοδο υπήρξε έντονη η
παρουσία του «θέματος Τρότσκι» που αποτέλεσε μία από
τις πιο σημαντικές διαστάσεις
των αναλύσεων στην διάρκεια
των εργασιών της. Η προσωπι
κότητα του Τρότσκι, ως ηγετι
κής φυσιογνωμίας της Οκτω
βριανής Επανάστασης και οικο
δόμησης του σοβιετικού κρά
τους και ως θεωρητικού του
μαρξισμού, η πορεία της σύγ
κρουσής του με τον Στάλιν και,
τέλος, η δολοφονία του, εκάλυψαν ένα μεγάλο μέρος των ειση
γήσεων και των παρεμβάσεων
κυρίως από την πλευρά των σο
βιετικών που μόλις στο τελευ
ταίο διάστημα ξεπέρασαν το
«τροτσκιστικό σύμπλεγμά»
τους και άρχισαν την επιστημο
νική διερεύνηση της προβλημα
τικής αυτής.
Στο Συμπόσιο υπήρξε ση
μαντική και η ελληνική παρου
σία. Πήραν μέρος στις εργασίες
25 ιστορικοί, πολιτικοί επιστή
μονες, δημοσιογράφοι, παλιοί
αγωνιστές του κινήματος της
Αριστεράς. Έ γιναν από ελληνι
κής πλευράς δέκα εισηγήσεις
πάνω στα θέματα της γενικής
προβληματικής του συμποσίου.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακή υπήρξε
εξάλλου η παρουσία του ποντια
κού ελληνισμού. Τόσο με τις ει
σηγήσεις και τις παρεμβάσεις
που έγιναν όσο και με την έκθε
ση φωτογραφιών και ντοκου
μέντων που οργανώθηκε στην
αίθουσα των συνεδριάσεων.
Τέλος, από το βήμα του συ
νεδρίου, πέρα από τα εγκλήμα
τα του Στάλιν στην Σοβιετική
Ένωση και άλλες χώρες, κα
ταγγέλθηκαν και τα εγκλήματα
του ελληνικού σταλινισμού. 0
γιός του δολοφονημένου αγωνι
στή Παντελή Δαμασκόπουλου
Γ ιάννης Δαμασκόπουλος πα
ρουσίασε τα εγκλήματα αυτά με
μία σύντομη ομιλία του που πα
ρακολουθήθηκε από τους συνέ
δρους με έκδηλη συγκίνηση. Το
τέλος της ομιλίας αυτής ακο
λούθησε μία αυθόρμητη εκδή
λωση με την τήρηση ενός λε
πτού σιγής στην μνήμη των θυ
μάτων που έδωσε το ελληνικό
κίνημα στην σταλινική τρομο
κρατία.
□
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: Γ ι* το «ΑΡΤΕΜΙΕ»
• Σχετικά με το ΑΡΤΕΜΙΣ η
ϋ επιοτολή από τον αρχιτέκτονα
κ. Βασίλη Γρηγοριάδη,
προέδρου του ΣΑΔΑΣ:

Φίλε κ. Διευθυντά,
Σε συνέχεια της επιστολής Βαρβιτσιώτη που δημοσιεύθηκε στο
ΑΝΤΙ της 4 /1 0 /9 1 θέλω να
σου γνωρίσω πως μου προκαλεί
έκπληξη η όψιμη απαίτηση των
Γενικών Επιτελείων για την
δυνατότητα ενσωμάτωσης πυ
ραυλικού συστήματος στο A R 
T E M IS -30 αφού είναι γνωστό
σε όσους παρακολουθούν τα
σχετικά θέματα από κοντά ότι
στην Έκθεση Αμυντικού Ο πλι
σμού D E F E N D O R Y του 1986 η
Ελληνική Βιομηχανία Ό πλω ν
Α .Ε. παρουσίασε το Αμυντικό
σύστημα A R T E M IS -30 πλήρες
από κάθε άποψη περιλαμβανο-
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μένων και συστοιχιών πυραύ
λων. Για επιβεβαίωση των πα
ραπάνω σου στέλνω σχέδια του
περιπτέρου, prospectus του
προτεινόμενου κατ’ αρχήν πυ
ραυλικού φορέα, και φωτογρα
φίες του περιπτέρου όπως υλο
ποιήθηκε. Φαίνεται πως η
O E R LIC O N χ αι η παρέα της δεν
συμφωνούσε σε αυτή την ανά
πτυξη όπως και στο γεγονός της
ανεξαρτοποίησης των Ενόπλων
Δυνάμεων και τους έξω από δω
προμηθευτές. Και γ ι’ αυτό κα
ταλήγουμε σήμερα να ξανασυζητάμε.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Β α σ ίλ η ς Γ ρ η γορ ιά δη ς
Σ.Σ. Πράγματι το 1986 η
ΕΒΟ έκανε αυτό που
επιχείρησε να κάνει η τωρινή
ηγεσία της. Επέλεξε δηλαδή
ένα ξένο σύστημα, το
CROTALE τότε, το SKYGUARD
τώρα, με υπέρογκο κόστος,
και προσπάθησε να το
«πλασάρει» στις Ε.Δ., αντί να
καταφύγει στην εγχώρια
ανάπτυξη και το μικρό
κόστος.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ

Ένα ογκώδες και συναρπαστικό μυθιστόρημα του
παγκοσμίως 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».
Στη 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 — γιατί είναι η
δική μας ζωή».

ΝΕΦΕΛΗ
Μαυρομιχάλτ) 9, ’Αθήνα, Τηλ. 360.77.44

• Ο φίλος Γ. Ριτζοΰλης
επανέρχεται στα όσα
διαδραματίζονται στην
Γιουγκοσλαβία και απευθύνει
έκκληση συμπαράστασης στα
«θύματα αυτού του παράλογου
σωβινισμού και
ολοκληρωτισμού».
Και εμείς οι γείτονες παρα
μένουμε ασυγκίνητοι. Ασυγκί
νητοι παραμένουν ιδιαίτερα οι
λεγόμενοι ειρηνιστές, αλλά και
όσοι συνήθως αποκαλούνται α
ριστεροί ή δημοκράτες και δεν
μας είχαν συνηθίσει σε τόση α
διαφορία και σιωπή. Αδιαφο
ρούν και σιωπούν μάλλον επει
δή στον βρώμικο αυτό πόλεμο
έξω από την πόρτα μας (αυτοί,
μάλλον τον αισθάνονται πολύ
μακριά) οι επιτιθέμενοι δεν εί
ναι κάποιοι «κακοί Αμερικα
νοί» όπως συνέβαινε όταν απο
φάσιζαν άλλοτε να δείξουν την
συγκίνησή τους.
Βέβαια ο τρόπος που διάλε
ξαν για να διεκδικήσουν την α
νεξαρτησία τους η Κροατία και
η Σλοβενία δεν ήταν ο λογικό

τερος, ο δημοκρατικότερος και
ο περισσότερο σώφρων* ήταν
μονόπλευρος και ακολούθησε
την λογική των τετελεσμένων
γεγονότων. Όσο για τις πολι
τικές ηγεσίες των δύο χωρών,
είναι εκλεγμένες με δημοκρατι
κό τρόπο, πράγμα όμως που
δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι
είναι και ηγεσίες που λάμπουν
από δημοκρατικότητα. Και στις
χώρες αυτές, τα εθνικιστικά και
λαϊκιστικά ρεύματα περιορίζουν
ασφυκτικά τον χώρο της δημο
κρατίας, της ισοπολιτείας, της
κοινωνίας των πολιτών.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι
οι ευθύνες για το αιματοκύλι
σμα στην Γιουγκοσλαβία κατανέμονται εξίσου σε όλους. Είναι
φανερό ότι ο επιτιθέμενος, ο καταστροφέας της χώρας που ονο
μάζεται ακόμη Γιουγκοσλαβία,
είναι κυρίως ο μεγαλοσερβικός
σωβινισμός: πολιτικοί και
στρατηγοί που συνδυάζουν σή
μερα την παλιά τους κομμουνι
στική ιδεολογία με την νέα
εθνικό-σοσιαλιστική πολιτική
δράση, όπως ο Μιλόσεβιτς και
ο Καντίγιεβιτς, είναι αυτοί που
οδήγησαν όλες τις αντιθέσεις,
όλες τις παράλογες αποφάσεις,
δικές τους ή των αντιπάλων
τους Κροατών και Σλοβένων,
στην αιματηρή σύγκρουση που
συμβαίνει μπροστά στα μάτια
μας. Αλλά εμείς κάνουμε πως
δεν βλέπουμε αυτή την πρα
γματικότητα* αρνούμαστε να
παραδεχθούμε ότι εδώ που έφθασαν τα πράγματα, δεν υ
πάρχει άλλη δημοκρατική και
ειρηνευτική λύση, εκτός από
την υποστήριξη της ανεξαρτη
σίας όσων από τους λαούς της
Γιουγκοσλαβίας την αποφασί
ζουν με δημοκρατικό τρόπο.
Και μετά ας διαμορφώσουν οι ί
διοι τις όποιες σχέσεις μεταξύ
τους.
Μπροστά στο πολιορκημένο
και βομβαρδισμένο Ντουμπρόβνικ, την πόλη - μνημείο α
πό τον Μεσαίωνα, μπροστά
στους άταφους νεκρούς του Βούκοβαρ, το μόνο που ταιριάζει
στις ιδέες του ανθρωπισμού και
της δημοκρατίας είναι η συμπα
ράσταση στα θύματα αυτού του
παράλογου σωβινισμού και ο
λοκληρωτισμού. Η Κροατία
που υφίσταται ήδη ανεπανάλη-
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πτη καταστροφή, αλλά και λαοί
της Γιουγκοσλαβίας όπως οι
Σλοβένοι, οι Αλβανοί του Κοσ
συφοπεδίου και όσοι άλλοι α
πειλούνται, χρειάζονται αυτή
την συμπαράσταση. Αλλά και η
Σερβία, αναντικατάστατος λί
θος του «κοινού ευρωπαϊκού
σπιτιού», χώρα που έχει προ
σφέρει πολλά στον πολιτισμό
της ηπείρου μας και ιστορική
φίλη της Ελλάδας, αξίζει καλύ
τερους ηγέτες από τους δημα
γωγούς εθνικιστές που την κα
ταστρέφουν, προσποιούμενοι ό
τι θέλουν να την κάνουν «Με
γάλη». Πάντως, γ ι’ αυτούς
τους τελευταίους, θα φροντίσει
αργά ή γρήγορα κάποια νέα
«δίκη της Νυρεμβέργης».
Γ. Ρ ιτζο ύλη ς

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Από τον Κώστα Νίτσο η
επιστολή - απάντηση σε
σχόλιο του προηγούμενου
τεύχους:

Το βιβλίο του τούρκου
συγγραφέα Ορχάν Παμούκ,
που μεταφράστηκε σε
8 γλώ σσες

Η δύσκολη σχέση ανάμεσα
στη φαντασία και την πραγμα
τικότητα μέσα από τις περιπέ
τειες δύο ανθρώπων και δύο
πολιτισμών.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΡΟΔΑΜΟΣ - Αθήνα
Κεντρική διάθεση:
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια,
Σόλωνος 133, τηλ.: 360.63.05
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Κύριε διευθυντά,
Θεώρησα χρέος να καταγγείλω
δημόσια το Δημοτικό Περιφε
ρειακό Θέατρο της Πάτρας, για
την παρουσίαση του δραματικού
μονολόγου του Γιώργου Ιωάννου «Η Μεγάλη Αρκτος», χ ω 
ρίς την απαραίτητη — ακόμη
και από τον νόμο— άδεια.
Στο τελευταίο τεύχος του
«Αντί» —αντί (και στα σωστά,
αντί;) να επικροτείτε την προά
σπιση των πνευματικών δι
καιωμάτων— δημοσιεύετε ένα
κακόπιστο σχόλιο. Αρχικά, ο
συντάκτης, ή η συντάκτρια, α 
πορεί: «Γιατί ο κ. Κ .Ν . ανέβα
λε για ένα τρίμηνο την δημόσια
έκφραση της οργής του για τα
πνευματικά δικαιώματα του
δραματικού μονολόγου;».
Με την σειρά μου, απορώ κι
εγώ: πώς ο συντάκτης του σχο
λίου δεν πρόσεξε — στην ίδια ε
φημερίδα στις 8 του Οκτώβρη— ολόκληρο γράμμα της α
δελφής του Γ. Ιωάννου, που
παρέθετα αυτολεξεί, και άρχι
ζε: «Θεσσαλονίκη, 29 Σεπτεμ
βρίου. Φίλε κ. Κ .Ν ., όσα σας
είπα τηλεφωνικά, σας τα καταγγέλω και γραπτά...».
Αυθημερόν, μόλις πήρα το
γράμμα, και με βάση αυτό, έ
γραψα την καταγγελία μου,
στις 3 του Οκτώβρη. Πού είδε ο
συντάκτης του σχολίου την ανα
βολή έκφρασης της δημόσιας
οργής μου, για ένα τρίμηνο;
Αλλωστε, ποια σημασία θα εί
χε; Και σήμερα, και μετά από
άλλο ένα τρίμηνο, και μετά από
όσα άλλα τρίμηνα και αν περά
σουν, θα εκφράζω πάντοτε την
οργή μου, για την χωρίς άδεια
παρουσίαση ενός έργου και, γε
νικότερα, την ιταμή περιφρόνη
ση των πνευματικών δικαιωμά
των κάθε δημιουργού. Απορεί ο
συντάκτης του σχολίου και για
«τους κατ’ αποκοπήν υμνητές»
του παρανομούντος θεάτρου,
ρωτώντας: «Αλήθεια, αυτοί σε
τι έφταιξαν;». Απαντώ: Με την
καταγγελία μου στον Τύπο, θέ
λησα να τους επιστήσω την
προσοχή — αν δεν το ήξεραν—
πως υμνούν κάποιους, που πο
δοπατούν τα πνευματικά δι
καιώματα δημιουργών — και,
μάλιστα νεκρών.
Τέλος επισημαίνω: Και η οι
κογένεια του Γιώργου Ιωάννου
και ο υποφαινόμενος υπερασπι

στήκαμε τα απαραβίαστα πνευ
ματικά δικαιώματα του δη
μιουργού. Κανένας μας, ποτέ
και πουθενά, δεν έκανε λόγο
—ούτε και υπαινιγμό— για
ποσοστά.
Ο συντάκτης του ακατανότητου σχολίου ανακατεύει στο τέ
λος και μία... τούρτα. Δικαιού
ται να την φάει κατάμουτρα
—με ή χωρίς το κερασάκι.
Κύριε διευθυντά, για το ατυ
χέστατο σχόλιο, επιτρέψτε μου
να σας εκφράσω τα ειλικρινή
μου συλλυπητήρια.
Κ ώ σ τα ς Ν ίτσος
Χρήστου Λαδά 5 - 7

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Καταρχάς, επειδή πολύς λόγος
γίνεται τελευταία, το ΑΝΤΙ
εννοεί να επιμένει ως αντίλογος.
Επιμένουμε λοιπόν στις
διατυπωθείς μας γιατί, ενώ το
ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ανεβάζει στις
αρχές Ιουλίου το δραματικό
μονόλογο του Γ. Ιωάννου «Η
Μ εγάλη Άρκτος», οι
διαμαρτυρίες αρχίζουν με την
ανακοίνωση της παρουσίασης του
έργου στο Κολλέγιο Αθηνών τρεις
μήνες αργότερα —όταν έγινε
γεγονός του καλλιτεχνικού
προσκηνίου του κέντρου.
Αδυνατούμε να καταλάβουμε την
έκφραση της τόσης οργής, την
στιγμή που η Μάγια
Λυμπεροπούλου υποστηρίζει πως
απευθύνθηκε στην Εταιρεία
Ελλήνων Θεατρικών
Συγγραφέων για να εξασφαλίσει
την άδεια —δεν έχουμε λόγο
άλλωστε να μην θεωρούμε
πιστευτά τα επιχειρήματά της
την στιγμή που πήρε άδεια για
τα άλλα δύο μονόπρακτα που
παρουσίασε, της Μ. Λαϊνά και
του Α. Στάικου.
Παρεμπιπτόντως, στην συνέντεξη
τύπου που έδωσε αναφέρθηκε με
αγάπη στο περιοδικό «Θέατρο»
του Κ. Νίτσου όπου ανακάλυψε
τον μονόλογο. Σπάνια, πάντως,
ένα θεατρικό ή λογοτεχνικό
περιοδικό έχει και τα πνευματικά
δικαιώματα των κειμένων που
δημοσιεύει.
Υπομένουμε τα οργίλα σχόλια και
τρώμε... την ανύπαρκτη τούρτα,
αλλά επιμένουμε πως η
προσπάθεια του Νέου Θεάτρου
ευνοεί το μάλλον παραμελημένο
νεοελληνικό θεατρικό έργο. Στον
μικρόκοσμο της ελληνικής
καλλιτεχνικής δημιουργίας αυτό
είναι το ζητούμενο —και τα
υπόλοιπα θόρυβος άνευ
αποχρώντος λόγου, αδιανόητος
μάλιστα όταν η πρόθεση δεν ήταν
να παρακαμφθούν τα δικαιώματα

του δημιουργού κι όταν, επιπλέον,
κατά γενική ομολογία το
ελληνικό θέατρο ευτύχησε με το
ανέβασμα του έργου. Τίποτα
άλλο.

ΤΟ ΣΟ ΠΟΛΥ
• Χωρίς δικό μας σχόλιο,
δημοσιεύουμε αυτούσιο το
ακόλουθο γράμμα:

Κε Παπουτσάκη,
Από καιρό ήθελα να γράψω δύο
λόγια εκφράζοντας την μεγάλη
μου απογοήτευση και αηδία που
νιώθω στο πρόσωπό σας. Απο
γοήτευση, γιατί κάποτε υπήρξα
μαθητής σας πριν κάποια πολλά
χρόνια, προετοιμαζόμενος για
τις εισαγωγικές στο Πολυτε
χνείο και αηδία για το πόσο χα
μηλά μέχρι και τον βούρκο
μπορεί να πέσει ο άνθρωπος, ό
ταν δεν μπορεί να τιθασεύσει το
πάθος του και το μίσος του και
προδίδοντας συγχρόνως ιδέες
και οράματα.
Δυστυχώς, υπήρξα και για
κάμποσα χρόνια αναγνώστης
του περιοδικού σας, όμως ευτυ
χώς για μένα σταμάτησα έγ
καιρα εδώ και 4 περίπου χρόνια
να το αγοράζω.
Συζητώ και προβληματίζο
μαι με ανθρώπους του χώρου
μας και πρώην δικού σας μια
και κάποτε υποτίθεται ότι ανή
κατε και υπηρετούσατε να κα
ταλάβω πώς και γιατί κάποιοι
άνθρωποι σαν και σας πέφτουν
τόσο χαμηλά χρησιμοποιώντας
ένα και μόνον υλικό, την λά
σπη, για να βλάψουν τους συ
νανθρώπους τους. Βέβαια, λο
γική εξήγηση δεν είναι δυνατόν
να δώσω.
Ένα πράγμα, όμως, είναι
βέβαιο, ότι όσο θα υπάρχουν
ανθρωπάκια σαν και σας θα εί
ναι τα λίγα ευτυχώς δακτυλοδεικτούμενα παραδείγματα,
που θα δείχνουμε στα παιδιά
μας να αποφύγουν και να συνα
ναστρέφονται και να γίνουν.
Προβληματίστηκα, τέλος,
αν σας αξίζει η προσφώνηση
Κύριε στην αρχή του γράμμα
τός μου. Επειδή, όμως έχουμε
μια διαφορά επιπέδου και ή
θους, το διατηρώ.
Μετά τιμής
Ι .Κ . Αρεταίος
Μ αρούσι
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Ξέρετε γιατί αλλού
οι βιβλιοθήκες
καταφεύγουν στην
μικροφιλμογράφηση; Για να
διαφυλάξουν το
αρχείο τύπου που
διαθέτουν από την
καταστροφή που
επιφέρει η
καθημερινή χρήση
τους.
Σε μία τάση
εκσυγχρονισμού,
κεντρική
βιβλιοθήκη της
Αθήνας, από τις
ελάχιστες που έχουν
ένα σχετικά άρτιο
και εν χρήσει
αρχείο εφημερίδων,
αποφασίζει την
μικροφιλμογράφηση. Αποσύρει τις
εφημερίδες, εκτός
ελάχιστων που
μάλλον
θεωρήθηκαν
δεύτερης κλάσεως
όπως η «ΕΣΤΙΑ»
και ο
«Ριζοσπάστης», και
παραδίδει στους
ταλαίπωρους
αναγνώστες ελλιπή
κατάλογο
μικροφίλμ
—άγνωστο πότε θα
ολοκληρωθούν—
και μόνο δύο ( ! )
οθόνες. Όσο για το
σώμα των
εφημερίδων
φαίνεται πως
κρίθηκε αδιάφορη η
περαιτέρω
συντήρησή του και
ρίπτεται ατάκτως
σε υγρά υπόγεια. Ο
εκσυγχρονισμός να
μας σώσει.

Η Δ Ο Λ Ο Φ Ο Ν ΙΑ T O T Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η GULIANU

Κ ΑΤΕΡΓΑΡΗ ΔΕΣ ΤΗ Σ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΕΝΚΛΑΤΟΤΡΑΣ

Στις 21 Μαΐου 1991, σε μια τουαλέτα τον
Πανεπιστημίου του Σικάγο, βρέθηκε δολοφονημένος ο
ρονμάνος καθηγητής της θρησκειολογίας loan Petru
Gulianu. Ο Βίκτωρ Ιβάνοβιτς καταθέτει την μαρτυρία
του και διατείνεται ότι επρόκειτο περί πολιτικής
δολοφονίας.
(ΣΕΛ. 50-52)
ΚΑΒΑΦΗΣ

Έ να συμπόσιο με θέμα την
ζωή και το έργο του ποιητή
που προσπάθησε να γίνει η
ζωή «αισθαντική τη νύχτα
και ανεκτή την ημέρα»
διοργανώθηκε στην
Αλεξάνδρεια. Η Πωλίνα
Λάμψα πήγε στην
Αλεξάνδρεια και περιγράφει
την εκδήλωση.
ΣΕΛ. 53

Σ ΙΝ Ε Μ Α

Το πρώτο νομοσχέδιο για την
ελληνική κινηματογραφία
φηφίστηκε πριν από 30
χρόνια. Ο I. Βελισσαράτος
κάνει μια ενδιαφέρουσα
αναδρομή. Και ο Ηλ.
Κανέλλης παρουσιάζει ένα
κωμικοτραγικό συμβάν με
θύτη το Κέντρο
Κινηματογράφου.
ΣΕΛ. 54-55

ΓΡΑΦΟΥΝ:
Δ. Α Ν Τ Ω Ν Α Κ Α Κ Η Σ
Ν. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ ΙΔ Ο Τ
/. Β Ε Λ ΙΣ Σ Α Ρ Α Τ Ο Σ
X . Δ. Γ Ο Υ Ν Ε Λ Α Σ
Β. ΙΒ Α Ν Ο Β ΙΤ Σ
ΗΛ. Κ ΑΝ ΕΑΛΗ Σ
Π. Κ Ο Υ Ν Ε Ν Α Κ Η
Π. Α Α Μ Ψ A
ΑΑ. ΞΥΔΗΣ
Α Ν Τ. Φ ΡΑΝΤΖΗ

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

ΙΙριν από δύο χρόνια
κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ μια
μελέτη του γνωστού
ελληνιστή Peter Bien για τον
Νίκο Καζαντζάκη και την
περίφημη «Οδύσσειά» του. Ο
X. Δ. Γουνελάς παρουσιάζει
αυτό το βιβλίο. Επίσης, άλλες
δύο σελίδες βιβλιοκριτική και
ο δηκτικός χαρτοκόπτης.
ΣΕΛ. 63-65

t
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ΟΙ ΘΛΙΒΕΡΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΔΕΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΕΝΚΛΑΤΟΥΡΑΣ

Στις 21 Μαΐου 1991, σε μια τουαλέτα του Πανεπιστημίου του
Σικάγου, βρέθηκε νεκρός ο ρουμανικής καταγωγής καθηγητής
της θρησκειολογίας lo a n Petru G ulianu. Ο θάνατος προήλθε από
βλήμα πυροβόλου όπλου (περιστρόφου), το οποίο διέτρησε το
κρανίο του θύματος. Ο lo a n Petru G ulianu (γεν. Ιάσιο, 1950) ήταν
αναμφισβήτητα η πιο λαμπρή μορφή της ρουμανικής διασποράς
(στην Ελλάδα δημοσιεύθηκε το βιβλίο του Εμπειρίες της έκστασης
από τις εκδόσεις Χατζηνικολή, 1986, και ορισμένα δοκίμιά του
στο "Δέντρο”). Χαρακτηριστικό εν προκειμένω είναι το γεγονός
ότι ο δάσκαλός του M ircea E lia d e του κληροδότησε την διεύθυνση
της έδρας Ιστορίας των Θρησκειών στην D ivin ity S ch o o l του
Πανεπιστημίου του Σικάγου. Παρ’ ό,τι ο καθηγητής G ulianu
ήταν από τους δεδηλωμένους αντιπάλους του καθεστώτος των
σημερινών σφετεριστών της Ρουμανικής Επαναστάσεως και
τελευταία είχε λάβει απειλητικές επιστολές, μερικοί — μεταξύ
των οποίων και ο γράφων— πίστεψαν την πρώτη στιγμή ότι
επρόκειτο περί κοινού εγκλήματος. Εν τω μεταξύ όμως, μια
σειρά από νέα στοιχεία και αναλύσεις προβάλλουν όλο και πιο
πειστικά την εκδοχή της πολιτικής δολοφονίας. Θεωρώ λοιπόν
χρέος μου απέναντι στην μνήμη του αδικοχαμένου φίλου να
καταθέσω εδώ και την δική μου μαρτυρία.

Ο δολοφονηθείς
Joan Petru Gulianu

και το εξώφυλλο
του βιβλίου του
«Εμπειρία της
Έκστασης», όπως
κυκλοφόρησε στην
Ελλάδα από τις
εκδόσεις
Χατζηνικολή.

Π α λ ινω δ ία στον θά να το ενός επ ισ τή μ ονα
του Β ίκτω ρ Ιβάνοβιτς

Ο

ποιητής Τεισίας, από την Ιμέρα της
Σικελίας, ο οποίος — μας λέει το λε
ξικό του Σουίδα— «εκλήθη (...)
Στησίχορος ότι πρώτος κιθαρωδία χορόν έστησεν», φέρεται στην ελληνική παράδοση
και εφευρέτης του ρητορικού σχήματος που
ονομάζεται παλινωδία ή retractat io (λατ.
«αναίρεση», «ανάκληση» ).
Η ιστορία της «εφευρέσεώς» του είναι αρ
κούντως διδακτική. Λέγεται πως ο Στησί
χορος είχε συνθέσει ένα υβριστικό ποίημα
για την ωραία Ελένη, όπου την παρουσίαζε
σαν κοινή μοιχαλίδα και σαν ακόλαστη, που
ο Πάρις δεν κόπιασε και πολύ για να την
«αποπλανήσει». Στην ελληνική όμως θεο
λογία λίγες έννοιες ήσαν τόσο ιερές όσο ε
κείνη της ομορφιάς. Γ ι’ αυτό, ο βλάσφημος
λιβελλογράφος τιμωρήθηκε πάραυτα από
τους θεούς του Ολύμπου με τύφλωση. Προκειμένου να ξαναβρεί το φως του ο ποιητής
υποσχέθηκε — και φυσικά κράτησε τον λόγο
του— να εκπονήσει δεύτερο άσμα (εξ ου το
ρήμα παλινοδέω-ώ) με το ίδιο θέμα αλλά
με αντίστροφο μήνυμα, δηλαδή που να πλέ
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κει το εγκώμιο εκείνης που άλλοτε είχε στηλιτεύσει.
Έκτοτε, η εν λόγω έμπρακτη επανόρθω
ση απέκτησε την σημασία του απροκάλυ
πτου οππορτουνισμού, και ο αγαθός Στησί
χορος αναφέρεται ως πρότυπο ατόμου χ ω 
ρίς αρχές, διατεθειμένου να αλλάζει κάθε
τόσο, καιροσκοπικά, τις πεποιθήσεις του.
Κατά την γνώμη μου, όμως, η παλινωδία
αξίζει μίαν ευμενέστερη μεταχείριση, καθ’
ό,τι μας δίδει την πρόγευση των τελετουργι
κών ανακλήσεων ιδεών και ιδεολογιών στις
οποίες τόσο συχνά παρέστημεν στον αιώνα
του υπαρκτού σοσιαλισμού. Ή , για να το
πούμε αλλιώς, μοιάζει με «αυτοκριτική» η
οποία τόσο πιο θαρραλέα είναι όσο πιο έγ
καιρα και κατάλληλα νιώθει τον «οίστρο»
της τιμωρίας.
Σε ανύποπτο χρόνο, βρίσκομαι και εγώ
στην ανάγκη να επιχειρήσω μία παλινωδία,
υπό την απειλή να κολασθώ με τον ίδιον
τρόπο όπως ο Στησίχορος, και εξίσου δί
καια. Γιατί τουλάχιστον τόσο τυφλός όσο κι
ο αρχαίος ποιητής πρέπει να ήμουν για να

γράψω (σε κείμενο που μεταδόθηκε από το
BBC και δημοσιεύθηκε από ένα ρουμανικό
περιοδικό) ότι ο τραγικός θάνατος του loan
P etru G u lian u έφερε την σφραγίδα του μοι
ραίου και του παραλόγου, με όργανο «το
περίστροφο κάποιου ψυχοπαθούς του Σι
κάγου». Ομολογώ ότι, με ένοχη επιπο
λαιότητα, άφησα να με παρασύρουν συνειρ
μοί από τους πιο εύκολους και μηχανικούς.
Ο νους μου πήγε πρώτα στην εκτέλεση,
πριν από μία δεκαετία, στην Νέα Τόρκη,
του μουσικού ινδάλματος των νεανικών μας
χρόνων, ενώ το όνομα του Σικάγου μου έ
φερε αυτομάτως στο νου τους απόηχους της
τζαζ και εικόνες από τον γκαγκστερικό καρ
νάβαλο της εποχής της ποτοαπαγορεύσεως.
Ναι, οφείλω να σοις ζητήσω συγγνώμην:
και εσένα άμοιρε παράφρονα που ένα σύν
δρομο του Ηροστράτου σε ώθησε να σημα
δεύσεις τον J o h n L e n n o n , και εσένα, ένδοξη
πόλη του D illin ger και του Λ Ι C apon e: τα
εγκλήματά σας, όσο αποτρόπαια κι αν ή
ταν, τουλάχιστον ξεκινούσαν από ορμέμφυ
τα ή από συμφέροντα που η ευθύτητα της
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βιαιότητας τους τα καθιστά — δι’ αντιδια
στολής— διαφανή, σχεδόν κρυστάλλινα.

Καθήλωση στον χώρο της
αφοδεύσεως
Αντίθετα, το σκοτεινό φονικό στο απο
χωρητήριο του Πανεπιστημίου του Σικάγου
μας αποκαλύπτει, αν το καλοεξετάσουμε,
μια προθετικότητα διττή και διπλά διε
στραμμένη. Πρώτον για εκμηδενισμό ενός
μοναδικού μ υ α λ ο ύ , και δεύτερον για ευτελι
σμό του πνεύματος με την καθήλωσή του
στον χώρο της α φ οδ εύ σ εω ς.
Μέσα από μιαν αναλογία διόλου «ακρο
βατική», οι δύο αυτές συνιστώσες του εγ
κλήματος μου θύμισαν δύο στοιχεία που ε
παναλαμβάνονται σε όλες σχεδόν τις μαρτυ
ρίες για την εισβολή των ανθρακωρύχων
στο Βουκουρέστι τον Ιούνιο του 1990: ότι
στόχος των λυσσαλέων χτυπημάτων τους ή
ταν κυρίως τα κ ε φ ά λ ια των φοιτητών και
διαφόρων άλλων «αλητών», και ότι ένας
κατακλυσμός από κ ό τιρ α να έπνιξε κυριολε
κτικά εκείνες τις μέρες τα βιβλία στις πανε
πιστημιακές βιβλιοθήκες. Δεν χρειάζεται
μεγάλη οξυδέρκεια για να αναγνωρίσει κα
νείς και στις δύο περιπτώσεις την ίδια βέβη
λη βαναυσότητα και να συμπεράνει ότι η δο
λοφονία του lo a n P e tr u G u lian u εμφανίζε
ται ως προέκταση ή μάλλον ως σύνοψη
—ανατριχιαστική στην εύγλωττη λακωνικότητά της— του πογκρόμ που διαδραματί
στηκε πέρυσι στην ρουμανική πρωτεύουσα.
Και εδώ και εκεί η φρίκη εντάσσεται σε έ
να σενάριο που ανήκει σε μία τυπολογία της
εγκληματικής συμπεριφοράς άξιας της προσοχής ενός νέου L o m b ro s o . Το κρανίο του
θύματος ανοίγεται σαν να’ ταν χρηματοκι-

, «Ο loan Petru Gulianu
»■δολοφονήθηκε επειδή ήταν ένα
' έμβλημα της ρουμανικής

,ιντελιγκέντσια: ιδιότητα ιδιαίτερα
ι»μισητή για την φασιστοειδή
ί;ποταπότητα».
;ϊ'
Φ
,βώτιο; Η σφαίρα του δολοφόνου και τα τσε
κούρια ή τα ρόπαλα των βαρβάρων του Ιου,νίου γίνονται εργαλεία της δια ρρή ξεω ς, εκ
βιάζοντας την πρόσβαση στο πολύτιμο πε^ριεχόμενο. Μόνο που το περιεχόμενο αυτό
' ,—ο ζωντανός πυρήνας της σκεπτόμενης
'^προσωπικότητας— δεν υπεξαιρείται αλλά
^αναιρείται, καταστρέφεται. Ό λ α ταιριάζουν
* ώς εδώ, και με ικανοποιητικήν ακρίβεια,
^στο κανιβαλικό μοντέλο του αντιπνευματι‘^κού μένους του φασισμού, είτε μαύρου είτε
’^ερυθρού.

Η συγκεκριμένη πράξη ενέχει όμως και έ
να πρωτότυπο χαρακτηριστικό γνώρισμα,
και αυτό συνίσταται στο «τελετουργικό» της
βεβηλώσεως. Είναι γνωστό ότι εδώ, στα
προσφιλή μας Βαλκάνια, ο υπόκοσμος π ι
στεύει πως ο κλέφτης που αφήνει τα κόπρα
νά του στον τόπο της κλοπής εξασφαλίζει
την α τ ιμ ω ρ η σ ία του.
Θέμα και παραλλαγή: σε μελωδία παρό
μοια ή ίδια, ίδιος ο συνθέτης ή ο μαέστρος.
Γνωρίζουμε βέβαια, καλά και προ πολλού,
ποιοι είναι αυτοί που έχουν τα μέσα και την
γνώση για να στήνουν τέτοιες «παρτιτού
ρες». Αλλά το ανεπανάληπτο στυλ της «εκτελέσεως» φέρει την μεγαλοφυή σφραγίδα
έμπειρου ληστή και μαχαιροβγάλτη. Και
αυτό το κράμα και η συμμαχία αποδεικνύουν περίτρανα ότι το γνωστό Ιδρυμα που
και σήμερα, όπως χρόνια τώρα, μεριμνά
«για την γαλήνη μας» (όπως θα έλεγαν οι
σημερινοί κυβερνήτες της Ρουμανίας) επιμορφώθηκε ταχέως πλην επιμελώς στην
σχολή των νεοφασιστικών οργανώσεων Vo
ir a R o m a n ea sca και R o m a n ia M are.
0 lo a n P etru G ulianu θυσιάσθηκε εν είδει
εξιλαστήριου θύματος στον κοπρολογικό
βωμό της πλέον ακραιφνούς εκφράσεως του
ρ ο υ μ α ν ικ ο ύ κ α κ ο ύ .

Έ μβλημα της διανόησης
Εαν τα προηγούμενα σκιαγραφούν με αρ
κετή αληθοφάνεια μια πιθανή φυσιογνωμία
αυτού / αυτών που εξετέλεσαν τον G ulianu,
παραμένουν εντούτοις αναπάντητα τα ερω
τήματα γ ια τ ί α κρ ιβώ ς α υ τ ό ν ; και γ ια τ ί μ ε
α υ τ ό ν τ ο ν τρόπο;

Στο πρώτο αποπειράθηκαν και άλλοι να
απαντήσουν. Και νομίζω ότι τα πιο πειστι
κά επιχειρήματα συγκλίνουν προς την υπό
θεση ότι ο κληρονόμος της έδρας του E liade
στην D iv in ity S c h o o l του Πανεπιστημίου
του Σικάγου δολοφονήθηκε για ό,τι ήταν,
όχι τόσο για κείνα που έπραξε (επειδή, εάν
ίσχυε το τελευταίο, δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι, απ’ όλη την ρουμανική διασπορά, οι
φονιάδες θα είχαν διαλέξει κάποιους άλλους
«στόχους», πιο επικίνδυνους για όσα αντι
προσωπεύουν οι ίδιοι). Ό π ω ς άλλοτε ο Μc o la e Iorga, και σήμερα ο Joan P etru
C u b a n u δολοφονήθηκε επειδή ήταν ένα έ μ 
β λ η μ α της ρ ο υ μ α ν ικ ή ς in tellig en tsia , ιδιό
τητα, βεβαίως, ιδιαίτερα μισητή για την
φασιστοειδή ποταπότητα.
Πιο ενδιαφέρον θα ήταν όμως να απαντή
σουμε στο δεύτερο ερώτημα, το οποίο και
θα μας οδηγήσει στην εποπτεία της πεμ
πτουσίας του ρουμανικού κακού.
Παντού και σε όλες τις εποχές, όπως εί
ναι γνωστό, το κακό αρνείται να αναγνωρί
σει τον εαυτό του ως εκείνο που είναι. Επι
πλέον, πολύ συχνά υποδύεται μάλιστα τα ε
ξωτερικά γνωρίσματα του καλού.

Αυτό. δεν συμβαίνει μόνο —και όχι
πάντα— απλώς για να «μεταμφιεστεί», αλ
λά και για να προβάλλει ένα σύστημα δι
καιολογιών που να του κάνει πιο υποφερτό
το βάρος της δικής του ανομίας. Εξ ου και
το κομψότατο εκείνο γαλλικό γνωμικό που
αξιώνει ό,τι η φαυλότητα αποτίει, με τον δι-

«Το σκοτεινό φονικό στο
αποχωρητήριο του
Πανεπιστημίου, μας αποκαλύπτει
μια προθετικότητα εκμηδενισμοΰ
ενός μοναδικού μυαλού και
ευτελισμού του πνεύματος με την
καθήλωσή του στον χώρο της
αφοδεύσεως».

κό της διεστραμμένο τρόπο: φόρο τιμής
στην αρετή.
Απεναντίας, εμείς εδώ, στα Βαλκάνια,
τρέφουμε αμέριστο θαυμασμό για τον «πο
νηρό» και τον «κατεργάρη» (λέξη που, ας
θυμηθούμε, έρχεται από το «κάτεργο»). Η
δε ρουμανική ψυχολογία πρέπει να ενέχει
μία σημαντική συνιστώσα εγκληματικού
χαρακτήρα: το εθνικό κακό δεν επιδιώκει
διόλου να περάσει για καλό, αλλά μόνο να
μείνει ατιμώρητο. Ο ρουμάνος «κατεργά
ρης» ψεύδεται, όχι όμως με τρόπον ώστε να
γίνει πιστευτός, αλλά να φέρει σε αμηχανία
τον κοινό νου με την θρασύτητα του ψεύ
δους. Το αποτέλεσμα είναι να παραλύσει ως
εκ μαγείας ο «παραλήπτης» του (που τις
περισσότερες φορές είναι και ο ζημιωμένος),
να βρεθεί ξαφνικά σε θέση λαγωνικού της α
στυνομίας, που η δυσωδία των περιττωμά
των στον τόπο του εγκλήματος αποτρέπει
κάθε προσπάθειά του να ακολουθήσει τα ί
χνη του εγκληματία.
Πόσες φορές λ.χ. οι Ρουμάνοι, μέσα στα
παγωμένα σπίτια τους, με την πείνα να βα
σανίζει τα σπλάχνα τους και τον φόβο την
ψυχή τους, δεν άκουγαν —χθες ακόμη—
τον αιμοσταγή παλιάτσο να παραληρεί για
την θριαμβευτική πορεία του έθνους προς
νέες κορυφές προόδου και πολιτισμού! Και
πόσες φορές δεν αναρωτήθηκαν, κυριολεκτι
κά αμήχανοι: Πώς είναι δυνατόν; Άραγε ε 
κ είν ο ς πραγματικά πιστεύει αυτά που λέει;
Άραγε πραγματικά θέλει να τον πιστέψου
με εμ είς; Ό χ ι βέβαια: ούτε πίστευε ούτε ή
θελε σώνει και καλά να τον πιστέψουν. Το
μόνο που επιδίωκε ήταν να αναιρέσει την ι
κανότητά μας για αντίδραση. Μερικών, με
την ταπείνωση: ήταν τόσο φανερό πως μία
τόσο χονδροειδής και θρασύτατη προπαγάν
δα βασιζόταν στην προϋπόθεση ότι εσύ που

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕ! ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

Κυκλοφορεί σε
3η έκδοση
Γ ιώ ρ γ ο υ Γ ρ α μ μ α τ ικ ά κ η

την άκουγες δεν ήσουν παρά ένας θλιβερός
ηλίθιος, που έχανες και το τελευταίο υπό
λειμμα αυτοσεβασμού ( «Αν μας το λέει έ 
τσι, κατάμουτρα, θα πει πως δεν αξίζουμε
τίποτε καλύτερο...»). Ά λλω ν πάλι, μέσα
από την ένοχη συγκατάθεση που τους καθι
στούσε συνεργούς του: ενώ η αφόρητη μυ
ρωδιά απο κόπρανα απλωνόταν στην χώρα,
αρκετοί πρέπει να αναφωνούσαν με κάποια
ικανοποίηση μαζοχιστική: «Βρε, τον Α ρχη
γό! Μ εγάλος κατεργάρης!».

Κοπρολογικός κυνισμός

Η
Κόμη
της Βερενίκης
'Το

β ιβ λίο αυτό αφορά σ' ένα
πείραμα π ου έγινε π ρ ιν από 15 δισεκατομμύρια χρόνια. Ο επιστήμονας π ου το
σχεδίασε δ εν είνα ι π ια τριγύρω για να
μ α ς εξ η γή σ ει τι α κ ρ ιβ ώ ς έκ α ν ε κ α ι,
κυρίως, τι σκοπό εξυπηρετούσε. Ή σαν δε
τέτοιες οι συνθήκες και η θερμοκρασία
του πειράματος, π ο υ καθιστούν ανέφικτη
την επανάληψή του στα γήινα εργαστή
ρια. Το πείραμα αυτό ήταν η δημιουργία
του Σύμπαντος".

“Η Κόμη της Βερενίκης” ξεδι
πλώνει στα μάτια του αναγνώστη όσα η
επιστήμη κατόρθωσε μέχρι σήμερα να
ξεδιαλύνει για το Σύμπαν 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
νας πλησιάζει στο τέλος του και 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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
γ ια ό σ ο υ ς α γ α π ο ύ ν το κ α λό β ιβ λ ίο
Τ.θ 1527. 71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Κεντρική διάθεση:
ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΓρφαΙων $ (πάροδος Σχουφά 64)
ΑΘΗΝΑ τηλ 3646426
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Βεβαίως, ο ρουμανικός «σοσιαλισμός»
διέπρεψε στον κοπρολογικό κυνισμό. Δεν
τον επινόησε όμως. Τον επέκτεινε μόνο και
τον εμβάθυνε πέραν κάθε προηγουμένου, ε
πειδή γνώριζε πολύ καλά πόσο επιρρεπές ή
ταν το κοινωνικό περιβάλλον στο να τον α
ποδεχθεί, ακόμη και να τον θαυμάσει.
Σε μία χώρα όπου, από σχεδόν ένα εκα
τομμύριο πολιτών μωσαϊκής θρησκείας
—όσους απαριθμούσε παραμονές του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου— σήμερα υπάρχουν
ακόμη είκοσι περίπου χιλιάδες υπερήλικες,
που το μόνο που περιμένουν, με δραματική
καρτερία, είναι να αναπαύσουν τα οστά τους
στο χώ μα όπου γεννήθηκαν· εκεί που η αντισημιτική βία και το αίτημα για numerus
clausus (δηλαδή, ουσιαστικά, για απαγό
ρευση της προσβάσεως των Ισραηλιτών
στην ανωτάτη παιδεία) έδιδαν το στίγμα
της ατμόσφαιρας στα ρουμανικά πανεπιστή
μια του Μεσοπολέμου, στην χώρα που
γνώρισε αργότερα τις σφαγές του Ιάσιου και
τους μαζικούς εκτοπισμούς των Εβραίων, υ
πάρχουν «κατεργάρηδες» που υμνούν την
παροιμιώδη «καλωσύνη και ανεκτικότητα»
του ρουμανικού λαού απέναντι σε αλλοδα
πούς και μειονοτικούς. Στα μέρη αυτά όπου
αγιατολάδες με ράσα ευλογούσαν τα αιμα
τηρά όργια της Σιδηράς Φρουράς και όπου
ένας Πατριάρχης με επωμίδες ταύτιζε την
μορφή του Ιησού Χριστού με τον «νέον άν
θρωπο» που κατασκευαζόταν στα σταλινικά
σφαγεία, ακούμε σήμερα έναν άξιο διάδοχο
του τελευταίου (ο ίδιος που άφησε ανοχύ
ρωτες τις εκκλησίες μπροστά στις μπουλ
ντόζες της τυραννίας και τις σφάλισε μπρο
στά στα θύματά της που αναζητούσαν ιερό
άσυλο στην Τιμισοάρα και στο Βουκουρέ
στι) να καταγγέλλει τον επεκτατισμό του
Βατικανού και να αρνείται το δικαίωμα να
δοξάζουν τον θεό σε δικούς τους ναούς οι ου
νίτες, δηλαδή οι μόνοι ρουμάνοι χριστιανοί
που στάθηκαν ικανοί να ομολογήσουν την
πίστη τους με την αποθέωση του μαρτυρίου.
«Μεγάλος κατεργάρης», βέβαια, και ο
Μακαριότατος Θεόκτιστος — που πιο πολύ
θα του ταίριαζε να τον λέγαμε Διαβολόκτιστο (διότι — έτσι δεν είναι; το «κατεργά
ρης» είναι συνώνυμο του «διαόλου κάλ
τσα»). Και «μεγάλοι κατεργάρηδες» και οι

σημερινοί νονοί της Μαφίας που λέγεται νο·
μενκλατούρα, αφού κατάφεραν να συγκαλύψουν τόσο τέλεια την διάρρηξη με την οποία
σφετερίσθηκαν την εξουσία τον Δεκέμβριο
του 1989, αφοδεύοντας στην κατάλληλη
στιγμή τους λεγάμενους «τρομοκράτες» για
να απασχολήσουν τους επαναστάτες γύρω
από την Ρουμανική Τηλεόραση, μέχρις ό·
του η ηγεσία του Μετώπου Εθνικής Σωτη
ρίας αποκρυσταλλώθηκε σε έναν στερεό κοπρόλιθο!
Καμιά φορά, όμως, και παρά την προ
στατευτική δυσωδία του, και το εθνικό ψέμμα αποτυγχάνει. «Σκατά να φας!», λέει ο
λαός όταν το αφοδευτικό θράσος υπερβαίνει
και τα αρκούντως ελαστικά όρια της ανοχής
του. Είναι μια παραδειγματική εκδίκηση,
μια ιλαρή και ριζική συνάμα αυτοδικία: η
διαδρομή κυριολεκτικά αντιστρέφεται και ο
«κατεργάρης» με υπερβολική αυτοπεποίθη
ση αναγκάζεται να καταβροχθίσει τα περιττώματά του τα ίδια. Δεν είναι λοιπόν διό
λου παράξενο ότι οι «κατεργαραίοι» της Ε
ξουσίας μισούν με ένα μίσος .που ισούται με
τον τρόμο τους — δηλαδή θανάσιμα— ό
σους είναι ικανοί να ξεσκεπάσουν το παιχνίδι
τους και να τους γελοιοποιήσουν, να τους
μεταβάλλουν από επιδέξιους κοπρολόγους
σε οικτρούς κοπροφάγους.
Ο loan Petru Gulianu το έκανε επανει
λημμένους, και λαμπρά. Έ τσι αξιώθηκε την
λυσσαλέα έχθρα αυτών που επιδιώκουν να
θεμελιώσουν την Ρουμανία πάνω στο ρου
μανικό κακό. Ωστόσο, το επαναλαμβάνω,
όχι για την συμβολή του (που ούτε λίγη ού
τε ασήμαντη υπήρξε) στην ανάλυση του κα
κού αυτού δολοφονήθηκε ο φίλος μου. Δο
λοφονήθηκε, ως υποδειγματικός διανοούμε
νος, για παραδειγματισμό των διανοουμέ
νων, δηλαδή της μόνης κοινωνικής ομάδας
που στην σημερινή Ρουμανία και μπορεί και
θέλει να προβεί σε μία τόσο αναγκαία εθνι
κή αυτοκριτική. Με άλλα λόγια, σε μία
διαδικασία αναμφίβολα επώδυνη, αλλά που
είναι η μόνη η οποία μας παρέχει την ελπί
δα του εξιλασμού και της απαλλαγής από το
δύσοσμο ψεύδος που μολύνει την ατμόσφαι
ρα που αναπνέουμε.
Γ ι’ αυτό, ενώ και τούτη την στιγμή ακό
μη οι αριστοτέχνες του θράσους εμμένουν
στην παλιά και δοκιμασμένη μέθοδο της
διαρρήξεως και της κοπρώδους καλύψεώς
της (ο κ. Magureanu λ .χ ., επικεφαλής της
Ρουμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
— κοινώς της «Σεκουριτάτε»— , προθυμο
ποιείται να συνεργασθεί με το F B I στην εξιχνίαση της δολοφονίας του Σικάγου, και ο
πρόεδρος Iliescu μιλάει για την «παράνοια»
της διασποράς σχετικά με τις υποψίες που
πλανώνται γύρω από το όλο θέμα), η απάν
τησή μας πρέπει να είναι η δικαιοδότρια πε
ριφρόνηση που τους ταΐζει τα ίδια τους τα
κόπρανα.
D
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Στην Αλεξάνδρεια
με τον Καβάφη
της Π ω λ ινα ς Λ άμψ α
Έ να συμπόσιο με θ έμ α το έργο του π οιη τή που προσπάθησε να
γ ίν ε ι η ζω ή «αισθα ντική τη ν ύ χ τ α και α νεκ τή τ η ν ημέρα»
συγκέντρω σε το ενδιαφ έρον π ο λ λώ ν ανθρώ πω ν τω ν
γραμμάτω ν — αν κ αι το ελ λ η ν ικ ό κράτος δεν ανταποκρίθηκε
ω ς οφ είλε.

Τ

α εντυπωσιακά νεοκλασικά κτίρια
του Σάτμπυ ξαναζωντάνεψαν και η
μορφή του Καβάφη, όπως την περι: γράφει η κυρία Χριστίνα του «Ελίτ» με την
μακρυά μαύρη κάπα και το φουλάρι, ξανακ; βρήκε τη θέση της στην αγαπημένη πόλη,
_r μέσα στο αμφιθέατρο της Ιουλίας Σαλβάγου
; χάρη στον έλληνα ποιητή, ιστορικό και σή-μερα πολιτιστικό σύμβουλο της πρεσβείας
μας στην Αίγυπτο, Κωστή Μοσκώφ. Η α 
φοσίωσή του στο πνεύμα του μεγάλου Αλε
ξανδρινού τον βοήθησε να παρακάμψει τις
. .δυσκολίες και την έλλειψη ενδιαφέροντος
ξ ο υ ελληνικού κράτους και να πραγματοποι
ήσει το πρώτο Συμπόσιο για τον Καβάφη.
Είχε βέβαια την συμπαράσταση των αιγυ,πτίων ελληνιστών — είναι περισσότεροι α π ’
'"ό,τι φανταζόμαστε— κι ιδιαίτερα του μετα
φραστή του Καβάφη στα αραβικά Ναΐμ Ατ°ξία, που κατόρθωσε ν’ αποδώσει τόσο ω^'ραία το ύφος του ποιητή ώστε το ελληνόφω
ν ο κοινό να παρακολουθήσει την απαγγελία
Αΐ:ου Φαρούκ Σούσα στην Ό περα του Καΐξ ο υ με κομμένη την ανάσα.
Οι σύνεδροι ήρθαν α π’ την Αθήνα, την
νΘεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Κρήτη αλι®'\ά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την
ξίύπρο, την Ρωσία, την Γερμανία... Έ μ ει
ν α ν στην ελληνικής ιδιοκτησίας πανσιόν
ί^Μετροπόλ, στο ίδιο ακριβώς κτίριο που επι
σκεπτόταν κάθε μέρα ο Καβάφης ως υπάλκ ήλος της Υπηρεσίας Αρδεύσεων. Ο ψυχία
τρ ο ς και συγγραφέας Α. Νικολαΐδης, μετα
φραστής του Έ λλιοτ στα ελληνικά, είχε την
ξ ύ χ η να κοιμηθεί στο δωμάτιο όπου εργαζό
τ α ν ο ποιητής. Επισκέφθηκαν το ελληνικό
ω) εκροταφείο — ο τάφος του επισκιάζεται απ’
επιβλητικότερο μνήμα της μητέρας

του— το σπίτι του — σκοτεινό κι εγκαταλελειμμένο— το Μουσείο Καβάφη που στε
γάζεται στο Προξενείο. Οπωσδήποτε όμως
ένιωσαν περισσότερο την ψυχή του στην ίδια
την πόλη* στην Κορνίς με τη θαλασσινή αύ
ρα, στον ρυθμικό κρότο α π ’ τ ’ αμαξάκια και
το τραμ, στην συνοικία Αταρίν με τα παλιατζίδικα και τα καφενεία όπου ο ποιητής
γύρευε τις βραδινές του συγκινήσεις, στο κα
φέ Τριανόν, στον Αμπντάλα και τον Σαλ ά χ ...
Εξίσου εμπνευσμένοι, παρ’ όλο που οι
πρώτοι δεν ενθουσιάστηκαν απ’ την παρου
σία των δεύτερων, ήσαν οι «καβαφολόγοι»
και οι άλλοι, απλοί θαυμαστές του ποιητή.
Την εσωτερική πορεία του Καβάφη προς
την αποδοχή του διχασμένου εαυτού του α
νέλυσε ο Τζων Άντον απ’ το πανεπιστήμιο
της Φλόριντα. Την προσπάθειά του να γίνει
η ζωή «αισθαντική τη νύχτα και ανεκτή
την ημέρα»... Την ηθική διάσταση του αι
σθησιασμού του («ο θαρραλέος ταυτίζεται
με τον ηδονικό, τον ανδρείο της ηδονής»).
Ο Μιχάλης Πιερρής, απ’ το Πανεπιστή
μιο της Κρήτης, μίλησε για την σχέση του
Καβάφη με την μητέρα του Χαρίκλεια βασι
ζόμενος σε αποσπάσματα του ημερολογίου
του: «Π ερί τας 10 σηκωνόταν να κοιμη
θεί, ήταν η ώρα που εγώ έτρωγα γλυκό
και την έλεγα "στάσου να τα πούμε ” και
μ ’ έλεγε "τι θα πούμε ”. Και αλήθεια, τί
ποτε δεν είχα να την πω. Ά φηνε την πόρ
τα της μισάνοιχτη και ξεντυνόταν». Ο
Γιώργος Κεχαγιόγλου απ’ το Πανεπιστή
μιο Θεσσαλονίκης έκανε μια πρωτότυπη α
νάλυση του ανατολισμού στην σύγχρονη ελ
ληνική λογοτεχνία. Ενδιαφέρουσες ήσαν και
οι παρεμβάσεις της Σόνια Ιλίνσκαγια, του

Νάσου Βαγενά, της Μ. Πρίντσιγκερ. Για
την κατανόηση του κοινωνικού πλαισίου ό
που κινήθηκε ο ποιητής, πολύτιμες ήταν οι
εισηγήσεις του Ευθύμιου Σουλογιάννη για
τον αιγυπτιακό ελληνισμό και του Πανα
γιώτη Νούτσου για τις σοσιαλιστικές ιδέες
στην παροικία ανάμεσα στο 1917 και το
1933.
Σε άλλο τόνο μίλησαν οι μη πανεπιστη
μιακοί. Η Νίκη Μαραγκού, η γνωστή ποιήτρια απ’ την Κύπρο, περιέγραψε πώς αγά
πησε τον Καβάφη μέσα απ’ τη βιβλιοθήκη
του θείου της η οποία έπεσε στα χέρια των
Τούρκων μαζί με την Κερύνεια. Ο χημικός
Νικόλαος Γαρουφαλίδης, «φανατικός ανα
γνώστης του Καβάφη» όπως ο ίδιος περι
γράφει τον εαυτό του, ανέλυσε με πάθος τα
ποιήματα «Μύρης» και «Ένας θεός των».
Ο βουλευτής της Ν .Δ . Θ. Κασσίμης — δυ
στυχώς, μοναδικός εκπρόσωπος του ελληνι
κού πολιτικού κόσμου στο Συμπόσιο— μί
λησε για την ελληνικότητα του Καβάφη.
Έκπληξη προκάλεσε η εμφάνιση του Ντενί
Κολέρ, α π ’ την Γαλλική Πρεσβεία στο
Κάιρο. Ό χ ι μόνο ξέρει θαυμάσια ελληνικά
αλλά έκανε μία καταπληκτική συνοπτική ει
σήγηση πάνω στο έργο του Καβάφη.
ε την απονομή των επάθλων Καβάφη
στους αιγύπτιους ποιητές Φαρούκ
Σούσα και Αχμέτ Ετμάν, το Συμπόσιο έλη
ξε. Το αμφιθέατρο Σαλβάγου ερήμωσε πά
λι, η πανσιόν Μετροπόλ φιλοξενεί αδιάφο
ρους τουρίστες, το καφέ Τριανόν γέμισε με
άλλους συνέδρους, αυτούς που ήρθαν για
τον Ρεμπώ. Ας είναι καλά όμως ο Κωστής
Μοσκώφ κι ας ελπίσουμε ότι και από την
Ελλάδα ιδιώτες και κρατικοί λειτουργοί θα
βοηθήσουμε να υλοποιηθούν ορισμένα μελ
λοντικά σχέδια —σημαντικά για τον απομείναντα ελληνισμό της Αιγύπτου και για
τις σχέσεις των δύο χωρών. Είναι η θεσμο
θέτηση των Καβαφείων σε ετήσια βάση με
ένα θέμα σχετικό με έλληνες ή ξένους συγ
γραφείς που εμπνεύστηκαν απ’ την Αλεξάν
δρεια, η πραγματοποίηση αρχαιολογικών
σεμιναρίων, η δημιουργία παραρτήματος
της Ελληνικής Αρχαιολογικής Σχολής στην
Αλεξάνδρεια...
□
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1961-1991: 30 χρόνια νομοσχέδια
«περί αναπτνζεως της κινηματογραφίας»
του Ιάσωνα Βελισσαράτου
Έ χ ο υ ν συμπλη ρω θ εί εφ έτος 3 0 χρό νια α π ό τότε π ο υ εκδόθηκε ο πρ ώ το ς
βα σικός κ α νό να ς δικ α ίο υ για τ η ν ε λ λ η ν ικ ή κ ιν η μ α το γρ α φ ία , το Ν .Δ . 4 208
(Φ Ε Κ 1 7 6 /Α /6 1 ) , « περί μ έ τ ρ ω ν διά τη ν α ν ά π τυ ζ ιν τη ς κ ιν η μ α το γρ α φ ία ς εν
Ε λλά δι» , π ο υ δη μ ο σ ιενθη κ ε σ τις 19 Σ επ τεμ β ρ ίο υ 1961. Μ έρα σ η μ α ν τικ ή . Η
Σ ε λ ή ν η ή τα ν 11 ημερώ ν, κ α ι η εκ κ λ η σ ία εό ρτα ζε τ η ν μ ν ή μ η Τ ρο φ ίμ ο υ,,
Σ α β β α τίο υ κ α ι Δ ο ρυμ έδο ντο ς, μ α ρ τύ ρ ω ν . Γ ια να έχ ο υ μ ε δε κ α ι μ ία ιδέα τω ν
ά λ λ ω ν σ η μ α ν τικ ώ ν γεγο ν ό τω ν τη ς επ ο χή ς εκείνης, ας σ η μ ειώ σ ο υμ ε ό τι τη ν
ίδια μ έ ρ α π α ρ α ιτείτα ι η κυβ έρνη ση Κ . Κ α ρ α μ α ν λ ή κ α ι σ χ η μ α τίζετα ι
υπ η ρεσια κ ή υπ ό το ν σ τρ α τη γό Δ ό βα , τα κ ό μ μ α τα του Κ έν τρ ο υ α π ο ρ ρ ίπ το υ ν
π ρ ό τα ση τη ς Ε ΔΑ γ ια σ υ γκ ρ ό τη σ η Λ α ϊκ ο ύ Μ ετώ π ο υ, κ α τ α γ γ έ λ λ ε τ α ι ότι
κ α κ ο π ο ιο ύντα ι σ τρ α τιώ τες σε σ τρ α τιω τικ ές μ ο ν ά δ ε ς λ ό γω π ο λ ιτικ ώ ν
φ ρονημ ά τω ν, οι Η Π Α δίνο υν π υ ρ α ύ λ ο υ ς σ το ν ελλη νικ ό στρα τό. Ό λ α α υ τά
τη ν ίδια σ η μ α ν τικ ή μ έρ α .
Α λ λ ά α ς μ ε ίν ο υ μ ε στο Ν .Δ . Ο ύ τε οι σ υ ν τά ζα ν τες, ο ύτε κα ι εκείνοι τους
οποίους αφορούσε (όσοι, δηλαδή, επ ιζο ύ ν κι α π ό τις δύο ττλευρές), έχο υν
λ ό γο υ ς ν α εο ρτά σο υν τ η ν τρ ια κ ο ν τα ετή α υ τή επ έτειο .

Π

ριν από το 1961, δεν υπάρχει στην ελ
ληνική νομοθεσία τίποτε σχετικό με
την κινηματογραφία. Η λέξη κινηματογρά
φος αναφέρεται για πρώτη φορά σε νομ.
διάταγμα της 13.9.1925 (εδώ και 66 χρό
νια) , αφορούσε όμως αποκλειστικά τις κινη
ματογραφικές αίθουσες.
Θα πρέπει να ομολογηθεί, ότι με το
Ν .Δ . 4208 έγινε σοβαρή προσπάθεια ρύθμι
σης κινηματογραφικών θεμάτων και επίσης
ότι το πνεύμα και ο σκοπός του νομοθέτη ή
ταν η ανάπτυξη της κινηματογραφίας (ή έ
τσι τουλάχιστον δηλώθηκε). Το αντικείμε
νο όμως ήταν παρθένο, και ο νομοθέτης δεν
ήξερε «τι να πιάσει και τι να αφήσει».
Αρκετά θέματα ρυθμίστηκαν, και για άλ
λα εξαγγέλθηκε η ρύθμισή τους με την (πο
νηρή;) μέθοδο των μελλοντικών και αορί
στου χρόνου «εκδοθησομένων» διαταγμά
των ή υπουργικών αποφάσεων.
Ας ρίξουμε μία σύντομη ματιά στα περιε
χόμενα του Ν .Δ . 4208. Καθορίζει ποια θε
ωρείται ταινία μεγάλου μήκους 35 και 16
χιλιοστομέτρων. Συνιστά γνωμοδοτική επι
τροπή κινηματογραφίας στο υπ. Βιομηχα
νίας με ευρύτατο κύκλο αρμοδιοτήτων. Θε
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σπίζει φορολογικές εκπτώσεις για πωλήσεις
κινηματογραφικών ταινιών στο εξωτερικό,
ρυθμίζει την σύναψη δανείων για παραγωγή
ταινιών με την διαδικασία του κινηματο
γραφικού ενεχύρου (του αρνητικού της ται
νίας) , καθορίζει ειδικές φορολογικές διατά
ξεις και δασμούς για εισαγωγή κινηματο
γραφικών μηχανημάτων. Ορίζει την διαδι
κασία χαρακτηρισμού ταινιών ως ελληνι
κών, καθώς και την μερική επιστροφή του
φόρου δημοσίων θεαμάτων, την υποχρεωτι
κή προβολή ελληνικών ταινιών που έχουν
χαρακτηρισθεί προστατευόμενες. Αναφέρεται σε όρους προστασίας αλλοδαπών επιχει
ρήσεων που παράγουν ταινίες στην Ελλάδα,
θεσπίζει βραβεία και διακρίσεις σε ετήσιους
διαγωνισμούς, αναφέρεται σε υποχρεώσεις
των παραγωγών έναντι των ηθοποιών,
στην δημιουργία ταινιοθήκης ταινιών μεγά
λου μήκους, στις σχολές κινηματογραφικών
σπουδών και στον εξοπλισμό τους, και τέλος
στην ίδρυση Οργανισμού Θεάτρου και Κ ι
νηματογράφου και στην λειτουργία κινητών
κινηματογράφων.
Με λίγες γραμμές, για απλή μόνο σκια
γράφηση του θέματος, θα πρέπει να αναφερ

θούν οι μετέπειτα εξελίξεις. Πού κατέληξε
αυτή η καλών προθέσεων νομοθετική ρύθμι
ση της ελληνικής κινηματογραφίας;
Μέχρι το 1976, δεκαοκτώ νόμοι και δια
τάγματα διευκρινίζουν ασάφειες ή καταρ
γούν διατάξεις του, καθιστώντας τον στην
ουσία ανενεργό. Έ τσι, για να τακτοποιη
θούν κάπως τα πράγματα, κρίθηκε απαραί
τητη η έκδοση το 1973 του Ν .Δ . 58, άλλου
κι αυτού βασικού κανόνος δικαίου για τον
κινηματογράφο.
Και αυτό το διάταγμα, μακροπρόθεσμα,
είχε την ίδια τύχη με το προηγούμενο. Ανα
φέρω ένα παράδειγμα διαφοράς μεταξύ κα
λών προθέσεων και πραγματικής κατάστα
σης: στο Ν .Δ . 58 προβλέπονταν μελλοντι
κές ρυθμίσεις για τους όρους και τις προϋπο
θέσεις ίδρυσης γραφείων εξυπηρέτησης αλ
λοδαπών παραγωγών. Χρειάστηκαν, λοι
πόν, 3 χρόνια για να εκδοθεί η υπουργική α
πόφαση που τα ρυθμίζει, και ύστερα από έξι
μήνες έγιναν επτά προσθήκες σε αυτή την α
πόφαση.
α χρόνια περνούν, και μπροστά στο α
διέξοδο του τι ισχύει, τι όχι, τι εφαρμό
ζεται και τι όχι, γίνεται μια νέα προσπάθεια
διαφυγής από το τέλμα.
Το 1981, οι ενδιαφερόμενοι με τα σωμα
τεία τους, παρά τις διαφορές απόψεων και
τις φαγωμάρες που τους χωρίζουν (του τύ
που «γιατί εσύ, κι όχι εγώ », κ.λπ.), υπο
βάλλουν στο αρμόδιο υπουργείο τις προτά
σεις τους, προσφέροντας πράγματι πλούσιο
υλικό στον νομοθέτη για να κάνει τις επιλο
γές του.
Το αποτέλεσμα: μετά από κυοφορία 5 ε
τών (ρεκόρ δυστοκίας), δημοσιεύεται το
1986 ο νόμος 1597, κι αυτός με άριστες
προθέσεις, όπως και οι από το 1961 προηγηθέντες κανόνες δικαίου.
Μας λέει: «Η προστασία της κινηματο
γραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση τον
Κράτους... Το Κράτος οφείλει να παίρνει
τα αναγκαία μ έτρα για την ηθική και υλι
κή ενίσχυση της παραγω γής...» .
Η ελληνική γλώσσα, βλέπετε, είναι
πλούσια και ανεξάντλητη δεξαμενή, από ό
που τροφοδοτείται γλωσσικά ο βερμπαλι-
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Ο ...παράδεισος ας περιμένει
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ αντιμετωπίζει το Ελληνικό Κέντρο
Κινηματογράφου (ΕΚΚ) να αποκαταστήσει την εύρυθμη
λειτουργία του και να προχωρήσει στην ανάθεση παραγωγών
—ή συμπαραγωγών με ευρωπαίους παραγωγούς. Το νέο
διοικητικό του συμβούλιο που προέκυψε τον περασμένο Ιούλιο
από την γενική συνέλευση του ΕΚΚ και διευρύνθηκε μετά από
απόφαση του συμβούλου κινηματογραφίας Απόστολου Δοξιάδη
με διορισμένα μέλη (Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Μάρκος
Χολέβας, Φαίδων Ταμβακάκις) δεν έχει ακόμα συνεδριάσει,
ενώ ο «ευρωπαϊκός άνεμος» που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει
αρχίσει να πνέει στον ελληνικό κινηματογράφο δεν έπνευσε
ποτέ. Αποτέλεσμα: μετά από μια φτωχή κινηματογραφική
χρονιά, μετά από μια μακρά περίοδο υπολειτουργίας του ΕΚΚ
και μετά την επιβεβαίωση των στενών οικονομικών
δυνατοτήτων του για το επόμενο διάστημα, η γραφειοκρατία
που επικρατεί γίνεται αποτρεπτική ακόμα και για μια
συμβολική συμμετοχή σε δύο ευρωπαϊκές συμπαραγωγές, με
κίνδυνο δύο ταινίες, ισάριθμων νέων σκηνοθετών να κινδυνεύουν
είτε να ματαιωθούν, είτε να γυριστούν εξ ολοκλήρου με ξένα
κεφάλαια και, βέβαια, να μην είναι ελληνικές.
Συγκεκριμένα, το ζήτημα προέκυψε όταν δυο δυναμικοί νέοι
σκηνοθέτες αναζήτησαν παραγωγούς στο εξωτερικό. Ο Πάνος
Καρκανεβάτος (με πολύ καλές κριτικές έως τώρα για τις
μικρού μήκους ταινίες του Σ π ό τ , 1 0 1 3 Ν υ χ τ ε ρ ιν ο ί
Μ εγά κ υ κ λ ο ι και F ra g ile) και ο Πατρίς Βιβάνκο (σκηνοθέτης
πρόπερσι της Ξ ε ν ία ς ) απευθύνθηκαν στο πρόγραμμα της ΕΟΚ
«M edia» και σε ιδιώτες παραγωγούς και εξασφάλισαν μια γερή
χρηματοδότηση —πολύ υψηλότερη από τις συνήθειες του ΕΚΚ.
Με την έξωθεν καλή μαρτυρία ήρθαν στην Ελλάδα,
παρουσίασαν τα δεδομένα στην διοίκηση του ΕΚΚ και ζήτησαν
τη συμμετοχή του στην παραγωγή. Ήταν μια καλή ευκαιρία
γι’ αυτό να απαντήσει θετικά, μια που τουλάχιστον ήταν
εξασφαλισμένη η διανομή των ταινιών σε χώρες της ΕΟΚ.
Ωστόσο το ΕΚΚ απάντησε αρνητικά. Και οι ιθύνοντες
σμός, το λεγόμενο μπλα-μπλα. Δίνει την
, χαριστική βολή στο Ν.Δ. 4208/61 (του ο*
, ποιου την μνήμη εορτάζουμε), καθώς και
στο Ν.Δ. 58/73, καταργώντας τους και τυ
πικά.
Με τον τελευταίο αυτό νόμο έγινε το
μάλε-βράσε στην νομοθεσία της κινηματογραφίας, γιατί δεν είναι τίποτε άλλο παρά
, χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Για
! την πλήρη εφαρμογή του χρειαζόταν η μελ
λοντική έκδοση 4 προεδρικών διαταγμάτων
και 26 υπουργικών αποφάσεων.
πιμύθιον. Κανένας υπουργός Πολιτι
σμού δεν πρέπει να κορδώνεται ότι δη^ μιούργησε σωστή νομοθετική υποδομή για
^ την ελληνική κινηματογραφία. Το να μοι1 ράζουν λεφτά εδώ κι εκεί για «ενίσχυση»,
:1 δίκην σουλτάνων της πάλαι ποτέ Οθωμανιή κής αυτοκρατορίας, δεν αποτελεί λύση.
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αιτιολόγησαν αυτή την απάντηση από το γεγονός ότι άλλα
σενάρια έχουν κατατεθεί σε χρόνους προγενέστερους και,
συνεπώς, ότι προηγείται η κρίση τους. Ζήτησαν δε από τους
σκηνοθέτες να περιμένουν στην ουρά.
«Όμως εγώ δεν έχω την πολυτέλεια να περιμένω», μας
δήλωνε αγανακτισμένος ο Πάνος Καρκανεβάτος. «Στο
εξωτερικό οι παραγωγοί δεν καταλαβαίνουν γιατί να χάνεται
έτσι ο χρόνος. Μου είχαν ορίσει περιθώριο ώς το τέλος της
περασμένης εβδομάδας. Έτσι, τώρα, έχω να διαλέξω ή να
απορρίψω την πρότασή τους και ουσιαστικά να μην κάνω την
ταινία, ή να δεχθώ να προχωρήσω συνεργαζόμενος με
αλλοδαπούς συντελεστές για μια ταινία που δεν θα γυριστεί
στην Ελλάδα και δεν θα μιλάει ελληνικά. Αλλά, ακόμα κι
αυτό τον δρόμο να διαλέξω (ως τιμωρία στους έλληνες
κρατικούς υπεύθυνους) πώς θα καταφέρω να συνεργαστώ σε μια
ξένη γλώσσα με ανθρώπους άλλης νοοτροπίας;».
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κρίσεις για το σενάριο που κατέθεσε
ο Π. Καρκανεβάτος στο ΕΚΚ ήταν γενικώς ευμενέστατες και,
κατά μόνας, στελέχη της διοίκησης του εξέφρασαν ειλικρινά τη
λύπη τους για την αδυναμία στην οποία τους υποβάλλει το
θεσμικό πλαίσιο. Πλην όμως...
Κατά τα άλλα, οι περιβόητες διακηρύξεις της διοίκησης
Δοξιάδη για την ευρωπαϊκή στροφή συνεχίζουν να υπερίπτανται
του κινηματογραφικού μας τοπίου, ενώ είναι δεδομένη η
ελλιπής χρηματοδότηση του ΕΚΚ από το κράτος («ο
πολιτισμός, άλλωστε, δεν χρειάζεται χρήματα» κατά τον κ.
Μητσοτάκη), και ενώ η επιτροπή που εξετάζει τα υποβληθέντα
σενάρια ξανάρχιζε αυτές τις μέρες να συνεδριάζει, μετά την
αντικατάσταση τριών από τα μέλη της που είχαν υποβάλει
παραίτηση.
Φαίνεται ότι, παρά τους ευσεβείς πόθους του κ. Δοξιάδη ο
ελληνικός κινηματογράφος μπορεί να περιμένει (τη συρρίκνωσή
του και την ολοκληρωτική εξαφάνισή του, μήπως;).
Ηλίας Κανέλλης

Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν;
Η κινηματογραφική νομοθεσία καταλαμ
βάνει τόμο 800 περίπου σελίδων μεγάλου
σχήματος. Εκατόν εξήντα δύο νόμοι, δια
τάγματα και υπουργικές αποφάσεις αποτε
λούν το σώμα της (στο σημείωμα αυτό έγι
νε αναφορά μόνο σε τρεις).
Εν ονόματι της προστασίας, της ενίσχυ
σης, και άλλων ωραίων λέξεων, έχουν εκδοθεί όλοι οι κανόνες της, ποτέ όμως δεν έ
χουν αναλυθεί προσεκτικά και με γνώση της
πραγματικότητας οι προϋποθέσεις για ανά
πτυξη, το ανθρώπινο δυναμικό και οι δυνατότητές του, τα οικονομικά προβλήματα
κ.λπ. Δεν είναι παρωνυχίδες οι περιπτώσεις
άξιων ελλήνων σκηνοθετών, ισάξιων περιώ
νυμων ξένων, που υποθηκεύουν όλα τα υλι
κά αγαθά τους, εξαντλούν όλα τα περιθώρια
δανειοληπτικής ικανότητάς τους, γίνονται

αφερέγγυοι στους πιστωτές τους, λαμπα
διάζει η ψυχή τους, ξοδεύουν τρία και τέσσε
ρα χρόνια από την ζωή τους για να κάνουν
μία ταινία. Βεβαίως ναι, υπάρχει τέτοιο δυ
ναμικό.
Η πρωταρχική αιτία του κακού είναι ότι
ο νομοθέτης ποτέ δεν κατείχε σε βάθος το
θέμα ή δεν είχε την ειλικρινή διάθεση να το
αντιμετωπίσει ή ήθελε να κλείσει κάποιες
τρύπες, να μπαλώσει προσωρινά καταστά
σεις, και, άντε, του χρόνου βλέπουμε. Εξ ου
και το αποτέλεσμα. Έτσι, μετά από τριάν
τα χρόνια, το πρόβλημα βρίσκεται περίπου
εκεί που ξεκίνησε.
Και η γη ήτο άμορφος και έρημος, και
σκότος επί της αβύσσου.
Και εγένετο εσπέρα, και εγένετο πρωία,
ημέρα (και πάλι) πρώτη...
□

Φοίβος Π ιομπίνος

Η πρόκριση ενός
«ερασιτέχνη»
Η είδηση πέρασε στα ψιλά των εφημερίδων στα μέσα αυτόν
τον μ ή ν α : έξι ευρωπαίοι συγγραφείς και έξι μεταφραστές
διεκδικούν τα Βραβεία Ευρφπαϊκής Λογοτεχνίας και
Ευρωπαϊκής Μετάφρασης 1991, αντίστοιχα. Τα ονόματα των
νικητών θα ανακοινωθούν επίσημα στις 26 Νοεμβρίου στην
φετινή Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, το Δουβλίνο.
Ωστόσο τα ονόματα των επιλεγέντω ν ανακοινώθηκαν ήδη
κατά την διάρκεια της 43ης Διεθνούς Εκθεσης της
Φρανκφούρτης. Ανάμεσά τους και δύο γνωστά ελληνικά
ονόματα: του Θανάση Βαλτινού για το βιβλίο του «Στοιχεία
για την δεκαετία του ’60» και του Φοίβου Πιομπίνου για την
μετάφραση των «Ποιημάτων» του Τζουζέπε Ουνγκαρέττι.
Πριν περάσουμε στην παρουσίαση του δεύτερου των
επιλεγέντω ν, του Φοίβου Πιομπίνου, είναι απαραίτητο να
πούμε δύο λόγια για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας και
το αντίστοιχο Λογοτεχνικής Μετάφρασης που θεσπίστηκαν το
1990.
ύμφωνα με το καταστατι
κό του βραβείου, κάθε
χώρα · μέλος της Ευρω
παϊκής Κοινότητας επιλέγει
τρία έργα για κάθε κατηγορία,
που να έχουν εκδοθεί τα τρία
τελευταία χρόνια. Έτσι, τελι
κά, υποβάλλονται για βράβευ
ση 36 βιβλία για κάθε κατηγο
ρία, ήτοι συνολικά 72 βιβλία.
Η κριτική επιτροπή αποτελείται από δύο εκπροσώπους κάθε
χώρας - μέλους, δηλαδή από έ 
να άτομο για κάθε κατηγορία.
Έτσι, έχουμε δώδεκα κριτές
για το βραβείο Λογοτεχνίας και
άλλους τόσους για το βραβείο
Μετάφρασης.
Η κριτική επιτροπή συνέρχε
ται τον Μάιο στην εκάστοτε πο
λιτιστική πρωτεύουσα της Ευ
ρώπης για ένα πρώτο ξεκαθάρισμα των βιβλίων και γύρω στα
τέλη Σεπτεμβρίου για την επι
λογή των τελικών έξι βιβλίων
για κάθε κατηγορία. Η απονο
μή των βραβείων γίνεται κάθε
χρόνο στις 26 Νοεμβρίου στην
εκάστοτε πολιτιστική πρωτεύ
ουσα.
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Πνιύμα ανανεωτικό
Ας δούμε όμως τι λέει ο Φοί
βος Πιομπίνος, που ασχολείται
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εδώ και είκοσι χρόνια με τον
Ουνγκαρέττι και εξέδωσε με δι
κά του έξοδα τα «Ποιήματα»
πέρσι τέτοια εποχή, αφού κανέ
νας εκδότης δεν έπαιρνε το ρί
σκο μιας τέτοιας έκδοσης, που
έμελλε τελικά να προκριθεί για
το ευρωπαϊκό βραβείο μετά
φρασης:
«Ο Τζουζέπε Ο υνγκαρέττι,
(1888-1970) εξέχουσα μορφή
του ποιητικού πανθέου, ανα
νέωσε τόσο τον ιταλικό όσο
και τον ευρωπαϊκό λόγο γενι
κότερα και θεμελίωσε την νεό
τερη ιταλική ποίηση. Η ουσια
στική συνεισφορά του στην λο
γοτεχνία της χώρας του είναι
ότι έσπασε τους φραγμούς των
κλειστών μορφών που περιέσφιγγαν ασφυκτικά' την ιταλι
κή ποιητική έκφραση, της εμφύσησε πνεύμα ανανεωτικό
και την απελευθέρωσε από τα
τετριμμένα και παρωχημένα
σχήματα μέσα στα οποία είχε
εγκλωβιστεί, αποκαθαίροντάς
την από τον πομπώδη στόμφο,
τον χειμαρρώδη ρητορισμό και
την στείρα τιρογονολατρεία
τιου την χαρακτήριζαν ώς τό
τε».
Οικονομολόγος, που έχει ειδικευθεί στο Παρίσι στην Ιστο

ρία των Οικονομικών Θ εω
ριών, ο Φοίβος Πιομπίνος ερ
γάζεται σήμερα ως προϊστάμε
νος του Ιστορικού Αρχείου της
Εθνικής Τράπεζας. Ό π ω ς ο ί
διος παρατηρεί, πρόκειται για
το καλύτερο και ίσως πλουσιό
τερο ιδιωτικό ελληνικό αρχείο,
στο οποίο διαφυλάσσεται η ι
στορική μνήμη της Εθνικής
Τράπεζας, που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πρόσφατη ιστο
ρία της ίδιας της χώρας. Βέ
βαια, το Ιστορικό Αρχείο της
Εθνικής Τράπεζας, πέρα από
ό,τι αναφέρθηκε, έχει και ένα
πλούσιο ερευνητικό και εκδοτι
κό έργο, αφού αναθέτει έρευνες
τις οποίες και εκδίδει.
Αν και οικονομολόγος, ω 
στόσο, εκτός από τον Ουνγκαρέττι, το πραγματικό πάθος του
Φοίβου Πιομπίνου είναι το Βυ
ζάντιο και κυρίως η Βυζαντινή
Τέχνη. Προς αυτή την κατεύ
θυνση έχει προσανατολίσει την
έρευνα του, με αποτέλεσμα να
εκδόσει το 1979 το βιβλίο του
« Ελληνες αγιογράφοι μέχρι το
1821», το οποίο επανεκδόθηκε
το 1984 αναθεωρημένο και
βελτιωμένο από το ΕΛΙΑ. Σε
αυτό περιλαμβάνονται 1.800
περίπου βιογραφίες αγιογράφων* αποτελεί ένα είδος ευρετη
ρίου - λεξικού των βυζαντινών
τεχνικών, το οποίο παραμένει
μοναδικό στο είδος του.
Βαθιά πικραμένος, ομολογεί
ότι συνεχίζει την έρευνά του με
τεράστιες δυσκολίες, γιατί όλες
οι πόρτες είναι κλειστές γ ι’ αυ
τόν, αφού οι περισσότεροι θεω
ρούν βυζαντινολόγο μόνον ό
ποιον έχει κάνει τις ανάλογες
σπουδές στο Πανεπιστήμιο. Αν
τίθετα, εκείνος, ενώ έχει κατα
θέσει εικοσιπέντε χρόνων δόκι
μη έρευνα, θεωρείται από τους
δήθεν ειδικούς ερασιτέχνης...

Πνευματική
συνάντηση
Παράλληλα όμως με την
δουλειά του γύρω από την Βυ
ζαντινή Τέχνη, ασχολήθηκε και
με την μετάφραση των ποιημά
των του Ουνγκαρέττι. Λέει
σχετικά:
«Για μ ένα ο Ο υνγκαρέττι ή
ταν μ ία πνευματική συνάντη
ση που ξεκίνησε πριν από πολ

λά χρόνια. Α π ό την τιρωτη
στιγμή μ ο υ μίλησε άμεσα η
ποίησή του, και από τότε δεν
έπαψε να μ ε συντροφεύει. Και
εγώ δεν έπαψ α να την ανακα
λύπτω και να αντλώ από αυ
τήν. Εψαξα να βρω αν έχει
μεταφραστεί στην Ελλάδα και
πώς. Δ ιαπίστω σα ότι είχε προδοθεί. Οσοι είχαν ασχοληθεί
μ α ζί του, ως συνήθως έκαναν
δική τους ποίηση, κάτι που δεν
αρμόζει σε έναν τόσο μεγάλο
τιοιητή. Ετσι έβαλα στοίχημα
μ ε τον εαυτό μου, αν θα μπο
ρούσα να μεταφράσω τον
Ο υνγκαρέττι στα ελληνικά.
Δούλεψα δέκα χρόνια. Τα
ποιήματα που παρουσιάζονται
στο βιβλίο αυτό δεν ανήκουν
σε έναν συγκεκριμένο κύκλο,
αλλά προέρχονται από διάφο
ρες συλλογές, αν και η πλειοψηφία τους χρονολογείται από
την πρώτη δημιουργική περίο
δο του ποιητή. Η επιλογή τους
δεν έγινε μ ε κριτήρια φιλολο
γικά, ούτε αξιολογικά ή καλλι
τεχνικά. Η επιλογή έγινε με
μοναδικό γνώ μονα την ψυχική
ή πνευματική μου συγγένεια
μ ε αυτά».
Έ τσι λοιπόν, αν και οι εκδό
σεις δεν αναγνώρισαν την δου
λειά του Φοίβου Πιομπίνου κι
αρνήθηκαν να εκδόσουν τα βι
βλία του, μια ευρωπαϊκή οργά
νωση έρχεται να τον δικαιώσει.
Πόσους αλήθεια ερασιτέχνες έ
χουμε, που μπορούν να διεκδικήσουν ένα ευρωπαϊκό βραβείο,
και πιθανόν μία βράβευση;

Πέγκυ Κουνενάκη

ΗΜΟΥΝ Ο ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ
ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ
ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΙΠΛΩΜ ΑΉ ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΣΕ 2 ΤΟΜΟΥΣ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΜ
.ΜΠΕΡΕΖΚΟΦ
Ήμουν ο διερμηνέας
του Στάλιν
ΣΕΛΙΔΕΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΟΜΟΣ A

Ε κ Δ ο υ α Κ α γ γ α v iI

Η ιστορία της ζωής
ενός ανθρώπου που
συγκαταλέγεται στους ελάχιστους
επιζώντες από το στενό κύκλο
συνεργατών του Στάλιν.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
Η σύγχρονη εκδοτική παρουσία στα ελλληνικά γράμματα
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Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
«Η εύκολη κριτική
τη ς αξιοπρεπούς
ελ λ η νικ ή ς παρουσίας
κολακεύει τ η ν
αυτοθυσία όσων
α να λώ θη κ α ν σ’ αυτήν
τ η ν προσπάθεια κι
αφ ήνει σ τη ν σκιά τις
ουσιαστικές δυσκολίες
που πρέπει να
ξεπεράσει μία
" α λη θινή ” ελ λ η νικ ή
παρουσία σε έναν
διεθνή χώ ρο που θα
καθρεφτίζει τις
δυνατότητες τη ς
ελ λ η νικ ή ς
αρχιτεκ τονικ ή ς»

Στην Βενετία για πρώτη φο
ρά γίνεται μία τόσο σημαντική
έκθεση αρχιτεκτονικής στον κό
σμο.
Στην Βενετία για πρώτη φο
ρά προβάλλεται από το Υπουρ
γείο Πολιτισμού η Ελληνική
Αρχιτεκτονική ως πολιτισμικό
προϊόν.
Στην Βενετία για λίγες μέρες
συνυπάρχουν εκτεθειμένα αρχι
τεκτονικά έργα χτισμένα ή σχε
διασμένα σ’ αυτές τις 29 χώρες
που παρουσιάζουν ένα μέρος της
αρχιτεκτονικής τους παραγω

γής·
Ευκαιρία σημαντική —στα
πλαίσια ενός αρχιτεκτονικού
περιβάλλοντος ως αυτό της
Βενετίας με την αγέραστη
παρουσία του— να δει κα
νείς, να κρίνει, να συγκρίνει
και τέλος να επιχειρήσει να
«κατανοήσει» αυτό που
συμβαίνει σήμερα στην δια
χείριση του χώρου. Να ε
κτιμήσει την σημασία και το
νόημα των γιγάντιων κατα
σκευών, της μαγευτικής και
απίστευτης ακρίβειας, τε
χνολογίας, των υψηλών
προδιαγραφών υποστήριξης
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αυτών των εκπληκτικών οι
κοδομημάτων αλλά και το
νόημα και την σημασία των
δικτύων δημοσίων σχέσεων
και των μέσων (έντυπο,
Τ.ν) που χρησιμοποιούν οι
αντιπροσωπείες για να προ
βάλλουν ό,τι καλύτερο έ
χουν σ’ αυτό το διεθνές
γ ιο ρ τ α σ τ ικ ό
πανηγύρι
— πήγα να πω την αγορά—
που είναι μια τέτοια έκθεση.
Μια έκθεση που καθιερώνει
με τον πιο επίσημο τρόπο
την σύγχρονη αρχιτεκτονική
ως παράγοντα πολιτισμού
μπολιασμένη καθώς είναι α
πό την ζωντανή παρουσία
των φοιτητών που στα περί
πτερα των σχολών τους επι
χείρησαν να αποδείξουν ότι
η αρχιτεκτονική μπορεί να
ανανεωθεί ΚΑΙ μέσα από τις
αρχιτεκτονικές σχολές.
Ευκαιρία και εμπειρία θαυ
μάσια — ιδιαίτερα για μας τους
Έλληνες— για να εκτιμήσουμε
την σημασία μερικών οργανω
τικών και ουσιαστικών διαδικα
σιών όπως:
• Τον τρόπο σύστασης των ε
πιτροπών επιλογής.
• Την επιλογή όχι μόνο του
εκτιθέμενου υλικού αλλά και
των ανθρώπων που θα το στηρί
ξουν — των επιτρόπων, στην
πλάτη των οποίων πέφτει όλο
το βάρος της οργάνωσης αλλά
και της προβολής αυτού του υ
λικού. Εμπειρίες που θάπρεπε
κάποτε Va βοηθήσουν στον σχη
ματισμό μέσα στους διάφορους
υπεύθυνους φορείς της απαραί
τητης υποδομής για την διευκό
λυνση κάθε τέτοιας προσπά
θειας.
Εμπειρία ενδιαφέρουσα για
το «στήσιμο» της έκθεσης του
υλικού που προσδιόρισε η επι
τροπή, και που ανέλαβαν οι ε
πίτροποι με τους συνεργάτες
τους με την διακριτική συμβολή
των αρχιτεκτόνων που εξέθε
σαν.
Κι ακόμα εμπειρία ιδιαίτερα
σημαντική από αυτή την έκθεση

Δ. και Ε. Αντωνακάκη, Α. Τομπάζη, IN. Βαλσαμάκη: Δημόσια κτίρια.

θα μπορούσε να ήταν η κριτική
μας στάση, απέναντι στο συγκε
κριμένο υλικό, που εκτέθηκε
και που ολοκληρώνεται με τους
καταλόγους που συνόδευαν τις
αντίστοιχες εκθέσεις.
Κριτική στάση που θα επι
χειρούσε μετά την εμπειρία της
Βενετίας να αναζητήσει τα θετι
κά και τα αρνητικά της ελληνι
κής παρουσίας όχι μονάχα στις
«αξιοπρεπείς» εμφανίσεις αλλά
στις ουσιαστικές παρουσίες των
έργων που εξετέθησαν σ’ αυτό
το Forum. Κριτική που θάπρε
πε για να είναι γόνιμη να σχο
λιάσει π .χ .:
Το γιατί η έκθεση Πικιώνη
κάτω απο τις συγκεκριμένες
συνθήκες δεν μπόρεσε να γίνει
αυτή που θα θέλαμε όλοι.
Το γιατί τα έργα που εκπρο
σώπησαν σήμερα τα Νέα Δημό
σια Κτίρια στην Ελλάδα είναι
δύο κτίρια Ιδιωτικών Τραπε
ζών, ένας διαγωνισμός και δύο
μισοαρχινισμένα Πανεπιστη
μιακά γιαπιά και,
Γιατί δεν έγινε δυνατό ν ’ αναδειχθεί η ιδιαιτερότητά τους.
Το γιατί αυτή η πρωτοβου
λία του περιοδικού ΤΕΥΧΟΣ
που ξεκίνησε και πραγματοποι
ήθηκε ως η συμβολή στην διερεύνηση του «προβλήματος»
του Ελληνικού Περιπτέρου
στην Βενετία με την παρουσία
παλαιότερων και νεότερων αρ
χιτεκτόνων και που κατέληξε
να προβάλλεται ως μία συμβο
λή των νέων αρχιτεκτόνων στην
μελλοντική πορεία της Ελληνι
κής Αρχιτεκτονικής δεν μπόρε
σε κάτω από τις συγκεκριμένες
συνθήκες να οργανώσει το υλικό
της έτσι ώστε να αναδεικνύονται οι κατευθύνσεις και η λογι
κή των προτάσεων.

Γιατί οι αρχιτέκτονες που
παρουσίασαν δουλειά τους έκα
ναν αυτές τις επιλογές, τι επι
χείρησαν να δείξουν, τι κατάφεραν.
Γιατί και πώς πραγματοποι
ήθηκε αυτή η αξιοπρεπής πα
ρουσία μέσα από τις μιζέριες και
κακομοιριές και στεναχώριες
που πρέπει να λείψουν.
Να πούμε τα καλά —καθα
ρά— να πούμε και τα άσχημα.
Ό χ ι για να βάλουμε φωτιά αλ
λά για να καθαρίσουμε το χώρο
να μπορέσουμε αύριο να χτίσου
με πιο εύκολα.
Αλλά αυτές οι εμπειρίες δύ
σκολα συζητούνται και το ξέρω.
Κι έτσι αυτή η εύκολη κριτι
κή της αξιοπρεπούς ελληνικής
παρουσίας κολοικεύει την αυτο
θυσία αυτών που αναλώθηκαν
σ’ οιυτή την προσπάθεια κι αφή
νει στην σκιά όλες τις ουσιαστι
κές δυσκολίες που πρέπει να ξε·
περάσει μια όχι αξιοπρεπής
—-δεν μου φτάνει στην περί
πτωση αυτή η αξιοπρέπεια—
αλλά μια «αληθινή» ελληνική
παρουσία σ’ έναν διεθνή χώρο
που θα καθρεφτίζει τις δυνατό
τητες της Ελληνικής Αρχιτε
κτονικής. Και προς τα ΕΞΩ και
προς τα ΜΕΣΑ.
Γιατί και το χτισμένο έργο,
πεζό ή εποχούμενο και το σχε
διασμένο με οράματα ή χωρίς,
που δεν έφτασε να πραγματο
ποιηθεί, πήραν μορφή οφείλον
ται και καθρεφτίζουν όχι μονά
χα τους δημιουργούς τους αλλά
και την ομάδα, τον φορέα, την
κοινότητα από της οποίας τα
σπλάχνα βγήκαν.
Πότε θα μιλήσουμε για τον
ΦΟΝΟ;

Δημήτρης Αντωνακάκης
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I·: Ik ΑΣΤΙ ΚΑ
□ □ □ Μ έχρι τις 6.11 θα διαρ
κέσει η έκθεση ζωγραφικής του
Δημήτρη Σεβαστάκη με γενικό
τίτλο «Αιθρία». Σ την γκαλερί
«Νέες Μορφές» (Βαλαωρίτου 91.
□ □ □ Η

σουηδή ζωγράφος
Gun Cordillo παρουσιάζει τις πρω
τότυπες συνθέσεις της στην γκα
λερί Ζουμπουλάκη (Πλατεία Κολωνακίου 20) σε συνεργασία με
την παρισινή γκαλερί Denise Re
né. Εγκαίνια 14.11, διάρκεια ώς
τις 30.11.
□ □ □ Ο γνω σ τός γλύ π τη ς
Κώστας Κουλεντιανός θα εκθέ
τει την δουλειά του στο Κέντρο
Σύγχρονης Τ έχνη ς Ιλεάνα Τούντα (Αρματωλών και Κλεφτών
48) ολόκληρο τον Νοέμβριο.
□ □ □ Έ κθεση ζω γραφικής
του Κώστα Σπυρόπουλου και της
Έρσης Χ ατζημ ιχάλη στην γκα
λερί Ζυγός (Ιοφώντος 33). Εγκαί
νια 14.11, διάρκεια ώς τις 28.11.
Π □ □ «Υπαιθρο-μνήμη» είναι
ο τίτλος της έκθεσης ζωγραφικής
(λάδια) της Βούλας Πριόβολου
στην γκαλερί «7» (Ζαλοκώστα
7). Διάρκεια, ώς 12.11.
□ □ □ Η ιταλίδα ζωγράφος
Κάρλα Περλεονάρντι παρουσιά
ζει την πρώτη ατομική της έκθε
ση ζωγραφικής στην Ελλάδα
στην γκαλερί Dada (Νηρηίδων 6
και Πρατίνου). Διάρκεια, ώς
9.11.
□ □ □ Η νεαρή ζωγράφος Αι
μιλία Τσεκούρα παρουσιάζει την
πιο πρόσφατη δουλειά της στην
αίθουσα του θεάτρου Κολλεγίου

Αθηνών. Μ έχρι τις 7.11.
□ □ □ Έ κθεση ζω γραφικής
της Ελένης Φιλιπποπούλου στην
γκαλερί «3» (Φωκυλίδου 3) λει
τουργεί ώς τις 20.11.
□ □ □ Έκθεση γλυπτικής του
Θόδωρου Παπαγιάννη θα λει
τουργεί στο Αγκάθι (Μηθύμνης
12 και Επτανήσου, Κυψέλη). Ε γ
καίνια, 4.11, διάρκεια ώς τις
23.11.
□ □ □ Έ κθεση ζω γραφικής
του Μοναχού Νικόδημου και της
Στέλλας Ανδρουλιδάκη στο Καλ
λιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο
ΩΡΑ (Ξενοφώντος 7). Εγκαίνια
29.10, διάρκεια ώς τις 15.11.
□ □ □ «Μ ικρά Χ ρω ματικά
Ποιήματα» προτείνει η έκθεση
ζωγραφικής του Κ. Καλλίνικου.
Εγκαίνια στις 29.10, διάρκεια ώς
τις 9.11 και «Σεργιάνι στο Αι
γαίο» με ακουαρέλλες ο Αυγέρης
Κανατάς Εγκαίνια 11.11, διάρ
κεια ώς τις 23.11 στην αίθουσα
τέχνης Αέναον (Άντερσεν 18,
Κατεχάκη).
□ □ □ Έκθεση χαρακτικών α
πό την ιδιωτική συλλογή του
Σπύρου Βασιλείου. Εγκαίνια στις
11.11, διάρκεια ώς τις 22.11 στον
Αιγόκερω (Αριστοδήμου 4 και
Δεινοκράτους, Κολωνάκιΐ.
□ □ □ «Η ποίηση του πραγμα
τικού, η ποίηση του φανταστι
κού», έκθεση ζωγραφικής του
Χρήστου Καρρά, στην αίθουσα
τέχνης Κρεωνίδης (Κανάρη 24.
Κολωνάκι). Εγκαίνια 7.11, διάρ
κεια ώς τις 2.12.
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□ □ □ Η ΔΙΠΛΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΝΙΚΑ του Κριστόφ Κισλόφκσι.
Ο σκηνοθέτης του «Δεκαλόγου»
επανέρχεται με την πολυσυζητη
μένη νέα του ταινία. Πρωταγω
νιστεί η Ιρέν Ζακόμπ.
□ □ □ D O O R S του Ό λ ιβ ε ρ

Στόουν. Απόπειρα ανασύνθεσης
της προσωπικότητας του Τζιμ
Μόρισον —αλλά και του κλίμα
τος της εποχής. Μυθοποιητικό
φιλμ, που κάποιοι (όχι ακόμη
στην Ελλάδα) θεωρούν ότι τυμβωρυχεί.

2.H.
□ □ □ Τρεις εκδηλώσεις στο
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ΓΙΩΡΓΟΣ Σ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
και
ΑΠΟΛΟΓΙΑ
«από του φοβερού
βήματος...»

Εκδόσεις
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ»

ΜΟΥΣΙΚΙ1

□ □ □ Η μπάντα των Blues Bro
thers θα δώσει μία παράσταση στο
Ιβανώφειο
(κλειστό γυμναστήριο
If
Γ.Σ.
Ηρακλής)
Θεσσαλονίκης
ιήΡ)
στις 1.11 και δύο παραστάσεις στο
Κλαμπ Ρόδον (Μάρνη
) στις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών που
εντάσσονται στον κύκλο fV.A. M o
zart, έχουν προγραμματισθεί για
το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νο
εμβρίου: Στις 5 και 7.11 το Cost
Fan Tutte στις 8 και 9.11 η Συμ
φωνική Ορχήστρα Βουδαπέστης
και στις 14 και 15.11 το ρεσιτάλ
Δημ. Σγούρου.

Έχουν γραφεί πολλά χρονικά από τα χρό
νια του Εμφυλίου στην Ελλάδα.
Η μαρτυρία του Γ.Σ. Δημητράκου είναι,
ίσως, η συγκλονιστικότερη.
Μάθημα μνήμης και ήθους.

0
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Ε ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Η Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο Σ 1990 -91: Ο Α Π Ο Λ Ο Γ ΙΣ Μ Ο Σ
ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟΣ
καιρός που έκλεισε η
εικαστική περίοδος
Σ επ τέμ βρ η ς 90 Ιούλης 91.
ΕΧΕΙ «ζεσταθεί» κιόλας η νέα
περίοδος. Διάφοροι λόγοι (τα
ξίδια, πολιτική, ασθένειες κ.ά.)
εμπόδισαν την ερευνητική κινη
τοποίησή μου σε περιοχές πέρα
κι’ από την άμεση της Αθήνας.
Έτσι από 472 (436*) εκθέ
σεις για τις οποίες έλαβα προ
σκλήσεις επισκέφθηκα μόνο τις
197 (143*) —και έγραψα στο
ΑΝΤΙ για 63 (34*), όχι βέ
βαια για ισάριθμους καλλιτέ
χνες, αφού μερικές ήταν ομαδι
κές. Δεν κατόρθωσα να επισκεφθώ καμιά από τις 29 της Θεσ
σαλονίκης, ενώ από της Π ά
τρας τις 5 είδα και τις 2 έγρα
ψα, και από του Ηρακλείου τις
2 και έγραψα για την μία.
Μ ’ εξαίρεση τις εκθέσεις
Ζ ογγολοπούλου, Λοϊζίδου,
Παπαφιλίππου, Χατζηαργυρού
και της «ομάδας 4 + » δεν μπο
ρώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα.
Παρακαλώ όλες τις γκαλερί,
φορείς κ.τ.λ. να συνεχίσουν να
μου στέλνουν τις προσκλήσεις
τους (στην προσωπική μου
διεύθυνση) παρά τα αυξημένα
τέλη. Είναι χρήσιμα όχι μόνο
για ενημέρωση κάθε στιγμής
για την επίδοση του κάθε καλ
λιτέχνη, αλλά και για την σύν
θεση μιας συνολικής εικόνας της
εικαστικής δραστηριότητας μέ
σα στον τόπο, κι ας μην τις έχω
επισκεφθεί όλες, από πρακτικήν
αδυναμία, κι ας μην έχω γρά
ψει για όλες, από έμμεση, σιω
πηρή κριτική.
Στην περίοδο αυτή είδαμε να
κλείνουν η Γκαλερί t και η μι
κρή σεμνή Γκαλερί «Αθήναιον»
στο ξενοδοχείο Ιντερκοντινένταλ και τον θάνατο της συμπα
θούς ιδιοκτήτριάς της Νόρας
Σταματιάδη, το άνοιγμα στην
οδό Στουρνάρη του «Αέναου»
καθώς και του «Πολύπλανου»
στην οδό Λυκαβηττού, την με
ταφορά του Κρεωνίδη σε νέους
άνετους χώρους, την αλλαγή ι
διοκτησίας και προπαντός ονό
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ματος του παλιά γνωστού
«Τρίτου Ματιού» σ’ ένα πιο
κοινότοπο όνομα, να αδρανούν
ουσιαστικά το Βρετανικό Συμ
βούλιο και η «Κάζα ν τ’
Ιτάλια». Εδώ πρέπει να ση
μειώσω και πάλι το μεγάλο
πλήγμα για τον κόσμο των τίτ
χνών που αποτέλεσε ο θάνατος
του Ασαντούρ Μπαχαριάν, Ή
« Ωρα» συνεχίζει με θάρρος το
έργο του.
Θα πρέπει κάποτε να βρεθεί
ο χώρος και ο χρόνος να μελε
τηθεί το φαινόμενο της πληθώ
ρας των γκαλερί και άλλων
χώρων έκθεσης (πάνω από 60
μόνο στην περιοχή της Αθή
νας) , του πολλαπλασιασμού
των αιθουσών δημοπρασιών.
Πέραν του Μιχαλαριά λει
τουργούν άλλες δύο τουλάχι
στον με άνισης ποιότητας και
γνησιότητας έργα, τα περισσό
τερα σύγχρονων νεοελλήνων
καλλιτεχνών, του πλήθους που
προσφέρονται για πούλημα,
των τιμών στις οποίες που
λιούνται, και να συσχετισθούν
τα φαινόμενα αυτά με τις αντί
ξοες οικονομικές συνθήκες στον
τόπο, που σε πρώτην όψη δεν ε
πηρεάζουν την διακίνηση των
έργων — δεν μιλάω για την πα
ραγωγή που αυξάνεται γεωμε
τρικά. Ας ήταν μόνο η άνοδος

• Σ τις 11 Νο«μβρίου ιινβ ι τ« »γκαίνια της πρώτης ιντός
Ελλάδος, μ«ταθ*νάτιας έ κ θ ο η ς του γνωατού ίλληνα ζωγράφου της
διασποράς Μάριου Πράσινου που διοργανώνιι η γχα λιρ ί Τιτάνιουμ
(Β«α. Κωνσταντίνου 44). Τα έργα ανήκουν στην »νότητα «Δέντρα»

της ποιότητας ανάλογη.
Στον δημόσιο, και μη εμπο
ρικό τομέα:
Εθνική Πινακοθήκη: Η πο
ρεία ανασυγκρότησής της δυ
στυχώς ανακόπηκε, με την ανε
ξήγητη, απότομη αλλαγή της
διευθύντριας, που μόλις είχεν
αρχίσει μ* επιτυχία, όπως φαί
νονταν, το έργο της καταγρα
φής (πρώτη φορά) και επανέκθεσης των συλλογών. Η άτυχη
Πινακοθήκη διανύει τώρα νέα
περίοδο εκκρεμότητας, αναμο
νής και μηχανορραφιών σε όλα
τα υπηρεσιακά επίπεδα. Έτσι
κατόρθωσε να παρουσιάσει μια

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Ο παραπάνω απολογισμός κΓ ας μην δημοσιεύθηκε σε προη
γούμενα τεύχη του ΑΝΤΙ, από έλλειψη χώρου, κρατάει πεστεύω την επικαιρότητά του.
Στο μεταξύ συνεχίστηκε το κυνήγι της σπίθας γνησιότητας
μάλλον παρά αριστουργημάτων, τεχνικής αρτιότητας ή δεξιοτεχνίας. Από τις 18 ατομικές εκθέσεις που έχω δει ώς σήμερα
και τις δύο ομαδικές (μία κεραμικής, μία γλυπτικής) εντόπισα
πιο έντονα την σπίθα να λαμπυρίζει σε δύο πρώτες ατομικές:
στις δίχως προσποίηση και αξιώσεις ζωγραφικές αντιδράσεις
της Α ννα ς Φ ιλίνη (γ.1945) στο νησιώτικο τοπίο του Αι
γαίου (Πολύπλανο ώς 26.10) και στης Μαρίας Γκύλλη (γ.
1955) τις γεμάτες ποίηση φωτογραφίες (Κέντρο Σύγχρονης
Τέχνης Τονντα ώς 26.10). Της Μαρίας Βογιατζόγλου
(γ.1936) παρουσίασα ο ίδιος τα καινούρια κεραμικά γλυπτά
(Κρεωνίδης ώς 31.10) και στου Βαλέριου Καλούτση τις
«Διαβρώσεις» («Δεσμός» ώς 31.10) ξαναβρήκα την πετυχη
μένη αλλά κάπως άχαρη, στεγνή εμμονή του, ηθελημένη υπο
θέτω, στην απόδοση «της ύλης και της φθοράς της».
Α. Ξ.

μόνο αξιόλογη ατομική έκθεση,
την αναδρομική του Νίκου Νι
κολάου, και δύο ομαδικές, των
νέων αποκτημάτων της (κι’ αυ
τή για πρώτη φορά) και των τε
λειόφοιτων της ΑΣΚΤ.
Δ ήμος Αθηναίων: Η Δημο
τική Πινακοθήκη και το Πάρχο
Ελευθερίας έδειξαν αξιόλογη
δραστηριότητα, όπου ξεχώρι
σαν η αναδρομική Βάσως - Κα·
τράκη και η ελληνική συμμέτο
χη στην 5η Μπιεννάλε Νέων
της Βαρκελώνης.
Για την φετινή περίοδο θα
συνεχίσω ν’ αναζητώ όχι αρι
στουργήματα, αλλά να επιση
μαίνω κατά προτεραιότητα τις
περιπτώσεις νέων πρωτοεμφανιζόμενων, εφόσον διακρίνω ατο
έργο τους μια σπίθα γνησιότη
τας. Παρά με την προσπάθεια
να καλύψω όλο το πλήθος των
εκθέσεων, θ’ ασχοληθώ πιο πο
λύ με μιαν τάση που άρχισα να
διακρίνω από πέρυσι, και θα το
νίζεται πιστεύω παραπάνω όσο
προχωρεί αυτή η τελευταία δε
καετία του αιώνα μας, όχι προς
την εύρεση νέων, πρωτότυπων
σχημάτων, συνθέσεων ή κατα
σκευών, αλλά προς την εμπέ
δωση σε όσους συμπληρώνουν
τα 60 τους μιας προσπάθειας
προς την εμβαθυμένη επεξεργα
σία των κεκτημένων τους ύφους
και τρόπων τεχνικής σαν να έ
χουν φτάσει στην οροφή της δη
μιουργίας τους.
Αλέξανδρος Ξύδης
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ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΥΔΙΑ
Κάτω απ’ τη ροδακινιά καθόταν ένας
Που ήθελε ν’ αγαπήοει ξανά.
Να του πάμε ένα πανέρι με κλωσόπουλα.
Να του πάμε το πληγωμένο κουνέλι.
Και με το χέρι μας μέσα στα μαλλιά του
Ν α του πούμε τις συμβουλές της αγάπης.
Τη νύχτα να’ σαι ανήσυχος για κείνη.
Να κρατάς στο προσκέφαλό της
Την κουδουνίστρα των στεναγμών.
Κάθε μέρα να λιώνεις για χάρη της
Τρία ζευγάρια σιδεροπάπουτσα.

Ό ,τι θέλει να μην της δώσεις
—Εσύ δεν είσαι φτωχός, μα πλούσιος—
Παρά, όσα δε βάζει ο νους της.
Και πάλι εσύ να χρωστάς
Ώ ς το θάνατο.
Κι αν ποτέ δεν έρθει,
Τότε να βάλεις τα καλά σου.
Τότε ρίξε στραβά το καπέλο σου
Κι έλα εδώ, στην αμμουδιά, το βραδάκι,
Να βλέπουμε όλη νύχτα από πάνω μας
Το βασιλικό φεγγάρι.

U προσευχή τον αναιδούς (εκδ. Καστανιώτη), Δήμητρα X. Χριστοδούλου, Αθήνα 1991

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΙΚΑ

Η αμερικανική πρωτοπορία
; Peter Bien
; K azantzakis: P o litic s o f th e S p irit
(Princeton U n iv e rsity P re ss) 1989

a
V· Εδώ και δύο χρόνια κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες
4! Πολιτείες μία ακόμη μελέτη του γνωστού νεοελληνι
στή P e te r B ien. Πρόκειται για μια νέα σειρά δημο3" σιευμάτων στον χώρο των Νεοελληνικών Σπουδών
ν του P rin ceto n υπό την αιγίδα του κληροδοτήματος
Stanley J. Seeger. Η μελέτη αυτή του P e te r Bien πέρασε χωρίς προσοχή από τον ελληνικό τύπο, όπως δυ^ στυχώς περνάει και ο Καζαντζάκης, όσον αφορά τις
^νεοελληνικές σπουδές. Με αυτό θέλουμε να πούμε ότι
$ σπανίζει στα προγράμματα των ελληνικών πανεπιστη
μ ί ω ν , τα δέκα τελευταία χρόνια — όπου η νεοελληνι
κ ή λογοτεχνία κυριαρχεί στο χώρο των φιλολογικών
;οιίίσπουδών— να βρει κανείς κάποιο μάθημα που έχει ως
^ επίκεντρο το έργο του Ν. Καζαντζάκη. Ομολογουμέ() Νίκος Καζαντζάκης
ι^νως, ουδέποτε ο Καζαντζάκης έλκυσε τη νεοελληνική
'^κριτική· αντίθετα στο εξωτερικό θεωρείται ο πιο ση- νοδιάστατα πρόσωπα. Ο P e te r Bien έρχεται να ανα
^μαντικός Έλληνας λογοτέχνης. Μια ικανοποιητική ε- τρέφει αυτή την άποψη· παρουσιάζει τον Καζαντζάκη
^,ξήγηση για το φαινόμενο αυτό δεν θα ήταν καθόλου ως φιλόσοφο με συγκροτημένες ιδέες* επίσης αφήνει να
^εύκολη. Σε γενικές γραμμές φαίνεται πως αρκετοί νοηθεί πως είναι φυσικό τα πρόσωπα να είναι αυτά που
^ ■Έλληνες κριτικοί δυσανασχετούν με την καζαντζακι- είναι, αφού κυριαρχούνται από τις ανέλεγκτες δυνά
μ ή λογοτεχνία, όχι απλώς για τη σχέση της με τη φι μεις που κρατάν σε αφύπνιση τους πιστούς και τους ι
λ ο σ ο φ ία (γιατί ένα μεγάλο μέρος της νεοελληνικής δεολόγους.
Η παρούσα μελέτη του P e te r Bien καλύπτει την
^λογοτεχνίας έχει τις ίδιες φιλοσοφικές καταβολές και
^συγγένειες), αλλά γιατί θεωρούν ότι-ο Καζαντζάκης πρώτη περίοδο μέχρι την τελική μορφή της Οδύσσειας
(^χρησιμοποιεί τυχαία και περιστασιακά τις μεγαλό το 1938. Στον πρόλογο υπόσχεται ο μελετητής ότι θα
σχημες ιδέες των φιλοσόφων, καταλήγοντας — έτσι ολοκληρώσει την υπόλοιπη δραστηριότητα του Κα
, ^ραίνεται να πιστεύουν— σε υπερμεγεθυσμένα και μο ζαντζάκη με έναν ακόμη τόμο. Αυτό που προέχει εδώ
j f*

Λ

Υπάρχει, λοιπόν, ποίηση;
«Προσπαθώντας κυρίως τη
νύχτα / να οργανώσει
μιαν επαρκή απάτη / ο
ποιητής / εκτίθεται στην
αθωότητα του πέλματος /
ενός ανύπαρκτου θεού».
Θεοτόκης Ζερβός,
Εθελοντική κάθοδος (εκδ.
Έψιλον), 1991.
Φρίντριχ Ένγκελς, Ο
πόλεμος των χωρικών
στη Γερμανία (εκδ.
Σύγχρονη Εποχή), 1991.
Μία μελέτη γραμμένη από
τον Ένγκελς το 1850
αποκτά μία «μυστηριώδη»
επικαιρότητα —κατά τους
εκδότες. Ο μεταφραστής
Θανάσης Παπαρήγας
γράφει «ενημερωτικά»: «ο
σημερινός αναγνώστης,
μάρτυρας και θύμα του
ολοκληρωτικού
αντιδραστικού εκφυλισμού
της αστικής κοινωνίας
στην περίοδο της ιστορικής
της σήψης, δεν μπορεί να
μη γελάσει με την σκέψη
ότι υπάρχουν, ασφαλώς,
και χειρότερα, πολύ
χειρότερα». Δεν μας λέει,
όμως, τίποτα για τα
κλάματα του σημερινού
αναγνώστη, μάρτυρα και
θύματος του (ας μη
χαρακτηρίσω) εκφυλισμού
της σοσιαλιστικής
κοινωνίας...
Χάθηκαν τα αστυνομικά
μυθιστορήματα; Ο
χαρτοκόπτης κάνει στροφή
στην παραλογοτεχνία;
Ψάχνοντας για έναν
ιδιότυπο συνδυασμό
ιστορίας και μύθου
ξεχώρισα το βιβλίο του
Νάννι Μπαλεστρίνι, Ο
εκδότης, σε μετάφραση
της Έφης Καλλιφατίδη
(εκδ. Γνώση, 1991).
Πρόκειται για την ιστορία
του ιταλού εκδότη, ιδρυτή
της οργάνωσης «Ομάδες
αντάρτικης δράσης» Τζιαν
Τζιάκομο Φελτρινέλλι,
που βρέθηκε σκοτωμένος
το 1972 στο Μιλάνο· μία
πραγματική ιστορία
γραμμένη με τον τρόπο
του «νέου
μυθιστορήματος». Η
ιδιότυπη αφηγηματική
μέθοδος συνδυάζεται με τα
ιστορικά συμβάντα και η
σύνθεση αυτή δημιουργεί
ένα εκπληκτικό
αποτέλεσμα...
Ως μου φαίνεται!
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Αρχαία Θέρμη;
Θεσσαλονίκη; Μια πολύ
ενδιαφέρουσα και
εκλαϊκευτική εργασία του
Ντίνου Χριστιανόπουλου,
Η αρχαία Θέρμη και η
ίδρυση της Θεσσαλονίκης
(1000 - 315 π.Χ.) (εκδ.
Σκυτάλη, Θεσσαλονίκη
1991) φανερώνει, από
άλλο δρόμο αυτή την
φορά, την γόνιμη εμμονή
του ποιητή για την πόλη
του. Η έκδοση,
καλαίσθητη και
προσεγμένη, είναι η
πρώτη που πραγματοποιεί
το Τμήμα
Βιβλιοθηκονομίας του
Τ.Ε.Ι.Θ.· μια προσπάθεια,
που αναρωτιέμαι αν έχει
όμοιά της!
Βιβλία όπως Ο σκοτεινός
λαβύρινθος του Λώρενς
Ντάρελ (εκδ. Άγρωστις,
1991) βρίσκουν την
αρμόζουσα θέση τους
—έστω και με
καθυστέρηση— στην
ελληνική γλώσσα, με την
ωραία μετάφραση της
Λίλυς Εξαρχοπούλου και
την επιμελημένη έκδοση
(εξώφυλλο: Αλέξανδρου
Ισαρη, επιμέλεια: Σούλα
Παπαϊωάννου). Ο Ντάρελ
με τις «ελληνικές» του
ιστορίες, που ενδύουν τις
υπαρξιακές αγωνίες των
ηρώων του, είναι πάντα
ελκτικός
μυθιστοριογράφος, καθώς
η περιπέτεια δράσης δεν
αμελεί την περιπέτεια της
ψυχής.
Γ ια τις κινέζικες
ζωγραφιές αλλά και για
τον κινέζικο τρόπο που
διαπερνά μιαν αστυνομική
ιστορία, βασισμένη σε
αυθεντικές υποθέσεις της
αρχαίας Κίνας,
Δολοφόνοι και χρυσάφι
του Robert van Gulik
(εκδ. Θεμέλιο, 1991)
αξίζει να δούμε (και να
διαβάσουμε) αυτό το
βιβλίο: αληθοφάνεια και
εξωτισμός σε διαρκή
σύμπραξη.
Δεν είναι μόνον οι
κινέζικες αστυνομικές
ιστορίες που με
απασχολούν προσφάτως
αλλά και οι μεσαιωνικές:
Ελις Πίτερς, Το
πανηγύρι τον Αγίου
Πέτρου (εκδ. Αγρωστις,
1991). Να αρχίσω ν’
ανησυχώ;
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και καθιστά τη μελέτη μοναδική, είναι η πληρότητα
με την οποία εξετάζει το σύνολο της ιδεολογικής εμπέ
δωσης του Καζαντζάκη· παράλληλα, παρουσιάζει,
για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, διευκρινιστικές ε
πεξηγήσεις των αντίστοιχων φιλοσοφικών θέσεων του
William James, του Nietzsche, του Bergson, του
Kant, που είχαν επηρεάσει τον Καζαντζάκη· επίσης
για τον ίδιο λόγο κάνει εμπεριστατωμένες αναφορές
στο Βουδισμό, στον Υπαρξισμό και στη Μαρξιστική
θεωρία.
Ο Καζαντζάκης, σύμφωνα με τον Peter Bien, κινεί
ται με άνεση στον ευρύ αυτό φιλοσοφικό χώρο και όχι
ως ενθουσιώδης φιλοπερίεργος, αλλά ως γνήσιος διανοητής. Οι διαφοροποιήσεις και οι εξελίξεις της σκέ
ψης του Καζαντζάκη δεν αποτελούν σπασμωδικές και
τυχαίες ανακατατάξεις. Στην ουσία ο Peter Bien μας
λέει πως οι διαφοροποιήσεις του Καζαντζάκη είναι ένα
φαινόμενο «αλλοτροπισμού», δηλαδή διαφορετικών
μορφών εξωτερίκευσης των ίδιων και των αυτών θέσε
ων. Το φιλοσοφικό όραμα του Καζαντζάκη αποκαλύ
πτει ότι έχουμε να κάνουμε με έναν αξιόλογο πολιτικό
φιλόσοφο. Η ιδέα του μετακομμουνισμού που εισηγείται στην Ασκητική (1924) αποτελεί την ουσία του ο
ράματος — μια προφητική «κραυγή» που πρώτος ο
Καζαντζάκης είχε την διεισδυτικότητα να διαπιστώ
σει. Στα αλλεπάλληλα ταξίδια που πραγματοποιεί
στην Σοβιετική Ένωση την δεκαετία του 1920, επιζητά να αλλάξει τις βάσεις της κομμουνιστικής θεωρίας
και να επηρεάσει τους ίδιους τους πρωτεργάτες της, ό
σο ουτοπιστικό κι αν φαίνεται κάτι τέτοιο.
Η μελέτη του Peter Bien έμμεσα καλεί όλους εκεί
νους που ασχολήθηκαν με την ποιητική των Σεφέρη,
Σικελιανού και Ελύτη μέσα στο κύμα του Υπερρεαλι
σμού, να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους και να ανα
γνωρίσουν την πρώιμη συμβολή του Καζαντζάκη. Ο
αντί - διανοουμενισμός του Σεφέρη που στον Διάλογο

με τον Τσάτσο παρουσιάζεται ως αυθαιρεσία και υπεκ
φυγή, φαίνεται να έχει μια αξιοπρόσεκτη συγγένεια με
την επιχειρηματολογία της εποχής του 1910 του Κα
ζαντζάκη. Με την επιρροή του Bergson ο Καζαντζά
κης αποφαίνεται πως ο εσωτερικός κόσμος αποτελείται από αιτίες που δεν φέρνουν τα ίδια αποτελέσματα,
γιατί ποτέ μια αιτία δεν επαναλαμβάνεται ακριβώς η
ίδια (Bien, σ.44)· επίσης η μεταφυσική αναζητά το
ενστικτώδες όραμα της πραγματικότητας πέρα από
τις παραμορφώσεις της διάνοιας (Bien, σ.46). Το τυ
χαίο, με άλλα λόγια, που επικαλείται ο Σεφέρης στο
Διάλογο, έχει απασχολήσει τον Καζαντζάκη τριάντα
χρόνια πριν. Οι φιλοσοφικές διαπιστώσεις του Καζαν
τζάκη έχουν αγνοηθεί από την νεοελληνική κριτική
και η μελέτη του Peter Bien, έμμεσα, δείχνει πως οι
θεωρητικές προστριβές της δεκαετίας του ’30 αποτε
λούν απλώς την αναζωπύρωση μιας παλαιάς φλόγας.
Στο χώρο των νεοελληνικών σπουδών η μελέτη του
Peter Bien αποτελεί το Magnum Opus της καζαντζακικής κριτικής. Θέλουμε όμως να εκφράσουμε μια κά
ποια επιφύλαξη για τον τρόπο με τον οποίο υπονοεί
ται, εδώ, ότι ουδέποτε ο Καζαντζάκης υπήρξε καθα
ρός κομμουνιστής, αφήνοντας να νοηθεί πως τα στοι
χεία που προσδιορίζουν έναν κομμουνιστή είναι σαφή
και ανταποκρίνονται σε όλες τις περιπτώσεις ισόμορ
φα, από τον εργάτη στο διανοούμενο. Επίσης η από
πειρα του Καζαντζάκη να αντιμετωπίσει τη φιλοσοφι
κή σκέψη στο σύνολό της και να επιδιώξει το πάντρεμα
των αντιθέσεων, όπως λόγου χάρη Marx, Nietzsche
και Bergson, ίσως να μην είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτη
ριστικό που αποκαλύπτει την καζαντζακική εμβρίθεια·
είναι το χαρακτηριστικό της εποχής της αρχής του
αιώνα, από τον Κωνσταντίνο Χατζόπουλο και τον
Γιάννη Καμπύση μέχρι τον Αλέξανδρο Παπαναστα
σίου και τον Ιωνά Δραγούμη.
X . Δ . Γουνελάς

Λογοτεχνία και Ιστορία
Βασιλική Παπαγιάννη,
Κυράνω
(εκδ. Νεφέλη), Αθήνα 1991
Η Κυράνω είναι το πρώτο μυ
θιστόρημα της Βασιλικής Παπαγιάννη η οποία έχει εκδόσει στο
παρελθόν συλλογές διηγημάτων.
Πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη η
Κυράνω επιδέχεται πολλές και
διαφορετικές αναγνώσεις. Για την
παρούσα σύντομη προσέγγιση επέλεξα τρεις έννοιες που μπορούν να
μας χρησιμεύσουν ως άξονες: λο
γοτεχνία, γυναίκα, ιστορία. Συ

σχετίζονται μεταξύ τους και δη
μιουργούν τρία ζευγάρια: λογοτε
χνία - γυναίκα, λογοτεχνία - ιστο
ρία, ιστορία - γυναίκα.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να
μιλήσει κανείς για τη λογοτεχνία,
περισσότερο ή λιγότερο θεωρητι
κοί. Θα σταθώ σε μερικές μόνο ι
διότητες της λογοτεχνίας που μας
υπενθυμίζει έντονα η Κυράνω.

Πρώτον, η ανάγκη για συγγραφή
λογοτεχνίας είναι αναπότρεπτη,
ορμητική και δεν έχει κανένα άλλο
κίνητρο. Δεύτερον, η λογοτεχνία
είναι μια κατάδυση αυτογνωσίας,
τόσο για τον συγγραφέα, όσο και
για τον αναγνώστη. Στην περί
πτωσή μας, η Κυράνω είναι η μη
τέρα της συγγραφέως κι αυτό από
μόνο του μας οδηγεί στην παρατή
ρηση ότι η ενασχόληση με την μη-

τέρα είναι στην πραγματικότητα
βύθισμα σε ένα μεγάλο κομμάτι
του εαυτού μας. Τρίτον, σπουδαίο
ρόλο στη λογοτεχνία παίζει η λει
τουργία της μνήμης. Ο συγγραφέ
ας αντλεί κατά κύριο λόγο από
τον αχανή χώρο των αναμνήσεών
του. Ποτέ δεν γράφεται κάτι τη
στιγμή που συμβαίνει· πάντοτε
γράφεται μετά και η απόσταση
του χρόνου της δράσης από το
χρόνο της γραφής είναι μεγάλη
και πολυσήμαντη. Η βοήθεια της
ψυχανάλυσης και που δεν είναι ε
δώ η στιγμή να την αναλύσουμε.
Εκείνο που πρέπει να τονιστεί εί
ναι ότι η συγγραφική μνήμη είναι
μια διαμεσολαβημένη μνήμη.
Πολλά έχουν αλλάζει εν τω μετα
ξύ, οι ίδιες οι κατασκευαστικές α
νάγκες του μυθιστορήματος έχουν
επιβάλει άλλωστε κάποιες επιλο
γές.
Στην Κνράνω διαβάζουμε τη
ζωή μιας γυναίκας μέσα από τα
μάτια μιας γυναίκας. Γυναίκα
συγγραφέας δεν σημαίνει κατ’ α
νάγκην και γυναικεία οπτική. Γυ
ναικεία οπτική σε ένα λογοτεχνικό
έργο θεωρούμε ότι υπάρχει όταν ο
αφηγητής όχι μόνο βλέπει τα
πράγματα από την οπτική γωνία
μιας γυναίκας, αλλά προσπαθεί να
αναδείξει εκείνες τις ευαισθησίες κι
εκείνη την ψυχολογία που την δια
φοροποιούν από τους ανδρικούς
χαρακτήρες του βιβλίου. Έχουμε
δηλαδή μία αντιδιαστολή, αντιπα
ράθεση και σύγκρουση καμιά φορά
ανάμεσα στην γυναικεία και την
ανδρική νοοτροπία στο βιβλίο.
Χωρίς αμφιβολία, η Κνράνω
είναι ένα βιβλίο με γυναικεία οπτι
κή. Βασικά χαρακτηριστικά της:
το σκύψιμο στην γυναικεία καθη
μερινότητα που είναι τόσο παραμελημένη αλλά ταυτόχρονα τόσο
σημαντική για την γυναικεία ψυ' χολογία. Ο διαφορετικός τρόπος
' αντιμετώπισης της γυναικείας ο
μορφιάς. Η γυναικεία ομορφιά αν" τιμετωπίζεται από τη μεριά της
: γυναίκας, ως στοιχείο κοινωνικής
καταξίωσης στα μάτια του άντρα,
' αλλά και ως αιτία μεγαλύτερης υi- ποδούλωσης σ’ αυτόν. Το βασικο
ί τερο όμως χαρακτηριστικό της γυ

ναικείας οπτικής είναι οι αποστά
σεις που παίρνονται από τους άν
τρες. Η Κυράνω από μικρή συνει
δητοποιεί τις διαφορές της αλλά
και την υποταγή της στον πατέρα,
τον αδελφό, τον σύζυγο. Φαινομε
νικά ζει μια κοινή ζωή, όπως όλες
οι γυναίκες, ακολουθώντας την
μοίρα της και εκτελώντας στο α
κέραιο το καθήκον της απέναντι
στην οικογένεια. Ωστόσο, ζει μια
δεύτερη, εσωτερική ζωή, όπου ε
ξελίσσεται το νήμα της συνείδησής
της, όπου χαλκεύει την ελευθερία
και την ανεξαρτησία της, όπου ζει
τελικά το όνειρο. Βοηθός της στο
εσωτερικό αυτό ταξίδι είναι η λο
γοτεχνία. Η Κυράνω διαβάζει με
πάθος σε όλη τη διάρκεια της ζωής
της. Βλέπουμε εδώ ένα βασικό
χαρακτηριστικό της γυναικείας
ψυχολογίας, τη διφυία, την συνύ
παρξη δύο βιωματικών επιπέδων,
εξίσου έντονων. Τελικά, η λογο
τεχνία δεν δίνει απλώς στη γυναι
κεία φωνή ένα βήμα για να εκφρα
στεί, αλλά τη δυνατότητα να ξεπεράσει τον ίδιο της τον εαυτό. Να
ξεπεράσει δηλαδή τους περιορι
σμούς της ατομικότητάς της, της
μονομέρειάς της και να γίνει μια
καθολική φωνή που αγγίζει οποιονδήποτε αναγνώστη και τον
φέρνει κοντύτερα στην ανθρώπινη
ψυχή.
Η λογοτεχνία πάντοτε είχε
στενή σχέση με την ιστορία και η
σχέση αυτή έχει αποτελέσει αντι
κείμενο πολλών συζητήσεων. Ει
δικά το μυθιστόρημα είναι ένα εί
δος που συνδέθηκε από τη γέννησή
του με την ιστορία. Στην Κνράνω
η ιστορία κάνει έντονη την παρου
σία της με δύο μορφές: η πρώτη
μορφή είναι η παρουσία ιστορικών
γεγονότων. Η απελευθέρωση της
Θεσσαλίας από τους Τούρκους, η
κήρυξη του Β' Παγκοσμίου Πολέ
μου, η Κατοχή, η απελευθέρωση.
Η δεύτερη μορφή είναι η παρουσία
ιστορικών διαδικασιών. Στο βι
βλίο κυριαρχούν δύο ιστορικές
διαδικασίες που έχουν σφραγίσει
την νεοελληνική ιστορία. Η εγκα
τάσταση των νομάδων βοσκών σε
αγροτικές καλλιέργειες και, στις
επόμενες γενιές, η μετακίνηση α
γροτικών πληθυσμών προς τις πό

λεις.
Δύο δικαδικασίες που σε ένα
λογοτεχνικό έργο, βέβαια, παρου
σιάζονται από την πλευρά των ψυ
χολογικών επιπτώσεών τους και
ιδιαίτερα μέσα από τη γυναικεία
ματιά. Ποιο είναι όμως το γυναι
κείο κάτοπτρο μέσα από το οποίο
περνά η ιστορία στην Κνράνω ;
Ποιος είναι με άλλα λόγια ο τρό
πος που βλέπει μια γυναίκα την ι
στορική και κατά συνέπεια την πο
λιτική πραγματικότητα; Το πρώ
το που πρέπει να τονιστεί είναι ότι
δεν υπάρχει στον τρόπο αυτόν κα
μιά αφαίρεση, καμιά θεωρητικο
λογία, καμιά αοριστία. Βασίζεται
πάντα στο συγκεκριμένο, στο επί
πεδο της άμεσης βιωματικής εμ
πειρίας. Η Κυράνω σε καμιά περί
πτωση δεν εκφράζει γενικές γνώ
μες και απόψεις ούτε για το ιστο
ρικό παρελθόν ούτε για το τι πρέ
πει να γίνει στο παρόν. Τα γεγο
νότα και οι ευαισθησίες της απέ
ναντι στην Ιστορία μένουν στο επί
πεδο της πραγματικής, της καθη
μερινής ζωής και, πολύ περισσότε
ρο, περνάνε μέσα από το σώμα
της, το δικό της όσο και των άλ
λων γυναικών. Η ζωή των νομά
δων δίνεται μέσα από έναν τοκε
τό, ο πόλεμος μέσα από το σπίτι
που γκρεμίζεται και ξανακτίζεται
με τα ίδια τα χέρια της Κυράνως,
η Κατοχή μέσα από τους βιασμούς
γυναικών, αλλά και η απελευθέ
ρωση μέσα από την εκδίκηση των
γυναικών. Η Κυράνω δεν έχει κα
θόλου γνώσεις ιστορίας σε σύγκρι
ση με τον αδελφό της που, αν και
σπουδαγμένος φιλόλογος, είναι
φιλοναζιστής. Ωστόσο αισθάνεται
ένα βαθύ σεβασμό προς τους νε
κρούς αγωνιστές, προς το αίμα
που χύθηκε για να απελευθερωθεί
η γη τους και ο σεβασμός αυτός
καθοδηγεί τις επιλογές της στο
παρόν.
Η Κνράνω κατέχει μια αξιο
πρόσεκτη θέση τόσο στο χώρο της
γυναικείας λογοτεχνίας όσο και
στο χώρο του ιστορικού μυθιστο
ρήματος. Πέρα όμως από αυτό,
είναι ένα άρτιο λογοτεχνικό έργο
που πετυχαίνει στο ακέραιο τους
στόχους που έθεσε στον εαυτό του.
Ν έτα ΑποστολίΒου !

Ε ν Σ η τ ε ία , τριμηνιαία
περιοδική έκδοση :—στο
2ο τεύχος, Σεπτεμβρίου
1991, με ενδιαφέρουσα
ύλη, απλή και
συμπαθητική παρουσίαση
των θεμάτων, γέννημα και
θρέμμα των κατοίκων της
Σητείας. Και θυμάμαι
τώρα τον εμπνευσμένο
πρόγονό τους: «Βιτζέντζος
ειν’ ο ποιητής κ’ εις τη
γενιά Κορνάρος / που να
βρεθεί ακριμάτιστος, όντε
τον πάρει ο Χ άρος./ Στη
Στείαν εγεννήθηκε, στη
Στείαν ανεθράφη, / εκεί’
κάμε κ’ εκόπιασε ετούτα,
που σας γράφει».
Ζήτω σας, παιδιά!

Η

δραστηριότητα των
Πανεπιστημιακών
Εκδόσεων Κρήτης έχει
δώσει ώς τώρα πολλές
ενδιαφέρουσες εκδόσεις.
Μία από τις πρόσφατες
προσπάθειές τους, πάντως,
είναι η αξιοποίηση της
νέας ηλεκτρονικής
τεχνολογίας· έτσι έχουμε
στην διάθεσή μας το
πρώτο βιβλίο των
Πανεπιστημιακών
Εκδόσεων Κρήτης
στοιχειοθετημένο εξ
ολοκλήρου σε M a c in to s h .
Πρόκειται για το βιβλίο
του G . Η . H a r d y , Η
α π ο λ ο γ ία ε ν ό ς
μ α θ η μ α τ ικ ό ν (Ηράκλειο

1991). Ένα συναρπαστικό
βιβλίο όχι μόνο για
μαθηματικούς,
καλομεταφρασμένο από
του Δ . Καραγιαννάκη και
Μ. Λάμπρου που
φρόντισαν την έκδοση και
έδωσαν «εκτενή και
ετεροβαρή σχόλια»,
κυριολεκτικά πολύτιμα.
(Kat όχι επειδή είμαι...
μαθηματικώς άσχετος!).
Θ α σταματήσω για λίγο
σε μία ξεχωριστή
παρουσία στην λογοτεχνία
μας: την Γεωργία
Δεληγιάννη Αναστασιάδη. Στο
τελευταίο τεύχος του
Δ ια β ά ζ ω 272 (1 6 .10.91)
μια πολύ περιεκτική
συνέντευξή της δίνει το
στίγμα ενός προσώπου που
με αυταπάρνηση και
διακριτικότητα
αφοσιώθηκε στην ποίηση.

Ο χα ρτο κ ό π τη ς
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7 i Α Ρ Θ Ρ Α αριθμεί το νομοσχέδιο για τα

Π νευματικά Δικαιώ ματα που κατατέθηκε
μόλις την προηγούμενη βδομάδα προς ψήφιση
στην Βουλή από τους υπουργούς Π ολιτισμού
και Δικαιοσύνης. Όσο κι αν η επίσπευσή του,
σύμφωνα μ ε εξακριβωμένες πληροφορίες,
υπακούει στην ανάγκη διαφύλαξης
δικαιωμάτω ν των τιρο'ιόντων μεγάλω ν
κινηματογραφικών εταιρειών των Η Π Α , που
απείλησαν ώς και μ ε εμπάργκο εξαιτίας του
γεγονότος ότι τηλεοπτικοί σταθμοί στην χώρα
μας τιροβάλλουν πειρατικά ταινίες τους χω ρ ίς
να αποδίδουν τα νόμιμα δικαιώματα
(δυστυχώς σε αυτούς τους σταθμούς
συγκαταλέγεται η κρατική E T - 3), το
νομοσχέδιο ήταν αναγκαίο και η ψήφισή του
θα καλύψει ένα σημαντικό θεσμικό κενό που
υπάρχει αυτή την στιγμή στην χώρα μας.
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Μ άλλον η
συμπρωτεύουσα
έκλεψε την
παράσταση. Τα
ογδοντάχρονα
του Οδυσσέα
Ελύτη θα
τιμηθούν με
σειρά
εκδηλώσεων
στην
Θεσσαλονίκη με
πρώτη, την
ομιλία του
ιταλού
καθηγητή
Μάριο Βίττι
—τίτλος «Ο
ποιητής και ο
μέθοδοι της
μνήμης». Εμείς
θα αρκεστούμε
στην ποιητική
συλλογή που
κυκλοφορεί
αύριο.

ΣΤΙΣ 33 Κ Α ΙΓΕΣΑ Ι...
Στενό ...μαρκάρισμα κά
νει η Επιτροπή Επιχορη
γήσεων στους θιάσους του
ελεύθερου θεάτρου. Παλαιότερα, είχαμε A και
Β’ κατηγορίας συντάξεις
λογοτεχνών, ακόμη πρώ
το και δεύτερο κρατικό
βραβείο λογοτεχνίας. Ο 
μως αγανάκτησαν οι εν
διαφερόμενοι και τα κα
ταργήσαμε. Επανερχόμα
στε λοιπόν με την ομαδο
ποίηση των θεάτρων: τα
μεγάλα και τα ερασιτεχνι
κά.

Πρώτος παίκτης από
τους καλύτερους που κιν
δυνεύει να αποκοπεί, ο Λ .
Β ο για τζή ς και η παρά
σταση « Ρ ίτ ε ρ , Ν τ έ ν ε ,
Φ ο ς » . Σχεδόν ένα χρόνο
την ετοίμαζε με υπομονή
και επιμονή, την άνοιξη
πρόλαβε και την παρου
σίασε. Τώρα, αν θέλει να
συμμετέχει στον κρατικό
κορβανά, πρέπει να αρκεστεί στον χρυσό αριθμό
των 33 παραστάσεων.
Μόνον έτσι προφταίνει,
μέσα στην χειμερινή πε
ρίοδο, να κατέβει επιθετι-

ECCE P R O VA TU M E S T
Ο συνεργάτης μας Θέμις Μ αγκριώ τη ς μας
ζήτησε να γίνει η ακόλουθη διευκρίνιση,
αναφορικά με το κείμενό του για την
αλληλογραφία του Μότσαρτ που δημοσιεύθηκε στο
προηγούμενο τεύχος. Αφορμή, ευγενικό
τηλεφώνημα αναγνώστη που αμφισβητούσε την
ορθότητα της απόδοσης στα ελληνικά της φράσης
Ecce Provatum est:
« E cce P r o v a tu m est: μικρή «λόγια» ζαβο

λιά. P r o b o ή p r o v o στην μεταγενέστερη με
σαιωνική γραφή: αποδεικνύω ή επιδοκιμάζω.
Και η έκφραση E c c e P r o v a tu m e s t οπωσδήπο
τε μεταφράζεται «Ιδού, απεδείχθη». Πρέπει
να ομολογήσω: παρά το συγγνωστό ενδεχόμε
νο αμφισημίας στην χρησιμοποίησή της από
τον A m a d e u s , μερολήπτησα υπέρ μίας δεύτε ρεύουσας ευρύτερης ερμηνείας της (Ιδού, ευάρεστον εστί).
Τώρα όμως και η κατακλείδα του σημειώ
ματος που αναφέρεται στον γράφοντα αποκτά
πολυσήμαντο νόημα».
I

Παρ ’ όλα αυτά, υπάρχουν συγκεκριμένες
αιτιάσεις για συγκεκριμένα κενά και για εξίσου
συγκεκριμένα «παράθυρα», που καθιστούν όχι
απολύτω ς πλήρες το σχέδιο νόμου. Εξ ου,
άλλωστε, και ο σκεπτικισμός που χαρακτηρίζει
τα καλλιτεχνικά σω ματεία, τα οποία
επιφυλάσσονται να απαντήσουν οριστικά επί
του περιεχομένου του νομοσχεδίου και ζητούν
χρόνο για να τοποθετηθούν επ ’ α υτού..
Α π ό τη μεριά μας, οφείλουμε να επισημάνουμε
ότι ένα τόσο κεφαλαιώδες νομοσχέδιο τιρέπει
ν α είναι όσο το δυνατόν καίριο και να μ η ν
επιτρέπει κενά και αμφισβητήσεις. Το
νομοθετικό σώμα οφείλει αυτό να το λάβει
υπόψιν. Α λ λ ά και τα πνευμ ατικά σωματεία,
παράλληλα, οφείλουν ν α κάνουν σύντομα
εποικοδομητικές τιροτάσεις αποφεύγοντας
κωλυσιεργίες και παρελκύσεις.
κός με ένα νέο ανέβασμα.
Τελικά, κάθε κίνηση προς
αποφυγή της γραφειοκρα
τίας, μας βυθίζει βαθύτερα
σε αυτήν.
ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ. Καλέσαμ ε... λοιπόν τους Ιταλούς
αρχιτέκτονες που πήραν
το πρώτο βραβείο να ανα
θεωρήσουν τα σχέδιά τους
για το Μουσείο της Ακροπόλεως και να περικόψουν
το 30% των χρηστικών
χώρων του.
Και δεν φτάνει μόνο
αυτό: κανείς δεν κάνει πια
λόγο για τις απαλλοτριώ
σεις που πρέπει να γίνουν
στον περιβάλλοντα το
Μουσείο χώρο, όπου βρί
σκονται και οι κατοικίες
πολλών επιφανών Αθη
ναίων.
Βέβαια, σε όλα αυτά
τον πρώτο λόγο έχει το
χρήμα, το οποίο όχι μό
νον δεν περισσεύει στο
κράτος, αλλά δεν το έχει
κιόλας...

κής. Ακούστηκε πως το
πρώτο έργο που θα πα
ρουσιαστεί θα είναι η
«Τραβιάτα» του Βέρντι,
τίποτε δεν είναι επίσημο,
κάποιοι καλλιτέχνες κά
νουν πρόβες, χωρίς να εί
ναι και πολύ σίγουροι ότι
θα πάρουν τους ρόλους.
Εκκρεμεί επίσης και η μεταστέγαση της Λυρικής
στο Δημοτικό θέατρο του
Πειραιά, για την οποία
κανείς δεν μιλάει... Μή·
■πως τελικά, όλα αυτά α·
' ποσκοπούν στην αδρανοποίηση ενός πολυδάπανου
Κρατικού Θεάτρου, προς
χάριν και προς δόξαν της
πολυθρυλούμενης ιδιωτι
κής πρωτοβουλίας;

ΠΟΙΑ ΛΥΡΙΚΗ; Αφού
αποκτήσαμε το Μέγαρο
Μουσικής, ποιος ενδιαφέρεται πια για την φτωχή
μας Εθνική Λυρική Σκη
νή ... Έστω κι αν απορρο
φά τουλάχιστον πεντακό
σια εκατομμύρια δραχμές
τον χρόνο... Αν και έχου
με φτάσει με το καλό στον
Νοέμβριο, τίποτε δεν έχει
ακουστεί για τον προ
γραμματισμό της Λυρι
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΠΟΙΗΣΗ
---------

—

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Κυριάκος Αδανασιάδης

—

-

Τάσος Ροάσσος

Ο τευλευταίος της συντεχνίας

Δώδεκα

(Νουβέλα)

(Μυθιστόρημα)

Γιώργος Σκοάρτης

Τάκης Ελευδεριάδης

Ο πετεινός ή Περί αντικειμένου

Το συμπόσιο της Σελήνης
(Νουβέλα)
#

Γιώργος Κακουλίδης

Αυτά κι άλλα πολλά

Το σύνδρομο του Παρθένη

Αντώνης Σουρούνης

(Αφήγημα)

Πάσχα στο χωριό

Ιωάννα Καρατζαφέρη

(Νουβέλα)

Έσθερ

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 αγκάθι ή Ο Παντελής Βλαστός
(Νουβέλα)

Η Τρίπολη του Πόντου
Γιώργος Μιχαηλίδης

Τα φονικά
(Μυθιστόρημα)
Γιάννης Ξανδούλης

Το ροζ που δεν ξέχασα
(Μυθιστόρημα)
Βάνα Παπαδανασίου

Το σενάριο

ΠΟΙΗΣΗ
Δημήτρης Αλεξίου

Προς Ασωπίαν
Νάντια Βαλαβάνη

Τέλος εποχής
Γιώργος Μοράρης

Συναναστροφές της σιωπής

(Μυθιστόρημα)

Νικόδημος (μοναχός)

Μαρία Πολενάκη

Τα άπαντα της στιγμής

Μη... είμαι ακόμα ζωντανή!

Δήμητρα X. Χριστοδούλου

(Μιυθιστόρημα)

Η προσευχή του αναιδούς

Εκδόσεις Κ αςτανιωτη
Η σύγχρονη εκδοτική παρουσία στα ελληνικά γράμματα
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