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ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ
ΣΤΟ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ τέθηκαν επιτέλους τα θεμέλια μιας νέας ενωμένης Ευρώπης στον
πολιτικό, οικονομικό και νομισματικό τομέα και σημειώθηκαν αξιόλογα βήματά στον
αμυντικό σε βαθμό που να δικαιολογούν την άποψη ότι στα τέλη του αιώνα η όψη της
γηραιάς ηπείρου θα είναι τελείως διαφορετική.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ελλάδα, οι εξελίξεις αυτές είναι περισσότερο από ενθαρρυντικές όχι μόνο γιατί
άλλη εναλλακτική λύση εκτός της ενωμένης Ευρώπης δεν έχει, αλλά γιατί υποχρεώνεται
πλέον εκ των πραγμάτων να αποδεχθεί μία ΠΡΟΚΛΗΣΗ που εξ αντικειμένου μέσα σε
λίγα χρόνια θα καθορίσει το μέλλον της και την επιβίωσή της στον 21ο αιώνα.
ΑΠΟΤΕΛΕΙ αναμφισβήτητη επιτυχία της χώρας η αποδοχή του αιτήματος για ένταξη
στην Δυτικό-Ευρωπαϊκή ένωση. Είναι μία επί πλέον ασφάλεια ζωής που κατάφερε να
διασφαλίσει η χώρα με μικρό συγκριτικά κόστος αν ληφθούν υπόψη όχι μόνον οι χαμένες
ευκαιρίες του παρελθόντος αλλά και τα εμπόδια που ορθώνονταν. Το ταμείο εποχής και
το λεγόμενο τρίτο πακέτο Ντελόρ διασφαλίζουν σημαντική χρηματοδότηση αναπτυξιακών
έργων υποδομής.
ΟΛΑ ΑΥΤΑ αποτελούν μεν θετικές εξελίξεις για τα εθνικά συμφέροντα και την πορεία
της χώρας, αλλά δεν προδικάζουν τίποτα.
Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ για την Ελλάδα συνίσταται στην εφαρμογή μιας μακρόχρονης
πολιτικής με συνέπεια, συνοχή και σταθερότητα που θα της επιτρέψει να συμμετάσχει
ισότιμα στην Ευρώπη του μέλλοντος. Ά λλα περιθώρια δεν έχει. Αν και αυτή την φορά
χαθεί το τραίνο τότε δεν θα ευθύνεται κανείς παρά μόνον εμείς και οι πολιτικές μας
ηγεσίες. Το μέλλον βρίσκεται στα χέρια μας. Δεν υπάρχουν πλέον άλλοθι και καμιά
προσφυγή στην αναζήτηση υπευθύνων στους «κακούς ξένους» δεν πρόκειται να πείσει.
Η ΑΠΟΔΟΧΗ της μεγάλης αυτής πρόκλησης βρίσκει την Ελλάδα σπαρασσόμενη από
πολιτικές διαμάχες, με ανύπαρκτη κοινωνική συνοχή, με κυρίαρχα πολιτιστικά και
κοινωνικά χαρακτηριστικά που κάθε άλλο παρά δείχνουν ότι η χώρα είναι έτοιμη να
αποδεχθεί την πρόκληση και να εργασθεί για την επίτευξη των στόχων. Η μη έγκαιρη
προσαρμογή θα σημαίνει την οριστική περιθωριοποίηση της χώρας.
ΚΑΙ ΕΝΩ όλα αυτά συμβαίνουν στην Δυτική Ευρώπη, όπου το κράτος - έθνος και η
εθνική κυριαρχία εξασθενούν και το κέντρο βάρους των κρίσιμων αποφάσεων μετατίθεται,
αργά αλλά σταθερά σε υπερεθνικά κέντρα και θεσμούς, στο άλλο άκρο του «κοινού
σπιτιού» η αποσύνθεση είναι πλήρης. Η διάλυση της σοβιετικής αυτοκρατορίας είναι
πλέον γεγονός. Πλην της στρατιωτικής δομής ελάχιστα έχουν απομείνει από την πάλαι
ποτέ πανίσχυρη Σ . Ένωση που ούτε κατ’ όνομα πλέον υφίσταται.
ΚΑΙ ΝΑΙ ΜΕΝ οι οδύνες της μετάβασης σε ένα νέο οικονομικό και πολιτικό σύστημα στις
χώρες όπου για 70 χρόνια κυριάρχησε το κομμουνιστικό καθεστώς ήταν προβλεπτές.
Αλλά το πιο σημαντικό αυτή την στιγμή είναι η απειλή εμφυλίου πολέμου κι ενός νέου
ολοκληρωτισμού με ανεύθυνες ηγεσίες που θα θέσουν σε τρομερό κίνδυνο την ειρήνη και
την ασφάλεια της Ευρώπης και όλου του κόσμου.
ΜΟΛΟΝΟΤΙ το ενδιαφέρον μας δεν παύει να συγκεντρώνεται στον δύσκολο χειμώνα που
θα περάσουν οι χώρες αυτές και στα δίσεκτα χρόνια που τις περιμένουν, εν τούτοις η
αγωνία μας επικεντρώνεται σήμερα στο ενδεχόμενο πλήρους εσωτερικής διάλυσης, στην
τύχη των αδέσποτων πυρηνικών όπλων και στις λύσεις απελπισίας. Κι αυτό πρέπει να
αποτραπεί με κάθε θυσία. Η Δυτική Ευρώπη είναι καιρός, ιδιαίτερα μετά το Μάαστριχτ,
να ασχοληθεί ενεργά και πρακτικά με τα προβλήματα της ειρήνης και της ασφάλειας από
τα Βαλκάνια μέχρι τα Ουράλια αν θέλει πράγματι να αναδειχθεί αξιόπιστος και ισχυρός
πολιτικός παράγοντας στην διεθνή σκηνή.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ με τις μεγάλες προκλήσεις και προσδοκίες που δημιούργησε το
Μάαστριχτ, στο κατώφλι μια νέας εποχής και μιας ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, εν μέσω
ρευστότητας, αστάθειας και κινδύνων, η Ελλάδα είναι καιρός να σοβαρευτεί.

4

5

Π

ολίτικο

Δ

εκαπενθήμερο

Μάαστριχ τ
Ενα σημείο στροφής
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ΤΕΛΙΚΑ, παρά τα σκληρά «παιγνίδια»
Βρετανών και Ολλανδών, μια καινούργια
Ευρώπη γεννήθηκε, την περασμένη Τρίτη,
στην σύνοδο κορυφής των «12», στο Μάαστριχτ: η Ενωμένη Ευρώπη. Τα πλήρη
στοιχεία της, την ώρα που σύρονται οι
γραμμές αυτές, δεν είναι διαθέσιμα. Βέ
βαιο, πάντως, είναι ότι η ευρωπαϊκή ολο
κλήρωση δεν θα έχει «ομοσπονδιακή μορ
φή» (αντικαταστάθηκε με την «δημιουργία
μιας ακόμα εγγύτερης ένωσης των λαών
της Ευρώπης»), ενώ η συνθήκη νομισματι
κής ολοκλήρωσης προβλέπει την υιοθέτηση
—μέχρι την 1η Ιανουάριου 1999— ενός
κοινού (ευρωπαϊκού) νομίσματος. Από την
άλλη, οι δύο συνθήκες για την πολιτική έ
νωση και την οικονομική και νομισματική ε
νοποίηση κάλυψαν νευραλγικές περιοχές θε
μάτων, όπως είναι η κοινή κοινωνική και
εργατική πολιτική, η οικονομική και κοινω
νική σύγκλιση των κρατών - μελών της
Κ Ο Κ , η εισδοχή νέων μελών (Αυστρία,
Σουηδία), κ.ά.
ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ; Ναι, η Ελλάδα σημείωσε,
στο Μάαστριχτ, δύο αξιόλογες επιτυχίες:
δεν έμεινε έξω από την πολιτική - οικονομι
κή - νομισματική ένωση της Ευρώπης και,
κυρίως, έγινε δεκτή στην Δυτικο-ευρωπα'ική
ένωση (ΔΕΕ). «Πετύχαμε τους εθνικούς
μας στόχους» — δήλωσε, χαρακτηριστικά,
ο πρωθυπουργός κ. Κ. Μητσοτάκης. Αυτό
σημαίνει ότι, μέχρι το τέλος του 1992, η
Ελλάδα θα μπορεί να ενταχθεί, ως πλήρες
και ισότιμο μέλος, στην ΔΕΕ (η Τουρκία θα
έχει την ιδιότητα «συνδεδεμένου μέλους»)
και ότι θα μπορεί να αξιοποιήσει τα κονδύ
λια του «Ταμείου Συνοχής», που θα δο
θούν για την ενίσχυση των οικονομικών των
αδύνατων μελών της Κοινότητας (Ισπανία,
Πορτογαλία, Ιρλανδία και Ελλάδα).
ΩΣΤΟΣΟ, οι επιτυχίες αυτές, κάθε άλλο
παρά προσφέρουν έδαφος για «διθυράμ
βους». Αντιθέτως επιτάσσουν —όπως ση
μειώνει και η «Καθημερινή», που εγκατέλειψε, για πρώτη φορά, τους οξείς αντιπολι
τευτικούς της τόνους— σκληρή δουλειά και,
πιο συγκεκριμένα, την εφαρμογή ενός σκλη
ρού προγράμματος σταθεροποίησης, μέχρι,
(λ

τουλάχιστον, το 1997. Α ν, μέχρι τότε
—γράφει— δεν μειωθεί ο πληθωρισμός
(να πλησιάσει το 5 % ), αν δεν τιεριορισθούν σημαντικά το δημόσιο έλλειμμα και
το δημόσιο χρέος, τότε, θα μείνουμε εκτός
του «ευρωπαϊκού γίγνεσθαι» και — αφεύκτως— θα πέσουμε στην «δεύτερη ταχύ
τητα» ...
★

★

★

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ, όμως, να παρακο
λουθήσουμε αυτόν τον καινούργιο βηματι
σμό προς την ενωμένη Ευρώπη, όπως αποφασίσθηκε στο Μάαστριχτ; Είναι δυνατόν
τα πράγματα να κυλήσουν τόσο καλά στην
χώρα μας, ώστε να μην χρειασθεί καν
— όπως λέει ο «υπεραισιόδοξος» κ.
Μητσοτάκης— να ζητήσουμε «μεταβατική
περίοδο», στην πορεία προς την οικονομική
και νομισματική ενοποίηση; Είναι δυνατόν
η μικρή Ελλάδα να παίξει τον δικό της θετι
κό ρόλο, έτσι ώστε — όπως δηλώνει ο υ
πουργός Εξωτερικών κ. Α. Σαμαράς— το
Ευρωκοινοβούλιο να παύσει να είναι «ένας
θεσμός ουσιαστικά άφωνος» και το Συμ
βούλιο Υπουργών να υποχρεωθεί να παίρνει
υπόψη του «την φωνή των ευρωπαϊκών
λαών, όπως διαμορφώνεται από τα μέλη
του Ευρωκοινοβουλίου» ;
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ θα μπορούσε να ήταν θετι
κή. Αν η κυβέρνηση εγκαταλείψει την έπαρ
ση και τον αυταρχισμό, αν αρχίσει να οικειώνεται με την έννοια ορισμένων λέξεων,
όπως είναι ο συντονισμός, ο προγραμματι
σμός, ο διάλογος, κ.ά. (Τα ελλείμματα
λ .χ. δεν απαλείφονται με εξορκισμούς και οι
δαπάνες δεν μειώνονται με το «τρικ» της
μεταφοράς τους από χρόνο σε χρόνο, για
την αποπληρωμή του χρέους). Η απάντηση
θα μπορούσε να ήταν θετική αν η αξιωματι
κή αντιπολίτευση (το ΠΑΣΟΚ) διδαχθεί ότι
τα προβλήματα δεν λύνονται με κραυγές και
συγκεντρώσεις στο Πεδίο του Άρεως, αλλά
με τον έλεγχο και τις θετικές προτάσεις που
πρέπει να καταθέτει, για την αντιμετώπιση
πολύπλοκων καταστάσεων (το «εδώ και
τώρα εκλογές» δεν λέει τίποτε σήμερα και

απλώς συμβάλλει στην διατήρηση ενός κλί
ματος φατριασμού και αντιπαράθεσης).
ΤΑ ΙΔΙΑ, όμως, μπορούν να λεχθούν και
για την Αριστερά — τουλάχιστον για εκείνη
την Αριστερά, που θέλει να λέγεται «ευρω
παϊκή», «εκσυγχρονιστική», κ.λπ. Το
«πρόβλημα» και για την ίδια, και για την
χώρα, δεν είναι αυτή την στιγμή, η «συνεργασία ίΙΑΣΟΚ-ΣΥΝ», αλλά ο ρόλος που
μπορεί να διαδραματίσει, ως δημιουργική
ευρωπαϊκή δύναμη, στην οικοδόμηση της
Κοινοτικής Ευρώπης. Γιατί αυτό, ακριβώς,
επιτάσσει η άτεγκτη λογική της ενοποίησης.
Και γιατί η συγκυρία είναι «συγκυρία συ
νύπαρξης δυνατοτήτω ν και απειλών».
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ, τέλος, θα μπορούσε να ή
ταν θετική, αν οι συνδικαλιστικές μας οργα
νώσεις μάθαιναν ότι αποστολή έχουν όχι
«να εκθέτουν, να φθείρουν και να εκφυλί
ζουν τον συνδικαλισμό» αλλά, αντιθέτως,
να τον περιφρουρούν. «Ακόμα και το ιστο
ρικά καταξιωμένο όπλο της απεργίας ■/
— έγραφε σε πρόσφατο άρθρο του ο Λεωνί
δας Τζεφρόνης στην «Αυγή»— «μεταλλά
χθηκε σε μέσο εκβιασμού και καταπίεσης
των πολλών, από κάποιες νέες ολιγαρ
χίες, στο όνομα της προστασίας ” των ερ
γαζομένων» .
:
ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΡΙΑ: Πώς θα πορευθεί η Ελ- ή
λάδα στην νέα ενωμένη Ευρώπη, όταν, την
επομένη μιας ουσιαστικής επιτυχίας που ση
μειώσαμε στο Μάαστριχτ, η ελληνική πρω- >
τεύουσα βρίσκεται χωρίς τρόλεϊ, χωρίς λεωφορεία, χωρίς πετρέλαιο — ενώ μαίνεται
η κακοκαιρία...— και όταν το μόνο που έ· χει να καταθέσει η αξιωματική αντιπολίτευ
ση είναι η κραυγή και τα συνθήματα του αυ- .
ριανισμού; (Κύριος τίτλος της «Αυριανής»,
την ημέρα που υπογράφονταν οι συνθήκες '
στο Μάαστριχτ: «Καίνε την Ντόρα οι Α
μερικανοί»!)
★

★

★

Μ Ε Ρ Α Α Π Ο το Μάαστριχτ, όμως, και
άλλα γεγονότα έμελλαν να συμβούν, στο
δεκαπενθήμερο που επισκοπούμε. Και το
σημαντικότερο από αυτά, η διάλυση της πά·
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λαι ποτέ «σοβιετικής αυτοκρατορίας». Η
«δίάλυση» είναι, ασφαλώς, κακόηχη λέξη.
Και βέβαια δεν αμβλύνεται αν αντικατασταθεί με την λέξη «Κοινοπολιτεία» — την
«Κοινοπολιτεία ανεξάρτητων κρατών»,
που αποφάσισαν να συγκροτήσουν — εν αγνοία του Γκορμπατσώφ— η Ουκρανία, η
Ρωσία και η Λευκορωσία.
ΤΙ ΑΠΕΜΕΙΝΕ, άραγε, από την Ένωση
των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών; («Ο Γκορμπατσώφ έμεινε χωρίς
κράτος» —έγραψε χαρακτηριστικά η «Ουνιτά»). Φυσικά οι εκτιμήσεις δεν λείπουν,
όπως δεν λείπουν τα ερωτήματα. Οι συνεργάτες του Γκορμπατσώφ δεν είχαν καμιά αναστολή, προκειμένου να χαρακτηρίσουν
την απόφαση των ηγετών των τριών αυτών
δημοκρατιών «πολιτικό πραξικόπημα» . Σε
αντίθεση με τον ίδιο τον Γκορμπατσώφ,
που, στην απόγνωσή του, «διείδε» στην νέα
κοινοπολιτεία ορισμένα «θετικά στοιχεία»!
Όσο για τα ερωτήματα, παραμένουν αμείλικτα: Ποιος θα ελέγχει τις πυρηνικές κεφαλές που βρίσκονται, σήμερα, στο έδαφος της

σλαβικής αυτής κοινοπολιτείας; Και τι θα
συμβεί αν το «προηγούμενο της Γιουγκοσ
λαβίας» — με την έκρηξη ενός ακατάσχετου
εθνικισμού— γίνει πράξη και στην Σοβιετι
κή Ένωση; Και ακόμα: Ποια άβυσσος ή
«κοινωνική μοίρα» θα επεφύλασσε στους
λαούς της Σοβιετικής Ένωσης, αν ξεσπούσε
εμφύλιος με εμπλοκή πυρηνικών; (Την
«προοπτική» αυτή δεν απέκλεισε ο Αμερι
κανός υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Μπέικερ). Ό π ω ς και αν έχει το πράγμα, και ε
νώ η θέση του Μιχαήλ Γκορμπατσώφ πα
ραμένει «μετέωρη», δεν χωρεί αμφιβολία
πως «η Σοβιετική Ενωση, ως υποκείμενο
διεθνούς δικαίου και γεωπολιτικής πρ α γ
ματικότητας, έπαυσε — κατά την διατύπω
ση του πρακτορείου «ΤΑΣΣ» — να υφίσταται.
★

★

★

ΑΛΛΑ ΓΠΑΡΧΕΙ και η επίσκεψη του
Έλληνα πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον,
που αποτελεί επίσης σημαντικό «συμβάν»
του δεκαπενθημέρου. Τι μπορεί να αποδώ
Çs,

σει η επίσκεψη αυτή; Και πόσο καλά προε
τοιμάσθηκε; (Κάποιοι είπαν ότι μορφή
«προετοιμασίας» ήταν και η ανάθεση του
εκσυγχρονισμού των ελικοπτέρων «( ht
nook» του στρατού ξηράς στις αμερικάνικες
εταιρείες «Boeing» και «Lycoming»])
ΟΜΩΣ, ΓΙΑ να σοβαρευτούμε: Φαίνεται ότι
το θέμα που θα πρυτανεύσει στις ελληνοαμερικανικές συνομιλίες είναι το Κυπριακό.
(Χθες Πέμπτη, επρόκειτο να πραγματοποι
ηθεί η πρώτη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη
με τον πρόεδρο Μπους —συνάντηση την ο
ποία αδυνατεί να καλύψει το ανά χείρας τεύ
χος του ΑΝΤΙ). Οι Αμερικανοί πιστεύουν
ότι δεν υπάρχουν εμπόδια για την σύγκληση
«διεθνούς» (ή τετραμερούς) διάσκεψης για
το Κυπριακό στις αρχές του 1992 και ότι ο
μόνος λόγος που δεν απέδωσε η συνάντηση
Μητσοτάκη - Γιλμάζ, στο Παρίσι, δεν ήταν
η αδιαλλαξία Ντενκτάς ή η υπαναχώρηση
Γ ιλμάζ, αλλά η παρεμβολή των τουρκικών
βουλευτικών εκλογών.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, φαίνεται ότι οι Αμερικα
νοί προτίθενται να αυξήσουν κατά 40% την
«δωρεάν στρατιωτική τους βοήθεια στην
Ελλάδα», για το 1992, και κατά 7 0 % , για
το 1993, ενώ ένα από τα θέματα που θα α
πασχολήσουν τους Έλληνες και Αμερικα
νούς αξιωματούχους είναι και η «σημερινή
κατάσταση στην Γιουγκοσλαβία». Ήδη,
ορισμένοι αναλυτές κατέγραψαν «σύγκληση
απόψεων» των δύο πλευρών, με την έννοια
ότι οι ΗΠΑ, για τους δικούς τους λόγους
—και για να αντιρροπήσουν «τα παιγνίδια» Γερμανίας και Ιταλίας στον βαλκανικό
χώρο— φέρονται διατεθειμένες να υποστη
ρίξουν την Σερβία, εις βάρος της Κροατίας
και Σλοβενίας.
★

★

★

ΚΑΙ ΕΝΩ ο πρωθυπουργός βρίσκεται στις
ΗΠΑ, η «δίκη του αιώνα» εισέρχεται στο
τελευταίο της στάδιο, με τις αγορεύσεις των
υπερασπιστών των κατηγορουμένων. Ωστό
σο, ο απόηχος από την πραγματικά συγ
κλονιστική αγόρευση του Νίκου Κωνσταντόπουλου παραμένει —δίδαγμα ήθους και
υψηλού αισθήματος ευθύνης. Άλλωστε, κα
τά κοινή παραδοχή, η αγόρευση του κατή
γορου βουλευτή του ΣΓΝ εξέφρασε όχι μόνο
τα αισθήματα του κόσμου της δημοκρατικής
Αριστεράς, αλλά και όλους όσοι — σε πεί
σμα της φθοράς— σέβονται τους θεσμούς
και διατηρούν τις ευαισθησίες τους στην έν
νοια της δημοκρατικής πολιτείας.

ΑΝΤΗΝΩΡ
7

Α Ν Τ Ι - Θ Ε Σ Ε Ι Σ
Αδέσποτα πυρηνικά
Βρισκόμαστε στις παραμονές
της μεγαλύτερης καταστροφής
πυρηνικών όπλων στην εποχή
μας. Τέσσερις Δημοκρατίες της
πρώην Σ. Ένωσης, η Ρωσία, η
Ουκρανία, το Καζακστάν και η
Λευκορωσία ελέγχουν το 90%
των στρατηγικών και τακτικών
πυρηνικών όπλω ν.
Αλλα
1.300 τακτικά πυρηνικά όπλα,
σύμφωνα με δυτικούς υπολογι
σμούς, βρίσκονται στα χέρια 8
άλλων Δημοκρατιών. Θα πα
ραδώσουν προς καταστροφή οι
νεο-ανεξάρτητες αυτές Δημο
κρατίες τα πυρηνικά όπλα; Θα
τεθούν υπό τον έλεγχο της Ρω 
σίας, όπως ζητά ο Γιέλτσιν; Θα
διατηρηθεί η στρατιωτική διοι
κητική δομή που ελέγχει τα
στρατηγικά όπλα; Θα παραμείνει ένας αυτός που έχει το δι
καίωμα να διατάξει τον οπλι
σμό και την χρήση τους; Ή θα
καταλήξουν όλα αυτά τα αδέ
σποτα πυρηνικά στον έλεγχο α
νεύθυνων και φιλόδοξων εθνικι
σμών ηγετών; Μήπως βρισκό
μαστε περισσότερο κοντά σε έ
ναν πυρηνικό εφιάλτη από όσο
νομίζουμε;
Κ .Β .

Ευαισθησίες
δικαίων (I)
Περί δικαστών ο λόγος. Σε
πρόσφατη εκδήλωση της Έ νω 
σης Εισαγγελέων, ομόθυμη ή
ταν η απαίτηση σεβασμού προς
την λειτουργία και τους θεσμούς
της δικαιοσύνης, προστασίας
των φυσικών φορέων τους, εμ
πιστοσύνης στην επιτέλεση του
έργου τους. Έκδηλη ακόμα ή
ταν η πρόθεση οριοθέτησης των
δικαιοδοσιών και εξουσιών της
δικαστικής εξουσίας — σε μια ε
ποχή όπου ο θεσμός έχει εκ των
πραγμάτων εμπλακεί σε διακυβεύματα ευθέως απτόμενα του
πολιτικού ανταγωνισμού (δίκες
«σκανδάλων»)— και ενώ η
κρίση θεσμών επαναφέρει συνε
χώς στην επικαιρότητα το πρό
βλημα της διάκρισης των εξου
σιών.
Εύλογα, όμως, είναι και τα
8

ερωτήματα. Ερωτήματα που έ
χουν σχέση με τις ενέργειες που
θα έπρεπε ήδη να έχουν κάνει οι
λειτουργοί της δικαιοσύνης,
προκειμένου να είναι αξιόπιστο
το προβαλλόμενο από τους ί
διους αίτημα περί μεταρρύθμι
σης των διαδικασιών ανάδειξης
της δικαστικής ηγεσίας. Ερω
τήματα που έχουν σχέση με την
σιωπή των δικαστικών όταν η
επετηρίδα τους «τσαλακώνεται
ολίγον»... Ερωτήματα που έ
χουν σχέση με κάποιες τάσεις
που αναφαίνονται τα τελευταία
χρόνια στο δικαστικό σώμα και
που επικεντρώνονται, με περισ
σή «ευαισθησία», σε μια τέτοια
εκδοχή περί αυτοτέλειας και α
νεξαρτησίας του θεσμού που δί
νει αφορμές σε κατηγορίες για
ύπαρξη «δικαστικής χούντας»
(ή αλλιώς «gouvernement de
juges»...). Ερωτήματα που έ
χουν σχέση, επίσης, με φαινό
μενα συμπεριφορών κοινωνικού
ή/και πολιτικού δικαστικού αυταρχισμού, τόσο σε δικονομικό
όσο και σε ουσιαστικό επίπεδο
απονομής δικαιοσύνης και επι
μέτρησης ποινών.
Και πολλά άλλα ερωτήμα
τα. Προς το παρόν (;) αναπάν
τητα.
Χ .Κ .

Ευαισθησίες
δικαίων (II)
Οι μάρτυρες κατηγορίας αποφάνθηκαν κατά ...του κατηγο
ρητηρίου. Ο Εισαγγελέας πρότεινε... αθώωση. Και η έδρα...
καταδίκασε: εφτά μήνες φυλά
κιση στον διευθυντή και άλλους
τόσους στον διευθυντή σύνταξης
της «Κ αθημ ερινή ς» για «πε
ριύβριση του προσώπου του
πρωθυπουργού». Το υπόδικο
αντικείμενο αφορούσε σε δημο
σίευμα της «Καθημερινής»
(28.3.91), σχετικό με την «το
ποθέτηση» του πρωθυπουργού
στον τρόπο λειτουργίας των μα
ζικών μέσων ενημέρωσης, όταν
έδινε τηλεοπτική συνέντευξη
στον «Αντέννα», όπου σημειω
νόταν ότι «πρόκειται για ωμή
και φασιστικής νοοτροπίας πα
ρέμβαση...». Η δίωξη στην ε

φημερίδα είχε ασκηθεί «αυτεπάγγελτα»: (τα εισαγωγικά ο
φείλονται σε μια ευαισθησία μας
ως προς την επιλεκτική, ενίοτε,
ετοιμότητα των α ρ χώ ν...).
Το πρόβλημα δεν αφορά μόνον
στην σπάνια παρατηρούμενη
διάσταση εισαγγελέα - έδρας
στην επιμέτρηση ποινής, ιδίως
σε αδικήματα διά του Τύπου
διαπραττόμενα. Ούτε αφορά, ε
πίσης, στο ασύνηθες και αήθες
συγχρόνως, για ένα αυτοαποκαλούμενο κράτος δικαίου, φαι
νόμενο, να υβρίζει κατά βούλη
ση ο πρωθυπουργός τα μέσα ε
νημέρωσης (από «φασιστική
τηλεόραση» μέχρι «χαλκεία χ ι
τλερικού τύπου» κινούνται οι
χαρακτηρισμοί του κ. Μητσοτάκη) και οι θεματοφύλακες
των νόμων όχι μόνον να μην
ψελλίζουν λέξη, αλλά και να ε
ξαντλούν την αυστηρότητά τους
στον διά της κριτικής αμυνόμε
νο. Ούτε είναι το πρόβλημα, ό
τι οι επιλεκτικές ευαισθησίες
δημιουργούν επικίνδυνα διαφο
ρικά αντιμετώπισης, δηλαδή α
νισότητα και ανισονομία με επι
κίνδυνες προεκτάσεις σε κυνικές
συμπεριφορές εκ μέρους των θί
γόμενων.
Το βασικότερο πρόβλημα εί
ναι η μεθοδικότατη πλέον, αμ
φιβολία της κοινής περί δικαίου
συνείδησης για τις στενές σχέ
σεις και του εκλεκτικούς δε
σμούς εκτελεστικής και δικαστι
κής εξουσίας και για το τι συνε
πάγονται αυτοί ως προς τις εγ
γυήσεις δικαιωμάτων και ελευ
θεριών αυτού του ίδιου του α 
πλού πολίτη.
Χ .Κ .
Υ.Γ. Εξ’ άλλου, όλοι θυ
μούνται από τί «κρίσιμες φά
σεις» πέρασαν οι σχέσεις Καθη
μερινής / S K Y - Μητσοτάκη κά
ποιες περιόδους αυτού του χρό
νου...
Χ .Κ .

Ελαιώνας: Και
όμως, κάποιοι το
σκέφτηκαν...
Ό σο και να ματαιώθηκε το
πρόγραμμα εγκατάστασης κ έν
τρου επεξεργασίας τοξικών α 
ποβλήτω ν στον... Ελαιώνα
( ! ) , παραμένει γεγονός ότι κά
ποιοι αρμόδιοι το πρότειναν και

θέλησαν να το εντάξουν στο Ε
θνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμ
μα για το Περιβάλλον 19901993. Ό π ω ς πολύ σωστά γρά
φηκε στο φύλλο της 4/12/91
της «Καθημερινής», επιχειρείται «Ανάπλαση» τον Ελαιώνα
με τοξικά απόβλητα και επικίν
δυνες ουσίες.
Ο Ελαιώνας λοιπόν εξακο
λουθεί να αποτελεί σκουπιδότοπο χρήσεων για τα μάτια μερι
κών υψηλά ιστάμενων στην υ
παλληλική ή και την πολιτική
ιεραρχία; Για όλους εμάς όμως
τους υπόλοιπους φαίνεται ότι
κάτι έχει αρχίσει και αλλάζει.
Αμέσως μόλις δημοσιοποιήθηκε
από την εφημερίδα αυτή η σκέ
ψη, αρκετοί ραδιοφωνικοί σταθ
μοί αλλά και έντυπα, μαζί με ε
νεργούς πολίτες, άρχισαν να
αντιδρούν. Αποτέλεσμα; Την ε
πόμενη μέρα όλοι διαβεβαίωναν
πως πράγματι αναζητείται τέ
τοιος χώρος στην περιοχή της
Αττικής ή στα σύνορά της με
τον νομό Βοιωτίας για την εκεί
διοχέτευση και την επεξεργασία
τοξικών αποβλήτων και επικίν
δυνων ουσιών, αλλά προς θεού
όχι στην περιοχή του Ελαιώνα.
Εξάλλου ένας δεύτερος χώρος
υποδοχής αντίστοιχης χρήσης
αναζητείται και στην περιοχή
της κατ’ ευφημισμόν συμπρω
τεύουσας, αφού την θυμούνται
οι αρμόδιοι μόνον για την κάλυ
ψη τέτοιων υψηλών στόχων...
Ας έχουμε τον νου μας, να
δούμε ποιους άλλους χώρους θα
σκεφτούν...
Ρ.Κ.

Πώς δεν θα γίνουν
ot αποκρατικο
ποιήσεις
Μας έχει συνηθίσει η κυβέρ
νηση να δημιουργεί «πολύ θό
ρυβο για το τίποτα». Αυτή την
φορά τα κατάφερε καταθέτον
τας στην Βουλή σ/ν για την α
ποκρατικοποίηση. Ένασ/νπου
στην ουσία δεν θα καταφέρει τί
ποτα άλλο παρά να προχωρήσει
την αποκρατικοποίηση με τα ί
δ ια βήματα που την έχει προ
χωρήσει μέχρι τώρα. Δηλαδή,
πολύ αργά.
Τα κύρια χαρακτηριστικά
του σ/ν; Πρώτα - πρώτα ότι το

«πάνω χέρι» στην διαδικασία
των αποκρατικοποιήσεων θα το
Ιχει ο υπουργός Εθνικής Οικο
νομίας και όχι ο υπουργός Βιο
μηχανίας. .. όπως πολύ θα το ή)ελε. Δεύτερον ότι δεν καθορί
ζεται χρονικός ορίζοντας πώλη’της των εταιρειών του δημοΗου, ενώ αρχικά είχαν τεθεί ως
ιτόχος τα δύο χρόνια. Τρίτον
' »τι ο Οργανισμός Ανασυγκρό
τησης Επιχειρήσεων, θα κλείσει
"',άποτε... ενώ ο υπουργός Εθνι
κής Οικονομίας «τον έχει κλεί
νει» πότε από τον περασμένο
Σεπτέμβριο πότε μέχρι το τέ&:ος του χρόνου και πρόσφατα
'■•’ον Μάρτιο του 1992. Και μό::·’ον με αυτές τις αναφορές πάνω
:-;το σ/ν περί αποκρατικοποίη
σης αρκεί να αντιληφθεί
κανείς... πώς δεν θα γίνουν οι
αποκρατικοποιήσεις.
· Α .Β .
'λ::
Γ ΙΑΣΟΚ:

Η
^υναμικη των
«εγκυκλίων»

εγρήγορση και ετοιμότητα
;Α,;:χλούνται τα μεσαία στελέχη
,,>υ ΠΑΣΟΚ, με εγκύκλιο που
„πηύθυνε ο γραμματέας του κικ. Τσοχατζόπουλος
Ί’Τ’,,ΐματος
I
'“;Εΐς 4 Δεκεμβρίου. Η εγρήγορ' ή και η ετοιμότητα είναι διαfy 1
»
*
. ^πωμενες στην φράση που αιφέρεται στην συγκέντρωση
υ Π εδίου του Ά ρ ε ω ς
‘" 1 5 .1 1 .), η οποία τεκμαίρεται
-κατά τον Α. Τσοχατζόπου— ότι «απέδειξε την μεγάλη
κϊκή ετοιμότητα και δυναμική
^τίδραση και σε κάθε είδους
μελλοντικές επιλογές σ’ αυτή
ΐν κατεύθυνση».
«Κατεύθυνση» και «επιλοίς» αναφέρονται στην περίφη1 , η «δίκη Κοσκωτά». Ανεξάρ^νΓ' ,ΐτα αν το ΠΑΣΟΚ φοβάται ή
;ν φοβάται κάποια «πολιτική»
:tf!' ιαταδικαστική) ετυμηγορία
το Ειδικό Δικαστήριο, και
yÀi;31’>εξάρτητα επίσης από το τι
lirjjr,. ^ιέφτεται να κάνει προς την καΕν|ϋ*ι:'ύθυνση των «αντιδράσεων»
jjjyj^v οπαδών του, αναρωτιέται
.,χ0'ί:'·ινείς αν τέτοιου είδους εγκύr,wΣιοι αξιώνουν ένα κόμμα στον
$·τλο του ως κόμματος της αυματικής αντιπολίτευσης, ή,
^»τίθετα, αν το υποβιβάζουν
<f
à#’*

ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΤΙ
Φεύγει και το 1991. Έ τος συνταρακτικών αλλαγών στον
κόσμο. Από τον πόλεμο στον Περσικό, μέχρι το
Μάαστριχτ και την διάλυση της Σ . Ένωσης. Δεν θα
κάνουμε απολογισμό ούτε θα προφητεύσουμε το μέλλον.
ΕΜΕΙΣ εδώ, συντάκτες και συνεργάτες του ΑΝΤΙ
αποφασίσαμε να γράψουμε κάτι για την χρονιά που
πέρασε. Με τις δικές μας επιλογές και από την δική μας
ανεξάρτητη σκοπιά, φευγαλέες ματιές στα σημαντικά και
ασήμαντα της χρονιάς.
Και τα συγκεντρώσαμε όλα σε ένα ΕΚΤΑΚΤΟ τεύχος του
ΑΝΤΙ που θα κυκλοφορήσει στις 2U ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (αρ.
482). ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ. ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ. Σκεφτείτε και
δέστε τα γεγονότα με την δική σας προσωπική ματιά.
ΕΚΤΑΚΤΟ τεύχος του ΑΝΤΙ
20 Δεκεμβρίου 1991
Το επόμενο τεύχος, το 483, θα κυκλοφορήσει κανονικά
στις 27 Δεκεμβρίου.
στην κατάσταση ενός διαμαρτυρόμενου θεσμού. Πώς είναι δυ
νατόν, π .χ ., σε μια εγκύκλιο
που απευθύνεται στο κρίσιμο
στρώμα των μεσαίων στελε
χών, να μην γίνεται καμία
μνεία, καμία νύξη στα μείζονα
ζητήματα που απασχολούν την
χώρα, και όλη η προσοχή να
συγκεντρώνεται σε «ασκήσεις
ενδοκομματικής πειθαρχίας»;
Πώς είναι δυνατόν να μιλάει
για «πρωτοβουλίες» και να μην
απαριθμεί ούτε μία συγκεκριμέ
νη; Πώς είναι δυνατόν να αναφέρεται στον «ευρωπαϊκό προ
σανατολισμό» της εξωτερικής
πολιτικής και να μην παραδειγ
ματίζει ούτε με μία αναφορά
αυτή την «ευχή»;
Κι ύστερα, πώς είναι δυνατόν
ένα κόμμα αξιωματικής αντιπο
λίτευσης να πολιτεύεται δίκην
«απειλών» μέσω εγκυκλίων,
και να μην εμφανίζει, τόσα χρό
νια τώρα, ούτε μία συγκεκριμέ
νη πρόταση από το μαρτυρικά
κυοφορούμενο πρόγραμμά του;
Κι ακόμα, πώς είναι δυνατόν
να έχει περισσέψει τόση πολλή
τυφλότητα και βαρηκοΐα, ώστε
να μην αντιλαμβάνονται οι «ε
πιτελείς» του κινήματος ότι τό
σους πολλούς μήνες αυτό το «ε
κλογές τώρα» αντιμετωπίζεται
πλέον με θυμηδία ή πνεύμα
συγκατάβασης απέναντι σε πά-

σχοντα από την κοινή γνώμη;
Περισσότερη υπηρεσία από
την συγγραφή εγκυκλίων θα εί
χε προσφέρει ο Α. Τσοχατζό
πουλος αν μπορούσε να δείξει
κάποια ψήγματα συμπεριφοράς
που να τον νομιμοποιούν στο α 
ξίωμά του ως γραμματέα ενός
μεγάλου κόμματος που θέλει να
έχει αξιοπρέπεια.
Χ .Κ .

«Δεδουλευμένα»
αιτήματα
Απεργία στα τρόλλεϋ, Τετάρτη
11 Δεκεμβρίου, με αίτημα την
καταβολή των «δεδουλευμέ
νων» κατά τους μήνες Οκτώ
βριο - Νοέμβριο. Αν δεν κάνου
με λάθος, τότε ακριβώς τα
τρόλλεϋ «δεν δούλευαν». Αν
δεν κάνουμε, πάλι λάθος, το δε
δουλευμένο σημαίνει αυτό που
έχει δουλευτεί. Αν δεν κάνουμε,
και τρίτον, λάθος, «απεργία»
σημαίνει και «δεν δουλεύω».
Τέλος, αν δεν κάνουμε λάθος, η
δουλειά στην Ελλάδα έχει τόσο
μεγάλη αξία που κατάντησε ο
μόλογη και ομοταγής προς την
κοροϊδία — εξ’ ου και το «καλά
μας δουλεύετε τώρα»;
Αυτό ακριβώς λέμε στους
διεκδικούντες τα «δεδουλευμέ

να»: «μας δουλεύετε»; Έλεος,
λοιπόν, και ας μη βγει κανένας
όψιμος «δημοκράτης» και πει
τίποτα περί «δικαιωμάτων» και
λοιπά ευτελιστικά κάποιων
πραγμάτων που έχουν ακόμα
αξία —παρά τις φιλότιμες προ
σπάθειες «συμπαθών απεργών»
να τα γκρεμίσουν όλα... Χ .Κ .

Δεξίωση
«επιείκειας» στην
ΕΣΣΔ
Έτσι κάπως θα μπορούσε να
χαρακτηρισθεί αυτό που θα γ ί
νει στην μεγάλη αίθουσα δεξιώ
σεων του Κρεμλίνου, το βράδυ
της Πρωτοχρονιάς: πληρώνον
τας 5.000 δολάρια ο κάθε επι
φανής συνδαιτημών «θα έχει
την ευκαιρία να τσουγκρίσει» με
τον Γιέλτσιν, τον Σεβαρντνάτζε, τον Γκορμπατσώφ και άλ
λους επιφανείς· τα έσοδα θα
διατεθούν για τα πεινασμένα
παιδιά της Σοβιετικής Έ νω 
σης.
V.I.P. και πείνα, λοιπόν, ή
εκδηλώσεις επιείκιας και ελεη
μοσύνης που θυμίζουν την Α γ
γλία και την Αμερική του 19ου
αιώνα, σε μια χώρα που κάποτε
επαίρονταν ότι βρισκόταν στην
πρωτοπορία των «κοινωνικών
δικαιωμάτων». Η ιστορία έχει
καμπές που, μερικές φορές, η
γλώσσα είναι φτωχή για να τις
ορίσει.
Γ .Μ .

Χωρίς άγχος!
Χριστουγεννιάτικα θα συνέλθει το 14ο Συνέδριο του ΚΚΕ
Πρόκειται για «έκτακτο» Συνέ
δριο μετά τα «έκτακτα» γεγο
νότα που οδήγησαν στην απο
χώρηση όσων σήμερα μετέχουν
στον ΣΤΝ ή εγκατέλειψαν το
κόμμα για άλλες πιο δημιουρ
γικές απασχολήσεις. Και θα εί
ναι, λένε, ένα συνέδριο χωρίς
άγχος μια και οι εναπομείναντες ομονοούν ως προς τα θεμε
λιώδη και βασικά αισιοδοξώντας μάλιστα ότι οι «μάζες» θα
προστρέξουν κάτω από την νέα
παντιέρα του αναγεννημένου
κομμουνισμού. Εχουν και οι
ψευδαισθήσεις τα όριά τους.
Β .Κ .
9

ΜΕΤΑ ΤΟ Μ ΑΑΣΤΡΙΧΤ
του Κ. Βασιλείου
Η διάσκεψη κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην μικρή πόλη της Ολλανδίας Μ άαστριχτ, που
εξασφάλισε την ιστορική της φήμη, τέλειωσε με επιτυχία. Μπορεί το τελικό αποτέλεσμα να μην
ικανοποίησε τους φανατικούς φεντεραλιστές, αλλά βρέθηκε ο κοινός παρονομαστής που δημιουργεί μια
νέα Ευρώπη. Μια Ευρώπη με στενότερους πολιτικούς δεσμούς, με νέα αμυντική ταυτότητα, με
συγκεκριμένους στόχους για την Οικονομική και Νομισματική Ενωση (ΟΝΕ). Τι σημαίνουν όλα αυτά για
την Ελλάδα; Πόσο δικαιολογημένες είναι οι θριαμβολογίες της ελληνικής κυβέρνησης; Μ ε την
επιφύλαξη της λεπτομερούς ανάλυσης των κειμένων, που δυστυχώς δεν είναι διαθέσιμα την στιγμή
πο» γράφονται οι γραμμές αυτές, ας προσπαθήσουμε να δούμε ορισμένες πλευρές της πραγματικότητας.

ΑΜΥΝΑ
Στον αμυντικό τομεχ η αποδοχή του ελ
ληνικού αιτήματος για ένταξη της χώρας
στην Δυτικοευρωπαϊκή Ενωση (ΔΕΕ) α
ποτελεί ανα μ φ ισ βή τη τη επ ιτυ χία της
κυβέρνησης, που δεν μπορεί φυσικά να
μειωθεί ούτε από την σκόπιμη υποβάθμιση
που αποπειράται η αντιπολίτευση, ούτε φυ
σικά από τα καταγέλαστα και άθλια άρθρα
των εντύπων του συγκροτήματος του Ταύ
ρου. Η τακτική ήταν ορθή και η απειλή βέ-

! ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ ΚΑΙ
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
W'V'i

Λ

«Από το
1992 στο
1997 και
από εκεί
στο
Λαύριο»
Ο

το, χωρίς φωνασκίες, κομπασμούς και τυμ
πανοκρουσίες απέδωσε, όπως αποδίδει και
για άλλα κράτη όταν παίζουν τα χαρτιά
τους σωστά. Η ένταξη στην ΔΕΕ αποτελού
σε μόνιμο στόχο της ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής από το 1985. Το αν η παρούσα
κυβέρνηση πήγε στο Μάαστριχτ με «προ
χειρότητα» , όπως ισχυρίστηκε στις Βρυξέλ
λες ο κ. Παπανδρέου, καταδεικνύεται φυ
σικά εκ του αποτελέσματος.
Η ένταξη στην ΔΕΕ παρέχει στην Ελλά
δα επιπρόσθετη ασφάλεια. Τυπικά τουλάχι
στον τα σύνορα της χώρας θα είναι πλέον α 
μυντικά σύνορα της Ενωμένης Ευρώπης.

ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ. Οι παρακάτω
γραμμές γράφονται λίγες ώρες
αφότου ολοκλήρωσε τις εργα
σίες της, εδώ στο Μάαστριχτ,
η διάσκεψη κορυφής των 12
χωρών - μελών της ΕΟΚ και
τώρα αρχίζει να ανιχνεύεται η
σημασία των αποτελεσμάτων
της.

Ένας μεγάλος αριθμός αν
θρώπων που παρακολούθησε
τις εργασίες της (οι δημοσιο
γράφοι μόνο ήταν πάνω από
δύο χιλιάδες!} προσπαθεί να
εντρυφήσει στα ενδότερα των
κειμένων της νέας συνθήκης,
που το περιεχόμενό της φθάνει
τις Μ)ό σελίδες!
Οι εντυπώσεις, όπως αυτές
διαμορφώνονται από τα λεγά
μενα των αξιωματούχων της
ΕΟΚ, της ολλανδικής προε
δρίας και των κυβερνήσεων,
τις πρώτες ώρες μετά τον τερ

Το άρθρο 5 της Συνθήκης της ΔΕΕ ενεργο
ποιεί αυτόματα τις αμοιβαίες αμυντικές εγ
γυήσεις των χωρών - μελών και είναι τυπι
κά ισχυρότερο από το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.
Το θέμα της ένταξης, της οποίας οι διαδικα
σίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το 1992
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Συνθή
κη, δεν είναι καθαρά «τυπικό», όπως εμφα
νίζεται. Διότι η Βρετανία, η οποία κατά
κύριο λόγο προσπάθησε να απονευρώσει το
άρθρο 5 σε σχέση με την Ελλάδα, θέλοντας
να εξυπηρετήσει την Τουρχία θα προσπα
θήσει και πάλι να προβάλει εμπόδια συνεπικουρούμενη από την Ολλανδία και πιθανόν
και από την Πορτογαλία.

ματισμό της διάσκεψης, δίνουν
την εικόνα της οριστικής από
φασης μετάβασης προς την
«Ευρωπαϊκή Ένωση» μέσα α
πό την «Ευρωπαϊκή Πολιτική
Ενωση» (ΕΠΕ) και την «οικο
νομική και νομισματική ένω
ση» (Ο.Ν.Ε.).
Η απόφαση για την έναρξη
της τρίτης φάσης της ΟΝΕ και
της θέσπισης «κοινού ευρωπαϊ
κού νομίσματος», το αργότερο
την 1.1.1992, είναι αμετάκλητη[Νωρίτερα, ώς το 1997, θα
συνέλθουν οι 12 Εταίροι για να
δουν αν και πόσον (πρέπει του
λάχιστον επτά) μπορούν να κα
θορίσουν ημερομηνία έναρξης
της τρίτης φάσης. Αν όχι, τότε
οπωσδήποτε την 1.1.1991 όσες
χώρες πληρούν τις ΕΟΚικές
προϋποθέσεις κατευθύνονται
στην ΟΝΕ.

Τι θα σημάνει όμως φν η1
λάδα έχει φθάσει τα συγχιχ
μένα οικονομικά μεγέθη; '(
(για να επιτευχθούν) ηοημ*
νή νεοφιλελεύθερη καχιτα
στική λαίλαπα θα συνεχια
και μάλιστα εντεινόμενη. 0
πόμενες χρονιές, ώς το 19
μπορεί να μην σημαδευτούν
πό την ΕΟΚ των δύο τοιχυ
των (σε διακρατικό επίκε)
αλλά στα σίγουρα θα έχουν!
μιουργήσει την Ευρωπαί
Κοινωνία των δύο -τρίτων
αλλιώς στα πολλά «Λαύρι
( )σο για το περίφημο «ταμ
συνοχής», αυτό αναφέρεται
ριστα και μόνο ως προς του;
μείς του περιβάλλοντος
των δυτικοευρωπαϊκών διχ
ων, σε συνδυασμό με την μι
φορά πόρων από τα διαρθρο
κά ταμεία. Με αυτά φαίνε
ικανοποιήθηκαν οι νότιοί '

Ή δη, ορισμένη αρθρογραφία στον βρετα
νικό Τύπο προσπαθεί να εμφανίσει τις ρυθ
μίσεις σχετικά με την ιδιότητα του συνδεδεμένου μέλους με την ΔΕΕ που παρέχεται σε
χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ, δηλαδή και την
Τουρκία, σχεδόν ταυτόσημα με την ένταξη.
Μιλούν για πλήρη συμμετοχή της Τουρ
κίας, μολονότι παραδέχονται τελικά ότι δεν
ισοδυναμεί με συμμετοχή στην λήψη των α
ποφάσεων. Θέλουν, φυσικά, τα άρθρα αυτά
να ικανοποιήσουν τις «ανησυχίες» της
Τουρκίας για την ελληνική επιτυχία και να
χρυσώσουν το χάπι. Και θα ήταν ενδιαφέ
ρον να δούμε τις αντιδράσεις της τουρκικής
πλευράς. Ωστόσο, οι απόψεις που εμφανί
ζονται στον βρετανικό Τύπο προοιωνίζουν ί
σως και μια προσπάθεια διαπραγμάτευσης
της ελληνικής ένταξης εν είδει πακέτου με
την έννοια ότι θα πρέπει παράλληλα να διεξα ;ονται διαπραγματεύσεις και για το sta
tus της Τουρκίας και πιθανότατα ένταξη και
«σύνδεση» να γίνουν ταυτόχρονα. Με κανό
ναν τρόπο όμως η ελληνική πλευρά δεν θα
έπρεπε να δεχθεί μια τέτοια διαδικασία.
Η ελληνική πλευρά έχει επίσης κάθε συμ
φέρον να ενισχύσει την ΔΕΕ ως αμυντικό
βραχίονα της Ενωμένης Ευρώπης και του
άξονα Γαλλίας - Γερμανίας για την δη
μιουργία κοινού στρατού, χωρίς να διαταράσσει τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ και τις
ΗΠΑ. Απλώς μπορεί να ακολουθεί και να
στηρίζει όλες τις προσπάθειες που αποβλέ
πουν στο να πάρει σάρκα και οστά η νέα α 
μυντική ταυτότητα της Ευρώπης.
Αυτές οι σκέψεις οδηγούν στο συμπέρα-

Κυρώπης.

fjU
'rf'’ Ο έλληνας πρωθυπουργός
^χρκέσθηκε στην θριαμβολογία
ινίδια την αποδοχή του ελληνι.i'ijxoü αιτήματος για ένταξη της
■[Λώρας στην Δυτικοευρωπαϊκή
^Ενωση (ΔΕΕΚ μη ασχολούμε^,,,'νος με τα άλλα. Εδώ φαίνεται
^ιως παίχθηκε ένα χοντρό παι
γνίδι τακτικής από την ελλη:|]μ·«κή κυβέρνηση. Έδειξε όλο το
'^προηγούμενο διάστημα την αι^ η σ η της σθεναρής μάχης για
*",ένταξη στην ΔΕΕ και η βρετα
νική κυβέρνηση της άρνησης
;ε αυτό, δημιουργώντας τις
Σχετικές εντυπώσεις, που κάθε
>ι!;»λλο όμως παρά στην πραγμα
τικότητα του ενδιαφέροντος
«Γ·;ης διάσκεψης ανταποκρινόώί!|;αν. (Πολύ περισσότερο αυτό το
ιι^πήμερο, και τον Δεκέμβρη).
Η «Ευρωπαϊκή Ένωση», πέ*πό την ΟΝΕ, εκδηλώνεται
ιί*■'

και με την «Ευρωπαϊκή Πολι
τική Ένωση» (ΕΠΕ), μέσα ό
μως από γενικόλογες αναφορές
διαδικασιών.
Αποσύρθηκε η αναφορά στην
«ομοσπονδία» μετά την επιμο
νή στην άρνηση της Βρετα
νίας. Αντί αυτής εισήχθη η α
ναφορά στην «στενότερη Ένω
ση».
Γίνεται αναφορά «στην κοινή
εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφαλείας», «οι οποίες περιλαμ
βάνουν την πλαισίωση κοινής α
μυντικής πολιτικής που θα μπ ο
ρούσε με τον χρόνο να οδηγήσει σε
κοινή άμυνα, σε συμφωνία με αυ
τή του ΝΑΤΟ». «Η ΔΕΕ θα ανα
πτυχθεί ως αμυντική συνιστώσα
της Ε.Ε. και ως μέσο ενίσχυσης
τον Ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑ
ΤΟ». (Ανοίγοντας έτσι και το

παράθυρο για εισδοχή της Του
ρκίας στην ΕΟΚ, αφού γίνεται

«συνδεδεμένο μέλος» της
ΔΕΕ). Αναφέρεται επίσης η συ
νεργασία στους τομείς της δι
καιοσύνης και των εσωτερι
κών. Συμφωνία επετεύχθη στα
ζητήματα της μετανάστευσης
και του ασύλου (όπως η απαίτη
ση θεωρήσεων, από τρίτες χώ
ρες). Επίσης συμφωνήθηκε η
δημιουργία νέου κατασταλτι
κού μηχανισμού, της EUROPOL.
Ως προς τις διαδικασίες του
«δημοκρατικού ελλείμματος»,
γίναν τόσα βήματα όσα για να
μην βγει το ευρωκοινοβούλιο
σύσσωμο και απορρίψει την νέα
συνθήκη. Θα υπάρχει «συναπόφασή» του σε δέκα τομείς. Στο
Στρασβούργο πάντως το κλίμα
είναι ιδιαίτερα συγκεχυμένο
και οι εκτιμήσεις διχασμένες.
Δεν μιλάμε φυσικά για την δη
μοκρατική υστέρηση σε επίπε
δο λαϊκής συμμετοχής. Κι όχι

μόνον αυτό. Η «Κοινωνική πο
λιτική» έμεινε απ’ έξω από την
νέα συνθήκη. Η Βρετανία αντιστάθηκε και εδώ, συσπειρώ
νοντας έτσι τις υπόλοιπες «11»
χώρες. Αυτές αποφάσισαν να
βαδίσουν με βάση τον «κοινω
νικό χάρτη», δικαιολογώντας
έτσι την έλλειψη οποιασδήποτε κοινωνικής διάστασης στην
ΕΟΚ. Τόσο κυνική ήταν η στά
ση του βρετανού πρωθυπουργού,
που στην συνέντευξη που έδωσε
τις πρώτες πρωινές ώρες της
Τετάρτης είπε ότι δεν πρόκει
ται ποτέ να δεχτεί την οποια
δήποτε ρύθμιση που θα τίναζε
στον αέρα την 12χρονη βρετα
νική συντηρητική πολιτική.

Μπάμπη^ Μπίκας
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Ο δρόμος προς το Μάαστριχτ
Λουξεμβούργο, Δεκ. 1985. Συμφωνεΐται η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη που αναθεωρεί
την συνθήκη της Ρώμης για την δημιουργία της Ενιαίας Α γοράς το 1992, δίνει περισ
σότερες εξουσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενισχύει τον συντονισμό στην εξωτερική
πολιτική και εισάγει την πλειοψηφία στην λήψη των αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο επί πολλών θεμάτων.
Λονδίνο, Δεκ. 1986: Σημειώνεται πρόοδος στην νομοθεσία σχετικά με την Ενιαία
Αγορά.
Αννόβερο, Ιούνιος 1988: Συστήνεται τριμελής επιτροπή υπό τον Ντελόρ, τον πρόε
δρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να καταρτίσει σχέδιο τριών σταδίων για την οικο
νομική και νομισματική ένωση.
Μαδρίτη, Ιούνιος 1989: Το πρώτο στάδιο του Ντελόρ (ελεύθερη διακίνηση κεφα
λαίου) υιοθετείται και τίθεται σε εφαρμογή το 1990.
Στρασβούργο, Δεκ. 1989: Συμφωνεΐται η σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκε
ψης για να προετοιμάσει νέα συνθήκη οικονομικής κα νομισματικής ένωσης.
Δουβλίνο, Απρ. 1990: Συμφωνεΐται η σύγκληση δεύτερης Διακυβερνητικής Διάσκε
ψης για να προετοιμάσει την Συνθήκη Πολιτικής Ένωσης.
Ρώμη, Οκτ. 1990: Καταρτίζεται χρονοδιάγραμμα για την δημιουργία Ευρωπαϊκής
Τράπεζας για το 1994 και Κοινού Ευρωπαϊκού Νομίσματος το 1997.
Ρώμη, Δεκ. 1990: Συμφωνία για να τεθούν προς συζήτηση στο Μάαστριχτ τα σχέ
δια συνθηκών για την νομισματική και πολιτική ένωση.
Λουξεμβούργο, Ιούνιος 1991: Συζητούνται τα σχέδια συνθηκών και συμφωνεΐται η
οικονομική σύγκλιση ως όρος για το ενιαίο νόμισμα.

σμα ότι η ένταξη στην ΔΕΕ δεν θα είναι α 
πλός περίπατος εφαρμογής των προβλεπομένων διαδικασιών. Αλλά η διαπίστωση αυ
τή σε τίποτα δεν μειώνει το γεγονός της επι
τυχίας των ελληνικών χειρισμών.

ΣΥΝΟΧΗ
Το μπλοκ των «φτωχών χωρών του Ν ό
του» (Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιρ
λανδία) με την απειλή βέτο της Ισπανίας
κατάφερε να διασφαλίσει το « Ταμείο Σ υνο
χής» με ειδικό πρωτόκολλο (προσαρτημένο
στις Συνθήκες) αναμφισβήτητης νομικής ι
σχύος. Πρακτικά, αυτό σημαίνει μεταφορά
πόρων για το περιβάλλον και τις μεταφορές
(τα μεγάλα συγκοινωνιακά διευρωπαϊκά δί
κτυα), και ένα καινούριο «πακέτο» /ντελόρ
με αυξημένες επιχορηγήσεις των ταμείων,
μεγαλύτερη συμμετοχή στην συγχρηματοδότηση έργων και επέκταση της χρηματο
δότησης σε άλλους τομείς.
Οι ρυθμίσεις αυτές θα διευκολύνουν την
Ελλάδα στην αναπτυξιακή της προσπάθεια
και στον αγώνα δρόμου να ανταποκριθεί
στις «υψηλές προδιαγραφές» της Οικονομι
κής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ).

Η Μ Η ΤΕΡΑ ΤΩΝ Μ ΑΧΩΝ
Το πεδίο όπου θα κριθεί η μάχη για το
μέλλον της χώρας είναι η ΟΝΕ. Τα κριτή

ρια που θέτουν οι συνθήκες είναι αυστηρά:
ποσοστά πληθωρισμού και επιτοκίων κατά
1,5% και 2% αντίστοιχα απόκλισης από
τα ποσοστά των τριών χωρών με τις καλύ
τερες επιδόσεις· διακύμανση συναλλαγματι
κών ισοτιμιών Η— 2 ,5 % , στο Ευρωπαϊκό
Νομισματικό Σύστημα (ΕΝΣ), μείωση δη
μοσίων ελλειμμάτων ως ποσοστό του Ακα
θάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και
μείωση του χρέους σε πολύ χαμηλά επίπε
δα. Το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα θα τεθεί
σε ισχύ το 1999 αφού προηγουμένως θα ι
δρυθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε
ζα. Ακόμα και η βασίλισσα της Ολλανδίας,
στον βωμό του ευρωπαϊκού νομίσματος, δέ
χτηκε να θυσιάσει την απεικόνιση της κεφα
λής της στο εθνικό νόμισμα προς χάριν του
ECU.

Το ερώτημα είναι πόσες χώρες θα κατα
φέρουν μέχρι τότε να επιτύχουν τις επιδό
σεις αυτές κι αν η Κοινότητα βρεθεί και πάλι
τότε, de facto πλέον, μπροστά στο φαινόμε
νο των δύο ή και περισσοτέρων ταχυτήτων.
Η πρόκληση για την Ελλάδα είναι μεγά
λη. Γιατί από τις επιδόσεις της στον οικονο
μικό τομέα, μέσα στα λίγα χρόνια που απο
μένουν, θα εξαρτηθεί η ισότιμη συμμετοχή
της στην Ένωση ή αν θα περιπέσει και πάλι
στην κατάσταση να ζητά αλλεπάλληλες πα
ρατάσεις για προσαρμογή, να τεθεί δηλαδή

Φρανσουά Μητέράν: Πρόεδρος της
Γαλλίας. Βόλτα στο κρύο. Θα σηκώσει το
Μάαστριχτ τις πεσμένες μετοχές του:
στο περιθώριο, ασθμαίνοντας. Το τραίνο 0α
έχει χαθεί.

Α Φ Ε ΤΗ ΡΙΑ
Τα ψέμματα έχουν πια τελειώσει. Άλλες
επιλογές δεν υπάρχουν. Άλλες εναλλακτι
κές λύσεις είναι ανύπαρκτες. Η Ευρώπη α
ποτελεί μονόδρομο και δεν μπορεί πλέον να
την αντιμετωπίζουμε σαν «αγελάδα για άρ
μ εγμ α » . Πρέπει στο πλαίσιό της να ζήσουμε, να ανταγωνιστούμε και να επιβιώσουμε
αν θέλουμε να διασφαλίσουμε το μέλλον
μας. Κάθε άλλη αντίληψη και στάση δεν θα
είναι μόνο υπεκφυγή αλλά και καταστροφι
κή εθελοτυφλία.
Αλλά το δέον δεν ισοδυναμεί με το εφι
κτό. Τι αλλαγές απαιτούνται στο πολιτικό
μας σύστημα, στους θεσμούς, στην οικονο
μία, στην συμπεριφορά μας σε όλους τους
τομείς που θα καθορίσουν την δυνατότητα ε
πίτευξης αυτών των στόχων; Ποιο θα είναι
το κοινωνικό κόστος και ποιοι θα φέρουν το
βάρος τους; Ποιες θα είναι οι αντιστάσεις
στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις; Πόσο έτοι
μοι είμαστε για να αποδεχτούμε τη μεγαλύ
τερη ίσως πρόκληση στην νεότερη ιστορία
μας;
Είναι μερικά ερωτήματα που δεν επιδέ
χονται εύκολες απαντήσεις. Η συζήτηση
τώρα μόλις αρχίζει. Μαζί με τα προβλήμα
τα.
L

πανεπιστημιακές εκοοσεις κρψης
Κυκλοφορούν
από τη σειρά επιστημονικής εκλαΐκευσης
G. Η.

Το Βιβλίο της Χρονιάς
με δεκαέξι έγχρωμους πίνακες
του Ρέμπραντ Hors-texte

H ardy

Η απολογία ενός μαθηματικού
Πρόλογος: C.P. Snow
Μετάφραση—επιμέλεια:
Δημ. Καραγιαννάκης, Μ. Λάμπρου
Ένας εκκεντρικός κορυφαίος μαθηματικός, κλεισμένος δια βίου
στον περίγυρο του Cambridge της δεκαετίας του '30, αισθάνεται την
ανάγκη να “απολογηθεί”. Ένας φυσικός, φίλος του πρώτου, προσπαθεί
να φωτίσει την ιδιόρρυθμη προσωπικότητα του απολογούμενου. Βιβλίο
συναρπαστικό, που υπερασπίζεται με πάθος τη μαθηματική δημιουργία
και μυεί μυημένους και μη στις αξίες και αντιλήψεις μιας εποχής που
φαίνεται να σβήνει.
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ

Η Κόμη της Βερενίκης
3η έκδοση
Ένα βιβλίο που ξεδιπλώνει στα μάτια του αναγνώστη όσα η
επιστήμη κατόρθωσε μέχρι σήμερα να ξεδιαλύνει για το σύμπαν που μας
περικλείει, μας φοβίζει αλλά και μας συναρπάζει. Βιβλίο με φιλοσοφικές
προεκτάσεις και με έντονο λογοτεχνικό χαρακτήρα, ανοίγει νέους
δρόμους στη σύγχρονη θεώρηση της Επιστήμης: Καθώς ο 20ός αιώνας
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 του ανθρωπισμού;
R ic h a r d F e y n m a n

Ο Χαρακτήρας τον Φυσικού Νόμον
2η έκδοση, Μετάφραση: Ελένη Πιπίνη.
Ένας χαρισματικός δάσκαλος και επιστήμονας, από τους
κορυφαίους του 20ού αιώνα, μας ξεναγεί στις βασικές έννοιες των
φυσικών νόμων, και μας μιλάει για μια φύση τόσο απλή όσο και μαγική,
αξιοθαύμαστη. Απευθυνόμενος σ' ένα ευρύτερο κοινό, μοιράζεται μαζί
μας μια πνευματική περιπέτεια σπάνιας απλότητας και πρωτοτυπίας.
Β α σίλ η

ξανθοπουλου

Π ερί αστέραν και σνμπάνταν
3η έκδοση
Πώς έγιναν τα αστέρια; Πόσο ζούν τα μικρά και πόσο τα
μεγάλα; Γιατί πεθαίνουν; Πώς μοιάζουν μετά τον θάνατό τους; Γιατί
το φως κρυώνει; Το σύμπαν έγινε για μας ή μήπως υπάρχουν κι
άλλα σύμπαντα; Πώς απαντά η σύγχρονη Φυσική στα βασικά αυτά
ερωτή-ματα;
Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΑ Κ Ε Σ Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ Κ ΡΗ Τ Η Σ
Τ.Θ. 1527, 711 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Κεντρική διάθεση: ΤΡΟΧΑΛΙΑ, Γριβαίων 6, (πάροδος Σκουφά 64) ΑΘΗΝΑ, τηλ. 3646426.

0 Τζόζεφ Χέλλερ (του Κατς 22) με τη σπίρτο·
ζικη εξυπνάδα και την παθιασμένη του πνευ
ματικότητα, χρησιμοποιεί σαν άξονα του
βιβλίου αυτού το διάσημο πίνακα του Ρέ
μπραντ, όπου ο «Αριστοτέλης αναπολεί μπρο
στά στην προτομή του Ομήρου». Κάθε λεπτό,
μέσα και έξω από τον πίνακα, το σκηνικό αλ
λάζει: πότε η αρχαία Ελλάδα, πότε η Ολλανδία
της εποχής του μεγάλου ζωγράφου, και πότε
η^ποχή η δική μας. 0 Ρέμπραντ εικονογραφεί
με το λαμπερό χρυσό του την εποχή της θαλασσοκρατορίας της πατρίδας του και ο Χέλ
λερ με την κοφτερή σαν ξυράφι πέννα του
ανατέμνει και παραλληλίζει τη Σπάρτη και την
Αθήνα του χρυσού αιώνα με τις υπερδυνάμεις
του σήμερα. Με λίγα λόγια πρόκειται για ένα
βιβλίο που σου κόβει την ανάσα, ένα βιβλίο για
ανθρώπους με πολλήν εξυπνάδα και ακόμα πε
ρισσότερο χιούμορ.

στου Γκοβόστη
Ζωοδόχου Πηγής 21
Τηλ. 3615433

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΗΠΑ

Τι πρέπει να αλλάξει στο «τρίγω
ι αναμένει η ελληνική κυβέρνηση από
την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον;
• Την ανάληψη νέας αμερικανικής πρωτο
βουλίας για το Κυπριακό;
• Την «αναγνώριση» του βαλκανικού ρό
λου της Ελλάδας από τις Η11A;
• Την αμυντική ενίσχυση της χώρας;
Κατά την γνώμη μας, τα αποτελέσματα
της επίσκεψης αυτής δ ε ν θα είναι θεαμα
τικά, (ούτε θα μπορούσαν να είναι, άλλω
στε), και το καλύτερο που έχει να κάνει η
Αθήνα είναι να μ η ν καλλιεργεί «μεγά
λες προσδοκίες».
Βέβαια, όταν ταξιδεύει μια 31 μελής επί
σημη αντιπροσωπεία, στην άλλη άκρη της
υδρογείου, συνοδευόμενη από 70 και πλέον
δημοσιογράφους, είναι αδύνατον να μην υ
πάρξουν «μεγάλες προσδοκίες» στην κοινή
γνώμη —προσδοκίες που, ασφαλώς, θα
διαψευσθούν.
Κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ότι η αν
ταλλαγή επίσημων επισκέψεων ανάμεσα σε
δύο συμμαχικές χώρες πρέπει να είναι «υ
πόθεση ρουτίνας» —να γίνεται διακριτικά,
δίχως «τυμπανοκρουσίες», να γίνεται υπεύ
θυνα και με σοβαρότητα μεταξύ των ηγε
τών, δίχως στρατιές «παρατρεχάμενων»
συμβούλων...
Εμείς ως και ...«υπεύθυνο Δασών» κου
βαλάμε στην Ουάσιγκτον... Για το όνομα
του θεού! Τι ακριβώς θα κάνει ο άνθρωπος
εκεί;
Είναι αλήθεια, βέβαια, ότι πρόκειται για
την πρώτη επίσημη επίσκεψη έλληνα πρω
θυπουργού στην Ουάσιγκτον εδώ και 27
χρόνια. Αλλά το στοιχείο αυτό επιβάλλει,
κατά μείζονα λόγο, την άμεση «εξομάλυν
ση» των διμερών επαφών, όχι την διαιώνι
ση της «ανωμαλίας».
«Αναβάθμιση» των ελληνοαμερικανικών
σχέσεων σημαίνει, πάνω απ’ όλα, μετατρο
πή τους σε τακτικές και παραγωγικές επα
φές ρουτίνας, χωρίς θεαματικές «διπλωμα
τικές εξορμήσεις», χωρίς προσπάθεια δη
μιουργίας εντυπώσεων προς εσωτερική κα
τανάλωση, χωρίς όλα αυτά τα «συμπτώμα
τα» τριτοκοσμικής «παθολογίας» που μόνο
ειρωνικά σχόλια προκαλούν στην Ουάσιγκτον.
Από την άλλη πλευρά πρέπει επειγόντως
να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς επιδιώκουμε
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ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ Κ ΑΙ
ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΡΩΘΤΠΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ Ν
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ...

από τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις — τόσο
άμεσα όσο και μεσοπρόθεσμα.
Θέλουμε σταδιακά να μεταστρέψουμε
την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών υ
πέρ της Ελλάδας και σε βάρος της Τουρ
κίας;
Θέλουμε, απλώς, να μετατοπίσουμε την
αμερικανική πολιτική σε θέση πιο «ουδέτε
ρη» ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα;
Και για το Κυπριακό τι ακριβώς επιδιώ
κουμε στο άμεσο μέλλον; Μια διάσκεψη ό
που το πρόβλημα θα λυθεί «πάση θυσία»;
Η μήπως μια σειρά από αμερικανικές πρω 
τοβουλίες, που θα προσκρούουν στην τουρ
κική αδιαλλαξία και θα τραυματίζουν τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, μέχρι του ση
μείου να δημιουργήσουν σοβαρό ρήγμα στις
σχέσεις αυτές;
Και αν αυτό επιδιώκουμε, πώς ακριβώς
θα αξιοποιήσουμε το ρήγμα αυτό, αν και ό
ταν προκύψει; Θα ζητήσουμε τότε νέο «εμ
πάργκο» αμερικανικών όπλων κατά της
Τουρκίας; Θα ζητήσουμε από τώρα την ανισόμετρη στρατιωτική ενίσχυση της Ελλά
δας, ώστε να αρχίσει να «νιώθει» η Άγκυρα
την ελληνική στρατιωτική απειλή και να έ
χει «κίνητρο» αύριο να επιστρέψει εδάφη
στην Κύπρο με ανταλλάγματα εγγυήσεις α 
σφαλείας από την πλευρά της Ελλάδας;
Ό λ α αυτά ήδη θα έπρεπε να τα έχουμε
ξεκαθαρίσει πλήρως, μεταξύ μας τουλάχι
στον. Αλλά πολύ φοβόμαστε ότι δεν τα έ
χουμε καν σκεφθεί σοβαρά.

Κυπριακό και Μ εσανατολικό...
Αλήθεια, όλοι εκείνοι που οραματίζονται
την ανάληψη στο Κ υπριακό μιας αντίστοι
χης διαδικασίας με αυτή που βρίσκεται εν ε

ξελίξει στο Μεσανατολικό, έχουν σκεφθεί
ότι στην αραβοϊσραηλινή διένεξη υπάρχει
περιθώριο συμβιβασμού μεταξύ των συγκρουόμενων πλευρών; Οι Ισραηλινοί έχουν
ανάγκη εγγυήσεων ασφαλείας για την μελ
λοντική ύπαρξή τους από την αραβική
πλημμυρίδα που τους περιβάλλει, ενώ οι
Άραβες απαιτούν την επιστροφή των εδα
φών τους, εδαφών τα οποία το Ισραήλ πα
ρανόμους κατέχει από το 1967. Η ανταλλα
γή «Εδαφών για Ειρήνη», η βασική αυτή
αρχή επί της οποίας στηρίζεται η τρέχουσα
ειρηνευτική διαδικασία στο Μεσανατολικό
έχει νόημα στην περίπτωση εκείνη.
Αλλά στο Κυπριακό δεν υπάρχουν, για
την ώρα, περιθώρια για μια τέτοια «ανταλ
λαγή» ! Η Ελλάδα δεν μπορεί να προσφέρει
μετά από ενδεχόμενη συμφωνία «εγγυήσεις
ασφαλείας» προς την Τουρκία (ως αντάλ
λαγμα των εδαφών που θα επιστραφούν
στην Κύπρο), για τον απλούστατο λόγο ότι
η Ελλάδα, πριν από μια τέτοια συμφωνία,
δεν είναι σε θέση να απειλήσει στρατιωτικά
την ύπαρξη της Τουρκίας.
«Εγγυήσεις Ασφαλείας» μπορεί να προ
σφέρει ΜΟΝΟ όποιος είναι σε θέση να απει
λήσει την ασφάλεια του άλλου.

Από το Γ ιόπ Κιπούρ
στο Κ αμπ Ν τέιβ ιντ...
Θέλετε και ένα τρανταχτό παράδειγμα;
Υπάρχει ένα μοναδικό προηγούμενο στα
μεταπολεμικά χρονικά όπου επιχειρήθηκε
μ ε επιτυχία μια παρόμοια ανταλλαγή «εδα
φών για ειρήνη». Η συνθήκη του Καμπ
Ντέηβιντ, όπου η Αίγυπτος πήρε πίσω το
σύνολο των κατεχομένων της εδαφών στην
χερσόνησο του Σινά, παρέχοντας ως «αν
τάλλαγμα » την πλήρη αναγνώριση του Ισ
ραήλ και την απόλυτη εξομάλυνση των σχέσεώ ν της μαζί του.
Προσέξτε, όμως: Η επιτυχία του Καμπ
Ντέιβιντ (που αποτελεί «μοντέλο» για την
τρέχουσα ειρηνευτική διαδικασία) προέκυψε
μόνο μετά τον πόλεμο του Γιόπ Κιπούρ
(1 9 7 3 ), όταν η Αίγυπτος προσπάθησε ναα·
νακαταλάβει με τα όπλα τα εδάφη της. Η
προσπάθεια εκείνη δεν επέτυχε τον αντικει
μενικό της στόχο, αλλά επέτυχε κάτι άλλο,
εξίσου σημαντικό: Έφερε το Ισραήλ σε τρο
μακτικά δύσκολη θέση, το απείλησε με άμε-

Αθήνα, Ουάσιγκτον, Ά γκυρα...
του Χρύσανθου Ααζαρίδη
Προσοχή όμως: Για να αποβούν θετικές
για μας τέτοιες «πρωτοβουλίες», πρέπει η
Αγκυρα, κάθε φορά που «τα σπάει» να
γνωρίζει ότι την επόμενη φορά η Ελλάδα θα
είναι πιο ισχυρή και πιο απειλητική.
Μέχρι τώρα δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Ή
μάλλον συνέβη ακριβώς το αντίθετο: Κάθε
φορά που η Άγκυρα έκανε επίδειξη αδιαλ
λαξίας γνώριζε ότι την επόμενη φορά η Ελ
λάδα θα έλθει με περισσότερες παραχωρή
σεις. Και έτσι, αντί να «τιμωρείται» η
Τουρκία για την αδιαλλαξία της, «τιμω
ρούνταν» η Ελλάδα για την απροθυμία της
να ανατρέψει τα «τετελεσμένα»...

Ομελέτα δίχω ς αυγά;
•ση συντριβή, τίναξε στον αέρα τον «μύθο»
'του αήττητου των ισραηλινών ενόπλων δυ
νάμεων και απέδειξε στους ίδιους τους Ισ
ραηλίτες ότι δεν μπορούν να ελπίζουν ότι θα
'είναι πάντα σε θέση να εξαπολύουν «κεραυνοβόλες επιθέσεις» και να καταφέρουν συν
τριπτικά πλήγματα κατά των Αράβων γειίτόνων τους γενικά (και κατά των Αιγυ
πτίων πιο συγκεκριμένα)...
Οι Αιγύπτιοι κατόρθωσαν υα απειλήσουν
το Ισραήλ το 1973 και γ ι’ αυτό κατάφεραν,
τέσσερα χρόνια αργότερα, να πάρουν πίσω
τα εδάφη τους με ειρηνικό τρόπο, ανταλ
λάσσοντας τις εγγυήσεις ασφαλείας που
Γπροσέφεραν με την επιστροφή των κατεχο^μένων. Αλλά ήταν σε θέση τότε να προσφέ
ρουν «εγγυήσεις ασφαλείας», διότι είχαν
^καταφέρει προηγουμένως να απειλήσουν σο,,βαρά την ασφάλεια του Ισραήλ! Η ειρηνική
;λύση του 1976 ήταν αδιανόητη χωρίς τον
^πόλεμο του 1973...
Γ,ν

Το «καρότο» και το «ραβδί»...
Στην περίπτωση της ελληνοτουρκικής
^διαμάχης, έχουμε καθήσει ποτέ να σκεφτού^'με για ποιο λόγο, άραγε — και, κυρίως, με
(!;'ποια ανταλλάγματα— θα δέχονται ποτέ οι
ι- Τούρκοι να κάνουν μείζονες παραχωρήσεις
/στο Κυπριακό;
/ Αν εμείς δεν είμαστε σε θέση να απειλή
σουμε σοβαρά την ασφάλεια της Τουρκίας,
$για ποιο λόγο, τάχα, να θελήσουν από μας
οΐίπροσφέροντάς μας την επιστροφή κατακτη-

μενών εδαφών στην Κύπρο;
Μήπως με την απειλή διακοπής της αμε
ρικανικής βοήθειας προς την Τουρκία; Μα
είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν οι ΗΓ1Α είναι
διατεθειμένες να προχωρήσουν σήμερα σε
τέτοιο μέτρο «σωφρονισμού» της Άγκυρας.
Αλλά και αν ακόμα συνέβαινε κάτι τέτοιο,
πάλι από μόνο του ΔΕΝ θα επαρκούσε, για 
τί χωρίς ανισόμετρη αναβάθμιση της στρα
τιωτικής ισχύος της Ελλάδας η Τουρκία δεν
θα ένιωθε σοβαρή απειλή από την πλευρά
μας, ακόμα κι αν της επιβαλλόταν κάποιας
μορφής «εμπάργκο» από τις ΗΠΑ.
Μια τέτοια στρατιωτική «αναβάθμιση»
μπορεί να ξεκινήσει από την ένταξη της Ε λ 
λάδας στην ΔΕΕ, χωρίς παράλληλη ένταξη
και της Τουρκίας. Αλλά πρέπει να προχω
ρήσει με πλήρη εκσυγχρονισμό των ελληνι
κών ενόπλων δυνάμεων, με την επιθετική
τους αναδιάταξη και την απόκτηση δύναμης
πυρός και σύγχρονων μέσων που θα προκαλέσουν σοβαρή ανησυχία στην άλλη πλευρά
του Αιγαίου...
Αυτή η διαδικασία αμυντικού εκσυγχρο
νισμού της Ελλάδας είναι, ίσως, η πιο εν
διαφέρουσα πλευρά των ελληνοαμερικανικών σχέσεων από δω κι εμπρός. Μόνο που
για να αποδώσει περισσότερα, καλό θα είναι
να συνοδεύεται από συνεχή διπλωματική
πίεση προς την Τουρκία. Και από την άπο
ψη αυτή, οι «πρωτοβουλίες» για το Κυ
πριακό που συστηματικά προσκρούουν στην
αδιαλλαξία της Άγκυρας μπορούν να έχουν
μια πρακτική χρησιμότητα για μας...

Συμπέρασμα: Μην περιμένετε τίποτε θε
αματικό για το Κυπριακό το προσεχές μέλ
λον, ακόμα κι αν ο ίδιος ο πρόεδρος Μπους
ανανεώσει την πρόσκλησή του για μια Διά
σκεψη για το πρόβλημα. Η Άγκυρα δεν έ
χει κανένα απολύτως «κίνητρο» να «δώσει»
το παραμικρό, όταν μπορεί να κρατάει «ατι
μώρητα» όλα όσα απέσπασε.
Αν πρέπει να εξηγήσουμε κάτι στους Α 
μερικανούς, είναι ότι δίχως πολιτική «ρα
βδιού και καρότου», δίχως σύστημα θετι
κών κινήτρων αλλά και απειλές «κυρώσε
ων», η τουρκική αδιαλλαξία στο Κυπριακό
δεν κάμπτεται. Μέχρι στιγμής, όμως, υ
πάρχει μόνο πολιτική «καρότου» για την
Τουρκία και μόνο πολιτική «ραβδιού» για
την Ελλάδα. Και το αποτέλεσμα, βέβαια,
είναι να ενισχύεται η αδιαλλαξία της Αγκυ
ρας και να αναζωπυρώνεται ο «αντιαμερικανισμός» της Αθήνας.
Αν πρέπει, τέλος, να συνειδητοποιήσουμε
κάτι κι εμείς, είναι ότι για να πάρουμε πίσω
όσα χάσαμε και για να μην χάσουμε κι άλ
λα πρέπει να ανατρέψουμε τους συσχετι
σμούς που μας οδήγησαν στα «δυσμενή τε
τελεσμένα».
Η ειρήνη στηρίζεται πάνω σε ισορροπία
δυνάμεων και η ανατροπή «τετελεσμένων»
προϋποθέτει ανατροπή συσχετισμών δύνα
μης, όχι επιδείξεις αδυναμίας.
Όσοι θέλουν δικαιοσύνη στην Κύπρο και
ασφάλεια στο Αιγαίο και την Θράκη δίχως
να διακινδυνεύσουν το παραμικρό, δεν είναι
οπαδοί της ειρήνης.
Απλώς προσπαθούν να φτιάξουν ομελέτα
δίχως να σπάσουν αυγά!
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Η αν«ξαρτησία της Ουχρανιας και η Κοινοπολιτ«ία που συνήιραν οι τρ«ις σλαβικές χωρίς, Ρωσία,
Ουκρανία και Λιυκορωσία, «θ«σαν και τυπικά τέρμα στη Σοβιοτική Ένωση, Η αποσυνθοση της
σοβι«τικής αυτοκρατορίας βίναι πλέον γ·γονός. Ο Γκορμπατσώφ απογυμνώνοται από τα τ«λ«υταία
c νεύματα πραγματικής ιζουσίας. Η απ·ιλή «μφύλιου πολέμου, που θα «καν« τον «μφύλιο στη
Γιουγκοσλαβία να μοιάζιι «σαν απλό αστέρι», όπως ιίπκ χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Γκορμπατσώφ στη
γαλλική τηλιόραση στις αρχές της «βδομάδας, «ίναι πραγματική. Οπως πραγματικοί «ίναι και οι
φόβοι των ΗΠΑ και του δυτικού κόσμου για την τύχη των πυρηνικών όπλων καθώς και για το
τ«ράστιο ηφαίστ«ιο των μουσουλμανικών ασιατικών δημοκρατιών που 8«ν θα αργήσ«ι να ξ«σκάσ«ι.
Ο χάρτης της Ευρώπης, όπως τον γνωρίσαμε μ«τά τη Γιάλτα, αλλάζ«ι καθημιρινά. Και το τέλος της
«ποχής Γκορμπατσώφ «γχαινιάζ·ι μια νέα πβρίοδο αβιβαιότητας. Το μόνο που μπορ«ί κανκίς να
«κφράσιι αυτή τη στιγμή από τη σκοπιά της διοθνούς «ιρήνης και ασφάλ«ιας «ίναι η «υχή, οι νέοι
ηγέτ«ς που έφ«ραν στην κορυφή τα κύματα της «θνικιστικής πλημμυρίδα να δ«ίξουν σύν«ση και
αυτοσυγκράτηση.
Το κλίμα της αστάθκιας και της ρκυστότητας —μία «σχ«δόν διάλυση»— που υπάρχ«ι αυτή την στιγμή
στην πάλαι ποτέ ΕΣΣΔ, π«ριγράφ»ι ο Στέλιος Κούλογλου στις σ«λίδ«ς που ακολουθούν. Στην συνέχ«ια,
η Τέτα Παπαδοπούλου σκιαγραφεί το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο των σχέσκων της Ουχρανιας μ«
την Ρωσία και την ΕΣΣΔ.

Μετά την επόμενη μέρα της σοβιετικής αυτοκρατορίας
του Στέλιου Κούλογλου

Τ

ο ταξίδι Μόσχα-Κίεβο, δεν είναι πλέ
ον μια εύκολη υπόθεση, όπως παλιότερα. II έλλειψη καυσίμων και η ομί
χλη έχουν καθηλώσει τα αεροπλάνα της
«Αεροφλότ» στην πίστα του αεροδρομίου
της σοβιετικής πρωτεύουσας και οι αίθουσες
αναμονής μοιάζουν με την κιβωτό του Νώε
την περίοδο της μεγάλης βιβλικής κατα
στροφής: χιλιάδες άνθρωποι ξαπλωμένοι
στα βρυύμικα πατώματα, ενώ παιδιά, σκυ
λιά και γατιά κυκλοφορούν αδέσποτα. II
ιδιότυπη μυρωδιά της Μόσχας, ένα μείγμα
της τσίκνας τιυν βουλγαρικών τσιγάρων και
του ιδρώτα του Homo Sovieticus, σε όλο
της το μεγαλείο.
Ώρες αναμονής, χωρίς φυσικά καφέ και
φαγητό. Το ρεστο^ράν του αεροδρομίου είναι
υπό «ΡΕΜΟΝΤ», ανακαινίζεται δηλαδή.
Τα μισά περίπου καταστήματα της τέως
Σοβιετικής Ένωσης βρίσκονται σε ΡΕ
ΜΟΝΤ εδώ και χρόνια. Όλη η ΕΣΣΔ είναι
σε μόνιμο ΡΕΜΟΝΤ. Τα μικρά ιδιωτικά
περίπτερα που έχουν ξεφυτρώσει μέσα στην
αίθουσα αναμονής πουλάνε τα είδη που δεν
υπάρχουν σε κρατικά μαγαζιά: βιντεοκασέ
τες, τσιγάρα-απομιμήσεις του Marlboro,
μπλουτζίν και μαύρα πλαστικά νερομπίστολα, για υποψήφιους αεροπειρατές. Στην
γιυνία της τεράστιας αίθουσας όπου βρίσκο
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νει στα 12 δολάρια, δηλαδή δύο μέσα σοβι
ετικά μηνιάτικα: το 1 δολάριο ήταν 30
ρούβλια πριν το πραξικόπημα, τώρα είναι
’90, και αύριο 105. Δεν έχω ξαναδεί νόμι
σμα να υποτιμάται με τέτοια ταχύτητα.
Μοιάζει να ξεπερνάει και τον Γκορμπατσώφ
Μπαίνουμε ευτυχισμένοι στο αεροσκάφος,
σε ταχύτητα ελεύθερης πτώσης.
μετά από 8 ώρες αναμονής. Μετά από μία
Την επομένη το πρωί αρχίζουν οι συνε
ώρα, ο πιλότος ανακοινώνει ότι οι αρχές
ντεύξεις των υποψηφίων, κάτι δηλαδή σαν
του αεροδρομίου δεν του δίνουν το ΟΚ για
τον Πύργο της Βαβέλ. Ξαφνικά, και ενώ
να πετάξει. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει με
μιλάγανε για δεκαετίες ρωσικά, οι Ουκρα
ταξύ των αρχών της Ρωσίας και της Ου
νοί άρχισαν να μιλάνε την γλώσσα τους.
κρανίας, για το ποιος θα πληρώσει τα
Ρωσικά και ουκρανικά είναι κάπως όπως τα
έξοδα της καθυστέρησης.
ελληνικά και η κυπριακή διάλεκτος. Αλλά
Το αεροδρόμιο του Κιέβου θυμίζει κι αυτό
δύο άγνωστες λέξεις-κλειδιά σε μια φράση,
τενεκεδούπολη. Ο ταξιτζής που έχουμε
κάνουν τον μεταφραστή που ξέρει ρωσικά
κλείσει από την Μόσχα την έχει κοπανή
και μεταφράζει σε αγγλικά να δυσανασχε
σει. Την επομένη δικαιολογήθηκε ότι δεν
τεί. Μαζί του, δυσανασχετούν και οι δυτι
μπορούσε να περιμένει άλλο, αλλά μία μέ
κοί δημοσιογράφοι. Οι λίγοι Ρώσοι συνά
ρα που τον κεράσαμε βότκα και γίναμε
δελφοι που παρακολουθούν, έχουν κοκκινίσει
φίλοι, μας εκμυστηρεύθηκε ότι πέτυχε εκεί
από το κακό τους, σαν να έχουν ήδη κατα
νο το βράδυ έναν καλύτερο πελάτη. Είναι
πιεί μισό μπουκάλι σπιτικής βότκα.
μία μετά τα μεσάνυχτα, και ο μοναδικός
Παρά τα μεταφραστικά προβλήματα,
ελεύθερος ταξιτζής ζητάει 15 δολάρια,
καταλαβαίνουμε ότι όλοι οι υποψήφιοι στις
γιατί λέει το αεροδρόμιο από την πόλη
προεδρικές εκλογές της Κυριακής είναι
είναι 60 χιλιόμετρα απόσταση. Τον διαψεύυπέρ της πλήρους ανεξαρτησίας της Ουκρα
δω κατηγορηματικά γιατί έκανα την ίδια
νίας. Όλοι καλούν τον λαό να ψηφίσει υπέρ
διαδρομή το καλοκαίρι με τον πρωθυπουργό,
της ανεξαρτησίας στο δημοψήφισμα, για να
τότε που παραιτήθηκε ο Δήμας. Κατεβαί
δοθεί και μία απάντηση στον Γκορμπα-

νται κλεισμένα 5.000 άτομα, η επιτροπή
πολιτών που έχει εκλεγεί συζητάει αν πρέ
πει να καταλάβει την πίστα του αεροδρομί
ου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πολυή
μερες καθυστερήσεις.

ύφ, ο οποίος προσπαθεί να φοβίσει τους
φοφόρους, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να
χρξει νέα ΕΣΣΔ χωρίς την Ουκρανία,
ι ότι η αποχώρηση της θα προκαλέσει
γκόσμια καταστροφή.
Πόσο συμπαθητικός είναι ο καημένος ο
χιτέκτονας της περεστρόικα! Είναι από
jç λίγους στην σημερινή τέως χώρα των
5ιέτ, που μιλάει την γλώσσα της λογις. Λέει περίπου ότι έγιναν πολλά λάθη,
ραδέχεται εμμέσως ότι πράγματι σε αυτον άτυχο γάμο η Ρωσία καταπίεσε την
κρανία και τις άλλες δημοκρατίες, αλλά
ι μετά από τόσα χρόνια συμβίωσης καλό
ιαι να υπάρξει μια ρύθμιση, παρά ένα
ιζύγιο. Πολύ περισσότερο, αφού οι συ
ρμένοι, που κρατάνε μάλιστα και όπλα,
ουν κάνει καλή περιουσία και έχουν να
ηρώσουν πολλά γραμμάτια που υπογρά:νε μαζί. Μετά από τόσα χρόνια συμβίως, κανείς δεν θυμάται και δεν μπορεί να
ολογίσει τι λεφτά έβαλε ο καθένας, και
ποσό πρέπει να πληρώσει, από τις —ακάπτες- επιταγές. Για να μην μιλήσει κα
ις τι θα γίνει αν ο καθένας αρχίζει και
ΐτάει πίσω τα δώρα που έδωσε τον μήνα
υ μέλιτος.
0 Χρουτσώφ, λόγου χάριν, είχε πάρει το
154 την Κριμαία από την Ρωσία και την
(ε δωρίσει στην Ουκρανία, για να γιορταεί κάποια επέτειος της Ρωσο-Ουκρανικής
λίας. Όπως κανείς δεν μπορούσε να φααστεί τότε, αυτά που συμβαίνουν σήμερα
: κρύα βράδια στο Κρεμλίνο, οι σοβιετικοί
ήτες έκαναν ασκήσεις επί χάρτου αλλάντας τα εσωτερικά σύνορα σε ολόκληρη
)ν σοβιετική επικράτεια. Τι θα γίνει τώρα
ι η Ρωσία αρχίσει να ζητάει πίσω την
Μούσια ρωσοκατοικημένη Κριμαία για να
ασφαλίσει μερικά τουριστικά θέρετρα και
μάνια στην Μαύρη Θάλασσα; Στην πραγιτικότητα η. ειρήνη κρέμεται από μια
νωστή: ένα σωβινιστικό λάθος να κάνουν
ηγέτες της Ουκρανίας, και οι Ρώσοι της
ριμαίας θα ξεσηκωθούν. Λίγο να αποφασί:ι ο Γέλτσιν να παίξει το εθνικιστικό
χρτί αν δει ότι οι Ρώσοι παραασχολούνται
: την οικονομική τους μιζέρια και η Ευρώf] θα τιναχθεί στον αέρα.
α μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανείς
χιλιάδες παραδείγματα στην κατεύινση της ίδιας γκορμπατσωφικής λογικής,
ολλά εργοστάσια της Ουκρανίας έχουν
χψει να παράγουν έτοιμα προϊόντα, γιατί
>υς λείπει ένας πυκνωτής. Και το μοναδι) εργοστάσιο πυκνωτών που βρίσκεται
:ην Αρμενία είναι μπλοκαρισμένο από το
ζερμπαϊτζάν, ενώ σε ένα άλλο εργοστάσιο
χραγωγός ενός απαραίτητου μηχανήματος
ναι η Λεττονία, που έχει ήδη ανεξαρτη)ποιηθεί και πουλάει τα προϊόντα της σε
^ναλλαγμα στην Δύση. Τι ποσοστό του

εξωτερικού χρέους θα πρέπει να πληρώσει
κάθε δημοκρατία; Ή , από την άλλη πλευ
ρά, πώς ο Γέλτσιν μπορεί να προχωρεί στην
κατάσχεση της περιουσίας του υπουργείου
των Εξωτερικών, που έχει αποκτηθεί από
κοινού;
Έθεσα τα προηγούμενα ερωτήματα σε
πολλούς Ουκρανούς, γιατί βεβαίως καταλα
βαίνω ότι αλλοιώς τίθεται το πρόβλημα
για τις Βαλτικές χώρες ή την Μολδαβία,
που και Σλάβοι δεν είναι και τελείως δια
φορετική κουλτούρα έχουν, και προαρτήθηκαν με την βία μετά τον Β; Παγκόσμιο
Πόλεμο.
Δεν είναι ότι οι Ουκρανοί ψηφοφόροι δεν
αναγνωρίζουν αυτές τις δυσκολίες. Πολλοί
παραδέχθηκαν ότι θα υποφέρουν περισσότερο
ως ανεξάρτητοι και ότι ίσως μόνο τα παιδιά
τους να ζήσουν καλύτερα απ’ ό,τι σήμερα.
Συνειδητοποίησα όμως ότι η γκορμπατσοφική λογική είναι η παλιά λογική, η λογική
του παλιού συστήματος, που αποδείχθηκε
καταστροφικό. Μάλλον στην ιστορία της
ανθρωπότητας η διάλυση των αυτοκρατορι
ών θα συνοδευόταν πάντα με μια τέτοια
αναταραχή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν
θα έπρεπε να διαλυθούν. Υπάρχει δηλαδή η
λογική του Γκορμπατσόφ και η λογική της
Ιστορίας, έστω και αν η πρώτη φαντάζει
πιο λογικοφανής, βατή και λιγότερο αιματηρή·
«Χθες ήταν η τελευταία μέρα στην ζωή
ιστορία της ανθρωπότητας», έλεγε την
επομένη του δημοψηφίσματος κ. Γιαβορόφσκι, μια σημαντική πολιτική προσωπικότη
τα της Ουκρανίας. Η άλλη πλευρά του
νομίσματος είναι, δηλαδή, ότι αυτή η τόσο
παράλογη και μίζερη σοβιετική αυτοκρατο
ρία έχει δημιουργήσει τόσο μεγάλη απέ
χθεια, έχει συσσωρεύσει τόσα πολλά απωθημένα, ώστε είναι παράλογο να ζητάει
κανείς σήμερα «λογική» από τους -τέώςυπηκόους της.

αδιαφορία και για τον αυταρχισμό της κρα
τικής γραφειοκρατίας και του Κρεμλίνου.
Ακόμη σήμερα, 5 χρόνια μετά, 8 χιλιάδες
παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω τις μό
λυνσης από την ραδιενέργεια. Ο Βιτάλι,
ένας Ουκρανός αστυνομικός που συνάντησα,
είχε εκτεθεί επί μέρες στην ραδιενέργεια,
βοηθώντας ως εθελοντής στην κατάσβεση
της πυρκαγιάς. Σε όλους τους εθελοντές
είχαν υποσχεθεί από ένα διαμέρισμα. Πέντε
χρόνια μετά, ο Βιτάλι έχει φοβερούς πονο
κεφάλους και μένει πάντα στο ενοίκιο.
Περίμεναμε πάντως και την επομένη της
ψηφοφορίας, για να δούμε μήπως ο νέος
πρόεδρος Λεονίντ Κραβτσιούκ θα άλλαζε
γραμμή. Στο κάτω - κάτω, ο Κραβτσιούκ
ήταν ιδεολογικός υπεύθυνος της Κ.Ε. του
ΚΚ της Ουκρανίας, και σύμμαχος παλιότερα του Γκορμπατσώφ. Όμως ο Κραβτσιούκ
διατηρήθηκε στην εξουσία ακριβώς γιατί
έπαιξε το χαρτί της ανεξαρτησίας, εκφρά
ζοντας για τους περισσότερους ψηφοφόρους
μια «μεταβατική» λύση, στην διάρκεια της
οποίας θα αποφευχθούν οι περιττές τριβές
με το Κρεμλίνο και τους Ρώσους. Πολύ
περισσότερο, όταν 9 στους 10 ψήφισαν υπέρ
της ανεξαρτησίας...
Όταν την επομένη η Πολωνία και η
Ουγγαρία αναγνώριζαν αμέσως την Ουκρα
νία και οι ΗΠΑ δήλωναν ότι θα κάνουν το
ίδιο, καταλάβαμε ότι η αγωνία της άρρω
στης αυτοκρατορίας είχε τελειώσει. Ο
Κραβτσιούκ δήλωνε ότι δεν κάνει βήμα
πίσω, ότι το «κέντρο» (δες ο Γκορμπατσώφ)
δεν χρειάζεται καθόλου και ότι το πρόβλη
μα του ελέγχου των πυρηνικών όπλων θα
μπορούσε να λυθεί από τις τέσσερις πυρηνι
κές δημοκρατίες, χωρίς την μεσολάβηση
κανενός Κρεμλίνου.

πάρχει φυσικά και το προσωπικό δράμα
του στενότερου συγγενή της μακαρίτισσας αυτοκρατορίας. Του μεγάλου γιατρού
που προσπάθησε να την γιατρέψει, για να
επιταχύνει απλώς το τέλος της. Ελλείψει
Ο Γκορμπατσώφ κάνει μια μάταιη προ
αεροπλάνου, πήραμε το τραίνο για την Μό
σπάθεια να δημιουργήσει νέο κράτος, γιατί
σχα. Πολλές από τις 13 ώρες του ταξιδιού
δεν υπάρχει κοινός στόχος στους συνεταί
στην δεύτερη θέση που μύριζε φρικτά πέρα
ρους που καλεί να το απαρτίσουν. Η μάχη
σαν συζητώντας με τον Πάολο Βαλεντίνο
του είναι τόσο μάταιη, όσο η μάχη ενός
της «Κορριέρε ντε Λα Σέρα» και τον Τζουεπιχειρηματία που καλεί κάποιους να συνελιέττο Κέζα, τον διάσημο δημοσιογράφο ταιρισθούν χωρίς να προσδιορίσει τι ακριβώς
σοβιετολόγο, ανταποκριτής της ιταλικής
θα πουλάει αυτή η επιχείρηση, θυμίζοντας
«Ουνιτά» παλιότερα στη
Μόσχα, για
απλώς στους υποψήφιους εταίρους ότι είχαν
το αν η αυτοκρατορία μπορούσε να μεταρσυνεργασθεί στο παρελθόν σε μια άλλη επι
ρυθμισθεί και αν το σημερινό ήταν αναπόχείρηση, που χρεωκόπησε παταγωδώς...
' φευκτό.
Για τους Ουκρανούς, υπάρχει και το
Σκοτώσαμε μερικές κατσαρίδες πάνω
Τσερνομπίλ, μιάμιση μόλις ώρα απόσταση
από τις κουκέτες, χωρίς να καταλήξουμε.
απο το Κίεβο. Το εργοστάσιο της Αποκάλυ
Παρ’ ότι όλοι αναγνωρίσαμε το δράμα του
ψης έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην από
Μιχαήλ Σεργκιέγιεβιτς, κανείς μας δεν
φαση της Ουκρανίας να πάρει διαζύγιο. Το
ήταν λυπημένος. Στο κάτω κάτω, έστω και
ατύχημα υπήρξε η καλύτερη απόδειξη για
αν ο ασθενής πέθανε, η εγχείρηση πέτυχε.
την τεχνολογική καθυστέρηση της σοβιετι
κής αυτοκρατορίας, για την εκληματική
□
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Η Ουκρανία
έδωσε την χαριστική βολή
Η Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχει
πια. Αλλά τι υπάρχει στην θέση
της; Κανείς δεν ξέρει.
Η Ρωσία, η Λευκορωσία και η
Ουκρανία, προχωρούν στην
δημιουργία μίας κοινοπολιτείας
τριών κυρίαρχων κρατών με
πρωτεύουσα το Μίνσκ.
Ο Μ ιχαήλ Γκορμπατσώφ,
οργισμένος και απομονωμένος
—πρόεδρος χωρίς εξουσία—
καταγγέλλει: «Σε ένα πράγμα
δεν θα υποχωρήσω και το
γνωρίζουν όλοι. Δεν θα
συμμετέχω στην διάλυση της
Σοβιετικής Ένωσης».
Οι φήμες για ένα νέο
πραξικόπημα εντείνονται όπως,
επίσης, και οι ψίθυροι ότι ο
Μ ιχαήλ Γκορμπατσώφ πρόκειται
να παραιτηθεί.
Πάνω απ’ όλα όμως εντείνονται
οι ανησυχίες και οι φόβοι όλων
—όλων ανεξαιρέτως— μήπως η
τέως ΕΣΣΔ γίνει μία νέα
Γιουγκοσλαβία όπου τα αντίπαλα
στρατόπεδα θα είναι, επιπλέον,
εφοδιασμένα με πυρηνικά όπλα...
Αλλά τι προκάλεσε τις
εκρηκτικές εξελίξεις των
τελευταίων ημερών; Η κήρυξη
της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας
και η άρνησή της να υπογράψει
την Ενωσιακή Συνθήκη, δηλαδή
το σχέδιο του Γκορμπατσώφ για
την «σωτηρία και την
αναμόρφωση της χώρας». Χωρίς
την συμμετοχή της μεγάλης και
πλούσιας Ουκρανίας ήταν βέβαιο
ότι η Ενωσιακή Συνθήκη δεν
μπορούσε να εφαρμοσθεί.
IS
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ε ποσοστό μεγαλύτερο από 91 % ot
Ουκρανοί τάχθηκαν υπέρ της ανε
ξαρτησίας της χώρας τους στο δη
μοψήφισμα της 1ης Δεκεμβρίου. Ακόμη και
στις περιοχές όπου υπάρχει ισχυρή ρωσική
μειονότητα το αποτέλεσμα πάλι ήταν υπέρ
της ανεξαρτησίας! Παράδειγμα χαρακτηρι
στικό τέτοιας περιοχής η Κριμαία (ενσωμα
τώθηκε στην Ουκρανία μόλις την δεκαετία
του ’50). Εκεί λοιπόν το 54% των εκλογέ
ων ψήφισαν υπέρ της ανεξαρτησίας. Ό ταν
ακόμη και οι Ρώσοι προτιμούν να ζουν σε
μια ανεξάρτητη Ουκρανία, τότε...
Η ανεξαρτησία της Ουκρανίας είναι για
τον Μ ιχ α ή λ Γκορμπατσώ φ ένα ακόμη
πλήγμα και για την Σοβιετική Ένωση, κα
θώς φαίνεται, η χαριστική βολή. Ο Μιχαήλ
Γ κορμπατσώφ πριν δύο χρόνια θεωρούσε
πρόωρη και άκρως «επαναστατική» μία Ενωσιακή Συνθήκη, η οποία θα έθετε σε νέες
βάσεις τις σχέσεις των Δημοκρατιών. Μόνο
που τότε όλες οι Δημοκρατίες ήταν διατε
θειμένες να υπογράψουν μια τέτοια Συνθή
κη. Τώρα, πλέον, είναι αργά.

Μ

Ποιος θα έχει τον κώδικα;
Η ανεξάρτητη Ουκρανία — αναγνωρι
σμένη μέχρι στιγμής από την Πολωνία, την
Ρωσία, την Ουγγαρία, τον Καναδά— προκαλεί τεράστια ανησυχία όχι μόνον στην
Μόσχα αλλά σε όλο τον κόσμο, κυρίως διό
τι στην επικράτειά της υπάρχει ισχυρό πυ
ρηνικό οπλοστάσιο. Ας μην λησμονούμε ότι
το Τσέρνομπιλ στην Ουκρανία βρίσκεται...
Από την 1η Δεκεμβρίου «αναδύθηκε» στην
Ευρώπη όχι μόνον μία μεγάλη χώρα αλλά,
επίσης, μία νέα πυρηνική δύναμη της τάξεως —όπως βεβαιώνουν οι ειδικοί— της
Γαλλίας και της Αγγλίας. Δεν είναι αστεία
πράγματα αυτά...

Ποιος θα έχει τον περίφημο κώδικα των
πυρηνικών; Οι Ρώσοι ή οι Ουκρανοί; Ποιος
δηλαδή θα έχει την δυνατότητα να τα
...χρησιμοποιήσει; Βεβαίως η νέα ηγεσία
της Ουκρανίας έχει εκφράσει ήδη την επιθυ
μία της να καταστραφούν όλα τα πυρηνικά
όπλα που βρίσκονται στο έδαφος της σύμ
φωνα με τις σχετικές μεταξύ των ΗΠΑ και
της ΕΣΣΔ συνθήκες. Αλλά μέχρι να κατα- στραφούν; Και πότε — κάτι που ούτως ή
άλλως δεν είναι τόσο απλό— θα καταστρα
φούν;

Στο τελευταίο βαγόνι
Την ίδια ημέρα — 1η Δεκεμβρίου— που ■
έγινε το δημοψήφισμα, διενεργήθηκαν επί- ·.
σης προεδρικές εκλογές. Πρόεδρος της Ου
κρανίας με ποσοστό 60% εξελέγη ο Αεο- .,
ν ίν τ Κ ραβτσούκ. Το προφίλ του είναι.
κλασικό. Παλιός απαράτσικ, με μακρά και
αδιατάρακτη κομματική καριέρα. Ο Λεονίντ Κραβτσούκ, πρόεδρος της ουκρανικής
Βουλής από το καλοκαίρι του 1 9 9 0 , ήταν
ουσιαστικά ο ισχυρός άνδρας της Ουκρα
νίας. Είναι πάντως εντυπωσιακό ότι οι άλ
λ ο ι υποψήφιοι για την προεδρία —ανάμεσά
τους δύο μυθικά πρόσωπα της αντιπ ολίτευ
σης— έλαβαν πολύ μικρά ποσοστά. «Οι
Ουκρανοί ψηφοφόροι διάλεξαν μάλλον τον
ρουμανικό δρόμο, παρά τον πολωνικό ή
τον τσεχοσλοβακικό», σχολίασε στην Mon
th’ ο ανταποκριτής της εφημερίδας στην Μό
σχα.
Ο νέος πρόεδρος της Ουκρανίας διαθέτει
αξιοσημείωτες ικανότητες προσαρμογής στο
πνεύμα της εποχής. Έ ω ς τον περασμένο
Ιούνιο ήταν σαφώς υπέρ της σ υ μμ ετο χή ς της
Ουκρανίας σε μια «αναμορφωμένη» Σ ο βιε
τική Ένωση. Γρήγορα όμως διαπίστω σε ό
τι ο άνεμος στην Ουκρανία φυσά προς την

αντίθετη κατεύθυνση (είτε είναι σωστό είτε
όχι, οι Ουκρανοί πιστεύουν ότι η Ρωσία
πάντοτε τους εκμεταλλευόταν). Έτσι λοι
πόν ο Λεοντίτ Κραβτσούκ ένα μήνα πριν α 
πό το δημοψήφισμα, πρόλαβε και μπήκε
στο τελευταίο βαγόνι του τρένου της ανε
ξαρτησίας... Αμέσως μετά την εκλογή του
δήλωσε ότι η Ουκρανία σε καμιά περίπτωση
δεν πρόκειται να υπογράψει την Ενωσιακή
Συνθήκη.

Όταν χειραφετούνται οι
σιτοβολώνες...
^ Ουκρανία. Η πλουσιότερη, μετά την Ρ ω 
μαία, Δημοκρατία της Σοβιετικής Ένωσης.
Γη εύφορη και υπέδαφος «γενναιόδωρο».
Οι Ουκρανοί εθνικιστές διερωτώνται «πώς
'<άείναι δυνατόν μ ε τόσο ΐίλονσια γη, εμείς
ο να είμαστε τόσο φτωχοί;». Ολοι πάντως
κ πιστεύουν ότι για να βγει η Ουκρανία από
*ι την μιζέρια έπρεπε να φύγει από την Σοβιεy/-τική Ένωση, «από αυτό το πλοίο που από
^■παντού μπάζει νερά».
a·: Εθνος με ιστορία αιώνων οι Ουκρανοί.
- Εχασαν κάποιες ευκαιρίες στο παρελθόν.
4 Τώρα ωστόσο οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές. Η
'' Σοβιετική Ένωση δεν είναι παρά σκιά του
-ί: -αυτού της. Έτσι, όπως έγραψε την επομέ<ΊΓ| του δημοψηφίσματος η Libération, «ο
Ίΐτοβολώνας της ΕΣΣΔ χειραφετήθηκε»...
ni Το 1917, με την κατάρρευση του τσαρι. κού καθεστώτος οι Ουκρανοί κηρύσσουν την
ανεξαρτησία τους. Η νεαρή Δημοκρατία δεν
ϋα μπορέσει να επιβιώσει. Στο διάστημα
-,ιης εφήμερης ζωής της (1917-1919) θα ει
σβάλλουν στο έδαφος της από παντού οι
'%■
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πάντες. Γερμανικά, αυστροουγγρικά, πο
λωνικά στρατεύματα, οι συμμαχικές γαλλοελληνικές δυνάμεις (είναι η περίφημη α 
πόβαση στην Κριμαία), Λευκορώσοι, Κο
ζάκοι και, βεβαίως, οι μπολσεβίκοι οι ο
ποίοι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ου
κρανικό δράμα. Και η κατάληξη; Η Ουκρα
νία στις 14 Μαρτίου 1919 γίνεται σοβιετική
Δημοκρατία. Η βίαιη κολλεκτιβοποίηση
της γεωργίας θα οδηγήσει στον εμφύλιο πό
λεμο, την καταστροφή και στον λοιμό του
1932-33. Τα θύματά του ανέρχονται σε ε
κατομμύρια ...
Η αρχή της δεκαετίας του ’40 έχει εγ
γραφεί στην μνήμη των Ουκρανών ως μια
από τις δραματικότερες στιγμές της ιστο
ρίας της. Τότε εκτοπίστηκαν από το δυτικό
τμήμα της Ουκρανίας πάνω από ένα εκα
τομμύριο κάτοικοι. Οι περισσότεροι χάθη
καν στα πολυάριθμα γκουλάγκ της εποχής.
Ο Σ τ ά λ ιν ήξερε πολύ καλά τι έκανε και
πού χτυπούσε... Η δυτική Ουκρανία (η ο
ποία ταυτίζεται με την Ανατολική Γαλι
κία), διαφέρει σημαντικά από την υπόλοιπη
χώρα. Είναι, αν μπορεί να ειπωθεί έτσι,
«δυτική», «ευρωπαϊκή». Η Ανατολική Γα
λικία πριν το 1918 αποτελούσε τμήμα της
Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας. Από το
1918 έως το 1939 ανήκε στην Πολωνία.
Οταν το φθινόπωρο του 1939 τα γερμανικά
στρατεύματα θα εισβάλουν στην Πολωνία,
η Σοβιετική Ένωση θα προχωρήσει στην
προσάρτηση της Ανατολικής Γαλικίας.
Η Ουκρανία θα υποστεί τεράστιες κατα

στροφές, ανθρώπινες και υλικές, στην διάρ
κεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και ιδίως
κατά την υποχώρηση των ναζί. Μετά το τέ
λος του πολέμου και με την δημιουργία του
ανατολικού μπλοκ η Ουκρανία θα... μεγα
λώσει. Η έκτασή της θα είναι η μεγαλύτερη
που είχε ποτέ στην ιστορία της. Τα σύνορά
της περικλείουν όλες τις περιοχές στις ο
ποίες ζούσαν ουκρανικοί πληθυσμοί — εκεί
νοι της Ρωσίας, της Πολωνίας, της Ρουμα
νίας, της Τσεχοσλοβακίας.
Ουκρανία έχει μπει ήδη στην μεγάλη
περιπέτεια της ανεξαρτησίας. Στο ση
μείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι τον
δρόμο προς την ανεξαρτησία τον προετοίμα
σαν δύο σημαντικές πολιτικές δυνάμεις.
Η μία είναι το Rukh (Λαϊκό Ουκρανικό
κίνημα για την αναδιοργάνωση), που ιδρύ
θηκε από διανοουμένους το 1988. Η δεύτε
ρη είναι το ανεξάρτητο συνδικάτο των με
ταλλωρύχων του Ντόνμπας (περιοχή της
Ανατολικής Ουκρανίας) το οποίο δημιουργήθηκε κατά την διάρκεια της μεγάλης α
περγίας του Ιουλίου 1989.
Τι παράξενο αλήθεια... Διανοούμενοι και
εργάτες μαζί προετοίμασαν την ρήξη με την
Maiiouchka Rosia, την Μητέρα Ρωσία. Α
ραγε το Rukh κι οι μεταλλορύχοι του Ντόν
μπας μπορούσαν να φανταστούν ότι η δραστηριότητά τους θα οδηγούσε όχι απλώς
στην απόσχιση της Ουκρανίας από την ΚΙ
ΣΔ αλλά, επίσης, και στην διάλυση της δεύ
τερης;
[
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ΑΛΒΑΝΙΑ

Πείνα
και κλυδωνισμοί
των X. Τσικόλ* - Ν . Αναγνώστη

Η άλλοτε χώρα του Ραμίζ Αλία οδηγείται σε
εκλογές, μέσα σε γενική αβεβαιότητα, ρευστότητα
και καταστροφικούς κλυδωνισμούς. Η νέα ισορροπία
που φάνηκε προς στιγμήν να εξασφαλίζεται από το
αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα έχει
υπονομευθεί καθώς αυτό διαπερνάται πλέον από
οξύτατες αντιπαραθέσεις* ήδη γίνεται λόγος για
ενδεχόμενη διάσπαση —με τον επικεφαλής του Δ.Κ.
Σαλί Μπερίσα να ηγείται εθνικιστικής τάσης που θέλει
την επέκταση της Αλβανίας σε «ιστορικά εδάφη»
(Κοσσυφοπέδιο), και τον Γκράμος Πάσχο να τάσσεται
υπέρ μιας λελογισμένης πολιτικής ομαλής διεξόδου από
την οικονομική και πολιτική κρίση.
α πρόσφατα διαδραματι
ζόμενα στην γειτονική Α
λβανία με την πολιτική
•κρίση που προκλήθηκε από την
αποχώρηση των εφτά υπουρ
γών της αντιπολίτευσης από
την κυβέρνηση και τις δικαιοδο
σίες του στρατού να επεμβαίνει
«κατά βούληση», σύμφωνα με
τον πρόεδρο Αλία, για να περι
σώσει τις αποθήκες τροφίμων
από τα υποσιτισμένα πλήθη (ή
δη υπάρχουν οι πρώτοι νεκροί),
είναι ενδεικτικά για το κατα
στροφικό αδιέξοδο στο οποίο έ
χει μπει αυτή η «ιδιάζουσα» ανατολικοευρωπαϊκή χώρα και
τις τεράστιες ευθύνες του πολι
τικού της κόσμου, που γίνεται
όλο και πιο αναξιόπιστος στα
μάτια των πολιτών του. Έκρουσε και πάλι τον κώδωνα
του κινδύνου, μιλώντας αυτή
την φορά για πρωτοφανές αδιέ
ξοδο με ορατό τον κίνδυνο μιας
ολοσχερούς καταστροφής.
Το έναυσμα που πυροδότησε
την νέα πολιτική κρίση που τυ
πικά επισφράγισε την ακυβερ
νησία, ήταν η άρνηση του κυβερνώντος κόμματος που πλειο
ψηφούσε τόσο στην κυβέρνηση
συνασπισμού όσο και στην Βου
λή, στο επίμονο αίτημα της αν

Τ

τιπολίτευσης για πρόωρες εκλο
γές τον Φλεβάρη του προσεχούς
έτους. Οι επιπτώσεις της κρίσης
έγιναν πλέον έντονα αισθητές
στον ίδιο τον ηγετικό πυρήνα
του μεγαλύτερου αντιπολιτευτι
κού σχηματισμού, του Δημο
κρατικού Κόμματος: ο Γκρά
μος Πάσχο, ο υπ’ αριθμόν δύο
ηγετικός παράγοντας του Δη
μοκρατικού Κόμματος και αντι
πρόεδρος της κυβέρνησης, που
τελευταία φαίνεται να αναβαθ
μίζει την προσωπικότητά του
με αξιόπιστες πράξεις πολιτικής
σύνεσης και ορθού προσανατολι
σμού στην οικονομική ανάκαμ
ψη της χώρας και που εκφράζει
τις μετριόφρονες δυνάμεις στους
κόλπους του κόμματος, χαρα
κτήρισε από το Λονδίνο λαθεμέ
νη την ενέργεια του αρχηγού
του κόμματος να επιμείνει στο
ζήτημα του χρόνου των εκλο
γών, γιατί οδηγεί την χώρα
στον αποπροσανατολισμό και
το κόμμα στον διχασμό.
Το κλίμα εσωκομματικού δι
χασμού φορτίσθηκε και περισ
σότερο με την αιφνιδιαστική
παραίτηση του αντιπροέδρου
του κόμματος Νεριτάν Τσέκα,
ο οποίος κατηγόρησε τον πρόε
δρο Μπερίσα για προσωπική

Και όμως: οι Αλβανοί της φωτογραφίας, δραπέτευσαν το 1956!

πολίτικη και απευθύνοντας την
έκκληση «να παραιτηθεί και να
αφήσει το κόμμα να το καθοδη
γήσουν εκείνοι που το ίδρυσαν».
Την στιγμή που η πολιτική
αντιπαράθεση οξύνεται, ένα νέο
γεγονός κάνει την εμφάνισή
του: συλλαμβάνεται με διαταγή
του Γενικού Εισαγγελέα με βα
ριές κατηγορίες η χήρα του
Χότζα και εφτά ανώτεροι πρώ
ην αξιωματούχοι, σε μια ύστα
τη προσπάθεια, φαίνεται, της
τωρινής κυβέρνησης, να κατευ
νάσει τα πνεύματα με την διογ
κωμένη λαϊκή δυσαρέσκεια για
την απελπιστική κατάσταση
στην οποία έφερε την χώρα το
45χρονο αυταρχικό καθεστώς.

Ε

ίναι παρατηρημένο ότι η
Αλβανία ζει πολύ πιο επώδυνα την μεταβατική περίοδο α 
πό τις άλλες πρώην κομμουνι
στικές χώρες, πράγμα που ο
φείλεται όχι μόνο στην μεγαλύ
τερη οικονομική καθυστέρησή
της, αλλά και στην ασύγκριτα
νοσηρή πολιτική ζωή, όπου τα
κόμματα, λόγω της έλλειψης
του πλουραλισμού, κυβερνώνται κατά πολύ από τα μικρόκομματικά συμφέροντα και το
πάθος. Έτσι, την στιγμή που η
εντελώς εξαντλημένη αυτή χ ώ 
ρα βρίσκεται σε σημείο πλήρους
κατάρρευσης, με παραλυμένη
την οικονομία και απόδημο το
πιο ζωτικό μέρος του πληθυ
σμού της, και ενώ εκείνο που επείγει είναι η σύνεση και η ανο
χή για την εξεύρεση λύσης, τα
πολιτικά κόμματα αποβλέπουν
τυφλά στην κατάκτηση της
εξουσίας· αποτέλεσμα είναι, το
πρόβλημα της νέας πρόωρης ε
κλογικής αναμέτρησης να κα-

ταντα μια διελκυστίνδα, οποί
καμία πλευρά δεν ενδίδει.
Οι λίβελλοι από τις στήλες
των εφημερίδων και από το βή
μα της βουλής τόσο του κυβερνώντος κόμματος όσο και της
αντιπολίτευσης για ανικανότη
τα και ασυγχώρητη ενοχή του
πρώτου και για την προκλητική
πολιτική διχασμού του δεύτε
ρου, έχουν φτάσει στο σημείο να
αντιμετωπίζονται με απέχθεια
από τον απλό πολίτη, άσχετα
από την κομματική ταυτότητα;
με πιθανή μια μεγάλη αποχή,
παρόμοια με εκείνη των ανατο·'
λικών χωρών σε μια νέα εκλο
γική αναμέτρηση.
Ηδη η χώρα είναι στα πρό
θυρα εγκαθίδρυσης μιας νέας δι
κτατορίας από εκείνους που α
πλώς φόρεσαν τα ρούχα αλ
λιώς, ενώ η πολυπόθητη δημο
κρατία άρχισε να σφαδάζει κιό
λας κάτω από τις βολές των
κρανοφόρων της τήρησης της
τάξης, οι οποίοι πήραν εντολή
να χτυπούν στο ψαχνό μπροστά
στις αποθήκες τροφίμων. Η ά
μεση απεμπλοκή των κομμά
των από το παθιασμένο πολιτι
κό παιγνίδι αυτές τις κρίσιμες
στιγμές για τον τόπο, προβάλ
λει ως εθνικό χρέος, γιατί κιν
δυνεύει να ανακοπεί η ίδια η
διαδικασία εκ δη μ οκρα τισ μ ού
που αφύπνισε πολλές δυνάμεις
και έθρεψε πολλές ελπίδες για
την μετάβαση από την ενβεροσταλινική δικτατορία στην
πραγματική δημοκρατία, από
την αποπνικτική συγκεντρωτι
κή οικονομία, στην οικονομία
της αγοράς, και στην έξοδο
— επιτέλους— από την ηθική
αποτελμάτωση.

από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

✓ Νέα βιβλία / Νέες σειρές
ΣΕΙΡΑ: «ΜΗΠΩΣ ΕΙΔΑΤΕ ΤΟΝ ΑΟΡΑΤΟ;»
της Μ άρως Λοίζου
□
□
□
□

Η Κατερίνα και ο Α όρατος
Η Κατερίνα και ο Αόρατος
Η Κατερίνα και ο Α όρατος
Η Κατερίνα και ο Αόρατος

Μ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ
Li .ττ" - 1..
□
□
□
□
□

στη βροχή
στο μαγικό νησί
στο σκοτάδι
παίζουν κρυφτό

Νέες επανεκδόσεις
·.

w · - ·

Η περιπέτεια της Περιπέτειας, της Ελένης Μ οντέλου
Η γιαγιά μου η μάγισσα, της Ελένης Τσιάλτα
Για τον πατέρα, της Καλλιόπης Σφαέλλου
Ο κύριος των ελεφάντων, του Ρ ενέ Γκιγιό
Για την άλλη πατρίδα, της Λότης Πέτροβιτς-Ανδρουτσο-

πούλου
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ από τη Σοφία Ζαραμπούκα
□ Ο κύριος Μ πεν, η Μου
και τα σκουπίδια
□ Οικογένεια Τρίγωνου

[

□ Η μεγάλη φωτιά
□ Τα μαγικά χρώματα

Γκρίπε
□ Ο Π αρασκευές ή η πρωτόγονη ζωή, τουΜ ισέλ Τουρνιέ
□ Παιχνίδι χωρίς κ α νόνες, της Γαλάτειας Γρηγοριάδου-

Σουρέλη
□ Ο μικρός α δελφ ός, της Λ ότης Πέτροβιτς-Ανδρουτσο-

ΣΕΙΡΑ: «Η ΜΑΡΩ ΠΑΕΙ...» του Μ άνου Κοντολέων
"■‘"Τ'

□ Η Μάρω πάει στο σχολείο
□ Η Μάρω πάει για ψώνια
□ Η Μάρω πάει στην παραλία □ Η Μάρω πάει στο πάρκο

[

□ Σπίτι για πέντε, της Λότης Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου
□ Η Ονείρω, της Μάρως Λοίζου
Ο Λ ό ελ λ α , η κόρη του Μ παμπά Μ πέρτα, τη ς Μ αρίας

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΝΑΦΤΑΛΙΝΗΣ

□ Ναφταλίνη
□ Το μικρόβιο

□ Στο τσιμεντένιο δάσος, της Λότης Πέτροβιτς□
□
□

□ Μια ξυλιά για τη Ναφταλίνη
□ Θα το πω στη μαμά μου

ΚΛΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ σε πολυτελή έκδοση
ν1-ί.,-,λ1: V· ‘
□ Χίλιες και μια νύ χτες

πούλου

□ Παραμύθια του Α ντερσεν

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
□ Χ αρούμενες δια κοπές - Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά,
'J
των Ρ. Καρθαίου - Κατ. Μάνου-Πασσά
J □ Η νύχτα των Χριστουγέννων
□ Χριστούγεννα - Το βιβλίο των εορτών
μ □ Κόβω · Κολλάω · Διπλώνω - Ο μικρός καλλιτέχνης

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Ανδρουτσοπούλου
Το διπλό ταξίδι, της Λίτσας Ψαραύτη
Πριν από το τέρμα, της Γαλάτειας ΓρηγοριάδουΣουρέλη
Γράμμα στο μοναχικό αδερφό μου, της Μαρίας
Αβρααμίδου
Το 33, του Μ άνου Κοντολέων
Λάθος, κύριε Νόιγκερ, της Λότης ΠέτροβιτςΑνδρουτσοπούλου
Το πέτρινο σπίτι (2 τόμοι), της Ηρώς Παπαμόσχου
Αν ήμουν δάσκαλος, της Νατάλια Σαλόμκο
Εμένα με νοιάζει, της Γαλάτειας ΓρηγοριάδουΣουρέλη
Το αυγό της έχιδνας, της Λίτσας Ψαραύτη
Το αίνιγμα της πέτρινης γενειάδας, της Λίτσας
Ψαραύτη
Ο μικρός μπουρλοτιέρης, της Γαλάτειας ΓρηγοριάδουΣουρέλη
Ο πόλεμος της Αντιγόνης, της Μπίλλι Ρόζεν
Ο δός Γραβιάς, της Τούλας Τίγκα
Το φουστάνι της Κλεοπάτρας, της Πίτσας Σωτηράκου
Τα Χέγια, της Ζωρζ Σαρή
Τα παραράδιασμα, της Ζωρζ Σαρή
Κρίμα κι άδικο, της Ζωρζ Σαρή

Και 300 ακόμη τίτλοι λογοτεχνικών βιβλίων, καθώς και βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων, κατασκευές,
ημερολόγια-σημειωματάρια, κάρτες κτλ.
IP

/

I'}··

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Βαλτετσίου 14,106 80 Αθήνα - τηλ.: 36.38.362

ΠΑΤΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Εμμ. Μπενάκη 16, Αθήνα - τηλ.: 36.31.078

Ο ΙΙΟ Λ Κ Μ Ο - Π Ί Ι n o r r K O S A A R I A

Η ά τ υ π η ε μ π λ ο κ ή τ η ς Β ο σ ν ία ς
Ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία συνεχίζεται με αμείω τη ένταση. Ο ι φ ρικαλεότη τες κ α ι οι κτηνω δίες,
πολλές φορές έναντι του άμαχου πληθυσμού, ακόμη κα ι παιδιώ ν, είναι ή θα πρέπει ασφαλώς να
είναι, αβάσταχτες στη συνείδηση του κάθε ανθρώπου. Ο κύκλος τω ν χαμένω ν εκεχειριώ ν που
επέλεξε η Ευρωπαϊκή Κ οινότητα, ως κύριο άξονα της παρέμβασής τ η ς , είναι βέβαιο ότι κ α ι άλλες
«ματωμένες μέρες» θα επιφέρει, α λλ ά κα ι το χειρότερο κα ι πλέον καταστροφικό δεν θα αποτρέψει.
Ληλαδή τη δημιουργία των υπό ανάφλεξη νέων μετώ πω ν τ η ς Β οσνίας-Ερζεγοβίνης κ α ι του
Κοσσυφοπεδίου

ίναι ευθέιυς αντιληπτό ότι οι εδαφι
κές βλέψεις της «Μεγάλης Σερβί
ας», περιλαμβάνουν τα δυο τρίτα της
Γιουγκοσλαβίας και τον μισό πληθυσμό,
αποτελοόμενο από Κροάτες, μουσουλμάνους
και άλλες μειονότητες. Ο πρόεδρος της
Σερβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, θεωρεί
σερβικές «αυτόνομες» πλέον και τις περιο
χές της Κροατίας που κατέκτησε ο στρα
τός, δηλαδή την Σλαβονία, την περιοχή
της Κράϊνα, καθώς και πέντε περιοχές
στην καρδιά της ΙΙοσνίας-Ερζεγοβίνης, πα
ρά τη βεβαιότητα πως η μουσουλμανική
πλειοψηφία (411,7% επί του συνολικού πλη
θυσμού) είναι αδύνατον να παραμείνει με
σταυριυμένα τα χέρια. Είναι επίσης ανα
γκαίο να συνειδητοποιηθεί ότι βρισκόμαστε
στην πιο κρίσιμη καμπή της εμφύλιας σύρ
ραξης, όπου η βίαιη και διαρκώς επεκτατι
κή συμπεριφορά της Σερβίας οδηγεί σε ολοκαύτιυμα ολόκληρη τη χωρά. Και αυτό
γιατί η αναγιυγή αυτού του πολέμου σε
εθνικό και θρησκευτικό, και πολύ περισσό
τερο οι εδαφικές διεκδικήσεις, άρχισαν προ
πολλού να συσπειρούνουν τους μουσουλμά
νους της Ηοσνίας και τα>ν άλλων περιοχούν
της Γιουγκοσλαβίας (Σάντζακ, Κοσσυφοπέ
διο κλπ.) Ίΐταν κάτι που αναμενόταν άλλο.»στε, αφού οι μουσουλμάνοι της Γιουγκοσλα
βίας δεν είχαν ποτέ το δικό τους εθνικό και
θρησκευτικό κράτος και ανήκαν πάντα σε
πολυεθνικές κρατικές δομές· συνεπώς δεν θα
μπορούν, επ’ ουδενί τρόπο, να ανήκουν σε
μια Γιουγκοσλαβία που θα ελέγχεται από
την Σερβία.
Αυτές οι οιαπιστούσεις αποκτούν την τρο
μακτική τους διάσταση αν λάβει κανείς υπ’
όψη του την ιδιαιτέρους αποκαλυπτική δή

Ε

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΖΟΡΑΝ ΣΤΗΝ «ΜΠΟΡΜΠΑ»
Αριατιρά ο υπουργός Άμυνας Καντίγιββιτς, δεξιά ο πρόεδρος της Σερβίας Μιλόαεβιτς.

λωση του προέδρου της Εοσνίας-Ερζεγοβίνης κ. Λλία Ιζετμπέκοβιτς, σε ερώτηση
που του απηύθυνε το «ΑΝΤΙ», ο^ς προς το τι
θα ακολουθήσει την επόμενη περίοδο στην
σπαρασσόμενη Γ ιουγκοσλαβ ία !
«1‘πάρχει το ενδεχόμενο να περιπλακουν
τα πράγματα, και να μπει και η ΒοσνιαΕρζεγοΖίντη μέσα σε αυτή την περιπέτεια...
Ένας μεγάλος αριθμός ανθρ<οπων, παράνο
μα, έχουν εξοπλισθει... ».

Ο πρόεδρος της ]Βοσνίας-Ερζεγοβίνης
επισκέφτηκε προ ημερών την χώρα μα;,
μετά από επίσημη πρόσκληση της ελληνι
κής κυβέρνησης, ενταγμένη προφανώς στο
πλαίσιο της στροφής (;) της στην προσπάθειά της να πείσει ότι συζητάει, με όλε;
τις γιουγκοσλαβικές δημοκρατίες.
II ερώτηση και η απάντηση κατά τη
διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο Ζάτπειο έχουν οίς εξής:

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

ρ ζ ε γ ο β ίν η ς
ΕΡ: Κατά την τετράμηνη αποστολή μου στη
χώρα σας έζησα από κοντά το όράμα του
εμφυλίου σπαραγμού. Ειδικότερα, κατά τη
μετάβαση μου στη Βοσνία, στην οποία
παρέμεινα αρκετές μέρες, πάρα πολλοί
συμπολίτες σας μου απ'οκάλυψαν ότι παίρνουν
μέρος ήδη στην εμφύλια σύρραξη. ΙΙέρα από την
ιδιαίτερη κινητικότητα η οποία παρατηρήθηκε
όλη αυτή την περίοδο, μήπως ουσιαστικά
συμμετέχετε και εσείς μ ’ ενεργό αλλά άτυπο
τρόπο στον εμφύλιο πόλεμο; Μήπως και στη
δημοκρατία σας οι παραστρατιιυτικές
οργανώσεις είναι ανεξέλεγκτες και μπορούν να
δρομολογήσουν ανάλογες αιματηρές εξελίξεις
όπως στις δημοκρατίες της Κροατίας και της
Σερβίας;

ΑΠ: Υπάρχει συμμετοχή ορισμένων πο
λιτών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στον πόλε
μο ο οποίος διεξάγεται επί κροατικού εδά
φους. Ένας αριθμός εθελοντών Σέρβων και
Κροατούν που ζουν στη Βοσνία συμμετέχουν
ιός εθελοντές στις μάχες που γίνονται στην
Κροατία. Όμως, δεν είναι θέμα του δικού
μας κράτους, το κάνουν τελείιυς κρυφά. Λεν
έχουμε καμία σχέση. Απ’ ό,τι ξέρουμε
εμείς, πρόκειται για έναν πολύ μικρό αριθ
μό. Επίσημα η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει δι
ακηρύξει τη θέση της. Της ουδέτερης δημο
κρατίας στη διένεξη και τη διαμάχη αυτή.
Αυτή η δήλωση έγινε, νομίζω, αρχές Σε
πτεμβρίου. Δηλαδή εμείς αρνηθήκαμε να
δίνουμε στρατό στις γιουγκοσλαβικές ομά
δες. Με τον τρόπο αυτό διεσούθησαν οι ζωές
πολλών πολιτιόν της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.
Και ευτυχώς δεν έχουμε καταστροφές και
υλικές ζημιές στη δημοκρατία μας. Είναι
αρκετό, αν κάνετε μια σύγκριση της κατάt στάσης που επικρατεί πέραν του ποταμού
; Σάβου στην Κροατία, σε σχέση με εκείνη
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Έ χετε δίκιο ότι
υπάρχει το ενδεχόμενο να περιπλανούν τα
πράγματα και να μπει και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη μέσα σ ’ αυτή την περιπέτεια. II
άλλη αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας μεγά^ λ ο ς αριθμός ανθρώπων οι οποίοι παράνομα
έχουν εξοπλισθεί. Αυτός είναι ένας άλλος
' ενδεχόμενος κίνδυνος. Και διότι η Βοσνία! Ερζεγοβίνη έχει έναν πληθυσμό που είναι
' αναμειγμένος, συνυπάρχουν Σέρβοι, Μου" σουλμάνοι και Κροάτες.
ώ ::·

V Iτην Κροατία γίνεται μια σύγκρουση
,ρδ ΜκίΚροατών και Σέρβων με τη συμμετοχή
, r; ' του στρατού στο πλευρό τιυν Σέρβων. Ενώ
στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχουμε ισχυρές

του Πάνου Γρηγορ ιά<$η

ομάδες Σέρβιυν και Κροατών. Και οπουδή
ποτε δεν είναι αδιάφοροι στο θέμα αυτό.
Τουλάχιστον δεν είναι ουδέτεροι αν πρόκει
ται να υπερασπιστούν την πατρίδα τους —θα
ήθελα να εκφραστώ με έναν ποδοσφαιρικό
όρο: είναι οπαδοί των ομάδων των. Βεβαίως
αυτοί οι οπαδοί και αυτή η υπεράσπισή των
ομάδων τους πολλές φορές παίρνει πρακτι
κή μορφή. ΙΙάντως κάνουμε ό,τι είναι δυνα
τόν να παρεμποδίσουμε την εμπλοκή της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σ' αυτή την περιπέ
τεια. Θα πρέπει να προσθέσω ότι αν εμπλα
κέ ί και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και έρθει ένας
πώλεμος πέρα για πέρα καταστροφικός.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μουσουλμάνος
πρόεδρος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Λλία
Ιζετμπέκοβιτς, μαζί με τον πρόεδρο της
γιουγκοσ/,αβικής ■Μακεδονίας Κίρο Γκλιγκόριυφ είναι οι εμπνευστές της πρότασης
«για μια ένωση κυρίαρχων οημοκρατιιυν»
στη Γιουγκοσλαβία. Κατά τη διάρκεια της
παραμονής μου στο Βελιγράδι διαπίστωσα
ότι απολάμβανε το ιδιαίτερο κύρος και την
εμπιστοσύνη των δημοσιογράφοι απ’ όλο
τον κόσμο. Ü Λλία Ιζετμπέκοβιτς, ο μόνος
από τους ηγέτες της Γιουγκοσλαβίας που
δεν υπήρξε ποτέ μέλος του κομμουνιστικού
κόμματος, έχει επανειλημμένος τονίσει ότι
«οι μουσουλμάνοι δεν έχουν μεγαλοκρατικές
φιλοδοξίες οι οποίες δημιούργησαν τις ση
μερινές συγκρούσεις στη Γιουγκοσλαβία,
αλλά απλώς θέλουν να διατηρήσουν την
ταυτότητά τους». Επίσης σε συνέντευξή
του στην έγκυρη εφημερίδα «Μπόρμπα» του
Βελ,ιγραδίου τόνισε ότι ο Μιλόσεβιτς και ο
Τούτζμαν του πρότειναν ένα μικρό μουσουλ
μανικό κράτος αλλά το απέρριψε γιατί βού
λησή τους αποτελεί η δημιουργία δημοκρα
τίας των πολιτών και όχι εθνικό ή θρησκευ
τικό κράτος. Ακόμη, στην ίδια εφημερίδα
κατηγορεί την σέρβική ηγεσία, επειδή επι
διώκει να παρουσιάσει στην Ευρούπη την
αντίληψη ότι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη δημιουργείται μια ισλαμική κοινότητα που πρέ
πει να καταπνίγει στην γέννησή της.
Λυτές οι δη λούσεις και από μόνες τους
μπορούν να πυροδοτήσουν εκρηκτικές αντι
δράσεις, δεδομένου ότι ο Γιάκουμπ Σελιμόσκι, ηγέτης της Ισλαμικής Θρησκευτικής
Κοινότητας, εμφανίζεται αποφασισμένος
να υπερασπισθεί στο έπακρο και με κάθε
τίμημα τα θρησκευτικά και εθνικά συμφέρο
ντα των μουσουλμάνων ολόκληρης της Γι
ουγκοσλαβίας.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ
ΝΕΑΣ ΜΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

John Ζ. Young
Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ Φ ΙΛ Ο ΣΟ Φ Ο Ι
Από τον εγκέφαλο στη συνείδηση:
Ένα γοητευτικό ταξίδι στο σόμπαν των
νευροεπιστημών
ΙπΙΐΙΙ / \

Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
ΚΑΙ 01 ΦΙ ΛΟΣΟΦΟΙ

• «Μια αριστοτεχνική παρουσίαση
της προόδου που σημειώσαμε τις
τρεις τελευταίες δεκαετίες στις γνώ
σεις μας για τον εγκέφαλο»
The Times Literary Supplement

• «Δουλειά περιωπής».
Nature

Έ να βιβλίο στο οποίο ο παγ
κόσμιας φήμης νευροβιολόγος
της Οξφόρδης Τζον Γιανγκ πα
ρουσιάζει με τρόπο απλό την
πολύπλοκη ενότητα της νόησης
-που ανήκει στην αρμοδιότητα
των ανθρωπιστικών επιστημώνμε τον εγκέφαλο -αντικείμενο
μελέτης των βιολογικών επι
στημών.
Σελ. 380, 14,5x21,5 εκ., 3.000 δρχ.
ε κ δ ό σ ε ις
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ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ

To
πρώτο
αναίμακτο
διαζύγιο;
Αλένα Γκέμπλοβα
Κώστας Τσίβος
σοβαρότερη κοινοβουλευτική κρίση της
« μεταβελούδινης» Τ σεχοσλοβακίας
σημειώθηκε όταν στην Βουλή της χώρας ήρ
θε προς συζήτηση η νέα ονομασία της «Ομο
σπονδιακής Δημοκρατίας». Οι Τσέχοι βου
λευτές ήθελαν να παραμείνει « Τσεχοσλοβα
κία». Οι Σλοβάκοι αντιπρότειναν την ονο
μασία «Τσεχία - Σλοβακία», για να γίνεται
έτσι πιο εμφανής η δισυπόστατη εθνική σύν
θεση της Ομοσπονδίας.
Στην «σύγκρουση της παύλας» — όπως
ονομάστηκε— επιστρατεύθηκαν, εκτός από
τους βουλευτές, γλωσσολόγοι, εθνολόγοι κι
άλλοι «ειδικοί».
Όταν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αντιλαμ
βάνεται τις διαστάσεις ενός ακόμη εθνικιστι
κού προβλήματος αρχίζει να νουθετεί τους
νεότευκτους Τσεχοσλοβάκους βουλευτές να
ασχοληθούν με την ίδια ζέση καλύτερα για
την σύνδεση της χώρας τους με την ΕΟΚ.
Γερμανοί και Γάλλοι είχαν επενδύσει πολ
λές ελπίδες —κι όχι μόνο— στην Τσεχο
σλοβακία, η οποία — μετά την ενσωμάτωση
της Ανατολικής Γερμανίας— έμελλε να
χρησιμοποιηθεί σαν χώρα - πιλότος για τα
πρώην σοσιαλιστικά κράτη. Τέτοιες ήταν
και οι προθέσεις και κανείς δεν υπολόγιζε ό
τι και στην Τσεχοσλοβακία θα άνοιγε το ε
θνικιστικό κουτί της Πανδώρας.

Η

σχεδόν καθολικά αποδεκτή εξήγηση
πως «για όλα φταίει η 40ετία των κομ
μουνιστών» έχει ξεφτίσει και την θέση της
παίρνουν διάφοροι «εθνικοί λόγοι». Σε γενι
κές γραμμές το επιχείρημα που προβάλλουν
οι Τσέχοι είναι πως «για την οικονομική
καθυστέρηση φταίνε οι Σλοβάκοι γιατί
—μετά το ’68— όλη η κομμουνιστική ηγε
σία προερχόταν από την Σλοβακία και στην

Η
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Το 1945 το πρώτο σοβιετικό τανκ που μπήκε στην κατεχόμενη από τους ναζί Πράγα
μετατρέπεται —«τιμής ένεκεν»— σε μνημείο. Στα ανέκδοτα των Τσεχοσλοβάκων εμ
φανίζεται να αντικαθίσταται το 1968 με ένα από εκείνα τα τανκς που έστειλε ο Μπρέζνιεφ για την επιβολή της «ομαλοποίησης». Μετά την «βελούδινη επανάσταση» κά
ποιος φοιτητής θα το βάψει κόκκινο για να ταιριάζει χρωματικά με το αίμα των 68
συμπατριωτών του που έχασαν την ζωή τους στην Ανοιξη της Πράγας.
Μετά από διαμαρτυρίες αντιστασιακών για «σπίλωση της μνήμης των απελευθε
ρωτών» θα πάρει το αρχικό του (πράσινο) χρώμα.
Το θέμα για λίγες μέρες θεωρήθηκε λήξαν ...μέχρις ότου εμφανίστηκε μια ομάδα
δεξιών βουλευτών —καλυπτόμενη από την βουλευτική της ασυλία— και ξαναέβαψε το
τανκ ...ροζ. Θα ακολουθήσουν θυελλώδεις αντεγκλήσεις και συζητήσεις στην Βουλή
xat στον Τύπο καθώς και διαμαρτυρίες από την Σοβιετική Ένωση. Τελικά επιλέχθηκε η συμβιβαστική λύση της μεταφοράς του επίμαχου τανκ στο Τεχνολογικό Μουσείο
της Πράγας. Εκκρεμεί ακόμα η οριοθέτηση των διαφορετικών ευαισθησιών, των χω
ριστών ιστορικών αναφορών καθώς και η διαμόρφωση κοινής δημοκρατικής κουλτού
ρας.

Σλοβακία, επίσης, κατευθυνόταν ο κύριος
όγκος των επενδυτικών προγραμμάτων».
Αντιθέτως οι Σλοβάκοι υποστηρίζουν πως
«φταίνε οι Τσέχοι, οι οποίοι, δεκαετίες τώ 
ρα, μας αντιμετωπίζουν ως προτεκτοράτο».
Ωστόσο τα παραπάνω διλήμματα θα λά
βουν τέλος απ’ ό,τι φαίνεται σύντομα, όταν
οι πολίτες της Τσεχοσλοβακίας θα κληθούν
να αποφασίσουν αν θέλουν να ζουν σε ένα ο
μόσπονδο, ενιαίο κράτος ή σε δύο χωριστές
δημοκρατίες. Θα προκύψει άραγε μία ανε
ξάρτητη Τσεχία με 10 εκατ. πληθυσμό κι
άλλη μία ανεξάρτητη Σλοβακία με 5 εκα
τομμύρια πληθυσμό; Θα είναι αυτό το πρώ
το, αναίμακτο «ευρωπαϊκό» διαζύγιο;

Μ

ετά την «σύγκρουση της παύλας» οξύνθηκαν οι διαφορές μεταξύ των δύο

ομόσπονδων κυβερνήσεων σχετικά με τις δι
καιοδοσίες τους, τον τρόπο και τον ρυθμό
των αποκρατικοποιήσεων.
Στην Σλοβακία εμφανίζονται απαιτήσεις
που διεκδικούν ίδρυση χωριστή κρατικής
Τράπεζας και την συγκρότηση εθνικής πολι
τοφυλακής.
Ό τα ν ο Βάτσλαβ Χάβελ, την περα
σμένη άνοιξη, επιχείρησε να κατευνάσει ta
πνεύματα των πιο θερμόαιμων Σλοβάκων
επισκεπτόμενος την Μπρατισλάβα (πρω
τεύουσα της Σλοβακίας)
κινδύνευσε κυ
ριολεκτικά να λυντσαριστεί από τους Σλοβάκους εθνικιστές.
Ο Βάτσλαβ Χάβελ με την πάροδο tou
χρόνου κατάλαβε πως αν δεν επιλυόταν με
τρόπο αποδεκτό και από τις δύο πλευρές η
ομοσπονδιακή συνύπαρξη των δύο εθνών,

3α έπρεπε να αντιμετωπίζει τα εθνικιστικά
ζητήματα σε κάθε βήμα του. Με δική του
πρωτοβουλία κατατέθηκε νομοσχέδιο για
την διενέργεια πανεθνικού δημοψηφίσματος
τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο για την απο
δοχή ή όχι της Ομοσπονδιακής Τσεχοσλο
βακίας. Με την παραπάνω πρόταση θα είναι
και ο ίδιος πιο συνεπής στην υποστήριξη που
παρείχε στο αίτημα ανεξαρτησίας της Σ λο
βενίας και της Κροατίας, όσο και των συμ
φωνιών οικονομικής συνεργασίας που
—πρώτη η χώρα του— υπέγραψε με τις
«ανήσυχες» Βαλτικές Δημοκρατίες, πολύ
πριν ανακυρήξουν την ανεξαρτησία τους.

ΣΛΟΒΑΚΟΙ
f T ? *πληξη, όμως, προκάλεσε η σχετι I L κή παρέμβαση του Χριστιανοδημο
κράτη —πια— πρωθυπουργού της «ανυπό
μονης» Σλοβακίας Γιαν Τσαρνογκούρσκι, ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξή του
τιην γαλλική Libération θα δηλώσει ότι
«στόχος της Σλοβακίας είναι να ανακηρύξει την ανεξαρτησία της περίπου το 2000,
:tov καιρό δηλαδή που η Ευρωπαϊκή Κ οι
λότητα θα συζητά περί της έγκρισης της ει

σόδου της σημερινής Τσεχοσλοβακίας στην
ΕΟΚ ως πλήρους μέλους. Στόχος της Σ λο 
βακίας είναι να ενταχθεί τότε στην ΕΟΚ
ως ανεξάρτητο κράτος». Φυσικά ο σλοβάκος πρωθυπουργός θα υπογραμμίσει ότι ο
στόχος θα επιτευχθεί χωρίς προσφυγή σε
βίαια μέτρα, με συνταγματικές διευθετή
σεις, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ενοποίη
σης.
Ο κ. Τσαρνογκούρσκι υποστήριξε ότι πά
νω από το 50% των Σλοβάκων επιθυμούν
την ανεξαρτησία τους εκφράζοντας την πε
ποίθηση ότι η Σλοβακία θα προσαρμοζόταν
πιο εύκολα στις λειτουργίες της ελεύθερης
αγοράς, αν η κυβέρνησή του μπορούσε να
χαράξει ανεξάρτητη οικονομική πολιτική
χωρίς τις οδηγίες της Ομοσπονδιακής κυ
βέρνησης.
Πάντως, οι πιο πρόσφατες δημοσκοπή
σεις φέρουν την πλειοψηφία των Σλοβάκων
— παρά τα όσα ισχυρίζεται ο πρωθυπουργός
τους— να επιθυμούν περισσότερο την διεύ
ρυνση της αυτονομίας παρά την ανεξαρτητο
ποίηση της Σλοβακίας. Διατακτικοί ως
προς την άμεση ανακήρυξη της Σλοβακίας
εμφανίζονται και πολλοί μετριοπαθείς Σλο-

t

: ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
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βάκοι βουλευτές, προερχόμενοι κυρίως από
το «Κοινό ενάντια στην βία» και το Κόμμα
της Δημοκρατικής Αριστεράς (πρώην ΚΚ).
Προβάλλουν τους κινδύνους ενός τέτοιου εγ
χειρήματος που έχουν να κάνουν με ενδεχό
μενη απομόνωση της αγροτικής Σλοβακίας,
μετά την απόσχισή της, από την αναπτυγ
μένη Τσεχία. Ακόμα η γειτονική Ουγγαρία
εγείρει εδαφικές αξιώσεις και κάνει λόγο για
καταπίεση των 500.000 Μαγυάρων που
ζουν στο σλοβάκικά έδαφος. Οι Σλοβάκοι
—όπως και οι Τσέχοι— φοβούνται πως α
πό μια τόσο μεγάλη αλλαγή θα προκύψει α
πλά άλλη μία μεγάλη ψυχρολουσία. Εξάλ
λου η Γιουγκοσλαβία δεν είναι και τόσο μα
κριά. Από την άλλη μεριά, στα δυτικά σύνο
ρα, εκατομμύρια Ρώσων ανυπομονούν. Αυ
τή την φορά δεν κρατούν καλασνίκωφ όπως
το ’68 αλλά άδειες βαλίτσες με στόχο να
φτάσουν όσο το δυνατόν δυτικότερα.
Σύντομα τελικά θα αποδειχθεί αν κι
ένας 73χρονος «γάμος», όπως αυτός της
Τσεχίας με την Σλοβακία, μπορεί να οδη
γηθεί σε διαζύγιο (έστω συναινετικό) ή αν
τελικά θα επικρατήσει η δύναμη της συνή
θειας...
□

Α πό τις ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
κυκλοφορούν τα ΝΕΑ ΑΛΜΠΟΥΜ
ΑΓΑΘΗΣ

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Κ Α Σ Τ Α Ν Ι Ω Τ Η

ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΣΤΑΘΗ

ΔΕ ΧΑΘΗΚΑΝ ΟΛΑ

Ο ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΧΟΙΝΑ

Ανδρέας Πετρουλάκης

Τι είν’ η πατρίδα μας;

Ε ΚΔΟ ΣΕ ΙΣ Κ Α Σ Τ Α Ν ΙΩ Τ Η

ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΧΟΙΝΑ

ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ

ΗΛΙΑ ΜΑΚΡΗ

ΧΡΟΥΤΣ...

ΤΙ ΕΙΝΑΙ
Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ;

ΓΚΑΝΤ-ΝΤΕΜ!...

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
Η σύγχρονη εκδοτική παρουσία στα ελληνικά γράμματα
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ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Η Λ Ο ΓΟ Τ Ε Χ Ν ΙΑ - Π Ο ΙΗ ΣΗ
J«y VAΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Τάσος Ρούσσος

Κυριάκος Αθανασιάδης

Ο τευλευταίος της συντεχνίας
(Νουβέλα)

Δώδεκα
(Μυθιστόρημα)
Τάκης Ελευδεριάδης

Ο πετεινός ή Περί αντικειμένου
Γιώργος Κακουλίδης

Το σύνδρομο του Παρθένη
(Αφήγημα)
Ιωάννα Καρατζαφέρη

Έσθερ
(Μυθιστόρημα)
Γιώργος Κάτος

Ιστορίες της νύχτας
(.Διηγήματα)
Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ

Γιώργος Σκούρτης

Το συμπόσιο της Σελήνης
(Νουβέλα)
#
Αυτά κι άλλα πολλά
Αντώνης Σουρούνης

Πάσχα στο χωριό
(Νουβέλα)
Ευγενία Φακίνου

Ζάχαρη στην άκρη
(Μυθιστόρημα)
Διονύσης Χαριτόπουλος

Εναντίον του Marlboro
(Μυθιστόρημα)

Ονειρικά
(Διηγήματα)
#
Η Τρίπολη του Πόντου

Το αγκάθι ή Ο Παντελής Βλαστός
(Νουβέλα)

Γιώργος Μιχαηλίδης

ΠΟΙΗΣΗ

Τα φονικά
(Μυθιστόρημα)
Γιάννης Ξανθούλης

A. Κ. Χριστοδούλου

Λημήτρης Αλεξίου

Προς Ασωπίαν

Το ροζ που δεν ξέχασα
(Μυθιστόρημα)

Νάνηα Βαλαβάνη

Βάνα Παπαθανασίου

Γιώργος Μοράρης

Το σενάριο
(Μυθιστόρημα)
Μαρία Πολενάκη

Μη... είμαι ακόμα ζωντανή!
(Μυθιστόρημα)

Τέλος εποχής
Συναναστροφές της σιωπής
Νικόδημος (μοναχός)

Τα άπαντα της στιγμής
Δήμητρα X. Χριστοδούλου

Η προσευχή του αναιδούς

Ε κ δ ό σε ις Κ α ςτα ν ιω τη

•

ΕΦ ΗΜ ΕΡΙΔΕΣ

Κ α τ α ν α λ ω τ ισ μ ό ς χ ω ρ ί ς ό ρ ια
του Ρεπόρτερ
νή, σοβαρή απώλεια σε φύλλα, προ
δεδομένη απώλεια μεγάλου αριθμού
σφεύγουν, σαν τον πνιγμένο που πιάνε
αναγνωστών εφημερίδιον, τα τε
λευταία δυο χρόνια, έχει δημιουργήσει ται απ' τα μαλλιά του, στην προσθήκη
«ενθέτιυν» ειδικής ύλης και περιοδικών
αναταραχή και αμηχανία στις εκδοτικές
ποικίλης ύλης.
επιχειρήσεις, που δεν κρύβεται. Μια εκΙΐρούτος διδάξας ο κ. Τεγόπουλος της
δοχή για τα αίτια της κρίσης του έντυ
Ελευθεροτυπίας,
ο οποίος έκανε έγκαιρα
που επικαιρικού λόγου συνδέει άμεσα
την κίνηση· προσέθεσε ένα πλούσιο, έγ
στον τρόπο που οι εφημερίδες πολιτεύθηχρωμο ιλουστρασιόν πολυσέλιδο (το
καν στην υπόθεση Κοσκωτά. Είναι γνω
ΕΨΙΛΟΝ) στην κυριακάτικη έκδοση
στός ο λόγος που ο τύπος έπαιξε στην
της εφημερίδας του, που μοιράζεται δω
αποκάλυψη του σκανδάλου. Και είναι
ρεάν. Το περιοδικό, στελεχωμένο με
επίσης γνωστή η εν συνεχεία μεταβολή
ελάχιστους τακτικούς συνεργάτες, κλεί
που επέλεξε στην υπόθεση της κάθαρ
νει την ύλη του με συνεργάτες που πλη
σης. Οι πιρουέτες των εκδοτών απογύ
ρώνονται «με το κομμάτι» — εξασφαλί
μνωσαν «την μυστικότητα και την συνέ
ζοντας χαμηλό συντακτικό κόστος αλλά
πεια» του τύπου - την εικόνα δηλαδή
και πολυμορφία θεμάτων, ισορροπώντας
που οι εκδότες κατασκεύαζαν δια τιον
μεταξύ μιας αντίληψης προκλητικού ρε
εντύπων τους γι' αυτά τα ίδια τα
πορτάζ, πολλές φορές αρκετά διεισδυτι
έντυπα.
κού, και καταναλωτισμού.
Προφανούς ο ους άνου λόγος δεν είναι ο
μόνος ούτε και ο κύριος, που να αιτιολο
Δεν είναι χωρίς σημασία η προβολή
γεί την πτώση. Θα παρακάμψουμε τη
προσώπων της πολιτικής ζωής (από τα
διερεύνηση το.»ν υπολοίπων, προτιμωτρία μεγάλα κόμματα, κυρίως) με εμ
ντας να σταθούμε στις αντανακλαστικές
φανή την προσπάθεια να τους αποδοθεί
κινήσεις των εκδοτικών επιτελείων να
ένα «ευρωπαϊκό», κατά κανόνα, προφίλ
αντισταθμίσουν την πτώση αυτή και να
μετριοπαθούς εκσυγχρονιστή.
ανακάμψουν. Ποιες πρακτικές χρησιμο
II κίνηση του εκδότη της «Ελευθερο
ποιούνται και τί ακολουθεί τις πρακτι
τυπίας» εκτίναξε την κυριακάτικη έκδο
κές αυτές είναι το θέμα του σημειώμα
σή του στα ύψη (περίπου 200.000 φύλ
τος που ακολουθεί.
λα σ’ ολόκληρη την Ελλάδα), τόνο^ε
τη θέση του εντύπου στην αγορά της
διαφήμισης και, ήδη, έχει προσανατολί
Ο ανταγωνισμός
σει τους ανταγιυνιστές του προς ανάλο
TOJV πολυσέλιδοι
γες κινήσεις (το ΒΗΜΑ ίσο^ς προχωρή
σει σε ανάλογη έκδοση πριν ακόμη παΕίναι πλέον κανόνας, κάθε που κρούει
ρέλθει το 1991, άλλες εφημερίδες —
κάποιος κώδων για τα όρια αυτοσυντή
Έθνος, Τύπος της Κυριακής —πρόσθεσαν
ρησης μιας εφημερίδας, να γίνεται άμε
σελίδες στο κέντρο τους, σαφούς φτωχό
ση προσφυγή στην υλικοτεχνική υποδο
τερες αλλά και πιό «λαϊκές», προκειμέμή του εκδοτικού συγκροτήματος: στην
νου να αντεπεξέλθουν στον ανταγω
εισβολή της έγχριυμης τηλεόρασης οι
νισμό).
εφημερίδες έσπευσαν να αντιτάξουν τα
Το «τρυκ», ωστόσο, της «Κυριακάτι
έγχρωμα ταπλόιντ, στην έκρηξη του
κης Ελευθεροτυπίας» δεν απέδίυσε μια
ραδιοφουνικοό πληθιυρισμού του 1988-89
κάποια αναμενόμενη αύξηση κυκλοφορί
φρόντισαν να γεμίσουν ποικίλματα, μι
ας στο καθημερινό φύλλο. Το τελευταίο,
κρά σποτάκια, εξυπνάδες, παρασκήνια,
βλέποντας την κυκλοφορία του να πέ
λεζάντες και σλόγκαν τα έντυπά τους
φτει κατά 10.000 φύλλα στην Αθήνα
σε βάρος της σοβαρής και επιχειρηματοτην τελευταία χρονιά, αναδιοργανώθηκε
λογημένης - πλην μακροσκελούς και
σε μια προσπάθεια να ανακόψει την
«κουραστικής» —ανάλυσης. Στην τιυριπτώση του. Ρ^σπευσμένα, προστέθηκαν
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καθημερινά ένθετα θεματικά δεκαεξασέ
λιδα στο κέντρο της εφημερίδας (εκτός
της Δευτέρας, όπου αναδιοργανούθηκε το
ήδη δυσανάλογα ογκώδες τμήμα του
αθλητικού ρεπορτάζ).
Στόχος, ένας και μοναδικός: οι ανα
γνώστες — που, πλέον, δεν αναζητουνται μέσω της πολιτικής γραμμής και
των παραδοσιακών δημοσιογραφικών
πρακτικούν (διάβαζε ειδησεογραφία, άρ
θρα και σχόλια), αλλά σ' ένα κοινό με
ετερόκλητα ενδιαφέροντα, πολλά απ’ τα
οποία ανιχνεόονται πέραν της πολι
τικής.
Παράλληλα, επίσης εσπευσμένα, κυ
κλοφορούν τα δικά τους ένθετα τα Νέα,
με την ίδια πάνω —κάτω λογική. Είχε
προηγηθεί ο Ελεύθερος Τύπος και ακο
λούθησε καταϊδρωμένο το Έθνος (χωρίς
ένθετο πολιτισμού αυτό το τελευταίο,
ίσως γιατί το ενδιαφέρον του κοινού του
για τον πολιτισμό είναι χαμηλό).
Το αποτέλεσμα: φτωχό. II κυκλοφο
ρία όσων εντύπων ήσαν σε πτώση δεν
ανακόπηκε κι εκείνη των «Νέων» (που
είναι η μόνη εφημερίδα σε κυκλοφοριακή
άνοδο) δεν αυξήθηκε.

Μ ιά ά λλη ανάγνωση
ΙΙίσω από τη συμπεριφορά νεόπλου
των που επιδεικνύουν οι εκδότες των
μεγάλων απογευματινών εφημερίδων
ανιχνεύεται μια νεοπαγής νοοτροπία για
το ρόλο του τύπου στην Ελλάδα σήμερα
(που δεν είναι άμοιρη του ρόλου της
πολιτικής): οι εφημερίδες σήμερα στόχο
έχουν να αποτελέσουν έναν καθρέφτη
του κοινωνικού μέσου όρου, διαρθρωμένες
σύμφωνα με τα γούστα ενός μέσου πολί
τη που ζει και κινείται σ' ένα δηωμένο
πολατισμικά τοπίο και τα ενδιαφέροντα
του υποκινούνται από ένα πλαστό μοντέ
λο όπα>ς το διαμορφούνουν η διαφήμιση
και ο καταναλοπτισμός.
'Ενας τέτοιος πολίτης, αποϊδεολογικοποιημένος, μπορεί να παίρνει θέση, να
ψηφίζει, να εργάζεται, να πληρώνει -

τα όρια, ωστοσο, της κοινωνικής του
συγκρότησης καθορίζουν οι συναινετικές
διαδικασίες (που προβάλλουν α>ς ανα
γκαιότητα οι «εκσυγχρονιστικές» δυνά
μεις και τ^υν τριών κομμάτων) και οι
μεγάλοι «εθνικοί μύθοι»: η Ευρώπη, η
εξ-Ανατολών επιβουλή, η ανάπτυξη...
Οι εφημερίδες επιλέγουν, ως στρατη
γική, να εκφράσουν τις διακυμάνσεις
αυτού του μοντέλου του πολίτη· είναι ο
πολίτης που ζητάει ευπρεπείς τεχνοκρα
τ ικές αντιπαραθέσεις από μέρους τουν
πολιτικών εκπροσιόπων του (στο κάτω
κάτα>, σκέφτεται, γ ι’ αυτό τους ψηφί
ζουμε), ο πολίτης που θέλει μέσες-άκρες
να είναι πληροφορημένος (γι’ αυτό θέλει
όλες τις ειδήσεις και οι εφημερίδες
ανταγωνίζονται για τους πιο περιγραφι
κούς και ευρηματικούς τίτλους-σλόγκαν), ο πολίτης που εκφράζει τον απο
τροπιασμό του στην εγκληματική συ
μπεριφορά αλλά, σαν ηδονοβλεψίας,

«βλεφαριζει» την αποκάλυψη της και
τη διαπόμπευσή της στα φωτογραφικά
ενσταντανέ (γι’ αυτό και από πρωτοσέ
λιδα και «σαλόνια» παρελαύνουν σε δό
σεις κίτρινου «κοινωνικά» θέματα, συνή
θως), ο πολίτης που επιθυμεί να εκφράσει την κοινωνική ανωτερότητά του συμπεριφερόμενος ως φιλάνθρωπος (γι’ αυ
τό κι οι «ανθρώπινες» ιστορίες παραφου
σκώνονται και μελοδραματοποιούνται
από τις στήλες των εφημερίδων), ο πο
λίτης που, κύριος-και-κάτοχος-της-φύσης, νιώθει οδύνη για την καταστροφή
της και, απ’ το σαλόνι του με όλα τα
κομφόρ της τεχνολογίας, αισθάνεται
την ανάγκη να φέρει στα μέτρα του την
καταστροφή για να εκφράσει την αγα
νάκτησή του (γι’ αυτό και οι ιστορίες με
αρκούδες, δελφίνια, φάλαινες κ.λπ. που
αποδίδουν ηθικολογικά τις οικολογικές
ανησυχίες), ο πολίτης, τέλος, που νιώ
θει την ανάγκη να είναι «ιν», εναρμονι

σμένος μ' ό,τι επιβάλλουν οι κάθε φορά
συρμοί, δείγμα ευμάρειας και κοινωνι
κής ανωτερότητας (γι’ αυτό και από το
άρωμα τάδε, το μπαρ δείνα ώς τη θεα
τρική παράσταση χ, την ταινία ψ, το
δίσκο μουσικής ζ, όλα χωρούν στις ειδι
κές σελίδες που αποθεώνουν τα σουβέρ
αυτής της «ποιότητας ζο_>ής»)...
Όταν όμως ο πολίτης διαμορφιόνεται
με ιδεολογία και συμπεριφορές πειθήνιου
καταναλωτή, ο τύπος θεωρεί υποχρέωσή
του να συμβαδίσει. Άλλωστε, η ιστορία
του τύπου είναι ιστορία πολιτικών (και
οικονομικών) εξαρτήσεων σήμερα, η
σημαντικότερη εξάρτησή του (μαζί με
αυτή των πολιτικών μηχανισμών) είναι
εκείνη της διαφήμισης και των μηχανι
σμών της —που έχουν την ευθύνη, κυρί
ως, για την σχετική οικονομική ευμά
ρεια που παρουσιάζουν τα μεγάλα, του
λάχιστον, εκδοτικά συγκροτήματα. Για
τί λοιπόν να μην κολακέψουν τη λογική
που η διαφήμιση υποκινεί;
Απ’ αυτή την αντίληψη, βεβαίους,
είναι φυσικό να πληγούν η πολιτική
άποψη, η αρθρογραφ ία, οι πολιτικές και
ιδεολογικές αντιπαραθέσεις. Αντ' αυτών
επιβιώνουν ο λόγος της τεχνικής της
εξουσίας, και της τεχνικής της αντιπο
λίτευσης, αντιστοίχως (δηλαδή, ο λό
γος της τεχνικής της διαχείρισης) —
και, βεβαίως, οι στυλιτιστικοί ακκισμόί.
Όμως, ο παραδοσιακός αναγνώστης βομ
βαρδίζεται από τέτοιους τεχνικούς μονο
λόγους καθημερινά, παντοιοτρόπως —κι
είναι φυσικό η εφημερίδα να είναι τε
λευταία σε μια σειρά μέσων επικοινωνί
ας που τον καλούν να καταναλώσει τα
«προϊόντα» τους.
Υποστηρίζουμε ότι η μεταλλαγή των
μεγάλων πολιτικών εφημερίδων σε κα
ταναλωτικά προϊόντα μαζικής ενημέρ<υσης ευθύνεται απολύτως για τη σοβαρή
κυκλοφοριακή τους απώλεια. II πρακτι
κή που θέλει την ολοένα και μεγαλύτε
ρη υποταγή των εφημερίδων στα δεδο
μένα του καταναλωτισμού, θεωρούμε
ότι, μαζί με το κύρος και τη δυνατότητα
παρέμβασής τους στην κοινώνικοπολιτική και πολιτιστική ζωή, θα συνεχίσει
να τους αφαιρεί φύλλα. Ωστόσο, επειδή
όσο στατική κι αν φαίνεται μια κοινωνία
πάντα υποκρύπτει μεγάλες εντάσεις,
προσβλέπουμε σε μια δυναμική έκφρασή
τους. Όταν αυτό συμβεί, όποια εφημερί
δα εκφράσει πολιτικά τη δυναμική τους
θα είναι η κερδισμένη. II ιστορία, πά
ντως, έχει δείξει ότι από τέτοιες κοινιυνικές εντάσεις ξεπηδούν νέες εκδοτικές
απόπειρες. Όπως και να 'ναι, ο χρόνος
θα δείξει. □
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ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Σ οβαρή Κρίση Σ τις Εφημερίδες
του Νίκου Κυριαζίδη

Τα τελευταία στοιχεία των κυκλοφοριών των καθημερινών εφημερίδων και η στατιστική
επεξεργασία τους δείχνουν πτώση, τα δύο τελευταία χρόνια, κατά 36 % ! Σ ε πτώση
βρίσκονται και τα περιοδικά ποικίλης ύλης ενώ αντιστέκονται σθεναρά, τα λεγάμενα
ειδικά περιοδικά. Οπως και να 'ναι, όμως, οι εκδότες έχουν αρχίσει να
προβληματίζονται σοβαρά.

Σ

ε κρίση έχουν μπει οι εφημερίδες. Η κρίση αυτή, που
άρχισε το 1990, εντάθηκε φέτος, και οι προβλέψεις για
το 1992 είναι ότι θα επιδεινωθεί και άλλο.
Δύο είναι, κατά την γνώμη μου, τα κύρια αίτια γ ι’ αυτή την
κατάσταση:
Ill'll ΓΟ: Η εμφάνιση των ιδιωτικών ηλεκτρονικών σταθμών
στην ραδιοφωνία και την τηλεόραση. Και, ταυτόχρονα, η
ανικανότητα του Τύπου να προσαρμοστεί στην νέα κατάσταση
που δημιουργήθηκε. Μάλιστα, μπορούμε να πούμε ότι η κρίση
στον έντυπο λόγο αρχίζει με την εμφάνισή τους.
ΔΚΓΓΕΡΟ: Η οικονομική κρίση της χώρας που κάνει τον
κόσμο να δαπανά όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα για την
αγορά εντύπων. Και να προσφεύγει στις δωρεάν πολλαπλές
προσφορές των ηλεκτρονικών μέσων που, μετά την κατάργηση
του κρατικού μονοπωλίου, δίνουν μία μεγάλη δυνατότητα
επιλογής.
Ό λα αυτά, οδηγούν σε αναγκαστική αναδιάταξη των
προτεραιοτήτων των εκδοτών και γενικά των επιχειρηματιών
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Ας δούμε όμως, αναλυτικότερα ποια κατάσταση έχει σήμερα
δημιουργηθεί:

Εκείνο όμως, που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η πτώση
στις κυκλοφορίες των εφημερίδων δεν είναι ισόμετρη.
Στις ημερήσιες εφημερίδες μόνο τα «Νέα» εμφανίζουν αύξηση
της κυκλοφορίας και στις κυριακάτικες το «Β ήμα» και η
«Κυριακάτικη Ε λευθεροτυπία», με το ένθετο και δωρεάν
περιοδικό που δίνει. Ό λες ανεξαιρέτως οι άλλες εφημερίδες
βρίσκονται στο μείον, άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο.
Ετσι, π .χ . τα «Νέα» κατόρθωναν τον Σεπτέμβριο να
ξεπεράσουν τον «Ελεύθερο Τύπο» που κρατούσε την πρώτη
θέση, πανελλήνια, κάπου τρία χρόνια.
Επιπλέον, στην Ελλάδα έχουμε το φαινόμενο να υπάρχουν
«συντηρούμενες» εφημερίδες είτε από Κροίσους είτε από
κόμματα, οι οποίες δεν έχουν στέρεες οικονομικές βάσεις
επιβίωσης.
Ό λες οι καθαρά κομματικές εφημερίδες πάνε πολύ άσχημα και
επίσης δεν πάνε καλά ορισμένες εφημερίδες Κροίσων. Η μία
από αυτές, η «Επίκαιρότητα» του κ. Σ . Κόκκαλη, ήδη
εκλεισε. Η «Μεσημβρινή» της οικογένειας Βαρδινογιάννη
βρίσκεται σε χαμηλότατα κυκλοφοριακά επίπεδα, παρ’ όλη την
προσπάθεια που έκανε για να ανανεωθεί. Και η «Καθημερινή»
του κ. Γ. Αλαφούζου, ενώ πέρυσι πήγαινε εντυπωσιακά καλά,
τετος παρουσιάζει μια σοβαρή πτώση στην κυκλοφορία της.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Τον Σεπτέμβριο (τελευταίος μήνας για τον οποίον υπάρχουν
στοιχεία της Ενωσης Ιδιοκτήτων Ημερησίων Εφημερίδων
Αθηνών) οι ημερήσιες εφημερίδες πουλούσαν κάθε μέρα
τετρακόσιες χιλιάδες φύλλα λιγότερα, από όσα πουλούσαν το
1989! Από 1.129.000 φύλλα έπεσαν στα 726.000 —δη/,αδη
έχασαν τα 36% της κυκλοφορίας τους. Και η κατασταση αυτή,
μήνα με τον μήνα χειροτερεύει.
Στις κυριακάτικες επίσης υπάρχει μια πτώση, αλλα είναι πυ/.„
μικρότερη από εκείνη των καθημερινών. Οι καθαρα
κυριακάτικες πουλάνε περίπου εννιακόσιες χιλιάδες φυΛ/,α.
δηλαδή περισσότερα από όσα οι ημερήσιες, και η πτώση του:,
σε σχέση με το 1989 είναι μόνο 16% .
Τα ποσοστά της πτώσης των αθλητικών εφημεοιδων ;·.να . πο/.υ
μικρότερα.
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Στα περιοδικά έχουμε σοβαρότατες ανακατατάξεις. Τα κάποτε
τανίσχυρα εβδομαδιαία περιοδικά ποικίλης ύλης
1 Ί αχνδρόμος». « Ε να », κ.λπ.) παρουσιάζουν μια τρομακτική
/υκλοφοριακή πτώση και ψάχνουν να βρουν μια νέα ταυτότητα.
Ι α δεκαπενθήμερα γυναικεία («Γυναίκα», «Πάνθεον»),
ουσιαστικά έκλεισαν και μετατράπηκαν σε μηνιαία — με πολλή,
ου ως. επιτυχία. Γενικά τα μηνιαία περιοδικά και ιδίως τα
-υναικεία και τα αυτοκινητιστικά πάνε πολύ καλά.
Επίσης εντυπωσιακή άνοδο σημείωσαν τον τελευταίο χρόνο τα
τηλεοπτικά περιοδικά, που πλήθυναν και έχουν μέση
- ίδομαδιαία κυκλοφορία εφτακοσίων χιλιάδων.
Μοσο ελαστική είναι η αγορά στον τομέα των μηνιαίων

περιοδικών φαίνεται και από το γεγονος ότι δυο νεα
αυτοκινητιστικά περιοδικά εκδόθηκαν τελευταία. Και τα δυο
πήγαν πολύ καλά, παρ’ όλο ότι η αγορά αυτή θεωρούνταν
κορεσμένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
0 πίνακας που δημοσιεύουμε της \/ΙΊ>Ι ι s / / η K / s ι / και
καλύπτει το στοιχείο της διαφημιστικής δαπανης για τους
έντεκα μήνες του 1991, είναι εντυπωσιακός. Ί'ο συνολικό της
ύψος έφτασε τα 89 δισ. έναντι 69 πέρυσι. Ο μω ς ο ρυθμός της
αύξησής της είναι μόλις 29% έναντι 48% πέρυσι.
Τον κύριο όγκο της διαφήμισης τον παίρνει η τηλεόραση που
είδε τα έσοδά της να αυξάνονται κατά 55 ‘’4 , ενώ όλων των
άλλων μέσων βρίσκονται κάτω από τον πληθωρισμό που
υπολογίζεται σε 17% (περιοδικά -* 11% . εφημερίδες · Γ’· .
ραδιόφωνο + 1 % ).
Στην τηλεόραση οι κρατικοί σταθμοί μόλις κρατουν το I ί>’
της διαφήμισης από εκεί που είχαν το 100% . Και υ
I \ I /·. \ \ I απειλεί την πρωτιά του \U-(. ι.
Στις εφημερίδες το «Βήμα» είναι πρώτο, τα « V a» δεύτερα, η
«Κυριακάτικη Καθημερινή» τρίτη, και ο - Κλενθευoc I rmK
τέταρτος.
Στα περιοδικά ο «7 αχνάρόμοζ» παραμένει πρώτος, παυ ο/.ο
ότι έχασε περίπου ένα δισ. διαφήμιση στο ενδεκάμηνο.
Το συγκρότημα Λαμπράκη έχει πάντα τις μεγαλύτερες
εισπράξεις και στις εφημερίδες και στα περιοδικά, αν και στα
περιοδικά αντιμετωπίζει ένα νέον αντίπαλο — το συγκρότημα
\εσουέρ ( /■//<■
l'nnn"·
1 ,,·
/- ι
κ.λπ.).

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
Ο ισολογισμός των ισολογισμών του 1990 των επιχειρήσεων
μέσων μαζικής ενημέρωσης (38 συγκροτήματα με 58
εταιρείες), που δημοσιεύθηκε φέτος στο περιοδικό « M edia
I /or», εμφάνισε ότι:
Οι επιχειρήσεις αυτές είχαν συνολικά δικά τους κεφάλαια 18
δισ., ο κύκλος εργασιών τους έφτασε τα 102,7 δισ. δηλαδή
ήταν 22,7 δισ. υψηλότερος από το ’89 και τα καθαρά τους
κέρδη ήσαν 3,3 δισ. - 947 εκ. δρχ. λιγότερα από το ’89.
Η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στα μικρότερα κέρδη που
παρουσίασαν οι εταιρείες περιοδικών.
Εντυπωσιακά ήσαν τα καθαρά κέρδη του Οργανισμού

Ναμπράκη ( 1,76 δισ.), του συγκροτήματος Βουδούρη (1,62
δισ.) και του Τεγόπουλου (793 εκ.).
Ι ο \ιΐ ι· ι και ο I \ //·. \ V I εμφάνισαν το ’90 πολύ μικρά
/ΐοδη. ίσως όμως φέτος τα πράγματα πάνε καλύτερα.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Οπως έγραψα και στην αρχή, το 1992 δεν προμηνύεται ρόδινο
'Ία τις επιχειρήσεις που εκδίδουν εφημερίδες παρ’ όλο ότι
τελευταία τους ήρθε ένα δώρο εξ ουρανού: έπεσε η τιμή του
χαρτιού — λόγω παγκόσμιας υπερπαραγωγής— κατά 152 0 % . Και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το χαρτί καλύπτει
τα 38-40% των δαπανών τους.
ΙΙάντως, η κρίση στον τομέα αυτό εξακολουθεί να είναι
μεγάλη, γιατί και οι κυκλοφορίες των εφημερίδων πέφτουν, και
η διαφήμιση που εισπράττουν παρουσιάζει σχετική μείωση.
Οι περιοδικατζήδες, αντίθετα, είναι αισιόδοξοι, και το ίδιο
ισχύει για τα ηλεκτρονικά μέσα —πλην ραδιοφωνίας, όπου
απορούν να επιζήσουν μόνο λίγοι σταθμοί.
<Ιλες^βι πληροφορίες λένε ότι μέσα στον Ιανουάριο του προ-;
σεχούς έτους, οι εφημερίδες θα πωλοΰνται προς 150 δραχ
μές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ
ΙΑ Ν Ο ΥΑΡΙΟ Σ 1990- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1991
Μ ΕΣΟ
ΤΗ Α ΕΟ Ρ.
Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Α
Ε Φ Η Μ Ε ΡΙΑ .
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΣΥΝΟΑΟ

ΙΑ Ν Ο Υ Α ΡΙΟ Σ 90 Π Ο ΣΟ ΣΤ Α %
Ν Ο Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ ’90
45,20
3 1 .2 5 8 .5 5 8
28,29
19.560.149
19,20
13.277.713
7,31
5 .0 5 5 .7 5 2
100,00
6 9 .1 5 2 .1 7 2

ΙΑ Ν Ο Υ Α ΡΙΟ Σ ’91 Π Ο ΣΟ ΣΤΑ % Μ ΕΤΑΒΟΑΗ %
Ν Ο Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ 91
+ 54,91
54,37
48.423.911
+ 11,23
24,43
21.756.980
+ 3,70
15,46
13.769.441
+ 1,14
5,74
5.1 1 3 .2 5 8
+ 28,79
100,00
89.0 6 3 .5 9 0
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ΕΛΛΑΔΑ - ΕΟΚ

Κάτι κινείται και σε «εμάς - εδώ»
του Ρεπόρτερ
Ιδέες, θεσμοί, προτάσεις, σχέδια, οράματα, συγκρούσεις: ένα γιγαντιαιω ν διαστάσεων, ολοκληρωμένο
ιστορικά πλαίσιο και σύνολο αναφορών είναι αυτό που οδηγεί στην «στιγμή του Μ άαστριχτ», στις
λίγες εκείνες ώρες διαβουλεύσεων κορυφής που θα σφραγίσουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό άλλη
μια μεγάλη φάση στην δημιουργία της ενιαίας Ευρώπης.

«ΣΤΙΓΜΗ του Μάαστριχτ» συμπυ
κνώνει δεκαετίες ολόκληρες· συμπυ
κνώνει συσχετισμούς ανάμεσα στο ε
θνικό και το υπερεθνικό, ανάμεσα στα κράτη
- έθνη, ανάμεσα στην ιστορία τους και την
προοπτική τους, ανάμεσα στην πολιτική και
στην οικονομία, στους θεσμούς και τις πολι
τικές επιλογές. Και στην «στιγμή» αυτή, ό
πως και σε άλλες κρίσιμες μέχρι τώρα καμ
πές, οι συνομιλητές, οι εκπρόσωποι ιστορι
κών εθνών και «προβληματικών κρατών»
πήγαν με λιγότερες ή περισσότερες προϋπο
θέσεις συμβολής, συνεισφοράς, συμμετοχής.
ΑΚΤΕΣ οι προϋποθέσεις.εξαρτώνται σε
μεγάλο βαθμό όχι μόνον από το πόσο ισχυ
ρή είναι μια χώρα αλλά και από το επίπεδο
στο οποίο έχουν φθάσει οι δυνάμεις εκείνες
της κοινωνίας της που βρίσκονται στο επί
κεντρο των πολιτικών και πολιτισμικών
διακυβευμάτων της «νέας Ευρώπης». Και η
Ελλάδα μπορεί να χαρακτηρίζεται από μιά
στάση της κοινής γνώμης πολύ ευνοϊκότερη
απέναντι στην Ευρώπη από όσο η κοινή
γνώμη άλλων χωρών, όμως αυτό έχει να
κάνει περισσότερο με μια διάθεση προσδο
κίας και λιγότερο με μια συνεκτική, επεξερ
γασμένη και σταθμισμένη εκτίμηση δεδομέ
νων και προοπτικών σε εθνικό και ευρωπαϊ
κό επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι σε επίπεδο
ηγεσίας υπάρχουν άτομα που δεν διαθέτουν
γνώσεις και για τα στοιχειώδη της ευρω
παϊκής πραγματικότητας (π.χ. Ευρωκοινο
βούλιο, Επιτροπή, κ.λπ.).
ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ που πέρασε, υπήρξαν
πολλές περιπτώσεις όπου η Ελλάδα επέδειξε συμπεριφορά ήκιστα «κοινοτική», ενώ οι
όποιοι υπεύθυνοι στάθηκαν τις περισσότερες
φορές υπαίτιοι της καταστάσεως που συνοψίσθηκε στην εκτίμηση ότι «η Ελλάδα δεν
ήταν έτοιμη για την Ενρώηη». Σε αυτό α
σφαλώς δεν συντελεί μόνον κάποιο θεσμικό

Η

32

πλαίσιο (: «έλλειμμα»), ούτε η απορρύθμι
ση σε επίπεδο στρατηγικής, σχεδιασμού και
λήψης αποφάσεων: ζητήματα πολιτιστικής
ταυτότητας, νοοτροπιών, ιστορίας, παράδο
σης πολλές φορές, δημιουργούν πλέγματα
αλληλοεξουδετερουμένων επιρροών και ο
δηγούν σε μηδενικές στάθμες ισορροπιών.

Τολμηρές προτάσεις
και τεκμηριωμένη πολιτική
ΩΣΤΟΣΟ, τα τελευταία χρόνια υπάρ
χουν δείγματα μιας διαφορετικής αντιμετώ
πισης — μακροπρόθεσμης, σφαιρικής και με
προοπτική— πολλών ζητημάτων που τίθεν
ται με πίεση στην ημερήσια διάταξη τόσο α 
πό την πολύπλευρη και οριακή σε πολλούς
τομείς εσωτερική κρίση, όσο και από την ε
πιτάχυνση των υπερεθνικών διαδικασιών
που συγκροτούν την νέα φάση της ευρωπαϊ
κής ενοποίησης. Υπάρχουν δείγματα ότι
κάποιοι «ενδιάμεσοι» θεσμοί — στα επίπεδα
της κοινωνικής εκπροσώπησης, της παρα
γωγής γνώσης, της λήψης αποφάσεων— υ
περακοντίζουν τις δυσκαμψίες και δυσλει
τουργίες, όχι μόνο στο κράτος αλλά και
στους παραδοσιακά «αντιδραστικούς» θύλα

κες της ιδιωτικής κοινωνίας, και διαμορφώ
νοντας τολμηρά και με ευθύνη προτάσεις και
σύνολα ιδεών ικανότερα να αντιμετωπίσουν
την ανάγκη τεκμηριωμένων πολιτικών για
το ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη, απ’
ό,τι ήταν οι πολιτικές που διαμορφώνονταν
μέχρι τώρα με οδηγό μια διαχειριστική ρου
τίνα.
ΤΕΤΟΙΑ δείγματα υπάρχουν στις ομιλίες
των Σ τ . Αργυρού, Προέδρου του ΣΕΒ, και
Ρ . Σπυρόπουλου, Προέδρου του Ινστιτού
του Εργασίας της ΓΣΕΕ, που έκαναν στις
31 Οκτωβρίου στην ΑΣΟΕΕ, στο πλαίσιο
των «Διαλέξεων 1992» που οργανώνει το
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονο
μικών Σπουδών της σχολής με στόχο την
συμβολή της στον προβληματισμό για το
«1992» και την Ενιαία Αγορά.
ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ομιλητές προσέγγισαν το
θέμα των εργασιακών σχέσεων και των κοι
νωνικών δικαιωμάτων — θέματα εξαιρετικά
κρίσιμα για τα οποία διεξάγεται έντονη συ
ζήτηση στην Κοινότητα με άξονα τον Ευρω
παϊκό Κοινωνικό Χάρτη— με ένα πνεύμα
που δεν θύμιζε σε τίποτα την παλαιά αντί
ληψη της εργοδοτικής εργομετρίας ή του ερ
γατικού διεκδικητισμού. Οι αντιθέσεις των

δύο «μερών» δεν εκλείπουν αλλά μετατίθεν
ται σε σύγχρονα θέματα και επίπεδα πολιτι
κής δράσης με κύριο χαρακτηριστικό την
διεύρυνση του περιεχομένου τους και την
διαφορετική αντιμετώπιση των διαδικασιών
άρθρωσης των αιτημάτων και των μεθόδων
προβολής — δηλαδή των τρόπων κοινωνι
κού ανταγωνισμού.
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΣΕΒ, συμφωνώντας
ότι «ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης
μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ θετικό κεί
μενο» τόνισε πως «η εναρμόνιση της κοι
νωνικής προστασίας», αν δεν γίνει με συνε
τή υποδομή και μέθοδο, μπορεί τελικώς
«να προστατεύσει τις πλουσιότερες χώρες
, - μέλη από τον ανταγω νισμό των πτω χό
τερων κρατών - μελώ ν». Το σημείο αυτό
είναι πολύ κρίσιμο, όχι μόνον διότι συνιστά
' μια εξαιρετικά καίρια όσο και λεπτή επισή
μανση (ενός «ισχυρού παράγοντα» της ελ
ληνικής οικονομίας) στην διαδικασία της ε
νοποίησης, αλλά και γιατί αυτή η επισήμαν
ση συνδέεται με μια ουσιαστική διάκριση
που κάνει ο κ. Αργυρός ανάμεσα στο εθνικό
και κοινοτικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τα «ό
ρια εξουσιών» τους — μια διάκριση δηλωτι
κή μιας κεντρικής στρατηγικής του ΣΕΒ: ο
πρόεδρος των βιομηχάνων υπογραμμίζει
;/την ανάγκη «μη παρέμβασης» των κοινοτι
κών οργάνων πέρα από το επίπεδο των
‘«βασικών αρχών», και οι ρυθμίσεις σε κοι
νοτικό επίπεδο να αφορούν θέματα «είτε ιΐιάζουσας σημασίας γενικής αναγνω ρίσε
ι ς » (υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων),
/«είτε αναγκαίας υπερεθνικής αντιμετωπίσε
ις» · ενώ αρμοδιότητα «εθνική» είναι, κατά
:ον κ. Αργυρό, τα κρίσιμα θέματα της αμοι
βής, του χρόνου και των μορφών εργασίας,
'^ιαι σε κάθε περίπτωση, μέτρα που αποτε' \ούν «μέρος της διαδικασίας βελτιώσεως
ν'.:ου επιπέδου κοινωνικής προστασίας». Ο
ιρόεδρος του ΣΕΒ αντιτάσσεται σαφώς στην
-'μέχρι τώρα απειλούμενη «μέθοδο κεντρικής
^'μπτομεριακής παρέμβασης» — όπως προ
κύπτει από μια σειρά Οδηγίες της ΕΟΚ—
ιε την οποία επιδιώκεται «εναρμόνιση κοιÿ"ωνικής φύσεως παροχών», που αυξάνουν
)ί':>:ο κόστος της εργασίας της χώρας και έχουν
$ :'τσι αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνι,:'Λτικότητά της.
)[ί· ΓΙΑ ΤΟΝ κ. Αργυρό πολλά ζητήματα
.οιήου άπτονται της οργάνωσης και των σχέ
σεων εργασίας, «βρίσκονται σε μ ια διαδι,‘f-, ασία ριζικών αλλαγώ ν για τις οποίες <$εν
μπορεί να υπάρχει υπεύθυνη και βέβαιη
^φ νώμη για το εάν, για το πότε και για το
.,ÿji:oio θα είναι το σημείο ισορροπίας», αφού
ώρα της σύνθεσης δεν έφθασε ακόμα».
ρ,Λέσα όμως από αυτή την «αβεβαιότητα»
',.νί;-που υποκρύπτει και μια συγκεκριμένη αν1y/ληψη για την κοινωνική δυναμική— υ1£ '^άρχει μια βεβαιότητα στον εκπρόσωπο
^'/.υν βιομηχάνων: ότι πρέπει να προσδιορι
στούν ή και να αναθεωρηθούν κανόνες παι

χνιδιού που αφορούν όρους διαμόρφωσης συ
σχετισμού δυνάμεων, δηλαδή το ποιος απο
φασίζει τι και για ποιον. Μια βεβαιότητα
που δεν είναι μόνον διαδικαστική, αλλά α
φορά το μείζον ουσιαστικό ζήτημα των κοι
νωνικών ισορροπιών των κρατών - μελών
στην διαδικασία του εκσυγχρονισμού και
της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Ο εκσυγχρονισμός, βασική
προϋπόθεση ανάπτυξης
Ο «ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ» των εργαζομένων
κ. Ρ. Σπυρόπουλος δεν δίστασε να κάνει
μια κεφαλαιώδη τομή με τις μέχρι τώρα κυ
ρίαρχες προσεγγίσεις του ελληνικού συνδι
καλισμού στο ζήτημα των μορφών, του πε
ριεχομένου, των στόχων και των προϋποθέ
σεων της άσκησης και διεκδίκησης δικαιω
μάτων. Θέτοντας τον εκσυγχρονισμό ως
«βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη
και την ανταγω νιστικότητα της οικονο
μ ία ς της χώρας», έδωσε ένα απτό δείγμα
του πώς εννοεί τον εκσυγχρονισμό στα του
«οίκου του».
ΜΕ ΕΝΑΝ λόγο που θα μπορούσε άνετα
να χαρακτηρισθεί ρεφορμιστικός, έδωσε το
στίγμα μιας τάσης που φαίνεται να κερδίζει
συνέχεια έδαφος στον ελληνικό συνδικαλι
σμό μιλώντας για την ανάγκη «εργασιακής
ειρήνης», «εξισορρόπησης συμφερόντων»
αντί «ανάδειξης συγκρούσεων», για την έν
ταξη της ανταγωνιστικότητας — αποδοτικότητας— παραγωγικότητας στον προβλη
ματισμό των συνδικάτων, για σύνδεση α 
μοιβής με παραγωγικότητα, για εναλλακτι
κές μορφές απασχόλησης, για μετακινήσεις
εργαζομένων σε άλλο κλάδο ανάλογα με τη
ζήτηση, για την ανάγκη του συνδικαλισμού
«να εμπεδώσει μια αντίληψη συνεργασίας
και διαλόγου των κοινωνικών εταίρων» αν
τί των μετωπικών συγκρούσεων που δεν α
ποτελούν πλέον τον αποτελεσματικό τρόπο
αποτροπής μονομερών επιλογών, για την
διεύρυνση του περιεχομένου των Συλλογι
κών Συμβάσεων σε θέματα πέραν των διεκ
δικήσεων κ.τ.λ.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ο κ. Σπυρόπουλος
είχε αναφερθεί στα νέα διεθνή δεδομένα και
στην τεχνολογία που «καταλύουν τις π α 
ραδοσιακές αντιλήψεις των εργασιακών
σχέσεων», οι οποίες θα πρέπει, λόγω της
οικονομικής κρίσης, να αντιμετωπίζονται
«από κοινού και σε συσχετισμό μ ε αυτές
της απασχόλησης και του επιπέδου α ντα 
γω νιστικότητας και αποτελεσματικότητας
του παραγω γικού μηχανισμού».
ΚΡΙΣΙΜΕΣ επίσης είναι οι επισημάνσεις
του Προέδρου του Ινστιτούτου Εργασίας
της ΓΣΣΕ για την «κρίση του παραδοσια
κού συνδικαλισμού» και την αδυναμία των
συνδικάτων να ανταποκριθούν στις «νέες α
νάγκες και απαντήσεις» που δημιουργούνται από τις τεχνολογικές, οργανωτικές και

ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές και διαφορο
ποιήσεις στις σχέσεις κεφαλαίου - εργασίας,
αλλά και από την οικονομική κρίση και τις
«μονεταριστικές πολιτικές». Μια επισήμαν
ση που παραπέμπει μεταξύ άλλων στα δι
λήμματα τακτικής και στις αντιθέσεις ρευ
μάτων στους κόλπους της ΠΑΣΚΕ, στην ο
ποία και ανήκει ο κ. Σπυρόπουλος. Ό πω ς
κρίσιμη επίσης είναι η επισήμανσή του, ότι
αποφασιστικό στοιχείο ενός «κοινωνικού
συμβολαίου» θα είναι η εξισορρόπηση λύσε
ων που «θα συναρθρώσουν το οικονομικό
και το κοινωνικό στοιχείο» με προϋπόθεση
κεφαλαιώδη την «αλλαγή της στάσης και
της νοοτροπίας των εργαζομένων και της
εργοδοσίας (κράτος ή ιδιώτες)», καθώς
και τη «διαμόρφωση πολιτικού κλίματος,
που ας σημειωθεί, σήμερα δεν υπάρχει,
που θα διακρίνεται από κοινωνική ευαι
σθησία, πολιτικό ρεαλισμό και υπευθυνό
τητα».
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ αυτό ίσως να είναι και
co σημαντικότερο στοιχείο, αν θέλει κανείς
όχι μόνον να αντιμετωπισθεί η πρόκληση
των «πολλών Μάαστριχτ», αλλά και να
μην αναδειχθεί σε κυρίαρχος του παιχνιδιού
ένας καλπάζων κοινωνικός κορπορατισμός
— υποκατάστατο στην ελλείπουσα πολιτική
και πεδίο υπηρέτησης πολλών από τα ήδη
κατακερματισμένα και περιχαρακωμένα ι
διωτικά συμφέροντα.
Ε

ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ

Κυκλοφορεί σε δεύτερη έκδυση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανεξέλεγκτος ο πληθωρισμός
του Αλεκου Βυζάντιου

Λγωνιά τώρα η κυβέρνηση για την συνεχιζόμενη ανοδική πορεία του πληθωρισμού, όχι για κανέναν
άλλο λόγο, αλλά γιατί διαπιστώνει την γενική κατακραυγή που έχει ξεσηκωθεί. Κατακραυγή που
προέρχεται ακόμη και από τους οπαδούς της Ν.Α. οι οποίοι βεβαίως είναι και αυτοί καταναλωτές.

ο «υπ’ αριθμόν ένα» πρόβλημα που αντιμετιυπίζει τώρα η κυβέρνηση στο εσο.»τερικό μέτιυπο, δεν είναι ούτε η διόγκωση
του δημόσιου ελλείμματος, ούτε η αδυναμία
προώθησης της αποκρατικοποίησης, ούτε
(καν) η αύξηση της ανεργίας.
Είναι ο πληθωρισμός, ο οποίος τρέχει με
ταχύτερους ρυθμούς ακόμη και από εκείνου:
που προέβλεπαν οι πιο απαισιόδοξοι αναλυ
τές των ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν εξελίξεων.
II « α ν α ρ ρ ίχ η σ η » του πληθωρισμού στη·/
πρώτη θέση των προβλημάτων που αντιμε ^
τωπίζει η κυβέρνηση οφείλεται στο γεγονό: ·~
ότι το καταναλωτικό κοινό « σ υ ν ή θ ισ ε » κα·.
« β α ρ έ θ η κ ε » πλέον την καταστροφολογία
και κινδυνολογία που συνεπάγεται (όσο συ
νεπάγεται) το ύψος του δημοσίου ελλείμμα
τος και δίνει όλο και μεγαλύτερη σημασία
στην «τσέπη» του.
Αλλά υπάρχει και ένας άλλος λόγος για
τον οποίον ο πληθωρισμός αναδείχθηκε στο
υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα για την κυβέρνη
ση. II άνοδος τιυν τιμών και μάλιστα η
ανεξέλεγκτη, απότομη και αδικαιολόγητη
όπως είναι αυτή των τελευταίιυν μηνούν,
θίγει όλες τις κοινοτικές τάξεις.
Είναι φυσικό λοιπόν από την άνοδο τουν
τιμών να μην θίγονται μόνον οι λιγότερο
προνομιούχοι και οι φτουχότεροι, αλλά και
εκείνοι που διαθέτουν μεσαία και μεγάλα
εισοδήματα. Έτσι, η κατακραυγή προέρχε
ται από παντού και η κυβέρνηση καταβάλ
λει κάθε προσπάθεια για να αποσπασθεί η
προσοχή του καταναλωτικού κοινού από τις
τιμές τουν προϊόντος. Ετσι πότε προκαλεί
« δ η μ ό σ ια σ υ ζ η τ η σ η » για το Φ.Λ.ΙΙ. οι συ
ντελεστές του οποίου αυξομειθύνονται όσες
φορές δούσει ο αρμόδιος υπουργός συνέντευ
ξη, πότε συζητείται μεταξύ κυβερνητικοί
στελεχούν ποιες φορολογικές απαλλαγές θα
ισχύσουν μετά από 2-3 χρόνια, πότε θυμού

Τ
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ν τ α ι το «π οθεν εσ χ ες » κ α ι π ο τ έ τ α τ ε κ 
μ ή ρ ια .
Και ναι μεν η κυβέρνηση νομίζει ότι με
ιην παραπάνω πολιτική της οι πάντες θα
ξεχάσουν ιυς διά μαγείας την κερδοσκοπία
και την αισχροκέρδεια, λησμονεί όμιυς πα
ράλληλα ότι η πολιτική της αυτή επιτείνει
την ανασφάλεια και την αμφιβολία και
υποβοηθεί την αισχροκέρδεια.
Ο πληθιυρισμός θα ξεπεράσει το 18%
λένε τούρα και στην Αθήνα και τις Βρυξέλ
λες, ενού η κυβέρνηση έχει αναλάβει την
δέσμευση απέναντι στην ΕΟΚ (για την
χορήγηση του δανείου) να τον περιορίσει
κάτιυ του 17%.
ν_ ην αρχή του χρονου αυτό χαρακτηρι
ζόταν λογικό, στην μέση του καλοκαιριού
το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας υποστήρι
ζε ότι ο πληθίορισμός Οα περιοριστεί στο
10%, στην συνέχεια είπαν ότι πιθανόν να
περιοριστεί ακόμη και στο 15% και «ξαφνι
κά» οι τιμές άρχιζαν να ανεβαίνουν. Οι

πάντες άρχισαν να πωλούν ό,τι θέλουν, όσο
θέλουν, αφού η κυβέρνηση σε όλους τους
τόνους και σε όλα τα μήκη κύματος υπερθε
μάτιζε την πλήρη απελευθέρωση των τι
μών. II κατάσταση χαρακτηριζόταν στο
υπουργείο Εμπορίου « ε ξ ω φ ρ ε ν ικ ή » α λλά ο
υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου την
βάφτισε « μ ε τ α β α τ ι κ ή » . Στην συνέχεια (και
μετά από προτροπές συναδέλφων του) αντελήφθηκε το μέγεθος τ ο υ προβλήματος και
« έ κ λ ε ι σ ε » συμφωνία (είπε) με εκπροσώπους
των εμπόρων για συγκράτηση των τιμών.
Φευ! II συμφωνία αυτή θυμίζει τις συμφω
νίες περί κατάπαυσης των πυρών. Οι ομο
βροντίες - αυξήσεις τιμών συνεχίστηκαν
και η συμφωνία... έμεινε στα χαρτιά. Για
το υπουργείο Εμπορίου φταίνε οι καταναλω
τές που « δ ε ν ψάχνουν π ρ ο τ ο ύ αγοράσουν»
ε ν ώ σ τ ο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας η
εξήγηση είναι σαφώς λογική. Εκεί υποστη
ρίζουν ότι η απελευθέρωση των τιμών επι
φέρει αναπόφευκτα άνοδό τους όταν η αγο
ρά ελέγχεται από ολιγοπώλια. Αλλά υπάρ
χει και κάτι άλλο. II απελευθέρωση των
τιμών, όπου πέτυχε, πέτυχε γιατί συνοδεύθηκε με την απελευθέρωση της αγοράς, τον ^
ωραρίου λειτουργίας των κ α τα σ τη μ ά τω ν
κ.λπ. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις
μπορεί να λειτουργήσει ο ελεύθερος αντα
γωνισμός και συνεπώς οι τιμές να καθοδη
γούνται από την σχέση προσφοράς και ζή
τησης. ί2στόσο τίποτα από όλα αυτά δεν
λειτουργεί στην Ελλάδα και άρα ήταν φυ
σικό η απελευθέρωση των τιμών να προκαλέσει άνοδό τους « κ α τ ά κ ύ μ α τ α » .
Μόνο που αυτά τα « κ ύ μ α τ α » είναι απα
νωτά και κυριολεκτικά π ν ίγ ο υ ν τους εργα
ζομένους. Ο πληθωρισμός είναι στην ουσία
η χειρότερη μορφή άδικης φορολογίας, για
τί πλήττει πρώτα από όλους τους χαμηλό
μισθους. □

η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ παρουσιάζει...
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

.Μπορούμε να απορροφήσουμε κεφά)
170 κοινοτικά προγράμματα για την ανάπτυξη σε διάφορους
τομείς περιμένουν την εκδήλωση και του ελληνικού ενδιαφέροντος.
Θα χάσουμε την ευκαιρία;

Ε

κατόν εβδομήντα περίπου Κοινοτικά
προγράμματα «τρέχουν» τώρα και
μέχρι το 1994. Σε πολλά από αυτά
συμμετέχει ήδη η Ελλάδα. Σε άλλα πάλι
διαπιστώνεται ότι η συμμετοχή μας θα έ
πρεπε να ήταν μεγαλύτερη. Για παράδειγ
μα αναφέρεται το FLAIR (Food-Linked
Agro-Industrial Research ), το ειδικό πρό
γραμμα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυ
ξης στον τομέα της επιστήμης και της τε
χνολογίας των τροφίμων. Υπάρχει επίσης
το BRIDGE (Biotechnology Research fo r
Innovation, Development and Growth in
Europe) που αποβλέπει στην ανάπτυξης της
βιοτεχνολογίας, το TEMPUS που αφορά το

διευρωπαϊκό πρόγραμμα Κινητικότητας για
πανεπιστημιακές σπουδές, αλλά και αρκετά
άλλα.
Παρακάτω παρατίθενται μερικά προ
γράμματα όπως και τα αρμόδια πρόσωπα
από τα οποία μπορείτε να ζητήσετε πληρο
φορίες. Τα τηλέφωνα είναι όλα στις Βρυξέλ
λες: ο κωδικός είναι 00322.
Τα προγράμματα αυτά αποβλέπουν:
MAST : Στην βελτίωση των γνώσεων για
το θαλάσσιο περιβάλλον, στην προαγωγή
νέων τεχνολογιών για την εξερεύνηση, την
προστασία και την εκμετάλλευση των θα
λασσίων πόρων. Τα περιθώρια χρηματοδό
τησης από την ΕΟΚ έχουν καθοριστεί μέχρι
τον Ιούνιο του 1992. (Jean Boissonas τηλ.:
2356787).
SCIENCE : Στην προώθηση της επιμόρ
φωσης μέσω της έρευνας, στην βελτίωση
της γενικής ποιότητας της επιστημονικής
και τεχνικής έρευνας και ανάπτυξης, στην
βελτίωση της κινητικότητας των επιστημό
νων ερευνητών και στην ανάπτυξη της ενδοευρωπαϊκής επιστημονικής και τεχνικής συ
νεργασίας σε έργα υψηλής ποιότητας. ( Lo
uis Bellemin τηλ.: 235.3696).
MONITOR : Στην βελτίωση της αξιολό
γησης των προγραμμάτων Έρευνας και Τ ε
χνολογίας, στην εξακρίβωση νέων προσανα

τολισμών και προτεραιοτήτων της Κοινοτι
κής πολιτικής για την έρευνα και Τεχνολο
γική Ανάπτυξη. (Herbert Allgeier, Ricardo
Petrelia τηλ.: 235.4055 και 235.7987).
DOSES : Στην προώθηση της χρήσης
προηγμένων τεχνικών για την επεξεργασία
στατιστικών στοιχείων ( Daniel Desay τηλ. :
35243 01.28.54).
FAR: Στην προώθηση νέων τύπων, μεθό
δων και διαδικασιών για την εκμετάλλευση
πόρων που δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς
στην ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών,
στην αξιοποίηση των προϊόντων αλιείας, και
στις τεχνικές αλίευσης (R uth Albuquerque
τηλ.: 235.3420).
JOULE : Στην ανάπτυξη ενεργειακών τε
χνολογιών που λαμβάνουν υπόψη νέες και
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην αύξηση
της ασφάλειας εφοδιασμού και στην μείωση
των εισαγωγών ενέργειας. (Pierre Valette,
235.6356).
SPES : Στην δημιουργία μεταξύ των κρα
τών - μελών της ΕΟΚ, ενός δικτύου συνερ
γασίας και ανταλλαγών μεταξύ οικονομο
λόγων του ανωτάτου επαγγελματικού επι
πέδου (Louis Bellemin τηλ.: 235.3696).
MEDSPA : Στην συνεργασία των κρατών
- μελών της ΕΟΚ με τρίτες χώρες, αλλά και
μεταξύ τους, για την προστασία του περι
βάλλοντος στην Μεσόγειο.
STEP/EPOCH: Στην προαγωγή της επι
στημονικής και τεχνικής ποιότητας της πε
ριβαλλοντικής έρευνας, στην βελτίωση της
παραγωγικότητας της όλης ερευνητικής
προσπάθειας στον τομέα της περιβαλλοντι
κής έρευνας και στην παροχή επιστημονικής
και τεχνικής υποστήριξης προς κάθε ενδια
φερόμενο για την προστασία του περιβάλ
λοντος. (R oberto Eantechi για το EPOCH,
τηλ.: 235.5735 και Heinrich O tt για το
STEP, τηλ.: 235.1182).
Για το πρόγραμμα αυτό ειδικά και επειδή
η χώρα μας αντιμετωπίζει τα γνωστά περι
βαλλοντικά προβλήματα, αξίζει να σημειω

θεί ότι αποβλέπει στην εκτίμηση των κινδύ
νων που σχετίζονται με χημικές ουσίες,
στην προστασία του εδάφους και των υπο
γείων υδάτων, στην έρευνα των οικοσυστη
μάτων, στις τεχνολογίες για την προστασία
του περιβάλλοντος, στην επισήμανση των
σεισμικών κινδύνων.
ESPRIT II: Στην ανάπτυξη βασικών τε

χνολογιών για την ευρωπαϊκή βιομηχανία
τεχνολογικών πληροφοριών, στην προώθη
ση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής συνεργα
σίας στον τομέα της προανταγωνιστικής έ
ρευνας και ανάπτυξης. Ως περιοχές έρευνας
εντοπίζονται κυρίως οι δράσεις στον τομέα
της βασικής έρευνας — τεχνητή νοημοσύνη
και επιστήμη των γνώσεων, μοριακή ηλε
κτρονική, σχεδιασμός συστημάτων προηγ
μένης τεχνολογίας κ.λπ.— (Ιαη Collisson
τηλ.: 236.2067).
DELTA: Στην ανάπτυξη υποδομής για

την υποστήριξη της μάθησης από απόσταση
και στην εφαρμογή προηγμένων τεχνολο
γιών πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών σε
προγράμματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης
και επ ιμ ό ρ φ ω σ η ς ( M i k e Rogers,
236.3505).
EURET: Στην ανάπτυξη ενός Κοινοτικού

συστήματος μεταφορών ικανού να ανταποκριθεί στην αύξηση της ζήτησης για όλους
τους τύπους μεταφορών, αύξηση που απορ
ρέει από την Ολοκλήρωση της Εσωτερικής
Αγοράς (Francis Fabre, τηλ.: 235.3999).
ERASMUS II: Στην κινητικότητα των
σπουδαστών στην ΕΟΚ και την στενότερη
συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων.
Έτσι παρέχεται η ευκαιρία σε έναν μεγάλο
αριθμό σπουδαστών να ολοκληρώσουν ένα
αναγνωρισμένο μέρος του κύκλου σπουδών
τους σε άλλο κράτος - μέλος από εκείνο που
προέρχονται. (ERASMUS OFFICE 15, Rue
d 'A r lo n ,
B - 1 0 4 9 B r u x e lle s τη λ .:
233.0111).

ια από την ΕΟΚ
Ε

κστρατεία δημοσιοποίησης όλων των προγραμμάτων
της ΕΟΚ, μέσω των οποίων χρηματοδοτούνται δημό
σιοι οργανισμοί, φορείς και υπηρεσίες, ιδιώτες και επι
χειρηματίες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, ξεκινά το
υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
Στόχος, ή όσο το δυνατόν ταχύτερη και μεγαλύτερη απορ
ρόφηση κεφαλαίων από την ΕΟΚ, για την υλοποίηση των
προγραμμάτων που αποβλέπουν από την προώθηση ανανεώ
σιμων πηγών ενέργειας και την γεωγραφική έρευνα μέχρι την
, επιμόρφωση απασχολούμενων.
Η εκστρατεία θα επιχειρηθεί «να πάρει σάρκα και οστά«
4 μέσω του Κοινοβουλίου. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
* θα διανείμει σε όλους τους βουλευτές κατάλογο με όλα τα
" προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη και χρηματοδοτούν

του Αλέκου Βυζάντιου
ται από την ΕΟΚ, ώστε κι αυτοί με την σειρά τους να τα γνω
στοποιήσουν στις περιφέρειες που εκλέγονται.
Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας διαπίστωσε, μετά από
ενδελεχή έρευνα, ότι πολλά από τα ήδη υπάρχοντα προγράμ
ματα δεν τα γνωρίζουν ούτε οι δημόσιοι φορείς οι οποίοι μπο
ρούν να επωφεληθούν από την υλοποίησή τους. Έτσι, το υ
πουργείο συγκέντρωσε όλα τα προγράμματα στη μνήμη του
Η /Τ που διαθέτει και παρέχει πληροφορίες για την έναρξη
και το πέρας κάθε ενός ξεχωριστά, τις προϋποθέσεις χρηματο
δότησής τους, τα ποσά που μπορεί να εισπράξει κάθε ένας που
συμμετέχει σε αυτά κ.λπ.
Οι επωνυμίες όλων των προγραμμάτων που θα επιχειρηθεί
να γίνουν ευρέως γνωστά παρατίθενται παρακάτω.

□

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ

μ:

Κοινοτική δράση για συνεργασία στο πεδίο των
Οικονομικών Επιστήμων.
Κοινοτική όραση που αφόρα στο Περιβάλλον.
Κοινοτικές θρασείς για την Προστασία της Φυσης.
Η Ευρώπη κατα του AIDS.

:γ,: I.C.E.
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ΙΙροηγμενες τεχνολογίες πληροφορικής στην Ια 
τρική.
I Ιρογραμμα ερευνάς και τεχνολογικής ανάπτυξης
στον τομέα της Τγειας.
I Ιρογραμμα επισκέψεων μελετης για ειόικους
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Ό.Μ ΕΤΤ II

Δίκτυο συνεργασίας Κπιχειρησεων.
Εφαρμοσμένη Μετρολογία και Χημικές Αναλύ
σεις.
Βασική ερευνά σε I Ιροσαρμοζομενη Νοημοσύνη
και σε ΙΧευρωνικους ϊπολογιστες.
Βιοτεχνολογία.
Τεχνολογίες της Μεταποιητικής Βιομηχανίας
και ΙΙροηγμένα Γλικά
I Ιρογραμμα Ε&Τ στον τομέα της Βιομηχανικής
Τεχνολογίας και της Τεχνολογίας Ελίκων
Συνεργασία στον τομέα της αυτοματοποίησης δε
δομένων και εγγράφων για τις εισαγωγές - εξα
γωγές και της διαχείρισης και οικονομικού ελέγ
χου της Γεωργικής
1Ιρογραμμα Ε&Α στον τομέα της ανταγωνιστι
κότητας της Γεωργίας και της διαχείρισης των
Γεωργικών II όρων
Οικονομική διαπεριφερειακή συνεργασία υπέρ
των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών
Αξιοποίηση της έρευνας σε θέματα I Ιεριφερειακης
και Αστικής Ανάπτυξης και Χωροταξίας
Εκπαίδευση και κατάρτιση για την Τεχνολογία

Ευρωπαϊκή συνεργασία στον χώρο της Επιστη
μονικής και Τεχνολογικής Ερευνας
Πρόγραμμα επίδειξης για την ανακύκλωση 11λά
η. R.R.
στιχών Τλών
DELTA
Πληροφορική στην Εκπαίδευση
DELTA II
Πρόγραμμα ευέλικτης εκπαίδευσης και κατάρτι
σης εξ αποστάσεως
DOSES
Εμπειρα στατιστικά συστήματα
DRIVE
Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες στην Οδική
Ασφάλεια
DRIVE H
Πρόγραμμα έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυ
ξης στον τομέα των Οδικών Μεταφορών
FAST
Ευρωπαϊκή βοήθεια προς τις Ανατολικές χώρες
για την Επιστήμη και την Τεχνολογία
LC LA IR
Αγρό - Βιομηχανικές Τεχνολογίες
ENS
Πρόγραμμα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
στο πεδίο των Συστημάτων Τηλεματικής για τις
Κρατικές Διοικήσεις
EN VIREG
Κοινοτική πρωτοβουλία για την ΙΙροστασια του
Περιβάλλοντος
Κινητικότητα
των πανεπιστημιακών σπουδα
ERASMUS U
στών
ERGONOMICS ΕΚΑ Χ Εκτο πρόγραμμα εργονομικής ερευνάς της ΕΚΑΧ για τις Βιομηχανίες Ανθρακα και Χαλυβα
ESPRIT II
Τεχνολογίες Πληροφοριών
ESPRIT III
Πρόγραμμα Ε & Τ στον τομέα της τεχνολογίας
των πληροφοριών
EUREKA
Πρωτοβουλία Εύρηκα
EURET
Μεταφορές
EURO - INFO
Δημιουργία Ευρωπαϊκών Κέντρων ΙΙληροφόρησης
EUROFORM
Κοινοτική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη νέων
ειδικεύσεων, νέων ικανοτήτων και νέων ευκαι
ριών απασχόλησης
EUROMARKETING
Εκπόνηση μελετών για καλύτερες στρατηγικές
MARKETING που μπορούν να ακολουθήσουν τα
MME σε κοινοτική κλίμακα
EUROTECNET
Προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της ε
παγγελματικής κατάρτισης ως αποτέλεσμα των
τεχνολογικών μεταβολών
( os /

y

MEDIA

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ
EUROTRA
E U R ΥDICE
EL R YKLEE

El A l

ΤΙΤΛΟΣ

παραγω γής Οπτικοακουστικών Μέσων Επικοι

Αυτόματη Μετάφραση
Δίκτυο πληροφόρησης για την Εκπαίδευση στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Πληροφόρησης στις
νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και εκπαίδευσης
στα κράτη - μέλη
Κοινοτικό πλαίσιο δράσης που αφορά στην αξιο
λόγηση κοινοτικών Ε&Τ δραστηριοτήτων

1AR
I l AIR
IORCE

Αλιεία
Τεχνολογίες Τροφίμων
Πρόγραμμα δράσης για την ανάπτυξη της συνε
χούς επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρωπαϊ
κή Κοινότητα

( ' REEN

Σφαιρική έρευνα στο Περιβάλλον για τις Ανατο
λικές χώρες

HORI Z ON

Κοινοτική πρωτοβουλία για τα μειονεκτουντα ά 
τομά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες

I MP A C T
INSIS

Δράσεις πολιτικής για την αγορά πληροφορίας
Πληροφοριακό σύστημα ολοκληρωμένων υπηρε

I NTER R EG

σιών μεταξύ οργανισμών
Κοινοτική πρωτοβουλία για τις παραμεθόριες

IRIS

περιοχές
Κοινοτικό δίκτυο προγραμμάτων κατάρτισης για

M EDS P A

νωνίας
Κοινοτική δράση για την προστασία του Περι

MIRIAM

βάλλοντος στην περιοχή της Μεσογείου
Δημιουργία ενός δίκτυου κέντρων πληροφόρησης
για τις πρωτοβουλίες σε θέματα αγροτικής ανά

MO N I T O R
NETT

VOH
ORA

στην Ε&Α
Δίκτυο για την μεταφορά τεχνολογίας σε θέματα
Περιβάλλοντος
Κοινοτική πρωτοβουλία για την Ισότιμη Μετα
χείριση των Γυναικών
Πρόγραμμα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
για συστήματα Τηλεματικής σε Αγροτικές 11ε-

OUVERTURE

Πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των περιοχών
και των πόλεω ν της ΕΚ με στόχο την ανάπτυξη
δεσμών με περιοχές της Κ.&Α.Ε.

PERIFRA
P E T R A II

Ιΐρόγραμμα P E R I F R A ( A c t i o n p onct ue lle )
Π ρόγραμμα για την επαγγελματική εκπαίδευση
των νέων και την προετοιμασία τους στην επαγ

PHARE
PI A N T H

IOU LE

Μη πυρηνικές μορφές ενεργειας και ορθολογική

PRI S MA

1 EADER

χρησιμοποίηση της ενέργειας
Κοινοτική πρωτοβουλία για την Αγροτική Ανά

11BR A RI ES
1 IEE
l ING UA

πτυξη
Βιβλιοθήκες
Χρηματοδοτικό μέσο για το Περιβάλλον
Πρόγραμμα για την ενίσχυση της γνώσης ξενιών

RACE
R A C E II

IRE

γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Γλωσσολογική Ερευνα και Εφαρμοσμένη Μ η

MAST
MAST II

χανική
Επιστήμη και Τεχνολογία της Θαλασσας
Πρόγραμμα Ε&Τ στον τομέα της Επιστήμης και
της Τ εχνολογίας της Θάλασσας
Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης σχετικά με την
Επαγγελματική Κατάρτιση Τελωνειακών ) -

πτυξης
Στρατηγική ανάλυση, πρόβλεψη και αξιολόγηση

ριοχές

τις Γυναίκες

MA TTHA EUS

Μέτρα (ΕΟΚ) για την ανάπτυξη της βιομηχανίας

RACISM

RADIOPROTECTION
REC HA R
RECI TE
RE UE N

παλλήλων

γελματική τους ζωή
Οικονομική Βοήθεια Ανασυγκρότησης για τις
χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης
Πρόγραμμα επιστημονικών και τεχνικών δρα
στηριοτήτων στον Φυτοϋγειονομικό τομέα και
πρόσκληση για υποβολή προτάσεων
Κοινοτική πρωτοβουλία που αφορά την προετοι
μασία των επιχειρήσεων για την ενιαία αγορά
Ιΐροηγμένες Τ εχνολογίες Επικοινωνιών
Ειδικό πρόγραμμα Ε&Τ στον τομέα των τεχνο
λογιώ ν και επικοινωνιών
Ερευνα συγκριτικού δικαίου για τα νομικά μέσα
των Κ - Μ για την καταπολέμηση του Ρατσι
σμού, της Ξενοφοβίας και της Φυλετικής Βίας
Πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης στον τομέα
της προστασίας από τις ακτινοβολίες
11ρόγραμμα για την μετατροπή των περιοχών με
ανθρακωρυχεία στην Κοινότητα
Περιφέρειες και πόλεις για την Ευρώπη
Κοινοτική πρωτοβουλία που αφορά δίκτυα μετα
φοράς και διανομής ενέργειας

__Τι θα πρέπει να έχετε υπόψη__
Μεριχές συμβουλές για την πρότασή σας
Κριτήρια επιλογής
Δώστε μεγάλη προσοχή στα κριτήρια επιλο
γής που δίνονται στις Προσκλήσεις για την Υ πο
βολή Προτάσεων και στα πακέτα πληροφόρησης.
Εάν η πρότασή σας δεν πληρεί όλα τα κριτήρια
δώστε της χρόνο για να ωριμάσει, και περιμένετε
μέχρι την επόμενη Πρόσκληση για Υποβολή
Προτάσεων.

X ρηματοδότηση
Εξασφαλίστε την δυνατότητα κάλυψης του μέ
ρους του έργου το οποίο σας αναλογεί. Συνήθως,
αυτό είναι το 50% των δαπανών. Για πανεπι
στήμια (σύμβαση πρόσθετων δαπανώ ν), μπορεί
να εχει τη μορφή απασχόλησης προσωπικού ή υ
φιστάμενων πόρων.

Μορφή
Συμβουλές
Επιδιώξτε να πάρετε κάποιες συμβουλές πριν
υποβάλετε την πρότασή σας. Μάθετε από πριν ε
άν το έργο σας εμπίπτει στους γενικούς στόχους
του προγράμματος.

Φροντίστε να υποβάλετε την πρότασή σας
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα έντυπα. Αυτό
θα επιταχύνει την επεξεργασία από την Επιτροπή
και θα εξασφαλίσει την ανωνυμία σας κατά τις
διαδικασίες επιλογής.

Προθεσμίες
Οσοι υποβάλλουν προτάσεις, συχνά βρίσκουν
ότι οι προθεσμίες υποβολής είναι πολύ σύντομες.
Πρέπει, όμως, να τηρηθούν. Για το λόγο αυτό,
θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας όσες περισσό
τερες πληροφορίες μπορείτε πριν από την δημο
σίευση της Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσε
ων.

Παρουσίαση
Η παρουσίαση των προτάσεών σας θα πρέπει
γενικά να είναι κατανοητή, σαφής και ελκυστική.
Ανάμεσα σε πολλές υποψηφιότητες, συνήθως κα
ταλήγουν σε επιτυχία εκείνες που είναι πειστικές
με άμεσο τρόπο.

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ
REGIS
REΝΑ VAL
RESIDER
S.T.D.
SA VE
SCIENCE

SPES
SPRINT
STAR
STEP / EPOCH
STRIDE
TEDIS I
TEDIS II
TELEMAN
TELEMA TIQUE

TEMPUS

THERMIE
TIDE

VALOREN
VALUE
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΑΛΙΕΙΑ

y
ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ
Μ’ΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
I ΑΧΕΛΩΟΣ
' »10 Ι ΑΤΡΙΚΗ - ΥΓΕΙΑ

J·

* »ΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΠΤΥ

ΒΙΟΜΗΧ. ΠΕΡΙΟΧΗ
iß ΓΕΩΡΓΙΑ

,Λ

ΤΙΤΛΟΣ
Κοινοτική πρωτοβουλία για τις ιόιαίτερα απομα
κρυσμένες περιοχές της Κοινότητας
Πρόγραμμα υπέρ της μετατροπής των περιοχών
των Ναυπηγείων
Πρόγραμμα για την μετατροπή των βιομηχανι
κών περιοχών Σιδήρου και Χαλυβα
Επιστήμη και Τεχνολογία στην υπηρεσία της Α
νάπτυξης
Ενέργειες για την Αύξηση της Ενεργειακής Αποδοσεως
Τόνωση διεθνών συνεργασιών και ανταλλαγών
απαραίτητων για τους ερευνητες στην Ευρώπη
Ευρωπαϊκό σχέδιο τόνωσης για τις Οικονομικές
Επιστήμες
Πρόγραμμα καινοτομίας και μεταφοράς τεχνο
λογίας

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει έργο, ενέργεια, δρα
στηριότητα και έρευνα που να μην εμπίπτει με τον έναν ή τον άλ
λον τρόπο σε κάποιο από τα κοινοτικά προγράμματα. Έστω και
αν αυτό θεωρηθεί υπερβολή, αξίζει κανείς να δοκιμάσει ρωτών
τας τις αρμόδιες ελληνικές και κοινοτικές υπηρεσίες. Το ΑΝΤΙ
στην προσπάθειά του να συμβάλλει στην αξιοποίηση των διατιθέ
μενων κοινοτικών κεφαλαίων και στην προαγωγή της επιστήμης
της έρευνας και της τεχνολογίας, συγκέντρωσε όλα τα προγράμ
ματα — και δεν είναι λίγα— που «κινούνται» τώρα στην ΚΟΚ.
Πληροφορίες για τα προγράμματα αυτά μπορείτε να πάρετε
από:
1. Υπουργείο Βιομηχανίας, Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας. Μεσογείων 14-18 Τ .Θ . 14 631, 115 10 Αθήνα.
2. 200. Rue de la Loi. B -1049 Bruxelles (τηλ.:
32.2.235.1111).
3. Bâtiment Jean Monnet, Rue Aïeule de Gasperi t -2920
t uxemhoure.

STAR

Προστασία του Περιβάλλοντος, ΚΛίματοΛογια
και Φυσικές Καταστροφές
Επιστήμη και Τεχνολογία για την περιφερειακή
καινοτομία και ανάπτυξη
Σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής Δεδομένων
για Εμπορική Χρήση
Σύστημα ηλεκτρονικής Μεταβίβασης Στοιχείων
για Εμπορική Χρηση
Τηλεχειρισμός υπό επικίνδυνες η έκρυθμες πυρη
νικές συνθήκες
Κοινοτική πρωτοβουλία για περιφερειακή ανά
πτυξη όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα δίκτυα
σχετικά με την μετάδοση δεδομένων
Πρόγραμμα συνεργασίας και κινητικότητας με
ταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Κ.Α. Ευρώ
πης στον τομέα της Εκπαίδευσης
Νεες τεχνολογίες στον τομέα της Ενέργειας
Τεχνολογία για την κοινωνικοοικονομική ένταξη
των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και των Ηλι
κιωμένων

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΟΝΙΚΕΣ ΟΔΟΙ
ERA X E G K S

E R Α Χ ΑΝΘΡΑΚΑΣ
E R Α Χ ΕΠΙΔ.ΧΑΛ.
E R Α Χ ΙΑΤΡΙΚΗ
E R Α Χ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
E R Α Χ ΧΑΛΥΒΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 ΧΩΡΕΣ

ΕίΙΕ'Γ
ΕΡΓΑ ΗΛ. ΕΝΕΡΓ.
ΕΡΓΑ ΤΗΛΕΠΙΚ.
ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

VALOREN

Διάδοση και χρησιμοποίηση των επιστημονικών
και τεχνολογικών ερευνητικών αποτελεσμάτων
Κοινοτικές δράσεις για την βελτίωση και την
προσαρμογή των δομών των τομέων της Αλιείας
και της Ιχθυοκαλλιέργειας
Κοινοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στον τομέα
του Τουρισμού
Πρόγραμμα για την διατήρηση και την προώθη
ση της Κοινοτικής Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
ΙΑΤΡΙΚΗ - ΥΓΕΙΑ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧ.
ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ/ΕΥΡΩΠΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
MME 1992

Πρόγραμμα Ε&Τ στον τομέα της Βιοϊατρικής
Ερευνας και Υγείας
Πρόγραμμα Ε&Τ στον τομέα των Βιολογικών
Επιστημών και Τεχνολογιών για τις αναπτυσσό
μενες χώρες
Λειτουργικό πρόγραμμα υποδομής για προσέλ
κυση παραγωγικών επενδύσεων
Ανταγωνιστικότητα της Γεωργίας και Διαχείρι
ση Γεωργικών Πόρων

ΜΟΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανάλυση Ανθρωπίνου Γονιδιωματος

ΜΟΠ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

MME ΑΝ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΜΟΠ Α&Κ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΠ ΑΙΓΑΙΟΥ

ό : ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΠΣ

ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

Μεγάλες επιστημονικές και τεχνικές εγκαταστά
σεις
Πρόγραμμα για την ασφαλεία στις Βιομηχανίες
Σιδήρου και Χάλυβα
Τεχνική έρευνα στον τομέα του Ανθρακα
Έργα επίδειξης στην Βιομηχανία Χάλυβα
Ιατρική έρευνα (5ο πρόγραμμα)
Κοινωνική έρευνα
Τεχνική έρευνα στον τομέα του Χάλυβα
Πρόγραμμα ανταλλαγών και μεταφοράς τεχνο
λογίας με τις υπό εξέλιξη τρίτες χώρες στον το
μέα της Ενέργειας
Πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Ερευ
νας και Τεχνολογίας

Λειτουργικό πρόγραμμα ηλεκτρισμού για την
βελτίωση των βασικών οικονομικών υποδομών
Πρόγραμμα κοινοτικών δράσεων υπέρ των Ηλι
κιωμένων
Ερευνα στον τομέα της Ιατρικής και της Υγείας
Πρόγραμμα καλειδοσκόπιο - πρώην πρόγραμμα
«Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κίνηση»
Η Ευρώπη κατά του Καρκίνου
Πρόγραμμα Ε&Τ στον τομέα του ανθρώπινου
δυναμικού και της κινητικότητας
Πρόγραμμα προετοιμασίας των MME για την
Ευρώπη του 1992
Πρόγραμμα υποστήριξης στελεχών των MME
και όσων θέλουν να ιδρύσουν επιχειρήσεις στα 5
νέα γερμανικά ομόσπονδα κράτη
Μεσογειακό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανατο
λικής και Κεντρικής Ελλάδας
Μεσογειακό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Νήσων
Αιγαίου
Μεσογειακό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αττι
κής
Μεσογειακό Ολοκληρωμένο ΙΙρόγραμμα Βο
ρείου Ελλάδας
39

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΙΙΕΠ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔ.

\1()ΙΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Μεσογειακό Ολοκληρωμένο ΙΙρογραμμα Δυτι
κής Ελλάδας και Ιίελοποννήσου
Μεσογειακό Ολοκληρωμένο ΙΙρογραμμα Κρή
της
Μεσογειακό Ολοκληρωμένο ΙΙρογραμμα 11λ ηροφορικής
Νέοι για την Ευρώπη
Νεολαία για την Ευρώπη
Μεγάλοι Οδικοί Αξονες

ΙΙΕΙΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΟΙΙ ΚΡΗΤΗΣ
MOII ΠΛΗΡΟΦΟΡ.
ΝΕΟΛΑΙΑ I
ΝΕΟΛΑΙΑ II
ΟΛΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΙΙΕΠ Α. ΜΑΚ-ΘΡΑΚ
IIΚΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΙΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΙΙΕΠ ΛΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΙΙΕΠ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.
ΙΙΕΠ. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΙΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ

Ιίαροπλισμός Πυρηνικών Εγκαταστάσεων
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανα
τολικής Μακεδονίας και Θράκης
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττι
κής
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βο
ρείου Αιγαίου
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτι
κής Ελλάδας
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτι
κής Μακεδονίας
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπεί
ρου
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσ
σαλίας
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων
Νήσων

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεν
τρικής Μακεδονίας
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρή
της

ΙΙΕΠ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΙΙΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝ.
ΠΕΠ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
11ΕΡΙΒΑΛΑΟΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΔ.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΠΣ
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
ΡΛΔΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ
ΣΥΝΤΗΞΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΦΤΩΧΕΙΑ III

ΦΥΑΛΟΞΗΡΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νο
τίου Αιγαίου
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μελόποννήσου
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα ερευνάς και τεχνολογικής ανάπτυξης
στον τομέα του Περιβάλλοντος
Εργα επίδειξης στον τομέα του Περιβάλλοντος
Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το ΙΙεριβάλλον
Πρώτες Υλες και Ανακύκλωση
Διαχείριση και Αποθήκευση Ραδιενεργών Απο
βλήτων
Λειτουργικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της σι
δηροδρομικής γραμμής Αθήνας - Θεσσαλονίκης
Ελεγχόμενη Θερμοπυρηνική Συντηξη

Πρόγραμμα δράσης για την οικονομική και κοι
νωνική ένταξη των λιγότερο ευνοημένων κοινω
νικών ομάδων
Μεγάλο έργο «Εισαγωγή Φυσικού Αερίου στην
Ελλάδα »

«Ευρετήριο Κοινοτικών Προγραμμάτων» κυκλοφόρησε το υπουργείο Εξωτερικώ ν σε 2.000 αντίτυπα. Σκοπός του
Ευρετηρίου είναι να γνωστοποιήσει σε όλους τους επιχειρηματίες, τους επιστήμονες, τους ερευνητές αλλά και τις
ομάδες ποια προγράμματα συγχρηματοδοτεί η ΕΟΚ.

ΤΟ ΝΕΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ

ΓΙΩ ΡΓΟ Σ Σ.
ΔΗΜ ΗΤΡΑΚ ΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
και
ΑΠΟΛΟΓΙΑ
«από του φοβερού
βήματος...»

Εκδόσεις
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ»

Το μοναδικό με γελοιογραφίες
οε... οκίτοα (και τούμπαλιν)
Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ
4ιι

Κ Λ ΣΤ

\N IilT H

Έ χουν γραφεί πολλά χρονικά από τα χρό
νια του Εμφυλίου στην Ελλάδα.
Η μαρτυρία του Γ .Σ . Δημητράκου είναι,
ίσως, η συγκλονιστικότερη.
Μ άθημα μνήμης και ήθους.
\

s
ΚΟΣΜΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΟΓΎΡΙ
ΣΤΟΥ ΧΑΤ2ΗΦΡΑΓΚ0Υ
EROICA
ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣ
ΕΚΑΤΗ
ΤΡΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ
ΤΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΖΕΦΗ ΔΑΡΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΛΤΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΕΛΛΗΣ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1941-1974)
ΩΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΙΓΚΙΠΑ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΔΡΟΣΕΡΗ ΝΥΧΤΑ
ΠΙΑΝΟ ΒΥΘΟΥ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΣΠΕΡΙΑΣ
ΚΟΙΜΗΘΗΚΑ Η ΑΧΑΡΙΣΤΗ
ΠΟΙΚΙΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΥΠΟ ΞΕΝΗΝ ΣΗΜΑΙΑ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΦΕΔΕΡΙΚΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΛΟΡΚΑ
ΖΩ ΡΖΠ ΕΡΕΚ
ΖΙΖΕΛ ΠΡΑΣΙΝΟΣ
ΧΟΡΧΕ ΛΟΥΙΣ ΜΠΟΡΧΕΣ

·
·
·
·

ΑΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟ
ΖΩΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ο ΦΕΓΓΙΤΗΣ
ΤΟ ΑΛΕΦ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ
ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΚΟΥΡΕ
ΜΙΣΕΛ ΦΟΥΚΟ
Α. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ - Φ. ΦΟΛΕΡΟΥ-ΤΣΕΡΟΥΛΗ

·
·
·
·
·

ΤΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ
Ο ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ
ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ ΒΕΡΝ •
ΓΚΑΙΤΕ •
ΓΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΙΡΒΙΓΚ •
ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΕΦΟΟΥ •
ΚΑΡΟΛΟΣ ΝΤΙΚΕΝΣ •
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ •
ΑΝΤΩΝ ΤΣΕΧΩΦ •
ΝΑΣΡΕΝΤΙΝ ΧΟΤΖΑΣ •

Η ΜΕΡΑ ΕΝΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΑΛΕΠΟΥΣ
ΡΙΠ BAN ΓΟΥΙΝΚΛ
ΡΟΒΙΝΣΩΝ ΚΡΟΥΣΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ
ΚΑΣΤΑΝΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑΤΑ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ
ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΙΙΑΙΛΙΑ
ΜΑΓΚΑΣ
ΤΡΕΛΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ
Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
i#
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΑΜΥΝΑΣ

Υπόθεση «Chinook»:
Νέο
σκάνδαλο;

του Ρεπόρτερ

« Θα επιτρέψει τελικά ο κος Π ρωθυπουργός μ ια τέτοια προμήθεια, που δρομολογεί τη ν δυνα τότητα
. άσκ ' σης ποινικής δίωξης απ ’ την αντιπολίτευση, μ ε ισχυρά επ ιχειρή μ α τα . .. »

Σ

το τεύχος μας 476 (4 Οκτ. 91) για
πρώτη φορά ασχοληθήκαμε με την υ
πόθεση εκσυγχρονισμού των ελικο
πτέρων C H I N O O K που συνοψιζόταν στα πα
ρακάτω:
— Είναι δυνατόν να πληρωθούν, σε εποχές
τραγικές για την οικονομία 150 εκ. δολά
ρια, για έργο που κοστίζει πολύ λιγότερο;
— Είναι δυνατόν να παραβιάζεται ο περί
προμηθειών νόμος με λανθασμένη επίκληση
του σχετικού άρθρου για κατ’ εξαίρεση προ
μήθεια, την στιγμή που υπάρχουν φθηνότε
ρες λύσεις; Εδώ δεν ισχύει η ύπαρξη διακρι
τικής συμφωνίας (προμήθεια μέσω συστή
ματος F M S ) δεδομένου ότι απλώς χρησιμο
ποιούνται πιστώσεις με υπόδειξη της πηγής
προμήθειας και της ασύμφορης τιμής (προ
μήθεια μέσω L . O . A ) .
— Είναι δυνατόν να μην λαμβάνεται υπόψη
η δυνατότητα ελληνικής προστιθέμενης α 
ξίας, με απλή εισήγηση στρατιωτικών, που
δεν έχουν απ’ τον νόμο τις απαιτούμενες
γνώσεις για κάτι τέτοιο, την στιγμή που αρ
μόδιοι φορείς (ΕΑΒ, κατασκευαστές) ισχυ
ρίζονται το αντίθετο;
— Είναι δυνατόν το 60% της δύναμης των
ελικοπτέρων να βρεθεί εκτός της χώρας για
3 χρόνια;
Και όμως είναι δυνατόν!!
Ετσι τουλάχιστον ανακοινώθηκε σε προ
χθεσινή συνέντευξη στο Ϊ.ΕΘ.Α., όπου έγινε
σαφές ότι,
— Ναι, θέλουμε να πληρώσουμε 142 εκ.
δολάρια με χαμηλότοκες πιστώσεις F M S .
Αυτό που δεν διευκρινίστηκε απ’ τον αντι
στράτηγο κ. Δ. Σκαρβέλη είναι ότι υπήρχε
λύση με 52 εκ. δολ. και πιο χαμηλότοκες
πιστώσεις και όρους δανειοδότησης.
— Ναι, δαπανούμε 100 εκ. δολ. περισσό

Όσον αφορά στην παρατήρηση ότι οι δο
μικές τροποποιήσεις θα επεκτείνουν το όριο
ζωής των ελικοπτέρων, δεδομένου ότι μιλά
με για σχεδόν καινούρια ελικόπτερα, δεν
αντέχει σε στοιχειώδη τεχνική κριτική.
— Ναι, δαπανούμε αυτό το υπέρογκο πο
σό, για να μην αυξήσουμε την αυτονομία
τους (χρόνο πτήσης) και το ωφέλιμο φορ
τίο. Εδώ θα παρατηρούσαμε ότι με τα 100
εκ. δολ., σχεδόν διπλασιάζουμε τον στόχο
μοις σε CHINOOK. Όσον δε αφορά στην εμ
βέλεια αυτή μπορεί να αυξηθεί και με εσω
τερικές δεξαμενές.
1. Νέοι κινητήρες
Αλλά θα προτείναμε μια άλλη εναλλα
2. Βελτιωμένο σύστημα μετάδοσης ικτική λύση στο Τ.ΕΘ.Α. Γιατί δεν τροπο
σχύος
ποιείται ένα μόνον ελικόπτερο στην Αμερική
3. Πτέρυγες από COMPOSITE
4.
Αγκιστρα ανάρτησης εξωτερικών και τα υπόλοιπα «ΚΙΤ» της τροποποίησης
να εφαρμοσθούν στην Ε.Α.Β. Επί πλέον,
φορτίων
5. Αύξηση του μέγιστου βάρους απο πολλά από τα υλικά της τροποποίησης ό
πως δεξαμενές, πτερύγια, μηχανισμοί αγκί
γείωσης σε 50.000 λίβρες
0. Νέα όργανα ναυτιλιακών συστημά στρων, υδραυλικά κυκλώματα, καλωδιώ
των
σεις κ.λπ. μπορούν να κατασκευασθαύν στην
7. Βελτίωση επιβίωσης
χώρα μας. Μπορούμε να αναφέρουμε σειρά
3. Κυρτά παράθυρα
εταιρειών που έχουν πλήρη τέτοια δυνατό
Ο. Νέο ηλεκτρικό σύστημα
τητα.
10. Νέο υδραυλικό σύστημα
Θα απαντήσει τελικά κάποιος σε εύλογα
11. Αυτόματος πιλότος
12. Σύστημα πλήρωσης από ένα σημείο ερωτήματα, όπως:
— Μας περισσεύουν τα 100 εκ. δολάρια;
13. Βελτιωμένη πηγή εκκίνησης
— Παραβιάζεται ναι ή όχι το ΠΔ/284 όταν
14. Εξωτερικές δεξαμενές.
χωρίς σύνταξη προδιαγραφών, προχωρούμε
Αντίθετα το επίπεδο «C» περιλαμβάνει
στην αποδοχή ενός L.O.A. που υπέβαλε μια
όλες τις παραπάνω βελτιώσεις εκτός των 9 - εταιρεία, ενώ υπάρχουν εναλλακτικές και
14. Επομένως πρόκειται για συγκρίσιμες
πολύ φθηνότερες λύσεις, και είναι γνωστό
λύσεις, δεδομένου ότι ο κύριος λόγος εκσυγ ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι πίσω από κάθε
χρονισμού του ελικοπτέρου είναι η τοποθέ
L.O.A. (στην προκειμένη περίπτωση, Λιατηση νέων κινητήρων. Οι επί πλέον τροπο κουνάκος - Δαλέζιος).
ποιήσεις μπορούν εν πάση περιπτώσει να
— Γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη η δυνατό
κοστολογηθούν, και σε καμιά περίπτωση
τητα σημαντικότατης ελληνικής προστιθέ
δεν στοιχίζουν 100 εκ. δολ.
μενης αξίας;

τερα γιατί «θέλουμε» να εκσυγχρονιστούμε
σε επίπεδο «D» αντί του επιπέδου «C». Και
αυτό γιατί σύμφωνα με τον κο αντιστράτη
γο, το επίπεδο «C» μόνο περιορισμένες μετασκευές προβλέπει, σε αντίθεση με το επί
πεδο «Dy>. Εξάλλου οι δομικές τροποποιή
σεις δίνουν προοπτική χρήσης για 20 χρό
νια.
Τα δικά μας στοιχεία που παραθέτουμε
στην συνέχεια, δεν συμμερίζονται την άπο
ψη αυτή. Οι βελτιώσεις που περιλαμβάνει
το επίπεδο «£>» είναι:

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

Μαρία Λαμπαδαρίδου-Πόθου

ΑΥΚΟΦΩΣ

της

ΜΟΝΑΞΙΑΣ
Π ρ ό σ ω π α που έχουν διαβεί την
έρημο της ζωής τους και στέκονται μετέω 
ρα ανάμεσα στο βιωμένο τους χρόνο και
στην αναζήτηση του παραδείσου που χάθη
κε, είναι όλα τα πρόσω πα του βιβλίου.
Δ εκατέσσερις ανθρώπινες ιστορίες,
γραμμένες με την ευαίσθητη, ποιητική
γραφή της συγγραφέως, δίνουν τον άνθρω
πο στην πιο γυμνή ώρα της αλήθειας του,
στο λυκόφως της θησαυρισμένης μοναξιάς

ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΛΑΡΙΛΟΥ-ΠΟΘΟΥ

του.
Το κάθε ανθρώπινο πλάσμα στη γη θα
βιώσει μόνο του την υπαρξιακή του ώρα*
είναι μια δική του μυστική ανάβαση στο
Πρόσωπο, μια δική του τελική αθώωση.

I*''

!)'·

Αυτές τις οριακές στιγμές της ζωής,
αυτή την εσωτερική αγωνία για υπέρβαση
του πόνου, δίνει το «Λυκόφως της Μ οναξι
άς», ένα βιβλίο βαθιά ανθρώπινο και αμεί
λικτα αληθινό.
I"
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Το Ε Σ Υ ανακατασκεοι
(ή η κριτική τι
Η τ ρ ίτη κ α τά σειρά προσπάθεια
ε λ λ η ν ικ ή ς κυβερνήσεω ς, τα
τελ ευ τα ία 12 χρ ό νια , να
αναμορφώσει το σύστημα υγεία ς
μέσα από τ η ν εφαρμογή ενός
«Εθνικού Σ υ σ τή μ α το ς Υ γείας»,
φέρνει στο νου τ η ν δια πίσ τω σ η
ότι η ιστορία επ α να λ α μ β ά νετα ι.
Π αρ' όλο που είνα ι δύσκολο να
αποφανθεί κ α νείς ποια
επα νά ληψ η αντιπροσω πεύει τη ν
κω μ ω δία και ποια το δράμα, είνα ι
εύκολο να δ ια π ισ τω θ εί ότι
ουσιαστικά ο προβληματισμός
είναι ακόμη στο σημείο εκ κ ίνη σ η ς

«Νοσοκομειακός Ιατρός Πλήρους
και Αποκλειστικής Απασχόλησης»,
αίτημα των συνδικαλιστικών οργά
νων των ιατρών ήδη από το 1975, απετέλεσε πυρήνα του νομοσχεδίου του υπουργού
της Ν.Δ. Σπ. Δοξιάδη στα 1979-1980, νο
μοσχεδίου που συζητήθηκε, αλλά δεν υλο
ποιήθηκε ποτέ. Αποτέλεσε πυρήνα της πο
λιτικής του ΠΑΣΟΚ που υλοποιήθηκε (αλ
λά μάλλον δεν συζητήθηκε έκτοτε επαρκώς)
στα 1983, και εξακολουθεί να αποτελεί κεν
τρικό άξονα του νομοσχεδίου Σοΰρλα που
συζητείται αυτό τον καιρό. Ο «Νοσοκο
μειακός Ιατρός Πλήρους και Αποκλειστικής
Απασχόλησης» βρίσκεται πάντα σε όλα τα
προγράμματα της Αριστεράς (ή των αριστε
ρών) επίσης τα τελευταία 15 χρόνια.
Είναι λοιπόν φαίνεται μοιραίο οι εργα
σιακές σχέσεις των γιατρών να αποτελούν
πάντα το σημείο - κλειδί κάθε προσπάθειας
μεταρρύθμισης στον χώρο της υγείας ή,
τουλάχιστον, στον τομέα της περίθαλψης
των ασθενών (πάντα ξεχνάμε ότι υγεία δεν
είναι μόνον περίθαλψη. Είναι επίσης σαφές
ότι 15 χρόνια συζητήσεων και 5 χρόνια ε
φαρμογής είναι οπωσδήποτε αρκετά για να
γίνει κριτική του θεσμού του «Νοσοκομεια
κού Ιατρού Πλήρους και Αποκλειστικής Α
πασχόλησης» να βγουν κάποια συμπερά
σματα, και επιτέλους να αποφασίσουμε αν
τικειμενικά (ή περίπου αντικειμενικά) πώς

Ο
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θα πρέπει να δουλεύουν οι γιατροί στα νοσο
κομεία ή έξω από αυτά, προς όφελος των α
σθενών (που, να μην ξεχνάμε, είναι το ζη
τούμενο) .
Στόχος του σημειώματος αυτού δεν είναι
να γίνει κριτική στο Νομοσχέδιο Σούρλα,
το οποίο προφανώς έχει αρκετό δρόμο να
διανύσει έως ότου να γίνει νόμος, αλλά α 
πλά να συμβάλλει στον γενικό προβληματι
σμό για το ΚΣΪ και, πιο συγκεκριμένα, για
τον πολύπαθο «Νοσοκομειακό Ιατρό Πλή
ρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης».
Η διαπραγμάτευση των εργασιακών σχέ
σεων είναι ο κεντρικός στόχος του ιατρικού
συνδικαλιστικού κινήματος (όπως άλλωστε
και κάθε σ υνδικαλιστικού κ ιν ή μ α 
τος). Οι εργασιακές σχέσεις των γιατρών ό
μως θέτουν και τους όρους για την διαμόρ
φωση της σχέσης του ασθενούς με τον για 
τρό και, πέρα και πάνω από τους οικονομι

κούς και τεχνικούς όρους που χρησιμο
ποιούν όσοι ασχολούνται με την μελέτη
στον χώρο αυτό, η διαμόρφωση σωστής
σχέσης του ασθενούς με τον γιατρό του, η
διαμόρφωση του πλαισίου για να δημιουργηθεί σωστά και να αναπτυχθεί αυτή η σχέ
ση, είναι από τα κύρια ζητούμενα σε κάθε
σύστημα περίθαλψης.
Ο θεσμός του «Νοσοκομειακού Ιατρού '
Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης» '
του 1ΙΑΣΟΚ ακριβώς εκεί απέτυχε. Δεν
προέβλεψε (ή μάλλον απαγόρευσε) την δη- ;
μιουργία προσωπικής σχέσης ιατρού - αρ- :
ρώστου, την σχέση αυτή την ονόμασε εξ οριΛ
σμού «εμπορευματική» και όλο το σύστημα s
δομήθηκε ακριβώς γύρω από αυτή την ιδέα: :
ο άρρωστος προσέρχεται στο Εξω τερικό Ια- τρείο, τον αναλαμβάνει ο ιατρός που θα τύ· ·.
χ ε ι να βρίσκεται εκεί, αλλά σε τυχόν επανέ- ,·
λεγχο, θα «πέσει» πάλι στον (άλλο) γιατρό..

|e x a t ,

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑΧΡΟΝΙΑ
ΜΕΤΑΤΗΝΜΕΓΑΛΗΕΚΡΗΞΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

του Ιπποκράτη Φιλάσθενου

P. Coveney και R. Highfield

ιτικής κριτικής)
που θα τύχει να εφημερεύει. « Εμπόρευματοποίηση» έτσι δεν υπάρχει, υπάρχουν ό
μως και περιθώρια για ανάπτυξη προσωπι
κής σχέσης γιατρού - ασθενούς.
0 ασθενής όμως θέλει αντικειμενικά την
υγεία του να την εμπιστευθεί σε γιατρό που
του εμπνέει εμπιστοσύνη. Η «εμπιστοσύνη»
αυτή είναι μια ανθρώπινη ανάγκη που δεν
μετριέται ούτε αναλύεται επιστημονικά. Α
πλά υπάρχει. Η μη ικανοποίησή της από το
επίσημο σύστημα, το ΕΣΤ, αμέσως δη
μιούργησε την ανάγκη για ένα επίσημο σύ
στημα πρόσβασης του ασθενούς στον γιατρό
που του ενέπνεε εμπιστοσύνη, που «είναι
καλός». Ολοι όσοι εργάζονται στον χώρο
της υγείας έχουν δει το ανεπίσημο αυτό σύ
στημα σε λειτουργία: όλοι έχουν υποστεί
πιέσεις να συστήσουν έναν «καλό παθολό
γο» ή «χειρουργό», ή να κανονίσουν μια συ
νάντηση μαζί του, ή να δεχθούν να εξετά
σουν τον τάδε άρρωστο που τον στέλνει ο
τάδε συνάδελφος. Δεν θα ήταν υπερβολή να
λεχθεί ότι ο μηχανισμός αυτός (που εμένα
τουλάχιστον μου θυμίζει εποχή ποτοαπαγό
ρευσης) είναι ο βασικός μηχανισμός εξυπη
ρέτησης των ασθενών αυτή τη στιγμή στα
\ Ελληνικά Δημόσια Νοσοκομεία, ενώ σαν
«ανεπίσημος μηχανισμός» δεν ελέγχεται,
^εμπεριέχει την δυνατότητα εκβιασμών, αθέ
μιτου ανταγωνισμού, κακής παροχής υπη
ρεσιών, και (φυσικά) δεν φορολογείται.
ο «ΕΣΓ», που αυτή την στιγμή λει
τουργεί στην χώρα μας, θέλει τροπο
ποιήσεις σε πολλά σημεία: θέλει καλύτερη
.διαχείριση του προϋπολογισμού στα νοσο
κομεία, θέλει αποκέντρωση, θέλει ανάπτυξη
,της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, θέλει α
νάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υ.γειας και της ιατρικής της εργασίας, θέλει
' νοσηλεύτριες καλά εκπαιδευμένες και καλά
αμειβόμενες και φυσικά δεν θέλει γιατρούς
'που θα διορίζονται και θα προάγονται με
κριτήριο τα χρόνια προϋπηρεσίας ή την
: «κοινωνική» προσφορά και δράση. Η πο; ρεία όμως των τελευταίων 5 ετών έδειξε ότι
: η κατοχύρωση της προσωπικής επαφής ια^ιρού · αρρώστου πρέπει να είναι από τα βα1σικά κριτήρια για αλλαγές στις εργασιακές
’•σχέσεις των γιατρών, ενώ η γιγάντωση της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον χώρο της υi γειας τα τελευταία χρόνια βεβαιώνουν του
üλόγου το αληθές.
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Μια αληθινα προοδευτική αντιμετώπιση
του ζητήματος πρέπει να βασίζεται στην κα
τανόηση της πραγματικότητας και στην υιο
θέτηση νόμων που βασίζονται σε αυτή την
πραγματικότητα.
Η δημοσιοϋπαλληλοποίηση του ιατρού σε
συνδυασμό με την απομάκρυνσή του από τον
ασθενή είναι νομίζω πραγματικότητες
κλειδιά για αλλαγές στο σύστημα εργασια
κών σχέσεων που προβλέπει το Ε Σ ί.
Το «φακελλάκι» σαν κινητήριος δύναμη,
σαν μέσο προσέγγισης του γιατρού, σαν μέ
σο υπέρβασης των απαγορεύσεων της «εμπορευματοποίησης της υγείας» είναι νομίζω
άλλες σκληρές πραγματικότητες που πρέπει
να αντιμετωπιστούν.
Η λύση είναι προφανώς ο θεσμός της επι
λογής ιατρού από τον ασθενή και η παροχή
στην ιατρό της δυνατότητας να είναι αυτός
υπεύθυνος για τους ασθενείς του. Και, προ
φανώς, αυτά θεσμοθετημένα, νόμιμα ανοι
κτά και υποκείμενα σε φορολόγηση. Η α
μοιβή του χειρουργού είναι δεδομένη, έτσι
και αλλιώς καταβάλλεται. Ας νομιμοποιη
θεί, ώστε να καλύπτεται από την ασφάλιση
ή (τουλάχιστον) να μπορεί να φορολογη
θεί...
Ένα σύστημα υγείας πρέπει κυρίως να εί
ναι ευέλικτο, να μπορεί να προσαρμόζεται
σε καταστάσεις, να εξυπηρετεί ανάγκες. Αν
αυτό σημαίνει «γιατρούς πολλών ταχυτή
των» στα νοσοκομεία νομίζω ότι είναι κάτι
που πρέπει να συζητηθεί προσεκτικά.
Τα συνδικαλιστικά όργανα των γιατρών
απορρίπτουν εξαρχής τέτοιο ενδεχόμενο,
και ot παρατάξεις είναι πολωμένες μεταξύ
των δύο άκρων: του «Νοσοκομειακού Ια
τρού Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχό
λησης» και του ιατρού που το πρωί θα είναι
στο νοσοκομείο και το βράδυ στο ιατρείο
του. Μια μέση λύση, που θα περιλαμβάνει
τελικά όλες τις περιπτώσεις, ίσως μέσα από
την θεσμοθέτηση του «ιατρείου μέσα στο νο
σοκομείο», ιδέα του μακαρίτη Σ. Δοξιάδη
(ίσως του μόνου ρεαλιστή πολιτικού στον
τομέα της υγείας) ίσως, αντί να χωρίσει θα
έπρεπε να ενώσει τις διαφορετικές φιλοσοφίες.
Αυτό φυσικά (και θα γίνουμε και εμείς
κοινότοποι) μέσα από ειλικρινή διάλογο
που θα έχει στόχο την υπέρβαση ιδεολογιών
(και ιδεολογημάτων) από όλες τις πλευρές.
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ΤΟ ΒΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Πρόλογος: Ilya Prigogine-Νόμπελ Χημείας
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ΤΟ ΒΕΛΟΣ
ΤΟ Υ Χ ΡΟ Ν Ο Υ

• «Καλωσορίζω θερμά αυτό το βιβλίο,
που είναι γραμμένο σε υψηλό επι
στημονικό επίπεδο, ενώ συγχρόνως
παραμένει βατό για το ευρύ κοινό».
Ilya Prigogine-Νόμπελ Χημείας

• «Το εκρηκτικότερο βιβλίο για τη φύ
ση του χρόνου αφότου άρχισε να
υπάρχει χρόνος...»
The New Scientist

• «Σαφές, ευρύ, έγκυρο, συναρπαστι
κό βιβλίο...»

,

Gerald Whitrow πρόεδρος της
Διεθνούς Ενώσεως Μ ελέτης του Χρόνου

Η προσπάθεια της επιστήμης
να λύσει το βαθύ μυστήριο του
χρόνου.
Το βιβλίο που πρέπει να διαβά
σετε μετά το Χ ρ ο ν ι κ ό το υ Χ ρ ό 
ν ο υ του Stephen Hawking.
Σελ. 540, 14,5*21,5 εκ., 4.400 δρχ.
ε κ δ ό σ ε ις

κάτοπτρο

Ισαύρων 10 και Δαφνομήλη, 114 71 Αθήνα
τηλ. 3643272, fax. 3641864
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V^Vao και αν οι παραπομπές της 1Ιουλής το
1ί)8ί) παρέπεμπαν εν δυνάμει σε Κατα
δίκες, υποθέτω ελάχιστοι Έλληνες μπορού
σαν να σχηματίσουν την εικόνα του Παπανδρέου στο σκαμνί και εντέλει στη στενή. Οι
αμφιβολίες ήταν διάχυτες και στα δύο
σκάνδαλα, του Κοσκωτά και των υποκλοπιόν και η αποτελεσματικότητα της κατη
γορίας συνοψίζονταν στο ενδεχόμενο να
σπάσει η σιιοπή τυυν δύο βασικών ηρώων,
του Λούβαρη και του Τσίμα αντίστοιχα.
Πέβαια υπήρχαν και οι αισιόδοξοι που
βασίζονταν στα στοιχεία των λογαριασμών
Κοσκουτά και των δικαστικών συνδρομών.
Και τιυρα ακόμα που το οικοδόμημα «στοι
χεία Κοσκιυτά» έχει καταρρεύσει, υπάρχουν
ορισμένοι αθεράπευτοι που φαντάζονται ότι
ο Κοσκωτάς θα κάνει το τελευταίο τρυκ, ή
έστου ότι το κρατάει για την προσωπική του
δίκη για εντυπιυσιασμό και ανταλλαγές. Ο
μηχανισμός που συντηρεί τέτοιες φαντασι(όσεις ακόμα και τώρα είναι απλός και
ορθολογικός, και έχει σχέση με την ικανο
ποίηση που θα λάβει ο προσδοκών έστω και
αν συγκριθεί με την απειροελάχιστη πιθα
νότητα του προσδοκωμενου αποτελέσματος.
Ενδιαφέρει όμιυς πράγματι να δειχθεί ότι
46

ο Παπανδρέου «τα πήρε»; Επανέρχομαι σε
παλιότερο κείμενό μου στον ίδιο χώρο και
με τα αυτά στοιχεία όπου υποστήριζα ότι
όχι η δίκη, αλλά ούτε καν η έρευνα δεν
πρέπει να γίνει για να αποφευχθεί η ντροπή
που θα έδινε το ενδεχόμενο να γραφτεί στα
βιβλία του σχολείου ότι η Ελλάδα είχε
πρωθυπουργό κλέφτη.
II διαφθορά στην πολιτική είναι διαδεδο
μένη σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλα
νήτη, ίσως όμως η εθνική εκδοχή έχει
σχέση και με τις ειδικές αξίες που διαμορ
φώνει η κάθε κοινωνία. Νομίζω έχει ερευνηθεί εκτεταμένα ότι η ελληνική κοινωνία
ήταν ανεκτική σε πολλές ιδιομορφίες και
παρατυπίες που εμφάνιζαν οι πολιτικοί
μας. Φοβούμαι ότι ακόμα και η έννοια
παρατυπία είναι συζητήσιμη γιατί οι «πε
λάτες» το^ν κυβερνούντων κομμάτων θεω
ρούν ό,τι είναι παράτυπο ή και παράνομο
σαν ευλογία, σαν θαρραλέα πολιτική σύλ
ληψη απλώς και μόνο γιατί ορισμένοι δικοί
τους ευεργετούνται.
Σαν παράδειγμα θα αναφέρου την υπόθε
ση Καλκάνη που ασφαλούς είναι μια παρονυχίδα —βεβαίου πολύ μεγαλύτερη από τον
μέσο όρο το>ν παρονυχίδιυν που αντιμετο^πί-

ζουν οι υπουργοί συνήθους—αλλά τέλος πά
ντων είναι μια υπόθεση ρουτίνας ακόμα και
σαν έννοια και χειρισμοί που απαιτούντο: το
δημόσιο έχασε ορισμένα χρήματα που ίσως
φαίνονται πολλά για τον καθένα μας (τάξη
μεγέθους μέσου διαμερίσματος) αλλά, αφ’
ενός μεν είναι μικρό ποσοστό της ρύθμισης,
αφ’ ετέρου δε χάνει τέτοια λεφτά καθημερι
νώς με ευεργεσίες συνολικές και ατομικές.
Έ τσι όπως εξετάστηκε η υπόθεση στο μι
κροσκόπιο πολύ λίγοι αντελήφθησαν την
πλήρη έκταση της παρανομίας και βέβαια ο
Τσοβόλας μπορεί να τιμοορηθεί με ορισμέ
νους μήνες φυλακή ενώ το πανελλήνιο όεν
θα έχει καταλάβει τίποτε από τους μηχανι
σμούς της παρανομίας και είτε υπηρετήσει,
ή του χαρισθεί ή αλλιώς ρυθμιστεί η φυλα
κή, ο Τσοβόλας μάλλον θα ξαναβγεί προύτος βουλευτής, Ευρώπης πλέον.
Κάθε κυβέρνηση έχει τέτοια δυνατότητα
αυθαιρεσίας την οποία και ασκεί με πολλή
τέχνη. Θα ήταν ενδιαφέρον να καταγρα
φούν όχι τα σκάνδαλα που επιτέλους έχουν
'το στοιχείο των αμφιβολαών, αλλά οι
απλές υπουργικές κινήσεις που έρχονται σε
κατάφωρη αντίθεση με κάθε έννοια κοινωνι
κού οφέλους και δικαίου έστω και αν καλύ
πτονται με νόμο, πολλές φορές προυθύστερα. Επίσης θα είχε ενδιαφέρον να καταγρα
φούν οι διάφορες ομάδες ευεργετηθέντουν
και οι τρόποι, οι οποίοι είναι συχνά ευφυέ
στατοι καθώς το Δημόσιο έχει λίγους πό
ρους αλλά επινοεί λύσεις, κεφαλαιοποιώντας και διανέμοντας κυρίως διαφόρων ει
δών «άδειες».
Απαριθμώ εν τάχει όσες χαρακτηριστι
κές αυθαιρεσίες / κυβερνητικά σχέδια θυμά
μαι από τα τελευταία χρόνια: μου είναι
αδύνατο να ξεπεράσω τα μπλε ψηφοδέλτια.
Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η αγορά του
αιώνα έγινε τόσο διάτρητα. II καταστροφή ·
με την νομιμοποίηση αυθαιρέτων και τους ί
βοσκοτόπους. II απόφαση να δίνει το ΝΑΤ ,ν
συντάξεις σε κατηγορίες πολιτών άσχετες
όσο συμπαθείς και αν είναι. Και τώρα άλλη ,
αυθαιρεσία, τέλος υπέρ ΝΑΤ στην ακτοπλοία. II ένταξη προβληματικούν στο Δη
μόσιο. Μετρήθηκε ποτέ η ζημιά; Αλλά και ;
τώρα, οι Ηραχονησίδες, η προεξόφληση του ,;\
τιμήματος της ΑΓΕΤ και οι παλινδρομήσεις ,
στην φορολογία και τις ιδιωτικοποιήσεις.
Οι πολιτικοί έχουν μεγάλη ευκολία να
ξεπερνούν τις αποτυχίες τους και μόνοι τους
αλλά φοβούμαι ότι τους βοηθούν και οι εξ

ούσα χ ώ ρ α

του Στέλιου Καφαντάρη

επαγγέλματος κριτέε. τα Μέσα Ενημέρω
σης με την επιφανειακότητα των αναλύσε
ων τους.
Στο σημείο αυτό θέλω να προτείνω μια
λαϊκή, ασυνεχή και αυθαίρετη ιδέα στους
νομικούς που ασφαλούς θα σκύψουν πάνω στο
πτώμα του νόμου περί ευθύνης υπουργών
για να γεννήσουν τον καινούριο. II ιδέα
είναι απλούστατη και είναι αποτέλεσμα
των βιωμάτων της διαδικασίας του ειδικού
δικαστηρίου: θα πρέπει οι υπουργοί και πρώ
τιστα ο πρωθυπουργός να έχουν διαρκή ασυ
λία κατά την άσκηση τιυν καθηκόντων
τους, αλλά και αργότερα και ίσοjç ακαριαία
παραγραφή. Να είναι δηλαδή ανεύθυνοι σαν

τον ΙΙρόεδρο Δημοκρατίας. Θα πρέπει όμως
παράλληλα να είναι υπεύθυνοι και να διώ
κονται και μάλιστα να τιμωρούνται με αυ
στηρότατες ποινές οι κάτω από αυτούς δη
μόσιοι λειτουργοί, ακόμα και οι προσωρινοί
οι διορισμένοι από την κάθε κυβέρνηση που
κρίνονται ένοχοι.
Με την ρύθμιση αυτή θα έπεφταν στο
κενό τα οιαδήποτε επιχειρήματα / επιφωνή
ματα του τύπου «μα θα δικάσετε το 40%
της χώρας;» και γενικά αποφορτίζεται η
κάθε υπόθεση που θα αφορά σε υπουργικά
εγκλήματα γιατί αντίστοιχα και το δικα
στήριο, εισαγγελείς και λοιπά θα είναι
φυσικότερα πρόσωπα και όχι βουλευτές που

και αυτοί φορτίζουν με την σειρά τους από
άλλην πλευρά τις δίκες. Ηέβαια και τότε
θα υπάρχουν παραμορφώσεις και προσκόμ
ματα στην διαδικασία, ιδίως αν ένας λει
τουργός έχει ταυτιστεί πολύ με το κυβερνών
κόμμα βλ. και Τόμπρα του οποίου η συμπε
ριφορά και «επικοινωνία» με τους οπαδούς
του ΠΑΣΟΚ κατά την προδικασία θα μεί
νουν ασφαλώς αλησμόνητες.
Είχαμε πολλή νομική επιστήμη τα τε
λευταία χρόνια μπροστά στα μάτια μας. Ας
έχουμε και λίγη κοινή λογική. II πρόταση
για ανευθυνότητα των κυβερνήσεο^ν απο
κλείεται να χειροτερέψει τα πράγματα. □
9/12/91
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ΒΙΒΛΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Λ εο Μ πουςκαλια
Ο φιλόσοφος της αγάπης
Ο κοσμαγάπητος συγγραφέας
Ο θεμελιωτής της επιστήμης των ανθρώπινων σχέσεων
1. Να ζεις, ν ’ αγαπάς και να μαθαίνεις
3. Λεωφορείο 9 για τον Παράδεισο
5. Προσωπικότητα και ολοκλήρωση
7. Η πτώση τον φύλλου που το έλεγαν Φρέντυ

2. Ν ’ αγαπάμε ο ένας τον άλλον
4. Η αγάπη
6. Ο δρόμος του ταύρου
8. Ο πατέρας μου

ΓOYAIHNΝΤΥΕΡ
Ο ψυχολόγος-θεραπευτής που απελευθερώνει και οδηγεί
οπη νέα, χωρίς όρια, προσωπικότητα (No limit person)
1. Τα όρια του ουρανού
3. Να κινείς τα δικά σου νήματα
5. Τι θέλετε αλήθεια για τα παιδιά σας

2. Οι περιοχές των σφαλμάτων σας
4. Πίστεψέ το και Θα το δεις
6. Ανακαλύψτε τις γιορτές

| | Εκδόσεις Γλάρος
Θεμιστοκλέους 31 -τηλ. 36.18.457

Δ ΙΑ Θ Ε Σ Η // ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΗ · ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 68 · ΤΗΛ. 36.09.197
y

ΕΙΔΙΚΟ Δ ΙΚ Α Σ Τ ΙΙΡ ΙΟ

Η ετυμηγορία των κατηγόρων
ετυμηγορία το»ν κατηγορούν στο Ειδικό Δικαστήριο έκλεισε ουσιαστικά έναν καθοριστικό
κύκλο στην «μητέρα το»ν δικούν»; το κοινό μπορεί πλέον να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για
το «σκάνδαλο Κοσκοχτά», γνο^ρίζοντας π ω ς η απόφαση τιυν δικαστούν θα κινείται οπουδήποτε
κάπου στα π λ α ίσ ια τω ν προτάσεο»ν τη ς «εισαγγελικής αρχής». Αυτό βέβαια, υπό την προϋπόθεση
ότι, όπο»ς δεοντολογικά το έθεσε ο Γραμματέας του ΣΤΝ Φ ώτης Κουβέλης, η απόφαση τη ς έδρας θα
κινείται έξ(ο από κομματικές σκοπιμότητες, ιδεολογίες και ιδιοτέλειες .
Το ΑΝΤΙ επέλεξε την δημοσιοποίηση το»ν απόψε<υν και τη ς συλλογιστικής του κατηγόρου του ΣΓΝ
Ν. Κίονσταντόπουλου, θέλοντας να δείξει -π έρ α από λογικές ταύτισης / απόρριψης - ότι υπάρχουν
γύρω από αυτή την κολοσ σ ιαίοι διαστάσεο»ν και συνεπειών υπόθεση προσεγγίσεις και στάσεις που
χαρακτηρίζονται από σαφήνεια, περιεκτικότητα, αναλυτική δύναμη και σφαιρική-ριζική κριτική,
πέρα και πάvoJ από την δικαστική εκδοχή και την οικονομική υφή του σκανδάλου και το»ν ενόχου του.
Οι αγορεύσεις και το»ν ,Ί κατηγόριον χαρακτηρίστηκαν από την προσπάθεια λογικής και νομικής
απογραφής και εκτίμησης τη ς ακροαματικής διαδικασίας, και από την περισσότερο ή λιγότερο
επιμελή φροντίδα υποστήριξης τη ς ετυμηγορίας τους. Περισσότερο, ί σ ω ς , από αυτό το «διά ταύτα»
-αυτό το τόσο έντονα οικονομικό όσο και πολιτικό ταυτόχρονα στην προκειμένη δίκη—μεγαλύτερη
σημασία στις αγορεύσεις τ<υν κατηγόρων είχε μια συνολική τοποθέτησή τους, που ήταν και ένδειξη
του βαθμού εμβάθυνσης στην υπόθεση του «σκανδάλου», δηλαδή ένδειξη και τ(υν opiojv και
περιορισμών που σ υνεπάγεται η γενικότερη πολιτική αντίληψη του καθένα.
Το ώς πού έφθασε ο καθένας από τους .Ί κατηγόρους και με ποιον τρόπο έφθασε εκεί που έφθασε την
συλλογιστική του, ήταν κ ά τι που δεν σχολιάσθηκε καθόλου από τα μέσα ενημέρ<οσης - που επέμειναν
περισσότερο στο «κερδοφόρο» όσο και κομματικά χειραγω γήσιμο «κατήγοροί»» το»ν Κατσαρού —
Κωνσταντόπουλου — Κ ω νσταντινίδη. Και με αυτό το «διά ταύτα» οι εφημερίδες μοίρασαν δεξιά και
αριστερά ειρωνεία, δόλο και ύβρεις, ή ικανοποίηση και συγχαρητήρια. Σ την «Κλλαδίτσα» με τον
απανταχού εκλυόμενο φανατισμό τη ς, τέτοιες συνταγές είναι ό ,τι καλύτερο έχει να περιμένει κανείς
- εξάλλου ταιριάζουν γ ά ν τι και με ένα γενικότερο κλίμα αναθέματος και φανατισμού που
χαρακτηρίζει την λογική του «μαζικού Τύπου» στην «μετακομμουνιστική» εποχή.
II ουσία, κατά την γνώ μη μας, έγκειται περισσότερο στην γενικότερη συλλογιστική τ ω ν ,Ί
κατηγορούν, στην συνοχή τους, την εμβέλειά τους, το εύρος τους· το αν αυτή κινήθηκε στα όρια μιας
προσωποποιημένης αντίληψ ης και λογικής για τους όρους γέννησης και ανάπτυξης του «σκανδάλου
Κοσκωτά», ή αντίθετα αν προσέγγισε την υπόθεση ως ένδειξη, οος σύμπτίυμα μιας βαθύτατης κρίσης
του καθεστούτος, συλλήβδην, το»ν αξιών και των κανόνοον του και μιας καίριας αντίθεσης ανάμεσα
στην κυρίαρχη τυπική ηθική και στην πρακτική το»ν πάσης φύσεως δημοσίοον λειτουργούν και
αξκυματούχων.
Από αυτή την άποψη, όλοι οι κατήγοροι συνέβαλαν στην διαδικασία, όχι όλοι όμως περιέλαβαν στην
συλλογιστική τους την κριτική εκείνη διάσταση που υπερέβαινε τον εισαγγελικό - διαδικαστικό ρόλο
τους και τους αξίωνε ο»ς εκπροσούπους μιας πάσχουσας συλλογικής συνείδησης.
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ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

«Από εδώ
δεν πέρασε η αλήθεια»
• ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, αποτελεί ξεχωριστή ευθύνη το
να απευθύνεται κανείς στο ειδικό δικαστήριο της χώρας, κορυφαίο
θεσμό της συνταγματικής μας δημοκρατίας.
Γι’ αυτό και είναι επιβεβλημένο, απ’ αρχής να καθορισθούν τα
πλαίσια και τα κριτήρια εκείνων των απόψεων που θα έχω την ευ
θύνη να αναπτύξω προς το δικαστήριό σας, έτσι ώστε να αποσαφη
νιστεί και η ουσία των συγκεκριμένων προτάσεών μου.
Αξίωση προσωπική, επιδίωξη προσωπική είναι, αυτή την κορυ
φαία στιγμή να μπορέσω να μιλήσω, έτσι όπως πραγματικά νιώ
θω, έτσι όπως πραγματικά αισθάνομαι για όλα τα κορυφαία θέ
ματα, που έχουν σχέση με την κατηγορία, για όλα τα κρίσιμα θέ
ματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την διάρκεια της διαδικασίας
και έχουν αυτό το ιδιαίτερο ιστορικό, κοινωνικό και ηθικό μέγε
θος. Να μιλήσω, έτσι όπως πραγματικά νιώθω και αισθάνομαι
για όλα αυτά που αποδείχτηκαν ή δεν αποδείχτηκαν εδώ, προκειμένου η άποψή μου να μην είναι η άποψη που αρέσει ή δεν αρέσει,
να μην είναι η άποψη που ενθουσιάζει ή προκαλεί αποδοκιμασίες,
αλλά να είναι απλά η άποψη που εκφράζει το πραγματικό περιε
χόμενο της ανθρώπινης συνείδησης ενός πολίτη, κοινωνού όλων
των καταστάσεων της δημόσιας ζωής.
Και είναι επιβεβλημένο κύριε πρόεδρε και κύριοι δικαστές να α
ναφερθώ σε αυτήν την πλαισίωση των δικών μου απόψεων, γιατί
πολλά ακούστηκαν, πολλά ειπώθηκαν, πολλά προσφέρθηκαν για
κατανάλωση από εκείνα που ουσιαστικά υπονομεύουν την λει
τουργία των δημοκρατικών θεσμών, από εκείνα που οργανικά αλ
λοιώνουν την κοινωνική και πολιτική συνείδηση, από εκείνα που
λέγονται για να εξαργυρώνονται ανάλογα με τις συγκυρίες και τις
σκοπιμότητες της στιγμής.
Κατά την διάρκεια αυτής της βασανιστικής πορείας της υπυθέ
σεως, κ. πρόεδρε και κύριοι δικαστές, ένα δικαστικό πρόσωπο,
που το περιβάλλω με σεβασμό και εκτίμηση, σε στιγμές δοκιμα
σίας συνειδησιακής αλλά και κοινωνικής, μου είπε μια χαρακτηρι
στική κουβέντα, που έχει για μένα αξία αυτή την στιγμή: ότι η όι-
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καιοσύνη δεν είναι διακοσμητική λειτουργία, ούτε είναι διαδικα
σία ανθρώπινου εγωισμού και ανθρώπινης έπαρσης. Απεναντίας,
είναι λειτουργία ανθρώπινης συντριβής. Συντριβής που σε φτάνει
στα έγκατα της ύπαρξής σου. Και όταν εσύ καταβυθίζεσαι στα έγ
κατα της ύπαρξής σου, είναι εύκολο σε κάποιους άλλους να ανε
βαίνουν στα μπαλκόνια ή να περιφέρονται ως πλανόδιοι σχολια
στές για να υπομνηματίζουν σκωπτικά, χαιρέκακα και σαρκοβόρα
αυτήν την δοκιμασία της ύπαρξής σου.

:

«ΟΙ Σ Κ Ο Π ΙΜ Ο Τ Η Τ Ε Σ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝΟΥΝ»

;

Και επίσης κ. πρόεδρε και κύριοι δικαστές, θα αναφερθώ και σε
μια άλλη εξομολόγηση ενός αγαπημένου προσώπου, που ανήκει
στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, που έχει καταξιώσει την παρουσία
του με συγκεκριμένη συμβολή στην διαμόρφωση των εξελίξεων,
που μου είπε πως: «Θυμήσου ότι οι κοινωνίες και τα πρόσωπα δεν
υπάρχουν όσο υπάρχουν και τα κόμματα, ούτε υπάρχουν διά των
κομμάτων. Οι κοινωνίες και τα πρόσωπα όσες φορές υποτάχθηκαν στις κομματικές σκοπιμότητες αλλοτριώθηκαν».
Και αναφέρομαι σ’ αυτά κύριε πρόεδρε και κύριοι δικαστές,
γιατί θέλω να αποσαφηνίσω το σημείο αυτό προς το δικαστήριό
σας. Θέλω να προσδιορίσω ότι αυτά που θα πω καθορίστηκαν από
τον βαθμό στον οποίο μπόρεσα να κατακτήσω και να ενστερνιστώ
την συνείδηση ενός δικαστικού προσώπου, όπως επίσης προσδιορί
ζονται από τον βαθμό στον οποίο μπόρεσα να απελευθερωθώ και
να αποστασιοποιηθώ από τις πολιτικές επιρροές, τις πολιτικές
σκοπιμότητες, τους εθισμούς και τις πρακτικές που αναμφισβήτη
τα διαμορφώνουν κλίμα, διαμορφώνουν ατμόσφαιρα.
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, υπάρχουν κορυφαίες στιγμές
και στην πολιτική ζωή του τόπου και στην ιστορία του καθενός.
Και αυτές οι κορυφαίες στιγμές δεν μπορεί να προσδιορίζονται με
δεσπόζον και αποκλειστικό κριτήριο την πολιτική σκοπιμότητα.
Γιατί όταν κριτήριο ζωής γίνει η πολιτική σκοπιμότητα, τότε και
η πολιτική αλλοιώνεται και οι εξελίξεις στραβώνουν και τα πρό-
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σωπα ξεφτίζουν και οι αρχές και οι καταστάσεις, οι κρίσιμες για
την ιστορία του τόπου, αλλοτριώνονται.
Είναι μια υπόθεση που αναμφισβήτητα δεσπόζει, που κανείς
δεν μπορεί να την περιχαρακώσει και να την αποφλοιώσει εύκολα,
που κανείς δεν μπορεί να την αφυδατώσει, αλλά που όλοι πρέπει
να την προσδιορίσουν στις πραγματικές της διαστάσεις.
Και κατά την διαδικασία προσδιορισμού αυτής της υποθέσεως
στις πραγματικές της διαστάσεις υπάρχει η ανάγκη να γίνουν ορι
σμένες οριοθετήσεις. Είναι μια υπόθεση η υπόθεση Κοσκωτά, κ.
πρόεδρε και κύριοι δικαστές, που όπως κι αν θέλει να την ονομάσει
κανένας αποτελεί την τραγωδία των θεσμών και των προσώπων
αλλά και της πολιτικής σε αυτό τον τόπο.
Είναι μια υπόθεση που απελευθερώνει ένα αρνητικό δυναμικό
και αναδίδει από τα σπλάχνα της δύσοσμες αναθυμιάσεις. Και
πρέπει αναμφισβήτητα να αναφερθώ σε ορισμένες, εγγενείς τις λέ
νε με τον καθαρευουσιάνικο όρο, αλλά είναι πάρα πολύ δραστικός
και αποκαλυπτικός ο όρος, να αναφερθώ λοιπόν σε αυτές τις εγγε
νείς δυσχέρειες αντιμετώπισης και ελέγχου, τιθάσευσης και ανά
λυσης αυτής της υποθέσεως.
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, πιστεύω ότι η υπόθεση Κο
σκωτά, το σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης, είναι ένα σκάνδαλο
ηθικό, ένα σκάνδαλο οικονομικό, ένα σκάνδαλο πολιτικό. Είναι
ηθικό γιατί μπόρεσε να δημιουργηθεί και να επικρατήσει επειδή έλειψαν οι ηθικές αντιστάσεις, τα ηθικά ανακλαστικά, οι αρχές της
πολιτικής ηθικής και της κοινωνικής ευθύνης.
Δεν είναι αυτοφυές. Ρίζωσε και ευδοκίμησε ακριβώς γιατί βρή
κε υπέδαφος τέτοιο, που διαμόρφωσε η έλλειψη ηθικών αναστο
λών, αρχών ηθικής πολιτικής και δεσμεύσεων κοινωνικής ευθύ
νης. Επιπρόσθετα, είναι ηθικό γιατί προκάλεσε ηθικές συνέπειες,
διαλυτικές, διαβρωτικές, που έπληξαν στο κέντρο του τον πυρήνα
μιας υπεύθυνης συνείδησης για την άσκηση της πολιτικής και την
διαχείριση του δημόσιου χρήματος.
Και το προκάλεσαν ηθικές αιτίες αλλά και προκάλεσε ηθικές
συνέπειες, αιτίες καταλυτικές και συνέπειες διαβρωτικές. Είναι ε
πιπρόσθετα, κ. πρόεδρε και κύριοι δικαστές, ένα σκάνδαλο οικο
νομικό, γιατί δεν προέκυψε επ’ ευκαιρία αλλά πέρασε μέσα από
τα κενά και τις ελλείψεις, από τις καταπακτές και τις υπόγειες
διαδρομές, από όλες εκείνες τις θεσμικές ανεπάρκειες του συστή
ματος λειτουργίας της οικονομικής μας ζωής.
Kat όχι μόνο προκλήθηκε από οικονομικές αιτίες και είχε οικο
νομικό περιεχόμενο και αντικείμενο, αλλά προκάλεσε και οικονο
μικές συνέπειες δυσβάσταχτες, οδυνηρές, σε μια περίοδο όπου, η
τελευταία πολυτέλεια, την οποία θα μπορούσαμε να επιφυλάξουμε
σε τούτο τον τόπο, ήταν, να φορτωθεί και αυτή την ιστορία του
σκανδάλου Κοσκωτά με όλα τα συμπαρομαρτούμενά της.

«ΕΝΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ»
Πρέπει αναμφισβήτητα να πούμε, κ. πρόεδρε και κύριοι δικα
στές, ότι είναι και ένα σκάνδαλο πολιτικό, γιατί αναμφισβήτητα
όλη αυτή η ανάδειξη και η επικράτηση, η εξάπλωση και η διάχυση
του σκανδάλου δεν ήρθε από τον ουρανό ως φυσικό φαινόμενο, ού
τε προέκυψε αυτόματα με την δυναμική των κοινωνικών φαινομέ
νων. Πέρασε μέσα από συγκεκριμένη πολιτική χειραγώγηση. Τ έ
τοια πολιτική χειραγώγηση η οποία εξυπηρέτησε εκείνη την στιγ
μή έναν θανάσιμο και αμαρτωλό εναγκαλισμό οικονομικών άνο
μων συμφερόντων και πολιτικών αρνητικών και νοσηρών επιδιώ
ξεων.
Οχι μονάχα προκλήθηκε και από πολιτικά αίτια αλλά προκά
λεσε και πολιτικές επιπτώσεις, διαβρωτικές και διαλυτικές για το
ουσιαστικό περιεχόμενο που έχει επιτέλους όλη αυτή η ανάπτυξη
των συγκεκριμένων απόψεων και θέσεων για το περιεχόμενο της

όημυκρατίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της ισονομίας, της
χρηστής διαχείρισης του δημοσίου συμφέροντος αλλά και γ ι’ αυτή
την έννοια που πρέπει να έχει κάθε φορά αυτό που ονομάζουμε
σχηματικά δημόσιο συμφέρον.
Τι είναι το δημόσιο συμφέρον; Το άδειο πουκάμισο που όλοι το
επικαλούνται και το ανεμίζουν ως λάβαρο και όλοι το πυροβο
λούν; Ή είναι η συγκεκριμένη δεσμευτική αρχή που επιβάλλει
συγκεκριμένη συμπεριφορά και αξιώνει συγκεκριμένη στάση ζωής;
Κύριε πρόεδρε και κύριοι δικαστές, αναφέρομαι σ’ αυτά γιατί
πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση της οποίας την νομική ουσία θα απο
τιμήσετε εσείς, έχει αναμφισβήτητο κοινωνικό κόστος μόνιμο και
διαρκές, όχι στιγμιαίο και επ’ ευκαιρία. Έ χει κοινωνικό κόστος
ποιοτικό, καθοριστικής σημασίας για την διαμόρφωση των πολι
τικών εξελίξεων και των ηθικών αντιλήψεων, αλλά και των πολι
τικών μεθόδων, και των προσωπικών νοοτροπιών και πρακτικών,
που αναπτύσσουν τα πρόσωπα που θέλουν να εμφανίζονται στον
δημόσιο βίο και να αξιώνουν αναγνώριση και υποστήριξη, προκειμένου να παίρνουν στο όνομα αυτής της αναγνώρισης και της υπο
στήριξης κομμάτι αποφασιστικής εξουσίας για την διαμόρφωση
των τυχών αυτού του τόπου.
Πρέπει, λοιπόν, κ. πρόεδρε, να επισημάνουμε ότι τον τελευ
ταίο καιρό, και πριν από το ’89 και μετά, και σήμερα ίσως και αύ
ριο, έχει διαμορφωθεί μία αρνητική κατάσταση στον τόπο όπου το
να μιλάμε για την ηθική, το να μιλάμε για τις αρχές της πολιτι
κής ηθικής ή για την ουσία της κοινωνικής ευθύνης μπορεί να θεω
ρείται περίπου ως αφέλεια ή ιδιορρυθμία. Γ ι’ αυτό ακριβώς παρα
μερίζουμε την ηθική και οικονομική και κοινωνική διάσταση αυ
τής της υποθέσεως και διογκώνουμε την πολιτική διάσταση αυτής

της υποθέσεως.
Kat αναμφισβήτητα μέσα από αυτήν την διόγκωση του πολιτι
κού χαρακτήρα της υποθέσεως επιδιώκεται κάτι το οποίο είναι δι
πλά απαράδεκτο. Και είμαι υποχρεωμένος, κ. πρόεδρε και κύριοι
δικαστές, να επισημάνω ότι αυτή η διόγκωση της πολιτικής όψης
και της πολιτικής ουσίας της υποθέσεως είναι απαράδεκτη και ό
ταν γίνεται για να ενισχύσει κατηγορίες στο ποινικό στάδιο με πο
λιτικό σκεπτικό αλλά είναι εξίσου απαράδεκτη και όταν γίνεται
για να αχρηστεύσει κατηγορίες, για να ακρωτηριάσει κατηγορίες,
να εξαλείψει κατηγορίες, στο ποινικό, νομικό στάδιο, με πολιτικό
σκεπτικό.
Και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μιλάμε για δικαιοσύνη,
για ισονομία, για δημοκρατία και για ουσιαστικό σεβασμό της
λειτουργίας των θεσμών, όταν εξαρτάμε την τύχη των θεσμών και
την αποδοχή της λειτουργίας τους από την ιδιότητα των προσώ
πων που εμπλέκονται, από το εκλογικό δυναμικό της αναμέτρη
σης των πολιτικών κομμάτων, από τις πολιτικές συνέπειες που
προκύπτουν ή θα προκύψουν στην οποιαδήποτε εξέλιξη της υποθέ
σεως.
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, για μένα η επιχειρηματολογία
αυτή, που επικαλείται το πολιτικό σκεπτικό γύρω από τα θέματα
και τις εκκρεμότητες στο πολιτικό στάδιο που έχει δημιουργήσει
αυτή η υπόθεση, δεν είναι λόγος ούτε για να θεμελιώνει κατηγο
ρίες, ούτε για να αίρει το αξιόποινο, ούτε για να αποκλείει τον κα
ταλογισμό, ούτε για να αποτελεί ελαφρυντική περίσταση στον κα
ταλογισμό των όποιων συγκεκριμένων αξιόποινων πράξεων.
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, δεν νομίζω ότι έχει τροποποιη
θεί το σύνταγμα και η ποινική δικονομία έτσι ώστε να έχει προ
στεθεί ως ειδικός λόγος άρσεως του αξιοποίνου ή μη καταλογι
σμού η πολιτική ιδώτητα, το εκλογικό αποτέλεσμα και οι πολιτι
κές συνέπειες και κατά τούτο θεωρώ ότι πολύ κακή υπηρεσία προσφέρεται με αυτή την μεθοδολογία της υποβάθμισης του ηθικού,
κοινωνικού και οικονομικού μέρους της υποθέσεως και της διόγ
κωσης της πολιτικής της πλευράς, υπό την επίκληση επιχειρημά
των, που θητεύουν και αναφέρονται αποκλειστικά στην ανάλυση
πολιτικών σκοπιμοτήτων.

«ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΘΗΚΕ Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, κ. πρόεδρε, το οποίο είμαι υπο
χρεωμένος να αποσαφηνίσω προς το δικαστήριό σας. Υπάρχει μία
άλλη εγγενής δυσχέρεια της οποίας τα χαρακτηριστικά έγιναν έκδηλα κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Χειρα
γωγήθηκε η συγκεκριμένη υπόθεση ως προς την αποκάλυψη της
αλήθειάς της, σε όλα τα στάδια, και είναι αναγκαίο να πούμε αυτό
που όλοι καταλαβαίνουμε.
Κανείς, κ. πρόεδρε και κύριοι δικαστές, από εκείνους που ήξε
ραν όλη την αλήθεια, κανείς δεν την είπε στο δικαστήριό σας. Από
αυτούς που μπορούσαν και ήξεραν, εάν ήθελαν να διαφωτίσουν, επιδείχτηκε μια νοοτροπία σιωπής, αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία
αλληλεγγύης της ένοχης σιωπής και πάλι για την εξυπηρέτηση
των όποιων συγκεκριμένων σκοπιμοτήτων.
Οταν, κ. πρόεδρε και κύριοι δικαστές, εξελίσσετο το σκάνδα
λο, όταν φούντωνε, όταν φαινόταν ότι θα σπάσουν οι υπονόμοι και
οι αγωγοί και θα αναπηδήσει στο πεδίο της κοινωνικής πραγματι
κότητας όλος αυτός ο βόρβορος των υπογείων διαδρομών που
συνδέουν κάθε φορά εκτελεστική και οικονομική εξουσία και δια
μορφώνουν συνθήκες σήψης σε όλο το κοινωνικό δυναμικό και σε
όλο το κοινωνικό επίπεδο, τότε μηχανισμοί συγκάλυψης επιστρατεύθηκαν, μηχανισμοί ανάσχεσης, μηχανισμοί υποβάθμισης, μη
χανισμοί χειραγώγησης της συγκεκριμένης υποθέσεως.
Μετά, κ. πρόεδρε και κύριοι δικαστές, όταν μπήκε η υπόθεστ,
με ευθύνη και απόφαση όλων των κομμάτων στην διαδικασία τη;

διερεύνησης μέσα από την Βουλή αλλά και τα προβλεπόμενα δι
καστήρια, και πάλι αναπτύχθηκε η ίδια διαδικασία, του ακρωτη
ριασμού, του φτιασιδώματος, της εμφάνισης προς τα έξω μιας
πλαστής εικόνας σε σχέση με την πραγματικότητα.
Και πάλι παρενέβησαν οι μηχανισμοί χειραγώγησης, διογκώ
θηκαν πολιτικές εκφάνσεις, πολώθηκε η δυνατότητα ενός δη
μιουργικού διαλόγου γύρω από αυτά τα κρίσιμα για το παρόν και
το μέλλον του τόπου ζητήματα και οδηγηθήκαμε σε φαινόμενα
σαν αυτά που, και κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικα
σίας, επισημάνθηκαν από το δικαστήριό σας, αλλά και στην συνέχεια της εκθέσεως των απόψεών μου θα θελήσω και εγώ να αναφέρω και να υπενθυμίσω.
Τότε οργανωνόταν το σκάνδαλο, κάποτε μετά αντιμετωπίστηκε το σκάνδαλο με τις υφιστάμενες νόμιμες διαδικασίες, αυτές που
προβλέπει το σύνταγμα και οι νόμοι και τώρα εκδικάζεται ο κύριος όγκος αυτής της υποθέσεως, μια πλευρά της αποφασιστικής
σημασίας. Και τώρα που εκδικάζεται αυτό το σκάνδαλο δεν έλειψε, κ. πρόεδρε και κύριοι δικαστές, η προσπάθεια χειραγώγησης,
η προσπάθεια υποταγής όλων των στοιχείων που θα μπορούσαν
να δώσουν στην αντικειμενική αλήθεια εκείνες τις προς τα έξω όψεις μιας καθοδηγούμενης, μιας ελεγχόμενης αλήθειας.
Και πρέπει να το πω, κ. πρόεδρε, ότι σε αυτήν την περίοδο εδώ
στο δικαστήριο υπάρχει και ένα φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να
το αξιολογήσουν όσοι θέλουν να στοχαστούν πάνω σε κάποια φαινόμενα χαι όχι όσοι θέλουν να αναλώνονται στα επιφαινόμενα των
φαινομένων.
Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Στην διάρκεια αυτής της
διαδικασίας εκείνο που μπορεί κανείς να πει, αξιολογώντας συνο
λικά το μαρτυρικό υλικό και όλες τις προσφερόμενες προς αξιολό
γηση εξιστορήσεις και διηγήσεις, είναι ότι μονάχα καταθέσεις ε
κτόνωσης και ελάφρυνσης της κατηγορίας είναι εκείνες οι καταθέ
σεις που διαφοροποιήθηκαν σε σχέση με το περιεχόμενο των άλλων που είχαν ειπωθεί κατά καιρούς.
Ακόμα, κατά την άποψή μου, και δεν είναι περιεχόμενο της
προτάσεώς μου προς το δικαστήριό σας, κατά την άποψή μου ως
πολίτη, ακόμα και οι καταθέσεις του Κοσκωτά είναι καταθέσεις οι
οποίες έγιναν ύστερα από τον υπολογισμό πολλών σκοπιμοτήτων
σε πολλά επίπεδα, έξω από το δικαστήριο, πίσω από την πλάτη
του δικαστηρίου, κάτω από την κοινωνική και την πολιτική πραγ
ματικότητα.

«Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΑ Μ Α Θ ΕΥ ΤΕΙ ΜΕΤΑ»
11ρέπει, λοιπόν, να πούμε, κύριοι δικαστές ότι η αλήθεια, ναι,
η αντικειμενική αλήθεια, η συνολική αλήθεια θα μαθευτεί μετά.
Και λυπάμαι που θα χρησιμοποιήσω προς τεκμηρίωση αυτού του
ισχυρισμού μου ένα χαρακτηριστικό δημοσίευμα αυτών των τε·
λευταίων ημερών, που προκλήθηκε με αφορμή μιαν πολιτική και
προσωπική αντίδραση του ευρωβουλευτή κ. Ρουμελιώτη για τον
οποίον η υπόθεση έχει χωριστεί από την διαδικασία του δικαστήρίου σας, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε γιατί με διαδικασίες μη δήμοκρατικές δεν αξιοποιήθηκε η προβλεπόμενη στα πλαίσια του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου θεσμική πραγματικότητα για την ανάδειξη κάποιου στην θέση του επικεφαλής μιας ομάδας ευρωβουλευτών.
Και επειδή διαμαρτυρήθηκε με πολιτικό σκεπτικό και για δι
κούς τους προσωπικούς λόγους, ένα πρόσωπο που ακόμα αντιμε
τωπίζει την εκκρεμότητα της άρσεως της ασυλίας και της διερευνήσεως της σχετικής κατηγορίας, δημοσιεύματα εφημερίδων με
πολιτικό σκεπτικό από εκείνα που έβαλλαν εναντίον και της διαδι
κασίας και του δικαστηρίου και των κατηγόρων και των μαρτύ
ρων και όλων όσων ήθελαν να έχουν μνήμη και να χρησιμοποιούν
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και βεβαίως επιλέγει και άλλες εκδοχές για να πει τις τωρινές του
απόψεις οι οποίες συνολικά θα αξιολογηθούν όταν θα έχω και την
ευθύνη να προτείνω την δική μου άποψη για τις κατηγορίες του κ.
Πέτσου.
Ό μ ω ς, αυτές οι συγκεκριμένες παρατηρήσεις που δεν είναι ό
λες και δεν εξαντλούν το φαινόμενο, δείχνουν το πόσο δύσκολη εί
ναι για το δικαστήριο, για την δικαστική διερεύνηση της αλή
θειας, η προσπέλαση αυτού του νόμου της σιωπής, της αλληλεγ
γύης της ενοχής, αυτής αν θέλετε της υπολογιστικής αντιμετώπι
σης τέτοιων κρίσιμων υποθέσεων.

Κ Α ΤΑ Θ ΕΣΕΙΣ ΣΚ Ο Π ΙΜ Ο ΤΗ ΤΑ Σ
Kat είναι δύσκολη, κύριε πρόεδρε και κύριοι δικαστές, αυτή η
προσπέλαση, διότι δημιουργείται ένα άλλο συνακόλουθο φαινόμε
νο. Η προσαρμοστικότητα των απόψεων. Οι απόψεις προσαρμό
ζονται και είναι σύμπτωμα του δημοσίου βίου του τόπου μας.
Προσαρμόζονται οι απόψεις στην συγκυρία. Η αλλαγή της επι
χειρηματολογίας, γίνεται κατά περίσταση. Ο ρεαλισμός ο κοινω
νικός ή ο πολιτικός, που εμφανίζεται ως ψυχρός, δεν είναι τίποτε
άλλο παρά υπολογιστικός.
Γ ι’ αυτό και παρατηρείται κάποια υδραργυρική στάση προσώ
πων, απέναντι στα φαινόμενα τα κοινωνικά και τα πολιτικά, για
αυτό και καταναλώνονται ενθουσιασμοί ή και κραυγές της στιγ
μής. Ενθουσιασμοί της στιγμής, κατάρες της στιγμής.
Πάντα αυτό έχει επικρατήσει μέσα από τον τρόπο λειτουργίας
της κοινωνικής και πολιτικής ζωής: είσαι έξυπνος και θα πετύχεις,
εάν πας πάντα στο ρεύμα των καιρών. Ποτέ κόντρα. Γιατί αυτό
είναι αφέλεια, είναι αδυναμία, γιατί αυτό χρεώνεται και ως ηλι
θιότητα.
Και έτσι έχει διαμορφωθεί αυτό, κύριε πρόεδρε και κύριοι δικα
στές, που ειπώθηκε ότι «το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα
του σύγχρονου πολιτικού ρεαλισμού, είναι η ικανότητα που έχει
να απονεκρώσει από το ζωντανό της περιεχόμενο, κάθε ζωντανή
λέξη». Να την κάνει σχήμα, να την κάνει πρόσχημα, να την κάνει
σύνθημα, να την κάνει απλό καταναλωτικό εφεύρημα μιας χρή
σης.
Έτσι λοιπόν, κύριε πρόεδρε, και με αυτή την προσαρμοστικό
τητα, προχωρούμε στην ανίχνευση μιας επιπρόσθετης δυσκολίας,
που εμφανίζει η ουσιαστική έρευνα αυτής της υποθέσεως. Γίνεται
επίκληση της κρισιμότητας των στιγμών.
Εδώ βρισκόμαστε υπό συνθήκες εσωτερικής καθίζησης, από
πλευράς οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης και υπό καθε
στώς ασφυκτικής περικύκλωσης, από πλευράς εξωτερικών κινδύ
νων.
Και εσείς μιλάτε για τις δίκες και για τον Κοσκωτά, για τους
κοσκωτανθρώπους και για τον κοσκωτισμό και για όλα αυτά τα
εύοσμα που αναδείχτηκαν και φύτρωσαν σε αυτή την περίοδο;
Σε μια τέτοια κρίσιμη στιγμή δεν πρέπει να γίνουν οι υπερβά
σεις; Δεν πρέπει να υπάρξει λήθη; Δεν πρέπει να συντελεστούν
συμφιλιώσεις; Δεν πρέπει να ανοίξει ένας βηματισμός, που θα α
φήσει πίσω από την πλάτη μας, όλα αυτά τα σκουπίδια και τα
κομμάτια μιας πραγματικότητας, που οι ίδιοι δημιουργήσαμε;
Γιατί αυτό, από το οποίο καλούμαστε όλοι να αποστρέψουμε
το πρόσωπό μας, είναι αυτό που δημιουργήσαμε όλοι, με την πο
λιτική μας συμπεριφορά, με την άσκηση της εξουσίας από όλους
και με τις πρακτικές που απελευθερώσαμε, για να ενσκύψουμε σε
βάρος του δημοσίου συμφέροντος και όχι να εγκύψουμε στα προ
βλήματα του δημοσίου συμφέροντος.
Είναι λοιπόν αναγκαίο, κύριε πρόεδρε, να πούμε ότι αυτό που
λέμε δημοκρατία και το επικαλούμαστε, και ελευθερία και μέλλον
αυτού του τόπου, δεν διατρέχουν μονάχα κίνδυνο από την κατα
πίεση και την καταστολή και την κατάργηση των θεσμών. Δια5 !
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την μνήμη τους, να μην την έχουν ως διακοσμητικό στοιχείο, δη
μοσίευμά του λοιπόν, λέει: «Αν είναι δυνατόν! Αντί να κάνει το
σταυρό του ο Ρουμελιώτης που μάλλον την γλιτώνει λόγω ευρω
βουλής, κάνει ντόρο δημοσίως που ο Ανδρέας έβαλε τον Παπου
τσή επικεφαλής των ευρωβουλευτών του IΙΑΣΟΚ. Αχάριστοι που
είναι μερικοί άνθρωποι!».
Έτσι διαμορφώνεται η κοινή συνείδηση κ. πρόεδρε- και όταν
δίδεται ως επιχείρημα ότι πρέπει να σιωπά ο Ρουμελιώτης, γιατί
την γλιτώνει λόγω ευρωασυλίας, και να πάψει να είναι αχάρι
στος, για την κοινή γνώμη στο πολιτικό και στο κοινωνικό επίπε
δο αυτό δεν υπομνηματίζει και δεν τεκμηριώνει υποψία ενοχής;
Δεν υπομνηματίζει και δεν τεκμηριώνει εκείνο που θα έλεγα ότι
και οι ίδιοι, όσοι επικαλούνται αυτά που επικαλούνται, έχουν συ
ναίσθηση της υπάρξεως ενόχων και ενοχής.
Αλλά δεν θα αποκάλυφθεί στο δικαστήριό σας ούτε η αλήθεια,
ούτε οι πραγματικοί ένοχοι, ούτε οι ουσιαστικοί μηχανισμοί που
παρήγαγαν το σκάνδαλο, ούτε βέβαια θα μπορέσει ποτέ μέσα από
τους θεσμούς της η πολιτεία να εκκαθαρίσει αυτές τις εκκρεμότη
τες.
Θα αναφερθώ και σε κάτι επιπρόσθετο κ. πρόεδρε και κύριοι δι
καστές για να επισημάνω την δυσκολία η οποία υπάρχει ως εγγε
νής δυσχέρεια για την διεκπεραίωση αυτής της συγκεκριμένης υ
ποχρέωσης έρευνας της υποθέσεως.
Θα αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα που προέκυψε κατά την α 
κροαματική διαδικασία. Εκλήθη ένα πρόσωπο ως μάρτυς, προσεφέρθη να εξεταστεί και εξητάσθη ως μάρτυς, που είχε εμπλακεί
στην διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας της Παλλήνης.
Και στα πλαίσια των εσωκομματικών διαφορών και των ενδυκυβερνητικών πιέσεων και ανταγωνισμών, είχε πράγματι κρατή
σει μια στάση αρνήσεως ως προς την έγκριση συγκεκριμένων υ
πουργικών αποφάσεων. Και κατά την διάρκεια της ακροαματικής
διαδικασίας, προκειμένου να θεμελιωθεί η άποψή του και να δο
θούν απαντήσεις σε ερωτήματα που εγίνοντο από της έδρας, ακού
στηκε η εκπληκτική άποψη ότι αν συνέβαιναν πράγματα ανορθό
δοξα και άνομα, εάν μου ζητούσαν κάτι τέτοιο θα έκλεινα το στό
μα μου για λόγους κομματικής πειθαρχίας και θα πήγαινα στο
σπίτι μου.
Έτσι, η κομματική πειθαρχία, η πολιτική σκοπιμότητα, οι
προσωπικοί υπολογισμοί του καθενός στο παιχνίδι κατάκτησης
και χρήσης της εξουσίας, νομής της εξουσίας, γίνονται το κριτήριο
διαμόρφωσης της δικονομικής αλήθειας, η οποία έρχεται προς α 
ξιολόγηση ενώπιον σας και την οποία πρέπει κι εμείς κ. πρόεδρε
να αποφλοιώσουμε για να εισηγηθούμε, με την τεκμηρίωση που
μπορούμε να δώσουμε, την δική μας άποψη.
Θα πω και κάτι άλλο το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ ση
μαντικό. Θα επισημάνω την στάση του κατηγορουμένου του κ.
Πέτσου, του οποίου οι καταθέσεις με το κριτήριο που επέλεξε για
να υπερασπιστεί την αθωότητά του δεν έχουν συνέπεια και συνέ
χεια, αλλά είναι παραλλάσσουσες και μεταλλασσόμενες, ακριβώς
διότι παρακολουθούν και κάποια κριτήρια διαμόρφωσης πολιτικής
συγκυρίας ή παρακολουθούν κάποια κριτήρια διαμόρφωσης εσω
τερικών σχέσεων εμπλεκομένων με την υπόθεση προσώπων στην
ανάπτυξη του πραγματικού υλικού αυτής της υποθέσεως.
Ο κ. Πέτσος έζησε δύο κορυφαίες οριακές στιγμές στην ζωή
του. Την διακινδύνευση την άμεση και επίσης τον διασυρμό τον
καθολικό. Και είναι από εκείνες τις στιγμές που σε κατακρεουρ
γούν και δεν έχεις την δυνατότητα να συγκαλύψεις το κόκκαλο,
που φαίνεται πια από τις πληγές που έχουν ανοίξει.
Και όμως, ενώ βγαίνει με μία τοποθέτηση η οποία κι αυτή δια
μορφώνει συνείδηση και αποτελεί περιεχόμενο αξιολόγησης της
συγκεκριμένης υποθέσεως, όπως περιέχεται στο βιβλίο του, με
ταλλάσσει την επιχειρηματολογία, μετατοπίζει την οπτική γωνία

τρέχουν κίνδυνο και από άλλες διαδικασίες, οι οποίες κινούνται με
πιο ύπουλο τρόπο. Από διαδικασίες, οι οποίες εξαπλώνουν την
διαφθορά και την αμνησία. Από διαδικασίες, οι οποίες δεν αξιώ
νουν κυρώσεις από κανέναν. Από διαδικασίες, οι οποίες διαχέουν
την ασημαντότητα και την αρπαχτική διάθεση στον τρόπο άσκη
σης της εξουσίας και στον τρόπο προάσπισης του δημοσίου συμφέ
ροντος.
Και επιτρέψτε μονάχα μια αναφορά να κάνω, κύριε πρόεδρε, σε
αυτό το σημείο. Εκείνη την αναφορά που βρίσκει κανένας, άμα α
νοίξει το πιο στοιχειώδες εγχειρίδιο πολιτικής εγκυκλοπαίδειας,
όπου επιχειρεί το αντίστοιχο λήμμα να προσδιορίσει το πραγματι
κό περιεχόμενο της έννοιας δημοκρατία:
«Η δημοκρατία δεν δημιουργείται από κανένα γραπτό κείμενο,
λέει ένας Γάλλος δημοσιολόγος σε μια πολιτική εγκυκλοπαίδεια
εύχρηστη και με πάρα πολύ καίριες διατυπώσεις. Η δημοκρατία
δεν δημιουργείται από κανένα γραπτό κείμενο. Αν, προτού να
μπει στην νομοθεσία, δεν είναι ένας τρόπος και μια θέληση ζωής,
μια μορφή της κοινής ηθικής, ενσαρκωμένη στην καθημερινή στά
ση της κοινότητας των ανθρώπων, τότε δεν αντιπροσωπεύει τίπο
τε άλλο, παρά μια απάτη της εξουσίας».
Και στο όνομα αυτής της απατηλής προβολής των δημοκρατι
κών επιχειρημάτων, στο όνομα αυτών των πλαστών ειδώλων της
δημοκρατικής πραγματικότητας, που φτιάξαμε με μια καταχρη
στική συμπεριφορά, εξαπατάμε και εξαπατήσαμε και φοβάμαι ότι
θα εξαπατάμε και στο μέλλον αυτόν τον τόπο.
Υπάρχει κάτι ακόμη, κύριε πρόεδρε, το οποίον είμαι υποχρεω
μένος να πω, ως τελευταία δυσχέρεια, την οποία αισθάνθηκα στην
προσπάθεια που εγώ έκανα αντιμετώπισης της συγκεκριμένης υποθέσεως. Βρέθηκε, κύριε πρόεδρε, το Δικαστήριό σας, βρέθηκαν
τα πρόσωπα των δικαστών, τα πρόσωπα των κατηγόρων, βρέθη
καν πολλοί εν πάση περιπτώσει, ας μην τους ονοματίζουμε και ας
αην τους προσδιορίζουμε, στο στόχαστρο πολύμορφων και ποικι
λώνυμων επιθέσεων. Πλανόδιοι υβριστές, περιφερόμενοι σχολια
στές, οι οποίοι με αφορμή την δίκη και την στάση συγκεκριμένων
παραγόντων σε αυτήν την δίκη, βρήκαν επιτέλους το πραγματικό
τους ταλέντο. Και επιδόθηκαν στην άσκησή του, προκειμένου να
λοιδωρήσουν, να βρίσουν, να απειλήσουν, δήθεν να συμβουλεύ
σουν, να υπαινιχθούν, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ζοφερή εικό
να, γύρω από όλη αυτή την αφόρητη και πρωτοφανή κατάσταση.
Κύριε πρόεδρε, και για να μην αναφέρομαι μονάχα στο ηθικό και
υπαρξιακό επίπεδο, την παράνομη και αντισυνταγματική κατά
σταση. Πού έχει ακουστεί; Σε ποια χώρα του κόσμου; Απ^ ποιο
δημοκρατικό σύνταγμα προβλέπεται αυτή η πρακτική να συνέρχε
ται το προβλεπόμενο από το σύνταγμα και την συνταγματική δη
μοκρατική νομιμότητα δικαστήριο, και να περικυκλώνεται, να
λοιδωρείται ή να καταργείται έτσι, ώστε να μην ακουστεί.

κασίες δημοσίων σχέσεων, πολιτικής προβολής ή κομματικής εκ
μετάλλευσης;
Να το πούμε. Να το πούμε και να αναλάβουν όλοι την ευθύνη:
να πάνε και να το διδάξουν. Εδώ είναι η ουσιαστική αλλοίωση
των θεσμών του πολιτεύματος. Εδώ εκφυλίζεται η συνταγματική
νομιμότητα. Εδώ παραχαράσεται η συνταγματική πραγματικό
τητα. Εδώ αλλοιώνονται οι νοοτροπίες και οι πρακτικές. Εδώ δημιουργούνται οι νοσογόνες εστίες και από εδώ απελευθερώνονται
τα διαβρωτικά εκείνα συμπτώματα, που κατάντησαν την δημο
κρατία και την θεσμική πραγματικότητα της χώρας, όπως έδειξε
η υπόθεση Κοσκωτά, ανάπηρη. Γιατί αυτό έδειξε η υπόθεση Κοσκωτά.
Είμαι λοιπόν υποχρεωμένος, κύριε πρόεδρε, να προσπεράσω ό
λα αυτά, που αποτέλεσαν περιεχόμενο των εναντίον μου επιθέσε
ων. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ άλλο.

Θα ήθελα μονάχα από αυτήν την θέση να πω και επιτρέψτε μου
αυτό τον προσωπικό τόνο, σε όλους εκείνους που ασχολήθηκαν με
την μάνα μου και τον πατέρα μου, σε όλους εκείνους που ασχολή
θηκαν με την γυναίκα μου και τα παιδιά μου, σε όλους εκείνους
που ασχολήθηκαν με τις υποθέσεις μου και με την πολιτική μου
σταδιοδρομία, σε όλους εκείνους που έψαχναν στις φορολογικές
εκκρεμότητες να βρουν αν υπάρχω, σε όλους εκείνους που έπαιρ
ναν τις δηλώσεις μου περί πόθεν έσχες από την Βουλή, σε όλους ε
κείνους που απειλούσαν κι έβριζαν, σε όλους εκείνους που έδειξαν
ποιο είναι το πραγματικό περιεχόμενο της δημοκρατικής τους α
γωγής και της δημοκρατικής τους παιδείας, θα ήθελα να πω από
αυτή την θέση και για μια μόνο στιγμή, ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Τους ευχαριστώ απέραντα, γιατί έδειξαν πόσο δύσκολο και ε
νοχλητικό είναι να θέλεις να κάνεις το καθήκον σου. Τους ευχαρι
στώ απέραντα, γιατί έδειξαν πόσο πραγματικά επιβεβαιώνεται
στην πράξη, η ουσία της δημοκρατικής παιδείας και της δημοκρα
τικής συμπεριφοράς.
Και τους παρακαλώ να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο. Να εξαν
τλήσουν τα όρια αυτής της μεθοδολογίας κι αυτής της πρακτικής
μέχρι τέλους. Γιατί ταυτόχρονα θα δίνουν και σε εμένα την δυνα
τότητα, να εξαντλήσω μέχρι τέλους τα δικά μου όρια, αυτής της
συγκεκριμένης στάσης ζωής. Που όποια κι αν είναι, όπως κι αν
κρίνεται, εκφράζει εκείνο που εγώ πιστεύω.
Και να πω κάτι ακόμα: «Ο καθείς και τα όπλα του» όπως λέει
κι ο ποιητής, σε αυτό τον κόσμο. Και δεν με ενδιαφέρει αν είναι
μικρός ή μεγάλος ο κόσμος. Ο καθείς και τα όπλα του. Και την ε
πιλογή την κάνει ο καθένας.
Κύριε πρόεδρε, παρακολουθώντας αυτήν την συγκεκριμένη δια
δικασία, που ήρθε να προστεθεί μετά από τον δημοσιογραφικό και
πολιτικό θόρυβο από το 1986 τουλάχιστον και μετά γύρω από
αυτή την υπόθεση, αισθάνομαι έναν αυθόρμητο τρόπο να αντιδράσω.
Έχετε την εμπειρία της εμφάνισης όλων των συγκεκριμένων
«ΟΙ ΕΤΥ Μ Η ΓΟ ΡΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΚΑΛΟΠ;»
Φαινόμενα πρωτοφανή. Είναι ποτέ δυνατό να διδαχτούν αυτα, μαρτύρων, της ανάπτυξης των επιχειρημάτων τους, του τρόπου
ως περιεχόμενο του συνταγματικού δικαίου; Ό τι το Δικαστήριο με τυν οποίον κατέθεσαν, της ουσίας στην οποία αναφέρθηκαν. Ε
το αγνοούμε και δεν παρακολουθούμε την δίκη, αλλά κάνουμε την τσι όπως και εγώ τους έχω νοερά μπροστά μου κι όταν τους παρα
δίκη έξω; Αυτό είναι το περιεχόμενο του συνταγματικού δικαίου, κολουθούσα, κάνοντας τις αναγωγές και στα προηγούμενα χρό
νια, προβληματιζόμουν και αναρωτιέμαι:
που θα διδάξουν οι καθηγητές του συνταγματικού;

Και αυτό είναι το περιεχόμενο του ποινικού δικαίου και της
ΑΠΟΥΣΑ Η Ν ΤΡΟ Π Η ;
ποινικής δικονομίας, που θα διδάξουν οι καθηγητές του ποινικού
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, δεν υπάρχει κανένας σε ετούτο
δικαίου, ot νομοδιδάσκαλοι; Ό τι οι ετυμηγορίες των δικαστικών
τον τόπο, που να ντρέπεται για το σκάνδαλο Κοσκωτά; Τελικά
αποφάσεων βγαίνουν με τα γκάλοπ των σφυγμομετρήσεων;
Ό τι η ουσία της δικαστικής απόφασης, τεκμηριώνεται από την δεν υπάρχει κανένας σε αυτόν τον τόπο, που να αισθάνεται εκείνο
βοή της κοινής γνώμης; Και ότι σε τελευταία ανάλυση οι διαδι του λέγαν οι αρχαίοι αισχύνη, για το κατάντημα του δημόσιου
κασίες απονομής της δικαιοσύνης, υποκαθίστανται από τις διαδι :·.ου: Οργή ή έστω ενόχληση;
Πλο·. λοιπόν, όλοι έχουν κάνει καλά την δουλειά τους; Ολοι
κασίες απονομής της δικαιοσύνης, υποκαθίστανται από τις διαδι
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«ΤΙΣ Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΕ Σ ΔΙΑ Φ Θ ΕΙΡΟ Υ Ν ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ»
Αλλά να πούμε πολύ απλά, ότι οι κοινωνίες δεν διαφθείρονται
μόνες τους. Τις κοινωνίες τις διαφθείρουν οι σκανδαλοποιές πρα
κτικές των ποικιλώνυμων εξουσιών. Τις κοινωνίες τις διαβρώνουν
οι μέθοδοι εκείνες, μέσα από τις οποίες διαμορφώνονται άλλοι
κώδικες αξιών και άλλες κοινωνικές προτεραιότητες.
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Από τον Κοσκωτά, μέχρι τον διοικητή της τράπεζας της Κλλάδας. Από τον πρώην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικράτειας
και Υπουργό Δικαιοσύνης, μέχρι τον απλό υπάλληλο της ΙΙυλεοδομίας. Από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου ή τους καθηγητές
του Πανεπιστημίου, μέχρι τους επί δεκαετίες Υπουργούς.
Ολοι έχουν κάνει καλά την δουλειά τους. Κάπου απλώς παρασύρθηκαν. Κάπου δεν κατάλαβαν, κάπου βρέθηκαν ανυποψίαστοι,
κάπου εκ των υστέρων συνειδητοποίησαν κάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει, όλοι έχουν κάνει καλά την δουλειά τους.
Κι έτσι εδώ στο Δικαστήριο, αντί να έχουμε μια διαδικασία α 
νάδειξης της πραγματικής αλήθειας, έχουμε μια τελετουργία του
παιχνιδιού της αλήθειας. Και συμβαίνει πράγματι πολλές φορές
στα Ποινικά Δικαστήρια, όπως μου είπε σε σχετική ερώτηση ο
μάρτυρας ο κύριος Μαντζουράνης: τι διαμαρτύρεστε κύριε; έτσι
δεν γίνεται στις ποινικές δίκες;
Ναι, είναι κι αυτό μια πραγματικότητα στρεβλωτική και παρα
μορφωτική, το ότι αντιμετωπίζουμε τα δικαστήρια σε κρίσιμες τέ
τοιες υποθέσεις, περισσότερο σαν χώρο του παιχνιδιού της αλή
θειας κι όχι της διερεύνησης της αλήθειας.
Έτσι λοιπόν, κύριε πρόεδρε και κύριοι δικαστές, αν όλοι έχουν
κάνει καλά την δουλειά τους, από αυτούς που συγχρωτίστηκαν
στους ίδιους χώρους, με εκείνους τους δημιουργικούς και διαμορφωτικούς του σκανδάλου συντελεστές, οι μόνοι που δεν έχουν κά
νει καλά την δουλειά τους είναι οι Έλληνες δικαστές. Γιατί εκλήθηκαν σύμφωνα με τον νόμο και το σύνταγμα να δικάσουν και πή
ραν σοβαρά το καθήκον τους. Ναι. Οι μόνοι που δεν έχουν κάνει
καλά την δουλειά τους, είναι οι Έλληνες δικαστές. Γιατί αυτοί
κλήθηκαν να δουν τι πράγματι υπάρχει ποινικά αξιόλογο, από ε
κείνα που η Βουλή, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας και της νο
μοθετικής εξουσίας, τους έστειλε. Οι μόνοι οι οποίοι πρέπει να κατέβουν από την έδρα και να αποχωρήσουν γιατί το αξιώνουν από
τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και από τις στήλες των εφημερίδων
νομοδιδάσκαλοι ή πολιτικοί, που έχουν θητεύσει στην δημοκρατι
κή προσπάθεια αυτού του τόπου, είναι οι Έλληνες δικαστές. Και
κοντά στους Έλληνες δικαστές, ο μόνος ένοχος είναι η Ελληνική
κοινωνία. Αυτή φταίει που δημιουργήθηκε κι ανέχτηκε το σκάν
δαλο. Είναι μια άλλη καινοφανής θεωρία, που αναπτύχθηκε, κύ
ριε πρόεδρε. Θεωρία από αυτές που φτιάχνουν ψευδή συνείδηση,
για να την εκμεταλλεύονται.

Είναι λοιπόν, κύριε πρόεδρε, αναγκαίο να πούμε ότι, συνολικά
αποτιμώντας την μέχρι σήμερα πορεία αυτής της υποθέσεως μέσα
κι έξω από το Δικαστήριο, από τότε που έγινε, μέχρι τώρα που
κρισιολογείται ποινικά, τον απλό πολίτη που δεν τον ενδιαφέρει
να είναι καταναλωτής, οπαδός και φίλαθλος, τον απλό πολίτη τον
διακατέχει μονάχα ένα συναίσθημα: της ηθικής απελπισίας.
Μια υπόθεση που έπρεπε να συγκλονίσει, τραβολογιέται με τέ
τοιο τρόπο, ώστε πραγματικά να συγκαλύπτονται οι πραγματικές
της διαστάσεις και η ουσία της. Ηθική απελπισία είναι το συναί
σθημα που αποκομίζει ο πολίτης, αν θέλει να κάνει αυτή την στιγ
μή συνολική αποτίμηση, της συγκεκριμένης υποθέσεως.
Ό μω ς, κύριε πρόεδρε και κύριοι δικαστές, αυτή η υπόθεση έτσι
όπως διαμορφώθηκε και που δεν θα τελειώσει με την απόφαση του
Δικαστηρίου σας, γιατί κι άλλα θα αποκαλύπτονται κι άλλα θα
εκδικάζονται κι άλλα θα συζητιούνται, εφόσον συνεχίζεται αυτή η
μέθοδος ως επιτυχής μέθοδος πολιτικής και κοινωνικής δράσης,
όταν μπαίνουν μπροστά στα μάτια όλων μας κορυφαία θέματα ορ
γάνωσης και λειτουργίας της δημοκρατικής μας πολιτείας και των
θεσμών της, αυτή η υπόθεση αποκαλύπτει και κάτι άλλο.
Κοντά στην ηθική απελπισία που αισθάνεται καθένας αποτι
μώντας την συνολική πορεία αυτής της υποθέσεως, αισθάνεται
συμπληρωματικά και ένα πρόσθετο αίσθημα μιας πολιτικής από
γνωσης. Τα σκάνδαλα πάντοτε αποτέλεσαν υλικό κομματικής και
πολιτικής διαμάχης. Ό ταν ο καθένας βρίσκεται στην αντιπολί
τευση, καταγγέλλει την κυβέρνηση. Κι όταν γίνεται κυβέρνηση
κάνει τα ίδια με τους άλλους... Ό λοι σκανδαλολογούν και σκαν
δαλίζονται, αλλά ποτέ δεν κινήθηκαν ουσιαστικά και με υπευθυνό
τητα διαδικασίες, οι οποίες πραγματικά θα αντιμετωπίσουν αυτές
τις φθοροποιές επιπτώσεις των σκανδάλων, αλλά και κυρίως κά
ποια στιγμή θα θελήσουν να δούνε γιατί γίνονται αυτά τα σκάνδα
λα. Γιατί είναι το σύμπτωμα που παρακολουθεί ως εκφυλιστική
έκφανση τον πολιτικό βίο της χώρας. Γιατί γίνονται επιτέλους
αυτά τα σκάνδαλα; Γιατί ποτέ αυτά τα σκάνδαλα δεν καθαρίζον
ται αποφασιστικά, όταν πρόκειται να ελεγχθούν σε κάποιο ανώτε
ρο επίπεδο της κοινωνικής καθημερινότητας, με την οποία ασχολείται η τακτική δικαιοσύνη;
Και γιατί επιτέλους μένουν αναλλοίωτοι επί δεκαετίες οι ίδιοι
θεσμοί, που παράγουν τα σκάνδαλα, αλλά ταυτόχρονα και συγ
καλύπτουν τα σκάνδαλα; Αυτοί οι αμαρτωλοί δεσμοί των άνομων
συμφερόντων, που δρούν μέσα σε μη εκσυγχρονισμένους και σε γερασμένους θεσμούς και δημιουργούν τα όποια φαινόμενα δημιουρ
γούν, καθυστέρησης και παρακμής.
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, μέσα από αυτήν την υπόθεση,
απότοκος αυτών των δύο συγκεκριμένων συναισθημάτων, της ηθι
κής απελπισίας και της πολιτικής απόγνωσης, είναι η διαπίστωση
ότι επιτέλους το κοινωνικό και θεσμικό περιεχόμενο της κάθαρσης
του δημοσίου βίου, είναι το μόνιμο και ανεκπλήρωτο αίτημα.
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υπήρξαν έξυπνοι ή αφελείς, που παρασύρθηκαν; Ολοι είναι ανυ
ποψίαστοι; Κανείς δεν αισθάνεται τούτη την ώρα, απευθυνόμενος
σε τούτο τον δόλιο τόπο να πει: Ντρεπόμαστε.
Κι αυτό το αίσθημα της ντροπής, να επιβάλει την αιδήμυνα σι
γή γύρω από ορισμένα πράγματα, για να μπορέσουμε πραγματι
κά σε συνθήκες νηφαλιότητας και διαλόγου, να τα ψάξουμε, να
αυτοπροσδιοριστούμε, μέσα από τις αδυναμίες του τρόπου οργά
νωσης και λειτουργίας του δημόσιου βίου της χώρας, να δούμε τα
όριά μας και τις ανεπάρκειές μας, τα λάθη μας, να δούμε ποο και
εμείς συμβάλλαμε στην διαμόρφωση όλης αυτής της χιονοστοιβάδας που κονιορτοποιεί τα πάντα και να προχωρήσουμε.
Απεναντίας, κύριε πρόεδρε, αποκόμισα το αίσθημα και ίσως να
είναι δική μου η ευθύνη, διότι το είδα από άλλη ίσως γωνία, ότι ό
λοι ήρθαν εδώ στο Δικαστήριό σας περίπου για να πουν, πως έ
χουν κάνει σωστά την δουλειά τους.

Είναι ο ουσιαστικός και λειτουργικός όρος για την υπέρβαση
αυτής της συγκεκριμένης σήψης, που μετακυλίεται από δεκαετία
σε δεκαετία και σωρεύει πεθαμένες δεκαετίες και αχρηστευμένες
γενιές στις ήδη άχρηστες από πριν, μέσα στην ίδια συγκεκριμένη
αδιέξοδη και ασφυκτική πραγματικότητα.
Καταντάμε, κύριε πρόεδρε, να βιώνουμε κάθε μέρα όλοι, από
όποια θέση και αν βρίσκεται ο καθένας μας, εκείνο που πολύ χα 
ρακτηριστικά είπε ο Ελύτης. Ό τι «πρόκειται για μια κατάσταση
παραμορφωτικής αρθρίτιδας, που εξαιτίας μιας μακράς και πολύ
χρονης πρακτικής, εκλαμβάνεται ως η μόνη φυσιολογική κατά
σταση».
Περίπου εκλαμβάνουμε ως την μόνη φυσιολογική κατάσταση,
την ύπαρξη μιας τέτοιας πραγματικότητας, από την οποία π ι
στεύω ότι πρέπει κάποτε να απομακρυνθούμε.
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Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, ο Κοσκωτάς κατά την ακροα
ματική διαδικασία είπε κάτι, που είναι δηλωτικό, που έχει αξία,
γιατί υπομνηματίζει αυτή την προηγούμενη κατάσταση που σας
περιέγραψα.

«ΣΤΗ Δ ΙΚ Η Κ ΡΙΝ Ο Ν ΤΑ Ι ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ»
Ό ταν ήρθε το 1979 στην Ελλάδα, σε ηλικία 25 χρονών κι άρ
χισε να ψάχνει να βρει τι θα κάνει και πώς θα σταδιοδρομήσει, ενετόπισε ως την μοναδική του αδυναμία, ότι του έλειπαν οι γνωρι
μίες. Και επεδόθη εις το κυνήγι απόκτησης των γνωριμιών.
Και πράγματι, σε αυτό το κυνήγι διέπρεψε, διότι και γνωριμίες
βρήκε και καλά τις βρήκε και μπόρεσε πραγματικά να βρει στο τέ
λος και εκείνο το οποίο ήθελε να προχωρήσει, από πλευράς των
δικών του επιχειρηματικών επιδιώξεων.
Είναι έτσι, κ. πρόεδρε και κύριοι δικαστές, αναγκαίο να επισημάνουμε ότι αυτή η λεγάμενη υπόθεση Κοσκωτά, το σκάνδαλο
της Τράπεζας Κρήτης, όπως κι αν το ονοματίσει καθένας, αποκτάει μια ξεχωριστή ένταξη στην κοινωνική πραγματικότητα, μια
ξεχωριστή αναφορά στις πολιτικές διεργασίες και μια ξεχωριστή
θέση στην πολιτική ιστορία του νεότερου βίου αυτής της χώρας.
Έ χει ειπωθεί πολλές φορές ότι μέσα από πολλές υποθέσεις κρί
σιμες, κρίνονται ουσιαστικότερα μεγέθη, πολύ σοβαρότερα από
την ενοχή ή την αθωότητα των προσώπων. Μέσα από δίκες κρίσι
μες, πολλές φορές κρίνεται και η ποιότητα των θεσμών και η πρα
κτική των μηχανισμών και η νοοτροπία των φορέων, που βρί
σκονται σύμφωνα με το σύνταγμα και τον νόμο στην θέση την δια
τεταγμένη της εξυπηρέτησης των δημοσίων συμφερόντων.
Είναι, κ. πρόεδρε, η υπόθεση Κοσκωτά, η ακτινογραφία της
διαφθοράς του δημόσιου βίου της χώρας. Και αυτόν τον χαρακτή
ρα της καμιά επιχειρηματολογία σκοπιμότητας, καμιά πολωτική
σύγχυση από εντάσεις ευκαιριακές δεν πρόκειται να τον απαλεί
ψει. Μέσα από την υπόθεση Κοσκωτά λειτουργεί ο μεγεθυντικός
φακός που καταδείχνει τις θεσμικές ανεπάρκειες, τις πολιτικές αλ
λυιώσεις, την κοινωνική διάβρωση και την ηθική έκπτωση που ε
πικρατεί, επιτρέψτε μου να πω, κατά την ανάπτυξη και δημιουρ
γία τέτοιων υποθέσεων στο θεσμικό επίπεδο της πολιτείας με τις
μοιραίες αντανακλάσεις τους, και στο κοινωνικό υπόβαθρο και
στην πολιτική δομή του τόπου.
Και είμαι υποχρεωμένος να τελειώσω σε αυτό το σημείο την
παρατήρησή μου αυτή, κ. πρόεδρε και κύριοι δικαστές, λέγοντας
ότι την στάση μας απέναντι σε τέτοια φαινόμενα την καθορίζουμε
και από τον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετωπίζουμε όταν δημιουργούνται, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο τα μεταχειρι
ζόμαστε όταν αποκαλυφθούν και όταν πρέπει να τα ερευνήσουμε.
Πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσουμε αυτή την υπόθεση ko
σκωτά. Πώς μας προεκυψε και με το βάρος της έπεσε πάνω σε μια
σαθρή και σάπια θεσμική πραγματικότητα και την βούλιαξε; V
πάρχει η μοιρολατρική άποψη της ιστορίας, την οποία υιοθετεί
και ο πρώην πρωθυπουργός ο κ. Παπανδρέου όταν λέει «Μας ε
τυχε το σκάνδαλο Κοσκωτά και έχουμε την πολιτική ευθύνη διότι
έτυχε στις μέρες μας». Αν τύχαινε στις μέρες κάποιου άλλου θα
είχαν τα ίδια συμπτώματα οι άλλοι. Η μοιρολατρική αυτή αντί
ληψη της ιστορίας είναι εκείνη η οποία πραγματικά απονευρώνει
την ουσιαστική αναζήτηση του πραγματικού περιεχομένου των ευ
θυνων και της σωστής κατάταξης των ευθυνών.
Εάν τα σκάνδαλα μας τυχαίνουν όπως τα φυσικά φαινόμενα, ε
άν είναι αποτέλεσμα του άσχημου καιρού που επικρατεί ή κά
ποιων ευκαιριακών κλιματολογικών συνθηκών, τότε πραγματικά
είναι εκτός της σφαίρας της ευθύνης. Είναι η μεταφυσική αντίληψη
της ευθύνης. Έχουμε ευθύνη αφού είμαστε άνθρωποι. Για κάτι θα
έχουμε ευθύνη, αφού υπάρχουμε. Δεν μιλάμε όμως για την μετα
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φυσική έννοια της ευθύνης, ούτε για την μοιρολατρική αντίληψη
των κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων. Το σκάνδαλο Κο
σκωτά δεν μας έτυχε ως φυσικό φαινόμενο. Το σκάνδαλο Κοσκω
τά δημιουργήθηκε ως προϊόν πολιτικών, οικονομικών και κοινω
νικών αιτίων, πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής δραστηριό
τητας, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων.
Και πρέπει κάποτε να ψάξουμε να βρούμε ποιοι είναι αυτοί οι πα
ραγωγοί μηχανισμοί της συγκεκριμένης υποθέσεως.
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, αναπτύχθηκαν κι άλλες θεω
ρίες. Αναπτύχθηκε η θεωρία της σατανικής δράσης ενός πανούρ
γου προσώπου. Ό ,τ ι έγινε ο Κοσκωτάς το έφτιαξε. Τους ξεγέλα
σε όλους, βρήκε τις τρύπες, βρήκε τους διαδρόμους τους κρυφούς
και μπόρεσε πράγματι, αετονύχης και έμπειρος, να κάνει αυτό το
ρεσάλτο στον δημόσιο βίο της χώρας και ως κουρσάρος πειρατής
να λεηλατήσει τα πάντα. Ο έξυπνος, ο πανούργος που προβάλλε
ται προς την ελληνική κοινωνία και με την διπλή όψη του
«Ιανού»: όχι μονάχα ο κατακριτέος, αλλά και το πρότυπο, που
καλό είναι ορισμένοι, στα περιθώρια της οικονομικής και κοινωνι
κής δράσης, να επιχειρήσουν να τον μιμηθούν.

«ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ Κ Α Ι ΑΠΑΤΕΩΝΑ»
Ε, όχι, κ. πρόεδρε και κύριοι δικαστές. Το σκάνδαλο της Τρά
πεζας Κρήτης και η υπόθεση Κοσκωτά δεν είναι αποτέλεσμα και
δημιούργημα της σατανικής δράσης ενός απατεώνα. Γιατί αυτό το
σκάνδαλο εμφανίζει μία ιδιοτυπία. Πάντοτε γίνονται σκάνδαλα,
πάντοτε γίνονταν, γίνονται και σήμερα και θα γίνονται και αύριο.
Σημασία έχει ποιοι μηχανισμοί υπάρχουν για να τα αποτρέ
πουν και ποιοι μηχανισμοί δραστηριοποιούνται για να τα ελέγ
χουν, και πώς από την συνδυασμένη δράση αυτών των αποτρεπτι
κών και των ελεγκτικών μηχανισμών προκύπτει στην κοινή συνεί
δηση ότι υπάρχει η πολιτική βούληση να γίνεται κοινωνικός έλεγ
χος και να υπάρχει χρηστή διαχείριση του δημοσίου συμφέροντος.
Το σκάνδαλο Κοσκωτά έχει μια άλλη ιδιοτυπία. Δεν πρόκειται
για δραστηριότητα που έγινε στα περιθώρια κάποιων δραστηριο
τήτων του κρατικού μηχανισμού. Πρόκειται για σκάνδαλο το ο
ποίο παρήχθη σε πολλές πλευρές του από την συναυτουργία του
κρατικού μηχανισμού με τον μηχανισμό του απατεώνα - δράστη.
Τπήρξε από κοινού δράση σε πάρα πολλούς τομείς και είναι η ι
διοτυπία του αυτή εκείνο το κρίσιμο χαρακτηριστικό το οποίο πρέ
πει πάλι να στοχαστούν, όσοι θέλουν, θεωρητικά ή πρακτικά, να
ασχολούνται με το εμπράγματο περιεχόμενο των πολιτικών α
ξιών της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας και της προ
κοπής.

Η ΘΕΩΡΙΑ Π Ε Ρ Ι ΞΕΝΩΝ Κ ΕΝ ΤΡΩ Ν
Κύριε πρόεδρε, υπάρχει και η άλλη θεωρία. Η άλλη θεωρία
που λέει ότι το σκάνδαλο Κοσκωτά δεν μας προέκυψε, δεν μας έ
τυχε, «δεν είναι το αποτέλεσμα μιας σατανικής δράσης ενός προ
σώπου», αλλά είναι το συνολικό άθροισμα δραστηριοτήτων υπο
νομευτικών κάποιων ύπουλων ξένων κέντρων, που επεδίωξαν μέ
σα από αυτή την δράση την πολιτική αποσταθεροποίηση και την
κοινωνική υπονόμευση της προοπτικής αυτού του τόπου. «Μην
ψάχνετε τώρα τον ατυχή τον Κοσκωτά και είναι μια άλλη διαδι
κασία αυτή, ελαχιστοποίησης του φαινομένου, τον ατυχή τον Κο
σκωτά με τα παιδιά τα πολλά και την γυναίκα την φτώχειά που
δεν έχει τώρα πού να ζήσει και πού να κοιμηθεί, που όλοι τον ε
κμεταλλεύτηκαν και όταν μπορούσαν να τον εκμεταλλευτούν ήταν
μέγας και τρανός αλλά τώρα που τον φοβούνται και δεν μπορούν
να τον αρμέξουν άλλο τον πετάνε σαν την τρίχα από το προζύμι
και δεν τον υπολογίζουν καθόλου». «Τον καημένο μην τον πιέζε
τε, ιδρώνει και κλαίει όταν βρίσκεται σε αδιέξοδο. Είναι ανάγκη

ΤΟ Κ ΡΑ Τ Ο Σ ΕΑΑΩ
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, για να τεκμηριωθεί αυτή η ά 
ποψη πιστεύω ότι πρέπει να ψάξουμε και να βρούμε το εύρος των
χώρων που αλώθηκαν, τον αριθμό και την σημασία των χώρων
της δημόσιας ζωής που αλώθηκαν. Πρέπει να βρούμε την διάρκεια
και τις μορφές αυτής της επιρροής. Πρέπει επιπρόσθετα να απο
κρυπτογραφήσουμε την αποτελεσματικότητα για κρίσιμες αποφά
σεις αυτής της επιρροής. Ή ταν μια διαμοσμητική σχέση που επεφύλασσε στον έναν και στον άλλον κοινωνικό αντίκρυσμα ή αναφε
ρόταν στον τρόπο διάθεσης δημοσίου χρήματος, υπεράσπισης ύπο-

(,,'s συμφερόντων η υπονόμευσης του δημοσίου συμφέροντος.
Και τότε θα καταλήξουμε, κ. πρόεδρε, σε μια λυπηρή διαπί
στωση. Δεν έμεινε τομέας του δημόσιου βίου και της κρατικής μη
χανής που να μην αλωθεί. Το τραπεζικό σύστημα, το ελεγκτικό
σύστημα με τους θεσμούς του, οι ορκωτοί λογιστές, η δημόσια
διοίκηση, η αστυνομία, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, στελέ
χη της εκτελεστικής εξουσίας, κομματικά στελέχη, παράγοντες
της εκκλησίας, στελέχη του νομικού συμβουλίου του κράτους,
στελέχη που τιμήθηκαν με ανώτατα αξιώματα και επίσης στελέχη
του Τύπου, στελέχη της αθλητικής ζωής, έτσι τουλάχιστον όπως
.τροέκυψε από την παρατακτική παράθεση των αποκαλύψεων.
Γιατί αν θελήσουμε να ψάξουμε ουσιαστικά θα οδηγηθούμε σε
εκείνο που αναμφισβήτητα προκύπτει, ότι ο Κοσκωτάς δρούσε συ
στηματικά και παράλληλα και η δράση αυτή διαμόρφωνε έναν
συγκροτημένο μηχανισμό, ο οποίος είχε ως στόχο την επιρροή
του δημοσίου τομέα ή κρίσιμων χώρων του δημοσίου τομέα και
την επιβολή κάποιων άλλων κριτηρίων στην λήψη των αποφάσε
ων διαχείρισης του δημοσίου τομέα.
Ό ταν λοιπόν, κ. πρόεδρε, αυτό το σκάνδαλο που δημιουργήθηκε από τέτοια παράλληλη δράση και εξευτέλισε μια ολόκληρη
πολιτεία γιατί αγόρασε και πούλησε κρίσιμα μεγέθη αυτής της
πολιτείας, όταν λοιπόν άρχισε αυτό το σκάνδαλο να σπάει και να
αποκαλύπτεται επιστρατεύθηκε μια άλλη μεθοδολογία. Μεθοδο
λογία η οποία κι αυτή αποσκοπούσε στην συγκάλυψη και τον απο
προσανατολισμό. «Το σκάνδαλο αυτό δεν πρέπει να εντυπωσιά
ζει, δεν πρέπει να ανησυχεί. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το χει
ριστούμε με διακριτικούς χειρισμούς έλεγαν υπουργοί και μεταξύ
των κατηγορουμένων. Προσοχή χρειάζεται, μη βιαστούμε. Γ ιατί
το σκάνδαλο αυτό δεν είναι έτσι όπως φαίνεται. Το φτιάχνουν κά
ποιοι για να φαίνεται έτσι. Και αυτοί οι οποίοι το φτιάχνουν έτσι
είναι οι εκδότες και τα αμαρτωλά συμφέροντά τους».
Έτσι λεγόταν. Στην καρδιά της περιόδου που οργανωνόταν
και άνοιγε σαν άνθος του κακού αυτό το σκάνδαλο, προς την ελ
ληνική κοινωνία δόθηκε για κατανάλωση η άποψη ότι είναι κατα
σκεύασμα του πολέμου των εκδοτών. «Μην ανησυχείτε, δεν προ
έρχεται από καμιά νοσηρή αιτία της ελληνικής πολιτείας ούτε από
καμιά άνομη δράση κανενός δημοσίου παράγοντα. Αβυσσαλέος
πόλεμος των εκδοτών είναι. Αυτοί οι εκδότες τα κάνουν διότι δεν
θέλουν να χάσουν το μονοπώλιο της επιρροής και της δύναμης που
έχουν». Και επιπρόσθετα, κ. πρόεδρε και κύριοι δικαστές, προ
στέθηκε στην συνέχεια και η άποψη της πολιτικής εκμετάλλευσης.
Κοντά στα συμφέροντα των εκδοτών που συνωμότησαν προστέθη
καν και τα άνομα συμφέροντα των πολιτικών αντιπάλων που θέ
λουν να επωφεληθούν. Κι έτσι αυτό το δίδυμο της συνωμοτικής
δράσης είναι δήθεν εκείνο που παρήγαγε το αποκρουστικό φαινό-
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να τον κατανοήσετε, διότι πίσω από τον Κοσκωτά ή γύρω από
τον Κοσκωτά έδρασαν οι υπονομευτικοί μηχανισμοί των ξένων
κέντρων και από αυτούς προκλήθηκε ό,τι προκλήθηκε».
Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή η επιχειρηματολογία, η ο
ποία ακούστηκε και στο δικαστήριό σας κατά κόρο, έχει ένα κατα
λυτικό απαντητικό επιχείρημα, στο οποίο εκείνοι που την προ
βάλλουν είναι υποχρεωμένοι να δώσουν πολύ πιο ουσιαστικότερη
απάντηση.
Εάν πράγματι ο Κοσκωτάς ήταν το επίλεκτο όργανο κάποιων
μυστικών μηχανισμών που εκπορεύτηκαν από ύποπτα ξένα κέν
τρα, τότε πώς επεκράτησε επί χρόνια; Γιατί τον στήριζαν επί χρό
νια; Γ ιατί δεν ανέκοπταν την δράση του επί χρόνια; Γ ιατί τον εναγκαλίζοντο επί χρόνια; Γ ιατί τον διευκόλυναν επί χρόνια; Γ ιατί
τον αναγνώριζαν επί χρόνια; Γιατί δεχόντουσαν την πλουσιοπά
ροχη εύνοια της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής του επιρ
ροής, τα διάφορα ποικιλώνυμα κέντρα των πολύμορφων κοινωνι
κοοικονομικών συσπειρώσεων; Γιατί;
Γιατί το 1987, που τουλάχιστον για πρώτη φορά με τον πιο ο
ρατό τρόπο έγινε φανερό ότι η περίπτωσή του πρέπει να εμβάλει
σε προβληματισμό, πρέπει να ενεργοποιήσει μηχανισμούς, πρέπει
να οδηγήσει στην εγκατάλειψη του πολιτικού εφησυχασμού έτσι
ώστε πραγματικά να ψάξουμε και να βρούμε περί τίνος πρόκειται,
δεν υπήρξε καμιά αντίδραση; Γ ιατί μετά την σύλληψή του στην Α 
μερική, μετά από όλη αυτή την διακωμώδηση της σχετικής διαδι
κασίας δεν βρέθηκε ένας που να θελήσει να ψάξει, που να θελήσει
να πάρει ένα χαρτί και να το στείλει στην δικαιοσύνη, που να θε
λήσει να επιβάλει κάποια κύρωση; Και κάτι ακόμα. Πώς εξηγεί
ται, λοιπόν, ότι όχι μονάχα αυτό τον πράκτορα που τον έκαψαν
το ’87 τα κέντρα που τον χρησιμοποιούσαν δεν τον αχρηστεύσα
με, αλλά απεναντίας από το ’87 και μετά του ανοίγουμε τον χ ώ 
ρο για να ανοίξει και την περπατησιά του; Του ανοίγουμε τον χ ώ 
ρο για να απλώσει και τα χέρια του, του προσφέρουμε και τα γρα
νάζια εκείνα μέσα από τα οποία θα μπορέσει η μηχανή του να δου
λέψει και να δώσει το συγκεκριμένο κακοποιό και εγκληματικό α
ποτέλεσμα.
Είναι λοιπόν αναγκαίο, κ. πρόεδρε, να πούμε ότι και αυτή η
θεωρία για την δράση υπονομευτικών κέντρων σε βάρος της δημο
κρατικής ομαλότητας του τόπου, με αποσταθεροποιητικούς στό
χους και αυτή η θεωρία δεν εξηγεί το φαινόμενο Κοσκωτά. Μ πο
ρεί να δίνει κάποιες τρέχουσες απαντήσεις και να δημιουργεί κά
ποια επιχειρήματα, αλλά δεν εξηγεί το φαινόμενο Κοσκωτά, για 
τί η πραγματική εξήγηση του φαινομένου Κοσκωτά μονάχα από
μια άποψη μπορεί να δοθεί.
Από την άποψη εκείνη που λέει υτι, δημιουργήθηκε αυτή η ι
στορία που επεφύλαξε τέτοια ταλαιπωρία στην ελληνική πολιτεία,
από την παράλληλη δράση παράλληλων συμφερόντων, μέσα και
έξω από την Τράπεζα Κρήτης, μέσα κι έξω από τον κρατικό μη
χανισμό, μέσα κι έξω από την εκτελεστική εξουσία, μέσα κι έξω
από όλους εκείνους τους τομείς που έχουν μεγάλη αξία για την ου
σιαστική προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

μενο του κοσκωτισμού. Αυτή ήταν η πολιτική τοποθέτηση για την
ευθύνη του σκανδάλου την οποία κανείς δεν θέλει να την αναλάβει
κι όλοι την αρνούνται σήμερα. Αυτή ήταν η πολιτική τοποθέτηση
εκείνων που είχαν αρμοδιότητα να αποφασίσουν τότε και προσπα
θούσαν να καλύψουν την στάση τους.
Γιατί γίνεται και κάτι άλλο, κ. πρόεδρε και κύριοι δικαστές. Επιχειρήθηκε εδώ, μέσα από αυτήν την μεθοδολογία της διάχυσης
των ευθυνών και του συμψηφισμού των ευθυνών η ακύρωση των
ευθυνών. «Φταίει η κοινωνία που ανέχτηκε, φταίνε οι εκδότες που
συνομώτησαν, τα κόμματα που δημιούργησαν όλη αυτή την αντι
παλότητα», φταίει ο ένας, ο άλλος, ο τρίτος, δεν φταίμε εμείς.
Αλλά ξέρετε σε κρίσιμα τέτοια θέματα εξαρτάται να ψάχνουμε να
βρούμε ποιοι είχαν την αποφασιστική αρμοδιότητα να ασκήσουν
την ευθύνη τους και δεν το έκαναν. Γιατί αυτοί φταίνε.
«Η ΕΥ Θ Υ Ν Η Ε ΙΝ Α Ι ΤΟΥ Π Α ΣΟ Κ »
Γ ιατί βέβαια δεν φταίει η μητέρα μου η συνταξιούχος, που έφυ
γαν όσα δισ. έφυγαν από το ταμείο της Τράπεζας Κρήτης. Φταίνε
εκείνοι που είχαν την εξουσία και την ευθύνη να αποφασίσουν ώστε
να μην φύγουν. Δεν φταίει ο απλός υπάλληλος που μπαίνει σε δυ
νητική αργία με την υπόνοια της άτακτης οικονομικής διαχείρι
σης, εάν βρεθεί κάπου σκάρτος. Οι αξιωματούχοι, κυβερνητικοί
και διοικητικοί, που άκουγαν τον κόσμο να βοά και εφησύχαζαν
και έψαχναν μέσα «από τας γραφάς και τους νόμους» να βρουν ε
κείνο που ήταν γνωστό ως δυνατότητα αντίδρασης που δήθεν δεν
μπορούσαν να αντιτάξουν.
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, τα λέω αυτά γιατί φτάσαμε σε
ένα πολύ αρνητικό σημείο που πρέπει να το καταγράψουμε. Φ τά
σαμε στο σημείο να ψηφιστεί ένας νόμος από την Βουλή ο οποίος
και τότε που προτάθηκε να ψηφιστεί συνάντησε αντιρρήσεις και
πολεμική. Και όμως ψηφίστηκε. Και από τότε χτυπήθηκε ως δια
βλητός. Και όμως ψηφίστηκε. Και εν πάση περιπτώσει εκείνο που
έχει σημασία, σύμφωνα με την κατηγορία που διατυπώθηκε, αυ
τός ο νόμος ήταν το προϊόν διαβλητών διαδικασιών που δεν περιποιούν τιμή στην δημοκρατική πραγματικότητα του τόπου. Και
μέχρι σήμερα για τις διαδικασίες οι οποίες οδήγησαν στην ψήφιση
αυτού του ύποπτου νόμου και στην λήψη ορισμένων αποφάσεων
δεν υπήρξε ποτέ η ανάληψη κάποιας ευθύνης. Μια ολόκληρη Βου
λή ψήφιζε πανηγυρικά, ενώ πίσω της άλλα γίνονταν. Ποτέ δεν ομολογήθηκαν οι συγκεκριμένοι τρόποι με τους οποίους συγκεκρι
μένα πρόσωπα με την δράση τους προκάλεσαν αυτό το οποίο προκάλεσαν. Έτσι λοιπόν με την δίδυμη αυτή θεωρία της συνωμοσίας
του Τύπου και των πολιτικών αντιπάλων παρατηρείται ένα φαι
νόμενο το οποίο κυριαρχεί στην πολιτική και κοινωνική πραγμα
τικότητα τότε, σχετικά με τις καταγγελίες για τον Κοσκωτά:
Αδιαφορία στις επικρίσεις. Απάντηση στις καταγγελίες με την
επίκληση διακριτικών χειρισμών που δεν θα ανατρέπουν ισορρο
πίες. Επιθετική πολιτική, υβριστική, στις αποκαλύψεις που γίνον
ταν. Αμφισβήτηση του κινήτρου εκείνων οι οποίοι διεμαρτύροντο
μέσα σε όλα τα κόμματα, μέσα σε όλους τους συνδικαλιστικούς
χώρους, μέσα σε όλους τους κοινωνικούς χώρους. Και πολλές φο
ρές ενεργητική αντεπίθεση για την απόκρουση αυτής της συγκε
κριμένης διαδικασίας αποκαλύψεων. Στην περίοδο των μεγάλων
αποκαλύψεων του Τύπου ο Τύπος έγινε ο αποδέκτης όλων εκεί
νων των διαδικασιών φορολογικών ελέγχων που κινητοποιήθη
καν από τον υπ. Οικονομικών. Ό ταν ο Τύπος φώναζε στάλθηκαν
τα συνεργεία του υπ. Οικονομικών να κάνουν διαχειριστικό έλεγ
χο στις εφημερίδες, για να βρουν οικονομικές και φορολογικές πα
ραβάσεις. Και στην πολιτική δυναμική όλοι ξέρουμε ποιο χαρα
κτήρα έχουν αυτές οι κινήσεις. Έτσι για να βάλουμε τα πράγματα
στην θέση τους και για να μην κάνουμε αφηρημένη επίκληση κά
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ποιων συγκεκριμένων ενεργειών: ο έλεγχος των συγκροτημάτων
του Τύπου δεν έγινε γιατί ο οποιοσδήποτε υπουργός των Οικονο
μικών θέλησε να τα βάλει με τα συγκροτήματα του Τύπου. Ο έ
λεγχος των συγκροτημάτων του Τύπου τότε έγινε γιατί τα συγ
κροτήματα του Τύπου φώναζαν για το σκάνδαλο Κοσκωτά και ή
ταν ο αντιπερισπασμός και η δυναμική απειλή, η οποία βέβαια και
δεν ανέστειλε την δημοσιογραφική κριτική που έγινε εκείνη την
περίοδο. Για μια ακόμα φορά η κριτική και η αντίσταση του Τύ
που, αντιμετωπίστηκε με την απειλητική τακτική της εξουσίας.
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, με αυτά τα δεδομένα, με αυτές
τις σκέψεις, την κοινωνική και λογική εδραίωση των οποίων πι
στεύω ότι όλοι μπορούμε να αποδεχτούμε, ανακύπτει ένα ερώτη
μα: ήταν η αναγκαιότητα της κάθαρσης κάποιο εφεύρημα που
διευκόλυνε την πλαστογράφηση του εκλογικού ανταγωνισμού ή ήταν ένα καθολικό αίτημα σε συνθήκες πλησμονής πια από συναισθήματα απελπισίας και αηδίας, οργής και δυσφορίας;
Ό ταν το 1989 προχωράνε οι πολιτικές εξελίξεις προς την εκλογική αναμέτρηση, το αίτημα της κάθαρσης κάποιοι το έκαναν
πλαστική σημαία ή το υιοθέτησαν ακριβώς γιατί είχε αντίκρυσμα
στην συνείδηση του απλού πολίτη; Και όταν τέτοια αιτήματα πη
γάζουν από την συνείδηση του απλού πολίτη, όταν έχουν κοινωνική και πολιτική εδραίωση τέτοια αιτήματα κανείς δεν μπορεί να
τα αγνοήσει. Ό λοι τα υιοθετούν και απλώς επιδίδονται μετά την
υιοθεσία τους στην προσπάθεια, είτε να τεχνουργήσουν διάφορες
παραλλαγές αυτού του αιτήματος επί του σώματος της κάθαρσης,
είτε να το φαλκιδεύσουν, να το ακρωτηριάσουν, να το υπονομεύ
σουν και να το εκμεταλλευθούν.
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι
σε εκείνη την περίοδο ήδη από τα τέλη του ’88 όταν άρχισε ο ορυ
μαγδός πλέον των αποκαλύψεων και δεν υπήρχε συγκρατημός,
διότι και ο καθένας από εκείνους που ήταν συνένοχοι στις διαδικα
σίες προσπαθούσε να σωθεί με τον τρόπο που επέλεγε ο τότε πρω
θυπουργός Α. Παπανδρέου σε συνέντευξη την οποία δίδει στις
13/11/1988, απευθύνεται στους δημοσιογράφους και διά των δη
μοσιογράφων στην κοινή γνώμη και λέει: «Υπάρχει και ένα παλ
λαϊκό αίτημα της κάθαρσης. Θέλω να παράσχω την διαβεβαίωση
στον ελληνικό λαό ότι παρά τα συχνά γραφόμενα η κυβέρνηση
πράγματι κάνει κάθε τι δυνατό να ρίξει άπλετο φως σε αυτήν την
υπόθεση Κοσκωτά που απασχολεί τον τόπο μας τόσο καιρό».
Το κόμμα που κυβερνούσε βάζει ως προτεραιότητα χάριν του
παλλαϊκού αιτήματος την αναγκαιότητα της κάθαρσης. Την κάθαρση δεν την εφεύραν οι πολιτικοί αντίπαλοι και δεν την κατασκεύασαν τα πολιτικά παρασκήνια. Την κάθαρση την εξέφρασε
και την διατύπωσε η κοινωνική συνείδηση του απλού πολίτη. Και
όσοι θέλουν πράγματι να παρακάμψουν αυτήν την πραγματικότητα για μια ακόμα φορά πλαστογραφούν τον δυναμισμό και την ουσία της κοινωνικής πραγματικότητας και των πολιτικών εξελίξε
ων.
« Α ΙΤ Η Μ Α Τ Ω Ν Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν Η Κ Α Θ Α Ρ Σ Η »
Υπάρχει και κάτι ακόμη, κύριοι δικαστές. Οι εκλογές του
1989 γίνονται πράγματι με κοινό αίτημα την κάθαρση. Γιατί εί
ναι πια αφόρητο το βίωμα των αναθυμιάσεων από την αποκάλυψη
των σκανδάλων. Γ ιατί πλέον γίνεται η υπόθεση Κοσκωτά σαρκα
στικό ανέκδοτο, γίνεται καγχασμός στα χείλη του τελευταίου πο
λίτη και οι μόνοι οι οποίοι ψάχνονται και ψάχνουν είναι οι ταγοί
της πολιτείας.
Αυτή η αναντιστοιχία ανάμεσα στο επίπεδο συνειδητοποίησης
της κοινωνικής βάσης και της πολιτικής ηγεσίας ανοίγει ένα χά
σμα βαθύ μέσα στο οποίο γκρεμίζονται πολλά πράγματα, πολύ
σοβαρότερα απ’ ό,τι αφήνουν ot οποιεσδήποτε εκλογικές, κομμά-
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τικές ή προσωπικές αντιπαλότητες.
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, γ ι ’ αυτό έγινε παλλαϊκό αίτη
μα το αίτημα της κάθαρσης και κατά τον κ. Παπανδρέου. Γιατί
μονάχα όποιος το υιοθετούσε βρισκόταν σε γραμμή συμπόρευσης
προς τον προβληματισμό της κοινής γνώμης. K at μονάχα τότε
μπορούσε να έχει πρόσωπο για να απευθυνθεί στην ελληνική κοι
νωνία. Και δεν είναι τυχαίο ότι το αίτημα της κάθαρσης, αποτέλεσε περιεχόμενο πολιτικής θέσης όλων των συγκεκριμένων κομ
μάτων εκείνης της περιόδου. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να επισημάνουμε ότι από τότε στο όνομα αυτού του σκεπτικού που προς το
δικαστήριό σας αναλύω για να πλαισιώσω την αξιολόγηση και την
ουσία της δικιάς μου προτάσεως στο καθαρά νομικό πεδίο, στο ό
νομα αυτού του σκεπτικού η κάθαρση δεν προβλήθηκε ως ο αφορισμός και το ξόρκι. Προβλήθηκε ως μια οδυνηρή διαδικασία αυτο
γνωσίας της πολιτικής και της πολιτείας. Ως μια οδυνηρή διαδι
κασία κοινωνικής δοκιμασίας των θεσμών και των αποφάσεων,
ως μια πράγματι σύνθετη διαδικασία ανάδειξης καινούριων απο
φάσεων, αποφάσεων που θα οδηγούσαν σε τομές που θα άλλαζαν
κάποιες πρακτικές και κάποια δεδομένα, για να αυτοπροσδιοριστεί η ουσία της θεσμικής δημοκρατικής πραγματικότητας.
Έτσι, λοιπόν, έχει αξία να επισημάνουμε το θεσμικό και κοι
νωνικό περιεχόμενο της κάθαρσης. Σε αυτούς τους κρίσιμους το
μείς όπου αναπτύσσονται οι κρίσιμες για τον τόπο αποφάσεις, ό
που ενεργοποιούνται οι κρίσιμες για τον τόπο δραστηριότητες, α
πό αυτές τις αποφάσεις και από αυτές τις δραστηριότητες στον
κρίσιμο τομέα της πολιτικής διαχείρισης της εξουσίας, από αυτές
δημιουργείται το περιεχόμενο της πολιτικής ψυχολογίας, των πο
λιτικών ηθών και επιπρόσθετα των πολιτικών προτεραιοτήτων
που επικρατούν σε μια κοινωνία, αλλά και των ηθικών και κοινω
νικών όρων της πολιτικής.
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, φτάνουμε στο σημείο, vat, και
ας μην το ειρωνεύονται οι όποιοι ευκαιριακοί σχολιογράφοι από
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να υπάρχει ανυποληψία για τον δη
μόσιο βίο της χώρας. Και δεν είναι η ανυποληψία αυτή η έκφραση
της διαστροφής του πολίτη. Είναι η είσπραξη και το αποτέλεσμα
της πρακτικής του δημοσίου βίου. Ό ταν φτάνουμε στο σημείο να
λοιδωρούνται οι πολιτικές διαδικασίες, με το ότι όλοι τα ίδια κά
νουν και γΓ αυτόν τον λόγο υπάρχει και μια διαδικασία αλληλεγ
γύης μεταξύ τους για την συγκάλυψη ορισμένων ενοχλητικών
πλευρών της δράσης τους, όταν φτάνουμε στο σημείο να αναφέρονται εκείνα τα οποία αναφέρονται ότι οι πολιτικοί είναι εξαρτη
μένοι και μόνο μέσα από τα αθέατα κέντρα παίρνονται οι αποφά
σεις και προωθούνται κάθε φορά, τότε δεν πρέπει πραγματικά και
ουσιαστικά αυτές τις διαπιστώσεις να τις αναλύσουμε και να τις υ
πηρετήσουμε, λαβαίνοντας τις αντίστοιχες πολιτικές αποφάσεις,
που θα αλλάξουν θεσμούς, πρακτικές και θα εγκαταλείψουν κομ
ματικούς πατριωτισμούς και ανταγωνισμούς, σαν αυτούς οι οποίοι
πολώνουν τον κόσμο;

«ΑΝΟΧΥΡΩΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
Θα πρέπει λοιπόν, να πούμε ότι είναι ανάγκη, αν θέλουμε
πράγματι να μην είμαστε ανιστόρητοι, έστω και μετά την οδυνηρή
αυτήν εμπειρία να καταλήξουμε κάποτε στην λήψη κάποιων μέ
τρων για τον τρόπο διαχείρισης των δημοσίων δαπανών, για τον
τρόπο ανάθεσης των δημοσίων έργων, για τον τρόπο χορήγησης
των προμηθειών για τον εξοπλισμό του Δημοσίου, για τον τρόπο
ελέγχου των αποφάσεων που παίρνονται σε διάφορα τεχνοκρατιχά αθέατα κέντρα ή σε διάφορα πολιτικά περιβάλλοντα. Τέτοιες
θεσμικές μεταρρυθμίσεις είναι εκείνες, οι οποίες, πράγματι, μπο
ρούν να οδηγήσουν στο να μην έχουμε το οδυνηρό βίωμα να βρε
θούμε κάποτε στην ίδια κατάσταση που βρεθήκαμε με το σκάνδα

λο Κοσκωτά. Γιατί με το σκάνδαλο Κοσκωτά βρεθήκαμε στην θέ
ση μιας ανοχύρωτης πολιτείας και μιας ανίσχυρης πολιτικής. Με
τά το σκάνδαλο Κοσκωτά ας μην βρεθούμε ποτέ στην ίδια θέση,
αρκεί πραγματικά να ληφθούν εκείνα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων.
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, η αναγκαιότητα της κάθαρσης,
το παλλαϊκό αίτημα της κάθαρσης εάν θέλουμε αυτά που λέμε να
μας δεσμεύουν, υλοποιείται με κάποιες διαδικασίες. Αντιμετωπί
ζεται με τις υφιστάμενες λειτουργίες από πλευράς συνταγματικής
νομιμότητας, αν θέλουμε πράγματι να μην είναι κούφιος λόγος
που κάποια στιγμή θα ξεθυμάνει, σύνθημα που ρίχνεται στην ε
κλογική αγορά για κατανάλωση με περιτύλιγμα μιας χρήσης, όσο
διαρκεί και η προεκλογική περίοδος. Αν λοιπόν το αίτημα της κά
θαρσης είναι παλλαϊκό αίτημα και έχει αυτή την εδραίωση την
κοινωνική και την πολιτική, πρέπει να δραστηριοποιηθούν αμέσως
οι διαδικασίες και οι θεσμοί που μπορούν να το αντιμετωπίσουν.
Δραστηριοποιήθηκε αμέσως το ελεγκτικό σύστημα ή εμφανίζει
τις όποιες αδρανείς ανακυκλούμενες διαδικασίες, κάποιας λογιστι
κής γραφειοκρατικής πρακτικής, μέσα από την οποία η ουσία δια
φεύγει και προωθείται πράγματι η άνομη δράση;
Ενεργοποιήθηκε αμέσως η εκτελεστική εξουσία; Το μεγαλύτε
ρο οικονομικό και κοινωνικό και ηθικό και πολιτικό σκάνδαλο δεν
γίνεται στην αυλή του γείτονα. Στο κέντρο της πολιτικής πραγ
ματικότητας βλασταίνει. Οι βραχίονές του αγγίζουν τομείς εξου
σίας. Οι εναγκαλισμοί του αχρηστεύουν και διασύρουν φορείς δύ
ναμης.
Ενεργοποιήθηκε κανείς από αυτούς τους μηχανισμούς της εκτε
λεστικής εξουσίας; Ενεργοποιήθηκε κανείς από τους άλλους μη
χανισμούς ενημέρωσης, διαφώτισης, έτσι ώστε πράγματι να αντιμετωπισθει η ανακοπή αυτού του συγκεκριμένου κακού;
Και το σοβαρότερο κύριοι δικαστές, θελήσαμε να την στείλουμε
την υπόθεση στην δικαιοσύνη όπως έπρεπε να την στείλουμε; Η
στην δικαιοσύνη η υπόθεση έφτασε επ’ ευκαιρία πρωτοβουλίας την
οποία πήρε συγκεκριμένος δικαστικός λειτουργός, ο κ. Τσεβάς, α 
ναθέτοντας στον κ. Κουβέλη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτα
σης;
Γ ιατί εδώ οφείλουμε και κάτι άλλο να πούμε. Στην δικαιοσύνη
δεν στέλνουμε ως πολιτική εξουσία τις αδύναμες πλευρές της πολι
τικής ζωής για να τις τακτοποιήσει η δικαιοσύνη. Δεν μεταθέτου
με τις ευθύνες στην δικαιοσύνη. Δεν χρησιμοποιούμε την δικαιο
σύνη ως άλλοθι ότι εγώ τα έστειλα στην δικαιοσύνη και έπλυνα τα
χέρια μου, για όλα τα στραβά και ύποπτα.
Μιλάμε για την συγκεκριμένη ανάληψη ευθύνης από πλευράς ε
κτελεστικής εξουσίας ώστε να υποβάλει τα συγκεκριμένα εκείνα
σκάνδαλα στις διαδικασίες δικαστικής έρευνας.
Άρχισε, πάντως, έστω επ’ ευκαιρία, η υπόθεση αυτή της δικα
στικής έρευνας με βάση όλα αυτά τα οποία είχαν δημοσιευθεί. Και
οδηγήθηκε η υπόθεση στην αποκάλυψη, κατά την άποψη του ει
σαγγελέα που έκανε την προκαταρκτική εξέταση, κάποιων κρίσι
μων παρατηρήσεων που ενετάσσοντο στο υλικό που προσφέρονται
για ποινική αξιολόγηση. Αξιοποιήθηκε αυτό από πλευράς πολι
τείας; Άλλαξε η στάση από πλευράς κυβερνητικής και εκτελεστι
κής εξουσίας, η στάση θέασης του σκανδάλου Κοσκωτά; Η μή
πως μέσα από διοικητικούς μηχανισμούς επιχειρήθηκε πάλι η ίδια
διαδικασία της υποβάθμισης του ελέγχου, της αποδυνάμωσης,
της χειραγώγησης, της εκτόνωσης;
Έτσι λοιπόν, κ. πρόεδρε και κύριοι δικαστές, η δικαιοσύνη που
χτυπιέται σήμερα, σε άλλες περιόδους χρησιμοποιείται ως άλλοθι
και σε άλλες περιόδους χρησιμοποιείται ως καταφυγή. Δεν είναι
πρόβλημα της δικαιοσύνης κ. πρόεδρε και κύριοι δικαστές αυτή η
διφορούμενη στάση. Είναι πρόβλημα της πολιτικής και εκτελεστι
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πού να συνεντευξιαστούν και τι να ανακοινώσουν, αυτή, λοιπόν, η
κής εξουσίας που επιλέγει κάθε φορά έναντι της δικαιοσύνης την
θέση που ανακοινώθηκε τότε αντικρούστηκε κατηγορηματικά με
θέση που την βολεύει. Και οφείλει η εκτελεστική εξουσία αντί να
δηλώσεις του κ. Μαγκάκη, του κ. Βενιζέλου και άλλων οι οποίοι
επιλέγει κάθε φορά κατά περίσταση την στάση από την οποία βλέ
είπαν ότι «σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει Έλληνες δικαστές να
πει και θέλει την δικαιοσύνη, να σεβαστεί την ανεξάρτητη λειτουρ
γία της δικαιοσύνης, να σεβαστεί την ανεξαρτησία των λειτουρ αφήσετε την ανάκριση, γιατί αυτή η διαδικασία προβάλλεται μόνο
και μόνο ως διαδικασία συγκάλυψης του συγκεκριμένου σκανδά
γών της και να κατοχυρώσει εκείνους τους θεσμούς, μέσα από
λου». «Οφείλετε, να συνεχίσετε την ανάκριση, αντισταθείτε, Έλ
τους οποίους θα εκφράζεται η συνείδηση των Ελλήνων δικαστών
ληνες δικαστές» έλεγε ο κ. Μαγκάκης, τότε, «διότι αυτή η μεθόκαι θα εμπεδώνεται και θα διαμορφώνεται το κοινό περί δικαίου
δευση προτείνεται για την ουσιαστική συγκάλυψη της υποθέ
αίσθημα. Και επιτρέψτε μου να πω αυτό. Γιατί όλα πια αντιμε
σεως». Ξέρετε, ανάμεσα στο τότε και στο τώρα, η ουσία της υπο
τωπίζονται με κενοφανείς θεωρίες. Υπάρχει η κενοφανής θεωρία
θέσεως δεν άλλαξε. Τα χαρακτηριστικά της υποθέσεως δεν άλλα
ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος θεσμός παρά μονάχα ο θεσμός του
ξαν. Το περιεχόμενο του σκανδάλου δεν άλλαξε. Οι επιπτώσεις
λαού και μονάχα ο θεσμός του λαού. Θεωρίες κ. πρόεδρε επιτρέψ
του σκανδάλου δεν άλλαξαν. Η ζημιά στον τόπο δεν άλλαξε. Ά λ
τε μου να πω, όχι μόνον ασαφείς και σκοτεινές, αλλά και με κα
λαξε η θέση από την οποία βλέπει τα πράγματα ο καθένας. Και
ταβολές και προεκτάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ ιστορικά επι
αυτές οι αλλαγές δεν είναι δημοκρατικές.
βαρυμένες, θεωρίες οι οποίες είναι πολιτικά επικίνδυνες και ιστο
ρικά έκθετες.
Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗ Σ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ
Δεν υπάρχει ο θεσμός του λαού για να αχρηστεύει, με τον τρό
πο με τον οποίο συμπεριφέρεται, όλους τους άλλους θεσμούς της
Επιτρέψτε μου να πω και κάτι, κ. πρόεδρε, το οποίο είναι α
οργανωμένης πολιτείας. Ακούστηκαν και τέτοιες απόψεις. Κύριε ναγκαίο να επισημάνω. Ως προς την νομιμότητα της παραπομπής
πρόεδρε ζούμε σε μια δημοκρατική κοινωνία, ζούμε σε μια ιστορι και την αναγκαιότητα της παραπομπής. Η αναγκαιότητα της πα
κή συγκυρία όπου στον διεθνή χώρο οι εξελίξεις έχουν κυρίως δρο ραπομπής έχει καταδειχτεί. Δεν μπορούσε ο πολιτικός κόσμος να
μολογηθεί πάνω σε έναν άξονα της διεύρυνσης των θεσμών της δη σιωπήσει. Θα χρεωνόταν στο όνομα της αλληλέγγυας ενοχής
μοκρατίας και των ελέγχων, του σεβασμού των δικαιωμάτων και
διαδικασίες συγκάλυψης και θα έδινε την χαριστική βολή στην η
της εμπράγματης καταξίωσης των πολιτικών αρχών και των κοι θική απελπισία και στην πολιτική απόγνωση, που διακατέχει τον
νωνικών ελευθεριών. Υπάρχει το σύνταγμα και οι νόμοι. Η λαϊκή
Έλληνα πολίτη. Έτσι, κινήθηκαν οι διαδικασίες; Στο πολιτικό
κυριαρχία εκφράζεται με την εκλογή της εκτελεστικής εξουσίας.
επίπεδο δεν με ενδιαφέρει η κριτική που έγινε, και η αντιπαράθεση
Και η εκτελεστική εξουσία λειτουργεί όπως προβλέπει το σύνταγ πολιτικών επιχειρημάτων για το κυβερνητικό σχήμα του καλο
μα και ot νόμοι. Αυτή είναι η δημοκρατική κατάκτηση στην αγω  καιριού του 1989. Δεν είναι αυτής της αίθουσας το εάν έτσι έπρεπε
νιστική ιστορία των κοινωνιών. Αυτή είναι η δημοκρατική κατά να γίνει ή αλλιώς. Ας γινόταν με όλα τα κόμματα. Εάν υπήρχε
κτηση στην ιστορική πορεία των ιδεών. Παλινδρομήσεις του τύ παλλαϊκό αίτημα, εάν δοκιμαζόταν στο σύνολό του ο δημόσιος
που σαν αυτές που ακούστηκαν είναι επικίνδυνες, ανιστόρητες και
βίος της χώρας, ας έδειχναν όλοι την ευθύνη να μπουν στις διαδι
αρδεύουν και αρδεύονται από πολύ νοσογόνες εστίες ενός παρελ κασίες αντιμετώπισης αυτής της κοινής πληγής. Γιατί η διαδικα
θόντος.
σία περί πολιτικής συνωμοσίας, η οποία οδήγησε σε παράνομες
Κύριε πρόεδρε με αυτή την έννοια, λοιπόν, όταν αποφασίζει η
παραπομπές έχει ένα καταλυτικό επιχείρημα απαντητικό: Η κυ
Βουλή να επιληφθεί του συγκεκριμένου ζητήματος, συνωμοτεί η
βερνητική πλειοψηφία εκείνης της Βουλής, μέχρι τον Ιούνιο του
Βουλή και συμπεριφέρεται με τρόπο τέτοιο ώστε να μην ικανο
1989, είχε συγκροτήσει εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή και
ποιείται το περί δικαίου αίσθημα, ή εκφράζει πραγματικά την θέ
είχε την ευθύνη να βγάλει απόφαση διά πορίσματος περί της τύχης
λησή της να υλοποιηθούν οι διαδικασίες, μέσα από τις οποίες, κα της υποθέσεως. Και δεν έβγαλε απόφαση και η υπόθεση έμεινε
τά τρόπο στοιχειωδώς συνεπή στο πολιτικό επίπεδο θα αντιμετω στο συρτάρι. Έ τσι το παλλαϊκό αίτημα περί αναγκαιότητας της
πιστούν τα εκκρεμή θέματα.
κάθαρσης, όπως έλεγε ο κ. Α. Παπανδρέου, για το οποίο η κυ
Έτσι, κ. πρόεδρε, οδηγηθήκαμε στην αναγκαιότητα της παρα βέρνηση διαβεβαίωνε τον ελληνικό λαό ότι παρά τα συχνά γραφό
πομπής της υποθέσεως στην δικαιοσύνη. Δεν προέκυψε ως προϊόν
μενα πρέπει να γίνει κάθε τι το δυνατό για να ριχτεί άπλετο φως,
πολιτικής συνωμοσίας η δικαστική παραπομπή της υποθέσεως.
έμεινε λόγος κενός, άταφο πτώμα. Το κάθε τι το δυνατό που έ
Είναι το επόμενο βήμα της στοιχειωδώς συνεπούς πορείας στην
πρεπε να γίνει ήταν, η εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή να
λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Εκτός αν τα λόγια τα λέ βγάλει πόρισμα, να παραπέμψει την υπόθεση ή να συγκροτήσει αμε για να κρυβόμαστε πίσω τους και μέσα τους, θεωρώντας ότι ο νακριτική επιτροπή, ή, αν δεν υπήρχε τέτοιο θέμα, 30 βουλευτές
κόσμος τα ακούει σήμερα και αύριο τα ξεχνάει.
του τότε κυβερνώντος κόμματος να καταθέσουν σύμφωνα με την
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές κατά την διάρκεια εκείνης της
διαδικασία της Βουλής σχετική πρόταση. Αν αναγνωρίζω ότι πρέ
περιόδου, αξίζει τον κόπο να το αναφέρω, υπήρξαν κάποιες απο πει να γίνει κάθε τι, για να καθαριστεί αυτό το σκάνδαλο, γιατί υ
καλύψεις του εκ των μαρτύρων εδώ και κατηγορουμένου σε άλλη
πάρχει παλλαϊκό αίτημα, ενεργώ αυτά που μπορώ να κάνω:
δίκη κ. Μαντζουράνη, που ενέπλεκαν πολιτικό πρόσωπο στην
Τριάντα βουλευτές, υποβάλλουν αίτηση για να κινηθεί η διαδικα
συγκεκριμένη υπόθεση. Και αμέσως διατυπώθηκε η πολιτική θέση
σία του νόμου περί ευθύνης και βγάζω πόρισμα στην εξεταστική
η οποία προβλήθηκε ως συγκεκριμένο πολιτικό αίτημα, μέσα και
των πραγμάτων επιτροπή.
έξω από την Βουλή, ότι μετά την εμπλοκή πολιτικού προσώπου
Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη, κύριε Πρόεδρε. Ειπώθηκε ότι
στο οποίο αναφέρεται η παράνομη δραστηριότητα πρέπει να στα δεν μπαίνουμε στις διαδικασίες, για λόγους πολιτικών εκτιμήσε
ματήσουν οι ανακρίσεις από τους εφέτες ανακριτές, και να επιληων διαφορετικών. Αυτό είναι σεβαστό. Έ τσι εκρίθη. Και ακο
φθεί, αμέσως, η Βουλή για να κινήσει τον νόμο περί ευθύνης υ λουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθήθηκε χωρίς την συμμετοχή
πουργών. Κάθε άλλη διαδικασία είναι αντισυνταγματική και πα  του ΠΑΣΟΚ.
Ομως, την απόφαση για την συγκρότηση του Ειδικού Δικα
ράνομη, αναφέρθηκε τότε.
Και αυτή την άποψη η οποία ακούστηκε από νομικούς που ό στηρίου, την πήραν όλα τα κόμματα. Ό λ α τα κόμματα κατέλη
ξαν στην απόφαση, ότι πρέπει να συγκροτηθεί Ειδικό Δικαστήριο,
πως τουλάχιστον ειπώθηκε εδώ είχαν ανάμειξη με αρκετούς από
για να ερευνήσει αυτά που έχουν προκόψει στο δικαστικό πεδίο
τους μάρτυρες λέγοντας, κατά καιρούς, σε διαφόρους τι να πουν,
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«Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ»
Τέτοιες θεσμικές διαστροφές και πολιτικές παραφθορές είναι
πάρα πολύ επικίνδυνες, κύριε πρόεδρε. Γιατί τελικά η δικαιοσύνη
δεν είναι μια διαδικασία μονάχα, που διεκπεραιώνει ιδιωτικά
συμφέροντα και διαιτητεύει σε προσωπικές αντιδικίες. Δικαιοσύνη
δεν είναι μονάχα ένας μηχανισμός εξουσίας για την προστασία της
έννομης τάξης και για τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμά
των και των πολιτικών ελευθεριών των πολιτών. Η δικαιοσύνη
πέρα από μοχλός και φορέας εξουσίας, πέρα από διαδικασία διαι
τησίας και διακανονισμού ιδιωτικών συμφερόντων, είναι και μια
κοινωνική λειτουργία που έχει ένα παιδαγωγικό, διαπλαστικό ρό
λο να επιτελέσει. Γ ιατί μέσα από την λειτουργία της διαμορφώνε
ται το περιεχόμενο ζωής που έχουν ορισμένες αξίες. Δεν είναι αφηρημένες ηθικολογικές έννοιες οι αξίες ζωής. Ούτε οι αρχές της
πολιτικής ηθικής, ούτε οι δεσμεύσεις της κοινωνικής ευθύνης. Έ 
χουν ουσιαστικό περιεχόμενο ζωής. Και το περιεχόμενο ζωής το
διαπλάθει και το ιεραρχεί μέσα από την λειτουργία της και η δι
καιοσύνη, ως κοινωνική λειτουργία έκφρασης του περιεχομένου
ζωής, που έχει κάθε φορά η κοινωνική συνείδηση.
Έτσι λοιπόν, είναι εύκολο να αντιμετωπίζουμε την δικαιοσύνη
μονάχα ως μηχανισμό. Και είναι ωραίο να καθορίζουμε την στά
ση μας απέναντι σε αυτούς τους θεσμούς, ανάλογα από την θέση
στην οποία βρισκόμαστε. Ό τα ν είμαστε σε θέση εξουσίας, να την
έχουμε διαθέσιμη ή να προσπαθούμε να την επηρεάσουμε ή να θέ
λουμε να την περιχαρακώσουμε με τις διαδικασίες διαμόρφωσης
και οργάνωσης των εσωτερικών της λειτουργιών. Ό ταν είμαστε
στην αντιπολίτευση, να χρησιμοποιούμε τα αντίθετα επιχειρήμα
τα, προκειμένου να οδηγούμαστε στην άποψη: Δεν υπάρχει στην
Ελλάδα τίποτε άλλο, παρά μονάχα ο θεσμός του λαού. Και το
σύνταγμα και οι θεσμοί του, όλα, υποκύπτουν σε αυτή την αντίλη
ψη, άμορφα και άναρχα. Στο όνομα των προφητικών ορισμών,
διαστρέφεται όλη η δημοκρατική πορεία του τόπου και δημιουργούνται αυτές οι νοσηρές καταστάσεις, των οποίων έκφραση είναι
και το σκάνδαλο Κοσκωτά. Δεν είναι τυχαία έκφραση. Δεν προέκυψε, έτσι, επ’ ευκαιρία.
Κύριε πρόεδρε, αυτό που πρέπει να αντικρουστεί, κατά τρόπο
άμεσο και συγκεκριμένο κάθε τι που οι κομματικές προπαγάνδες
χαλκεύουν, ακριβώς για να μην δημιουργούνται οι εικόνες που
δημιουργούνται και οι εντυπώσεις που προκαλούνται, για να μην
διαμορφώνεται με έναν λόγο αυτή η ψευδής συνείδηση στον κό

σμο, για τόσο κρίσιμες υποθέσεις. Η ψευδής συνείδηση για το τι
σημαίνει συνταγματικά διαρθρωμένη και λειτουργούσα πολιτεία,
για το τι σημαίνει κοινωνία που ασκεί τα δικαιώματά της για έ
λεγχο, για το τι σημαίνει πολίτης, που δεν καλείται απλώς να
βλέπει ως θεατής, να καταναλώνει ως οπαδός και να ζητωκραυ
γάζει ως φίλαθλος ό,τι του λένε σε κάθε προεκλογική περίοδο. Ε 
άν θέλουμε πραγματικά, κύριε πρόεδρε και κύριοι δικαστές, μέσα
από όλη αυτή την εμπειρία, να μην διαμορφώνουμε στον κόσμο ε
ξακολουθητικά αυτήν την ψευδή συνείδηση για το πολιτικό γίγνε
σθαι και το κοινωνικό γίγνεσθαι, είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε εκείνα τα οποία και κατά την διάρκεια αυτής της δίκης
προέκυψαν.
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, το σκάνδαλο Κοσκωτά όπως
κι αν το ονομάσει κανένας, θα πάρει πολλές ονομασίες, η ιστορική
εκκρεμότητα αυτής της υποθέσεως θα διαρκέσει. Και στην πορεία
της ιστορικής της διαδρομής θα χρησιμοποιείται ολοένα και πιο
δραστικότερη ορολογία για να αναλύεται η καταστροφική της επί
δραση στην ζωή του τόπου. Αυτή λοιπόν η υπόθεση, το σκάνδαλο
της Τράπεζας Κρήτης, αποδείχθηκε και μετά την ακροαματική
διαδικασία, ότι εμφανίζει δυσχέρειες στην αντιμετώπισή της. Και
εμφανίζει δυσχέρειες, γιατί έχει σύνθετο χαρακτήρα.
Καλούμαστε εδώ εμείς να προτείνουμε προς το Δικαστήριό σας
κι εσείς να κρίνετε αποφασιστικά και κυρίαρχα, για τις νομικές εκ
βολές κάποιων συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, έτσι όπως προσ
διορίζονται στο κατηγορητήριο. Αλλά αυτές οι συγκεκριμένες
πράξεις που πρέπει νομικά να αναλυθούν και να αξιολογηθούν, έ
χουν μια προέλευση και μια αναφορά πολιτική. Η πρώτη λοιπόν
δυσκολία είναι, ότι αναμφισβήτητα η υπόθεση εμπλέκεται με πο
λιτικές εκκρεμότητες και εντάσεις.

«ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
Εμπλέκεται με πολιτικά μεγέθη. Κι αυτό προκαλεί δυσχέρειες.
Και οι δυσχέρειες είναι αναπόφευκτες, γιατί οι εθισμοί της Ελλη
νικής κοινωνίας και της Ελληνικής πολιτείας, δεν είναι τέτοιοι
που να επιτρέπουν πλήρη αποστασιοποίηση από τον πολιτικό πε
ρίγυρο. Και σε άλλες χώρες έχουν γίνει δίκες για καταλογισμό
ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα. Και σε υπουργούς και σε πρωθυ
πουργούς και σε προέδρους δημοκρατίας, όπως πρόσφατα στην I
ταλία, χωρίς να υπάρξουν αυτοί οι συγκλονισμοί, αυτές οι αμφι
σβητήσεις, και οι εχθρότητες. Γιατί εδώ δυστυχώς υπάρχει το
φαινόμενο κύριε πρόεδρε και κύριοι δικαστές, της προσωποποίη
σης της πολιτικής ζωής κι όχι της θεσμοποίησης της πολιτικής
ζωής. Υπάρχει το φαινόμενο του κομματισμού της πολιτικής ζω
ής κι όχι των δημοκρατικών διαδικασιών της πολιτικής ζωής. Υ
πάρχει το φαινόμενο του κόστους του εκλογικού κι όχι το φαινό
μενο και το δεδομένο της ευθύνης της πολιτικής. Έτσι λοιπόν, υ
πάρχει μια δυσκολία, λόγω αυτής της εμπλοκής της υπόθεσης, α
πό πλευράς πολιτικής. Υπάρχει και μια πρόσθετη δυσκολία, την
οποία πρέπει να επισημάνω. Γ ιατί πολλά ζητήματα δημιούργησε
και θα δημιουργήσει. Η δυσκολία αυτή προέρχεται από το γεγο
νός ότι το σκάνδαλο είναι και οικονομικό - τραπεζικό. Και έχουμε
μια διαπλοκή πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα, η οποία δη
μιουργεί πρόσθετες δυσχέρειες. Μπροστά σε αυτές τις δυσχέρειες
κύριε πρόεδρε, οι θεσμοί της πολιτείας βρέθηκαν ανέτοιμοι. Δεν
μπόρεσαν έγκαιρα να ελέγξουν και να αποτρέψουν. Και δεν μπό
ρεσαν γρήγορα και αποφασιστικά να διαπιστώσουν και να αποκα
ταστήσουν. Επίσης, βρέθηκαν οι θεσμοί ανέτοιμοι, γιατί δεν μπό
ρεσαν έγκαιρα να πάρουν αποφασιστικής σημασίας μέτρα, έτσι ώ 
στε να υπερβούν την δοκιμασία και την πρόκληση. Και μπορούμε
να πούμε ότι η πολιτεία μας έδειξε με το σύνολο της συμπεριφοράς
όλων των συγκεκριμένων θεσμών που είχαν αρμοδιότητα να επιληφθούν, ότι δεν έχει την δύναμη να αυτοκαθαρθεί. Δεν έχει την

61

ΥΣΗ ΤΟΥ Ν . Κ ΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΫ

της αναζήτησης ποινικών ευθυνών και του καταλογισμού τους.
Όταν, κύριε πρόεδρε, όλοι αποφασίζουμε ότι πρέπει να συγ
κροτηθεί ένα Ειδικό Δικαστήριο και φτάνουμε στην στιγμή που
συγκροτείται αυτό το Δικαστήριο, εγώ θα βγω έξω και θα πετρο
βολάω αυτό το Δικαστήριο, που με την απόφασή μου θέλησα να
συγκροτηθεί; Μόνοι σας ήρθατε εδώ; Διότι δεν είχατε κάποια άλ
λη δουλειά να κάνετε; Ή σας έφερε το καθήκον σας, προς εκπλή
ρωση της νομιμότητας και υλοποίηση αποφάσεως του συνόλου της
Βουλής; Ό ταν λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, όλοι αποφασίζουμε να
συγκροτηθεί Δικαστήριο για να δικάσει μια υπόθεση, τότε δεν
μπορεί να βγει κανένας οιπ’ έξω και να πετροβολάει αυτό το Δικα
στήριο. Και δεν μπορεί αυτός ο οιοσδήποτε να καθορίζει την τύχη
της δίκης, την νομιμότητα του Δικαστηρίου, την φερεγγυότητα
της απόφασης και γενικότερα την συνταγματική νομιμότητα, α 
νάλογα με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα και την ιδιότητα των παραπεμπομένων.
Δηλαδή, το Δικαστήριο θα είναι νόμιμο εάν δικάζει μόνο τον
κύριο Πέτσο και τον κύριο Τσοβόλα; Και δεν είναι νόμιμο επειδή
δικάζει κι έναν τέως Πρωθυπουργό; Η ιδιότητα του προσώπου, η
πολιτική εξουσία και η πολιτική σκοπιμότητα, προσδιορίζουν την
νομιμότητα των θεσμών και την λειτουργία της δικαιοσύνης;

δύναμη να κοιτάξει το πρόσωπό της στον καθρέφτη. Και προσπα
θεί να δώσει ένα είδωλο στην κοινωνία, γιατί δεν μπορεί να πει
πως είναι αποκρουστικό το πρόσωπο που βγαίνει μέσα από αυτή
την εικόνα του σκανδάλου Κοσκωτά. Έχουμε λοιπόν μια αδυνα
μία αυτοκάθαρσης της πολιτείας.
Αλλά έχουμε και μια άλλη διαδικασία, εκείνη που πασχίζει και
καταφέρνει να χωνέψει το σκάνδαλο, έτσι ώστε πράγματι να μην
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε εκείνα που πρέπει όπως πρέπει
να τα αντιμετωπίσουμε. Για να επιβεβαιώσουμε ότι δυστυχώς
στην Ελλάδα, η μεν οικονομία δρα πάντοτε διά της παραοικονο
μίας και η εξουσία επίσης πολιτεύεται πάντοτε διά της παραεξου
σίας. Της παραεξουσίας που δεν είναι η δράση στην σκιά της εξου
σίας των παρακοιμώμενων της κυβερνητικής παράταξης, αλλά η
ίδια η κρατική στελέχωση που βγαίνει και πολιτεύεται έξω από
τους θεσμούς.
Είναι αναγκαίο να επισημάνουμε ότι αυτός ο πολιτικός και οι
κονομικός χαρακτήρας της συγκεκριμένης υποθέσεως, αναδεικνύει
πρόσθετα προβλήματα. Σε όλο τον κόσμο σήμερα, κύριε πρόεδρε,
κύριοι δικαστές, το τραπεζικό έγκλημα, το έγκλημα του κρυφού
χρήματος, είναι η νέα δυναμική έκφραση της εγκληματικότητας.
Η τεχνολογική εξέλιξη ολοένα και περισσότερο πλουτίζει τις μορ
φές της εγκληματικότητας και αυτήν την στιγμή το οικονομικό
έγκλημα, το τραπεζικό έγκλημα, είναι από τα πλέον ύπουλα, από
τα πλέον επικίνδυνα και από τα πλέον καταστροφικά.
Συστηματικά σε άλλες χώρες ασχολούνται με την θεσμική θωράκιση των πολιτειών, αλλά και την θεωρητική μελέτη αυτής της
εγκληματικότητας, του οικονομικού εγκλήματος και ψάχνουν να
βρουν ποιο είναι το κρυφό χρήμα, οι μηχανισμοί δράσης του και οι
συμπεριφορές του. Ποιος είναι ο κόσμος του κρυφού χρήματος,
ποιες είναι οι διαδικασίες ζήτησης και προσφοράς του κρυφού χρή
ματος, πώς διεθνοποιούνται οι υπόγειοι χρηματοδοτικοί κύκλοι,
τα υπόγεια χρηματοδοτικά κύματα, πώς πραγματικά μέσα από
την διαφθορά και την δωροδοκία ρέει το κρυφό χρήμα, πώς μέσα
από την φοροδιαφυγή το κρυφό χρήμα διογκώνεται και δωροδο
κεί. Πώς, επίσης, από το διεθνές απόρρητο κατοχυρώνονται οι
κεκαλυμμένες δραστηριότητες του ξεπλύματος του βρώμικου χρή
ματος. Και επισημαίνουνε σε θεωρητικά και άλλα κείμενα και τις
περιοχές όπου φτιάχνονται οι αντίστοιχες θεσμικές δυνατότητες
για την δράση του κρυφού χρήματος και των άνομων αυτών συμ
φερόντων. Μια από τις περιοχές είναι και τα Βρετανικά νησιά.
Μια άλλη δυνατότητα είναι ot μικρές τράπεζες, που λειτουργούν
ως δορυφορικά σχήματα γύρω από μεγάλους χρηματοδοτικούς
οργανισμούς, όπως η BCCI. Να είναι σύμπτωση ότι και τα Βρετα
νικά νησιά εμπλέκονται στην υπόθεση Κοσκωτά και η BCCI έχει
παίξει καθοριστικό ρόλο; Το έψαξε κανείς; Το ψάχνει κανείς από
τους εφησυχάζοντες πολιτικούς, από τους αντιμαχόμενους πολιτι
κούς, από τους παραδοσιακούς τεχνοκράτες;

« Π Ε Ρ ΙΕ Ρ Γ Ε Σ Δ ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ »
Είναι ανάγκη λοιπόν, να επισημάνουμε κύριε πρόεδρε, κύριοι
δικαστές, και κάτι ακόμη, το οποίο κατά την άποψή μου είναι α
ναγκαίο, για να τελειώσω εγώ ορισμένες παρατηρήσεις που έχω
πριν ασχοληθώ με το θεωρητικό και νομικό τμήμα της δικιάς μου
πρότασης στην νομική αξιολόγηση των συγκεκριμένων κατηγο
ριών.
Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ότι ακριβώς για να διασκεδα
στούν αυτές οι δυσκολίες και σκοπιμότητες, αναπτύχθηκαν κά
ποιες περίεργες δικονομικές αρχές, οι οποίες και προβλήθηκαν,
μάλιστα, με αξίωση αποδοχής και εφαρμογής.
Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επισημανθεί τι σημαίνει κατηγο
ρητήριο σε μια ποινική δίκη, για τον κόσμο τον απλό, κύριε πρόε
δρε, που έχει γ ι’ αυτήν την δίκη βομβαρδιστεί με απόψεις, οι ο
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ποίες προσδίδουν εις το κατηγορητήριο κάποια ιδιότητα φοβερή
και τρομερή. Το κατηγορητήριο διατυπώνει μια συγκεκριμένη
κατηγορία έτσι όπως εισάγεται στο δικαστήριο για να διερευνηθεί
και η οποία αποδίδεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο που την έκανε
με συγκεκριμένο τρόπο. Και υπάρχουν επιτρεπτά μέρη μεταβολής
του κατηγορητηρίου και μέρη του κατηγορητηρίου που δεν μετάτρέπονται. Και η δίκη γίνεται όχι για να επικυρώσει το κατηγο
ρητήριο ή να το απορρίψει. Η δίκη γίνεται για να ερευνήσει την
κατηγορία. Και το βάρος της αποδείξεως το έχει η κατηγορία και
ο υπερασπιστικός λόγος έχει το δικό του περιεχόμενο και την δί
κιά του λειτουργική σκοπιμότητα.
Κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, όταν δεν ε
πιβεβαιωνόταν κάτι από το κατηγορητήριο μέσα στο δικαστήριο
και έξω από αυτό, γοερά προβαλλόταν η επιτακτική αξίωση εγ
κατάλειψης του κατηγορητηρίου: να σηκωθούν να φύγουν οι δικα
στές και οι κατήγοροι, αφού το δικαστήριο παρανομεί διότι επιμέ
νει να ψάχνει το κατηγορητήριο. Ά λλη περίεργη δικονομική αντί
ληψη είναι εκείνη η οποία προβλήθηκε και λέει ότι δεν παραπέμπονται εν ενεργεία πολιτικοί και πρωθυπουργοί. Δεν με ενδιαφέ
ρει εάν έχει ή δεν έχει το οποιοδήποτε κόστος, αλλά πρέπει να λέ
γεται κάποτε η συγκεκριμένη άποψη επί του συγκεκριμένου θέμα
τος. Τι πάει να πει δεν παραπέμπονται εν ενεργεία πολιτικοί με
πολυετή δράση; Τι πάει να πει δεν παραπέμπεται πρώην πρωθυ
πουργός, πρώην αρχιεπίσκοπος, εν ενεργεία πρόεδρος ή άλλος αξιωματούχος; Η νομιμότητα για ποιους υπάρχει; Για τους μεροκαματιάρηδες και τους φουκαράδες της καθημερινότητας; Και το
ουσιαστικό περιεχόμενο της ισονομίας δεν είναι περιεχόμενο της
πολιτικής δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης; Ολόκλη
ρος λοιπόν ορυμαγδός επιχειρημάτων, διότι το δικαστήριο επιχει
ρεί σε βάρος ενός συγκεκριμένου πολιτικού προσώπου, με μια ι
στορική αναφορά και διαδρομή στον τόπο, ανοσιουργήματα επει
δή δικάζει μια κατηγορία που διατυπώθηκε. Να αφοριστεί, λοι
πόν, πολιτικά και ιστορικά το ίδιο το Δικαστήριο.
Άλλη περίεργη αντίληψη η οποία αναπτύχθηκε, κ. πρόεδρε,
και προβλήθηκε κατά την διάρκεια της δίκης είναι εκείνη που θέ
λει πριν από την έκδοση μιας απόφασης από τους δικαστές να αποφαίνονται με συνεντεύξεις διάφοροι σχολιαστές. Το δικαστήριο
έχει βγάλει την απόφαση και την καθαρογράφει, ειπώθηκε από
παράγοντες της δίκης. Το δικαστήριο έχει απόφαση να καταδικά
σει. Το δικαστήριο έχει το ένα, οι κατήγοροι έχουν το άλλο. Προ
καταλήψεις οι οποίες πραγματικά διαστρέφουν την νομιμότητα
και οδηγούν στην διαπίστωση εκείνων των νοσηρών καταστάσεων
οι οποίες πραγματικά δεν επιτρέπουν με νηφαλιότητα να αποσα
φηνιστεί ποιο είναι το ουσιαστικό περιεχόμενο μιας δίκης, η διερεύνηση μιας κατηγορίας, δηλαδή, όπως οι νόμοι ορίζουν, που ε
άν αποδειχθεί θα καταλογιστεί και δεν υπάρχει λόγος άρσεως του
αξιόποινου ή μη καταλογισμού η ελαφρυντική περίσταση συνυφασμένη με εκλογικές και πολιτικές σκοπιμότητες. Εάν δεν διαπι
στωθεί δεν θα καταλογιστεί. Με αυτή λοιπόν την συγκεκριμένη
θέση ήρθαν σε αντίθεση κάποιες περίεργες δικονομικές απόψεις και
φτάσαμε σε αρνητικά φαινόμενα τα οποία δημιουργούν με την δυ
ναμική τους πρόσθετη σύγχυση και πρόσθετη αντιπαλότητα.
Κύριε πρόεδρε, μου επιτρέπετε να αποσαφηνίσω και την άποψη
της δικιάς μου θεώρησης. Από τον νόμο προβλέπεται η δυνατότη
τα στον Έλληνα πολίτη, που δεν είναι δικαστής, δύο φορές να έ
χει την ευθύνη να ασκήσει δικαστικό λειτούργημα: είτε όταν ορι
στεί ένορκος, είτε όταν επιλεγεί με την διαδικασία της Βουλής για
να ασκήσει με τον υφιστάμενο νόμο τα συγκεκριμένα καθήκοντα
του κατήγορου σε δίκες για ευθύνες υπουργών.
Σε αυτήν λοιπόν την περίπτωση όπως αξιώνουμε από τον ένορ
κο να κάνει σωστά την δουλειά του και πρέπει να τον αφήνουμε
σωστά να κάνει την δουλειά του, έτσι ας αφήσουμε και τους κατη-

«ΟΙ Θ Ε Σ Μ Ο Ι Π Ρ Ε Π Ε Ι Ν Α Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ Ο Υ Ν »
Εδώ υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες απόψεις οι οποίες είναι η
ολοκλήρωση της αρχικής αμφισβήτησης της νομιμότητας της π α 
ραπομπής και συγκροτήσεως του δικαστηρίου, απόψεις οι οποίες
λένε ότι έπρεπε η δίκη να τελειώσει πολιτικά. Με ολόκληρο σκε
πτικό που αναπτύσσεται προς το δικαστήριο και πάλι γίνεται επί
κληση της κρισιμότητας των στιγμών και της συνθετότητας των
προβλημάτων που κρίνονται ενώπιον του δικαστηρίου σας, για να
προβληθεί η άποψη ότι η δίκη τα παροξύνει όλα αυτά, γ ι’ αυτό
και πρέπει να διακοπεί. Κύριε πρόεδρε, οι θεσμοί υπάρχουν για να
λειτουργούν. Δεν ξέρω να υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης ώστε
να μην ολοκληρώνονται κάποιες διαδικασίες που εισήχθησαν στο
δικαστήριο. Άλλες διαδικασίες τέτοιας συγκεκριμένης πρόσμειξης
εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας με την δικαστική εξουσία
εγώ δεν γνωρίζω. Και γ ι’ αυτό κατά την διάρκεια της διαδρομής
αυτής της υποθέσεως, όταν προκλήθηκε το συγκεκριμένο θέμα,
διατύπωσα την άποψή μου: Η δίκη είναι στα χέρια της δικαιοσύ
νης, πρέπει να ολοκληρωθεί και το δικαστήριο να αποφασίσει.
Γιατί η οποιαδήποτε άλλη διαδικασία θα μπορούσε να δημιουργή
σει προβλήματα μεγαλύτερης έντασης και φθοράς.
Επιπρόσθετα κ. πρόεδρε, κύριοι δικαστές, υπήρξε ένα πρόβλη
μα το οποίο επανήλθε και επανέρχεται σε σχέση με την ιδιαιτερό
τητα των κατηγόρων λόγω της διπλής ιδιότητας που έχουν, σε
σχέση με αυτό το νομοθέτημα του 1972 το Ν. 802 περί ευθύνης υ
πουργών, ως βουλευτές και ταυτόχρονα εισαγγελείς. Πρόβλημα
σχετικό με την συνταγματικότητα μιας τέτοιας πρόσμειξης νομο
θετικής αρμοδιότητας με δικαστική εξουσία.
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, κατ’ αρχήν να ξεκαθαρίσουμε
ότι σε όλες τις συντεταγμένες δημοκρατικά πολιτείες προβλέπεται
ο θεσμός της αναζήτησης ποινικών ευθυνών για άρχοντες της πο
λιτικής ζωής, για παράγοντες του δημοσίου βίου που έχουν πολι
τική ιδιότητα, αν σε βάρος τους διατυπώνεται κατά τον νόμο κα
τηγορία. Επίσης, σε όλα τα ελληνικά συντάγματα ο θεσμός είναι
υπαρκτός. Ο θεσμός της ευθύνης υπουργών είναι θεσμός ουσιαστι
κός και δεν είναι θεσμός μέσα από τον οποίο λειτουργεί η πολιτική
αντιπαλότητα των μονομάχων της εξουσίας. Είναι υπαρκτός θε
σμός και θα μπορούσε να πει κανένας ότι είναι και αιώνιος θεσμός.
Η ευθύνη των αρχόντων στην αρχαία Ελλάδα είναι ένας από τους
ουσιαστικότερους θεσμούς μέσα από τους οποίους λειτουργούσε η
κοινωνία και διαμόρφωνε τα πολιτικά τους ήθη.
Έτσι λοιπόν εφαρμόζεται ένας νόμος που υπάρχει. Εάν αυτός ο
νόμος είναι κακός ή ελλιπής, εάν αυτός ο νόμος είναι στρεβλός και
ανεπαρκής τότε η ευθύνη είναι στην πολιτική ηγεσία και όχι στην
δικαιοσύνη. Από το 1974 και μετά, δόξα τω θεώ, οι κυβερνήσεις
που πέρασαν είχαν και την πολιτική δύναμη και την άνεση την πο
λιτική να τον αλλάξουν τον νόμο αυτόν περί ευθύνης υπουργών.
Δεν τον άλλαξαν, δεν θέλησαν να τον αλλάξουν, δεν τους απασχό
λησε, γιατί φαίνεται πως ήταν έξω από την συλλογιστική τους το
ενδεχόμενο εφαρμογής του.
Κατά συνέπεια ο νόμος υπάρχει και αυτός εφαρμόζεται. Ό τι
πρέπει να αλλάξει ο νόμος, ότι πρέπει να προσαρμοστεί στα δεδο
μένα της μετέπειτα πολιτικής ζωής, ότι πρέπει να διαμορφωθούν

διαδικασίες συγκρότησης του θεσμού των κατηγόρων, ότι - ότι ότι, είναι θέματα τα οποία μπορούν και πρέπει να απασχολήσουν
τους θεωρητικούς και τους πολιτικούς. Είναι ζητήματα τα οποία
κακώς, από έναν θεωρητικό ή πολιτικό εφησυχασμό, δεν απασχό
λησαν μέχρι σήμερα, αλλά δεν είναι ζητήματα που έχουν να κά
νουν με την νομιμότητα του δικαστηρίου και της παραπομπής ή
την συνταγματικότητα του νόμου.
Και μια φορά που εγέρθηκε θέμα αντισυνταγματικότητας του
νόμου στην κοινή συνέντευξή τους-στην άνοιξη του 1989 ο Α. Μάνεσης και ο κ. Τσάτσος αποφάνθηκαν περί της συνταγματικότητας
της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης.
Από εκεί και πέρα είναι απαραίτητο να επισημάνουμε ότι είναι
ένας νόμος που ασχολείται με ζητήματα τα οποία κατά καιρούς
κάποια καταγγέλουσα αρχή υποβάλλει προς αξιοποίηση στο δικα
στήριο σε βάρος πολιτικών με κυβερνητική ιδιότητα. Και από την
ιστορική διερεύνηση της εξέλιξης του θεσμού σε ελάχιστες περι
πτώσεις βλέπει κανένας να μην είναι η Βουλή αυτό το σώμα και
το όργανο που αποφαίνεται περί της συνδρομής των όρων για την
απαγγελία κατηγορίας σε βάρος πολιτικών προσώπων με υπουρ
γικές εξουσίες. Υπάρχουν εξαιρέσεις στην Γερμανία ή και αλλού
αλλά στην πλειονότητά τους οι σχετικές θεσμικές ρυθμίσεις αναθέ
τουν στην Βουλή την αρμοδιότητα να κρίνει για το εάν συντρέχει ή
δεν συντρέχει περίπτωση υποβολής κατηγορίας. Και από εκεί και
πέρα έχουν διαφορετικές ρυθμίσεις για τον τρόπο διεκπεραίωσης
αυτής της κατηγορίας. Πάντως, σε όλα τα συντάγματα και σε ό
λες τις συγκεκριμένες θεσμικές ρυθμίσεις, προβλέπεται ένα ειδικό
δικαστήριο το οποίο συγκροτείται με αμιγή ή μικτή σύνθεση, από
δικαστές και μέλη του κοινοβουλίου. Και μόνο νομίζω στη Γερ
μανία υπάρχει κάποια εξαίρεση όπου παραπέμπονται στα κοινά
δικαστήρια. Έτσι λοιπόν, αν θελήσουμε ρεαλιστικά και πραγμα
τολογικά να δούμε τα συγκεκριμένα θέματα δεν υπάρχει περιθώ
ριο για την ουσιαστική αμφισβήτηση της νομιμότητας και της α
ναγκαιότητας της παραπομπής ή της νομιμότητας της συγκροτή
σεως του ειδικού δικαστηρίου και της συνταγματικότητας εφαρμο
γής του συγκεκριμένου νόμου.

«ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΥΜ ΦΩΝΑ Μ Ε ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜ Α»
Το ειδικό, λοιπόν, δικαστήριο, που συγκροτείται σε εφαρμογή
αυτού του νόμου αναμφισβήτητα κρίνει ποινικές ευθύνες, ποινικές
ευθύνες πολιτικών προσώπων, ποινικές ευθύνες κατά την άσκηση
της εξουσίας των πολιτικών προσώπων, κατά την διαχείριση του
δημοσίου συμφέροντος. Ποινικές ευθύνες οι οποίες προσδιορίζον
ται σύμφωνα με τους όρους και τις αξιώσεις του κοινού νόμου.
Γιατί έχουμε ειδικό νόμο περί ευθύνης υπουργών με ειδική διαδι
κασία, αλλά έχουμε την κοινή νομοθεσία που προσδιορίζει τις α 
παιτήσεις, τυπικές και ουσιαστικές και τις προϋποθέσεις για την
στοιχειοθέτηση των συγκεκριμένων παραπεμπομένων αδικημά
των. Παραπέμπεται ο πολιτικός, έτσι όπως προβλέπει το σύνταγ
μα και οι νόμοι για να δικαστεί στο δικαστήριο που ορίζει το σύν
ταγμα και ο νόμος προκειμένου για πράξεις οι οποίες είναι αξιό
ποινες όπως προβλέπει ο κοινός νόμος. Δεν έχουμε ειδική νομοθε
σία περί πολιτικών προσώπων, δεν έχουμε ειδική ουσιαστική ποι
νική νομοθεσία περί υπουργών, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι το ο
ποίο επίσης είναι αναγκαίο να διερευνήσουμε. Αναζητώντας την
ευθύνη την ποινική την αναζητούμε σε σχέση με τις περιστάσεις,
σε σχέση με την δραστηριότητα, σε σχέση με την συμπεριφορά, σε
σχέση με τις αποφάσεις των πολιτικών προσώπων. Και μοιραία
αναζητάς πολιτική ευθύνη για να αποστάξεις στο δικονομικό επί
πεδο μια δραστηριότητα διαχείρισης και άσκησης της εξουσίας πο
λιτικών προσώπων. Δεν μπορεί σε αυτή την ιστορία να γίνουν οι
μηχανικοί τεμαχισμοί, οι αποσπασματικές θεωρήσεις που θέλουν
την ευθύνη περίπου ως διακοσμητικό στοιχείο, ή ως ένα εννοιολο-
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γάρους να κανουν σωστά την δουλειά τους και να τους κρίνουμε α 
πό εκείνο που θα πουν. Ο κατήγορος αυτή την στιγμή δεν είναι τί
ποτε άλλο παρά ένας πολίτης ένορκος που έχει συνείδηση πολιτι
κή και κοινωνική, που δεν την αφήνει όπως το σακάκι του κάπου
αλλού. Λειτουργεί στο όνομα αυτής της κοινωνικής και πολιτικής
συνείδησης αλλά έχει υποχρέωση να κρίνει την υπόθεση όπως αποδεικνύεται και όπως εμφανίζεται στο δικαστήριο, ως υπόθεση
δικανικής πεποίθησης και όχι πολιτικής άποψης και επιχειρημα
τολογίας.

γικά απροσδιόριστο μέγεθος, την ευθύνη ως αόρατη έννοια, ως
μεταφυσικό σχήμα, το οποίο όλοι επικαλούμαστε και όλοι φοβού
μαστε αλλά το οποίο όταν φτάνει η στιγμή να το αποτιμήσουμε α 
πό πλευράς συγκεκριμένης συμπεριφοράς τότε το κατακρεουργού
με ή το συμψηφίζουμε, το διαχέουμε ή το εξαερώνουμε.
Γιατί, κ. πρόεδρε και κύριοι δικαστές, και κατά την διάρκεια
της διαδικασίας υπήρξαν επιχειρήματα τα οποία έλεγαν ότι αυτά
είναι πολιτική ευθύνη, αυτά είναι κοινωνική ευθύνη, αυτά είναι οι
κονομική ευθύνη, δεν είναι νομική ευθύνη. Αλλά η ευθύνη δεν εί
ναι θέμα ορισμού ούτε υπάρχει εξ αντικειμένου ευθύνη. Η ευθύνη
υπάρχει για να καταλογίσει κάποια ειδικώς μη άξια ανθρώπινη
συμπεριφορά σε όλους τους τομείς. Και η ηθική και η κοινωνική
και η οικονομική και η ποινική δεν είναι διάφορες ευθύνες. Είναι
εκφάνσεις και όψεις μιας συμπεριφοράς που έχει ηθική και νομική
απαξία, κοινωνική απαξία. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχουν εξ αντικει
μένου ευθύνες. Υπάρχουν ευθύνες συνυφασμένες με μια ανθρώπινη
συμπεριφορά. Και όταν στο Ειδικό Δικαστήριο που συγκροτείται
για ευθύνη υπουργών, αναζητούμε ποινικές - νομικές ευθύνες πο
λιτικών προσώπων, αναζητούμε εάν η δραστηριότητα και η συμ
περιφορά των πολιτικών προσώπων κατά την άσκηση της εξου
σίας και την διαχείριση του δημοσίου συμφέροντος, έγινε με τρόπο
αξιόποινο. Με τρόπο δηλαδή, ο οποίος θα επέφερε την παραπομ
πή και του οποιουδήποτε διαχειριστή δημοσίου συμφέροντος, εάν
γινόταν, για να παραβιάσει νόμους και να βλάψει την πολιτεία.
Γιατί υπάρχει κάτι, κύριε πρόεδρε και κύριοι δικαστές, το ο
ποίο επίσης θέλω να επισημάνω. Ειπώθηκε και αναπτύχθηκε, ότι
στην υπόθεση αυτή, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, τι θέλετε από ε
κεί και πέρα και ψάχνετε. Τελείωσε, με την αναγνώριση της πο
λιτικής ευθύνης, έχει τελειώσει η υπόθεση. Δεν είναι δυνατόν να
ασχολούμαστε, αναζητώντας και ποινικές ευθύνες. Λες και η πο
λιτική δράση που παράγει αυτήν την ευθύνη, η έκφανση της πολι
τικής ιδιότητας, δηλαδή, λειτουργεί ως αλεξικέραυνο. Και χ ω 
νεύει όλες τις άλλες. Είναι αναγκαίο να επισημάνω μόνο δύο πα
ρατηρήσεις επ’ αυτού του θέματος, κύριε πρόεδρε.
Ό τι σ’ αυτήν την υπόθεση, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, τα
οποία ποινικά αξιολογούνται ως ενδιαφέροντα. Γιατί φαντάζομαι
ότι δεν πρέπει να λησμονούμε καταγγελίες και κατηγορίες και πε
ριστατικά, τα οποία αυτή την στιγμή δεν αποτελούν αντικείμενο
της συγκεκριμένης δίκης, αλλά πλαισιώνουν την συγκεκριμένη υ
πόθεση, αφού είναι εκτός διαδικασίας, λόγω του τραγικού θανά
του του η κατηγορία για τον μακαρίτη
Μένιο Κουτσόγιωργα.
Μια κατάληξη πραγματικά τραγική στο μέγεθος της αρχαίας
τραγωδίας. Η πορεία των θεσμών και των ανθρώπων, οι αδυνα
μίες του συστήματος και του ατόμου, η εμπλοκή των σκοπιμοτή
των και των αρχών. Υπάρχουν σοβαρά θέματα ουσίας, που πρέ
πει δικαστικά να αξιολογηθούν και η ανάληψη των πολιτικών ευ
θυνών, που επισημάνθηκε και από πλευράς μέρους των κατηγο
ρουμένων, δεν καταργεί αυτή την δίκη, ούτε την αναγκαιότητά
της, ούτε την νομιμότητά της.

« Ε Χ Ε Ι Χ Α Θ Ε Ι Η Ε Ν Ν Ο ΙΑ Τ Η Σ Ε Υ Θ ΙΞ ΙΑ Σ »
Το να αναλαμβάνω τις πολιτικές ευθύνες στο βαθμό που μου
αντιστοιχούν, όταν συνοδεύεται με την διατύπωση, ότι «αν υπάρ
χουν πολιτικές ευθύνες έτυχαν στην κυβέρνησή μας, μπορούσε να
είχε τύχει σε οποιαδήποτε άλλη με τις σημερινές δομές, το λέω
αυτό με λύπη βέβαια, ότι έτυχε στις μέρες μας», όπως λέει ο κ.
Α. Παπανδρέου, είναι μια τοποθέτηση πολιτική, η οποία όμως ε
δώ στο Δικαστήριο πρέπει να αποσαφηνιστεί. Οι πολιτικές ευθύ
νες γιατί έγινε ένα σκάνδαλο, που προέκυψε μέσα από τις ανεπαρ
κείς δομές και έβλαψε το δημόσιο συμφέρον, ροκάνισε το δημόσιο
χρήμα και υπονόμευσε τις θεσμικές λειτουργίες, πώς συγκεκριμε
νοποιούνται; Είναι ευθύνες απλής ανοχής και αδιαφορίας; Προέ04

κυψαν διότι υιοθετήθηκε στάση απλής ανοχής και αδιαφορίας, ή
διότι επεδείχθη στάση συγκάλυψης και συνέργειας. Αναπήδησαν
από συμπεριφορά ενίσχυσης και παρότρυνσης. Έγιναν θεατές διό
τι προέκυψε δραστηριότητα συγκεκριμένης εγκληματικής δράσης,
ως δραστηριότητα αυτουργού εγκληματικής συμπεριφοράς. Αυτά
είναι που έχουν σημασία για την ποινική δίκη κατά την άποψή
μου. Η ύπαρξη πολιτικών ευθυνών για κάτι σημαίνει αποκάλυψη
της στάσης εκείνης που πολιτικά σχετίζεται με το αποτέλεσμα.
Ναι, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και εγώ αναφέρθηκα στην ύπαρ
ξη όλης της σάπιας κατάστασης, της αποδιαρθρωμένης. Αλλά από
εκεί και πέρα δεν γίνονται τα σκάνδαλα με αυτόματο πιλότο. Τα
σκάνδαλα στις κοινωνίες, στις πολιτείες και μέσα στους θεσμούς,
γίνονται με σύνεργό δράση. Με παράλληλη δράση, που εκμεταλ
λεύεται τους μηχανισμούς ή και τους καθοδηγεί. Και αν μεν ο πο
λιτικός δεν ασκεί τον έλεγχο και την επιμέλεια, έχει την ευθύνη
της ελλείψεως του δραστικού πολιτικού ελέγχου. Στην Γαλλία ο
υπουργός των Συγκοινωνιών, επειδή σε ένα εξάμηνο συνέβησαν
τρία πολύνεκρα σιδηροδρομικά ατυχήματα, αισθάνθηκε τον εαυτό
του εύθικτο, άλλη μια αξία που έχει χαθεί από τον κώδικα των α
ξιών της κοινωνικής και πολιτικής ηθικής, γιατί έχει επικρατήσει
ο κώδικας της αγοραίας πολιτικής αντιπαλότητας, αισθάνθηκε
την ευθιξία να παραιτηθεί. Είπε δεν μπορεί να είμαι υπουργός
Συγκοινωνιών και μέσα στο υπουργείο μου να συγκρούονται και
εκτροχιάζονται τα τρένα και να σκοτώνεται ο κόσμος, παραιτού
μαι. Υπήρξαν επίσης σε άλλες χώρες, ευθύνες για οικονομικά
σκάνδαλα, και για σκάνδαλα υπονόμευσης της εθνικής ανεξαρτη
σίας, σκάνδαλα κατασκοπείας, σκάνδαλα οικονομικής διαχείρι
σης. Και υπουργοί, μεγάλα στελέχη και πρώην πρωθυπουργοί,
πρώην πρόεδροι, παραιτήθηκαν, έφυγαν. Διότι αισθάνθηκαν ότι
αντίκρυσμα και αντανάκλαση της έλλειψης αυτής της εγρήγορσης
και ετοιμότητας, της διορατικότητας και αποφασιστικότητας της
πολιτικής τους, ήταν να εικονογραφείται προς τα έξω η αδυναμία
άσκησης της εξουσίας τους.
Άρα λοιπόν, δεν μιλάμε για την αφηρημένη πολιτική ευθύνη,
στην οποία προσπαθούμε να δώσουμε σώνει και καλά απόχρωση
ποινικώς αξιόλογη. Αγωνιζόμαστε να βρούμε, εάν σ’ αυτό το γενικό φάσμα της πολιτικής ευθύνης, υπάρχουν συμπεριφορές πολιτικών προσώπων, που ενδιαφέρουν το ποινικό δίκαιο, γιατί αυτές
οι συμπεριφορές έχουν τον χαρακτήρα συνέργειας, συμμετοχής,
ενθάρρυνσης, πρόκλησης των αποφάσεων ή αυτοτελούς εγκλημα
τικής συλλήψεως για την εκτέλεση αυτών των συγκεκριμένων κα
κουργημάτων.
Με αυτά τα θέματα, κύριε πρόεδρε, νομίζω ότι έχω κατά την
άποψή μου προσδιορίσει, ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία θα ε
πιχειρήσω την ποινική αξιολόγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας, για κάθε συγκεκριμένο κατηγορούμενο αμέσως μετά την
διακοπή.
ΙΙΓΟΙ.ΔΙΜΜ: Διακόπτουμε για 40 λεπτά.

ΙΙΙΌΕΛΡΟΣ: Ο κ. Κωνσταντόπουλος να συνεχίσει.
V Μ 2 \ Σ Ι Α \ Κ UIOY ,\( >Σ: Κύριε πρόεδρε, είναι η ώρα της
πρότασής μου προς το δικαστήριό σας, της αξιολόγησης που εγώ
κάνω εισηγούμενος την άποψή μου για το υλικό της δικογραφίας
και της δίκης έτσι όπως πρέπει να συνεκτιμηθεί και να αποτιμηθεί
προκειμένου να αποτελέσει το περιεχόμενο της δικιάς σας δικαστι
κής απόφασης.

Ε Κ Φ Υ Α ΙΣ Τ ΙΚ Ε Σ Δ ΙΑ Δ ΙΚ Α Σ ΙΕ Σ Σ Τ Α ΚΟΜΜΑΤΑ
Έ χει διατυπωθεί η άποψη ότι η δίκη αυτή είναι δίκη πολιτικού
διωγμού και κατά κανόνα η άποψη αυτή προβλήθηκε από εκείνους
που έκαναν το παν για να συγκαλύψουν την πραγματική και ου»

'

1
;
?

·«
*

;

;
_

κασίες που εκφυλίζουν πρόσωπα και αρχές προκειμένου να εξα
σφαλίσουν αρχηγικές εύνοιες ή υποστηρίξεις μηχανισμών. Και
κάτι ακόμη, κ. πρόεδρε. Η σχέση μου αυτή με την πολιτική ήταν
πάντοτε οδυνηρή για μένα, μου κόστισε, δεν μου απέφερε. Γιατί
πιστεύω κ. πρόεδρε ότι υπάρχει κάτι που πρέπει επιτέλους να το
αποσαφηνίσουμε. Ο κοινωνικός προσδιορισμός των ανθρώπων δεν
γίνεται μέσα από την επαγγελματική τους σχέση με την πολιτική.
Ο κοινωνικός προσδιορισμός των ανθρώπων γίνεται μέσα από την
δουλειά τους. Τπάρχουν στην κοινωνία μέσα από την δουλειά
τους και η επαγγελματοποίηση της πολιτικής κάθε φορά που έγινε
οδήγησε σε αλλοτριώσεις και σε εξαρτήσεις.
Κύριε πρόεδρε, εγώ δεν έβγαλα την απόφαση, το περιεχόμενο
της δικιάς μου εισήγησης δίνοντας συνεντεύξεις. Πριν από την διά
σκεψή σας δεν αποφάνθηκα υπολογίζοντας κάποιες λειτουργίες
μέσα σε συλλογικά όργανα. Ενόχλησε αυτό με αποτέλεσμα να γ ί
νω στόχος, όχι απλών διερευνήσεων και υποθέσεων, στόχος εξουθενωτικών επιθέσεων.

Η Δ ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η Ο Ψ Η Τ Η Σ Α Λ Η Θ Ε ΙΑ Σ
Ετσι λοιπόν είμαι υποχρεωμένος σήμερα να πω προς το δικα
στήριό σας εκείνο που πράγματι πιστεύω. Κύριε πρόεδρε πρέπει
να αποσαφηνίσουμε συμπεριφορές, να αξιολογήσουμε στο νομικό
επίπεδο πολιτικά πρόσωπα που κατηγορούνται πώς και με ποια
δραστηριότητα έκαναν εάν έκαναν και τι έκαναν σε βάρος της έννομης τάξης και του δημοσίου συμφέροντος. Και συμβαίνει στην
δίκη αυτή να καλείσθε να δικάσετε με την δικονομική όψη της α 
λήθειας. Και η δικονομική όψη της αλήθειας πολλές φορές δεν
ταυτίζεται με την πραγματική ουσία της αλήθειας. Γ ιατί εδώ παρατηρείται το εξής εκπληκτικό φαινόμενο. Να έχουμε την δημο
σιογραφική όψη της αλήθειας, να έχουμε την πολιτική όψη της α
λήθειας και να έχουμε και την δικονομική όψη της αλήθειας. Μοι
ραία θα δικάσετε με την δικονομική όψη της αλήθειας.
Και τα κενά τα οποία έχουν προκύψει από τις χειραγωγήσεις,
από τις επεμβάσεις, από τους υπολογισμούς, από τις αλλαγές των
οπτικών θέσεων και των επιχειρημάτων, δεν μπορούμε να τα α 
ναπληρώσουμε με αναγωγές και υπερβάσεις πολιτικών συμπερα
σμάτων. Ο νομικός συλλογισμός είναι αυστηρότερος του πολιτι
κού επιχειρήματος. Είμαι υποχρεωμένος, κ. πρόεδρε και κύριοι
δικαστές, να πως πως εδώ στο δικαστήριό σας εμφανίστηκε μια
δικονομική όψη της αλήθειας από μάρτυρες οι οποίοι είπαν όχι ό
λα όσα ήξεραν, όχι όλα όσα μπορούσαν να πουν. Και τέτοιοι μάρ
τυρες ουσιώδεις που απέκρυψαν στοιχεία που ήξεραν, που δεν συ
νέβαλαν πραγματικά στην αποκάλυψη όλων των διαδικασιών των
επίμαχων και του τρόπου με τον οποίο πάρθηκαν αποφάσεις και
του τρόπου με τον οποίον έδρασαν πρόσωπα, δεν είναι απλά ο Κοσκωτάς που σε τελευταία ανάλυση αξιολογείται ή δεν αξιολογεί-

Η Α Γ Ο Ρ Ε Υ Σ Η ΤΟΥ Ν . Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

σιαστική έρευνα του σκανδάλου, την ουσιαστική και αντικειμενική
έρευνα της συγκεκριμένης υποθέσεως. Είναι μια άποψη που δεν ε
πηρεάζει το δικό μου σκεπτικό, γιατί δεν πρέπει σε καμιά περί
πτωση να υιοθετηθεί αυτή η συλλογιστική που απονευρώνει την
ουσία της υποθέσεως και την υποτιμά. Ό π ω ς όταν εδημιουργείτο
η υπόθεση κάποιοι μηχανισμοί συνωμοτούσαν, έτσι και τώρα που
εκδικάζεται η υπόθεση κάποιοι μηχανισμοί δρουν για να προωθή
σουν πολιτικές διώξεις. Αυτή είναι η εύκολη προσχηματική τοπο
θέτηση. Ό μω ς, δεν ευσταθεί αυτή η άποψη και δεν πρέπει να ευσταθήσει, δεν πρέπει να βρει ερείσματα. Τπάρχει επίσης η άποψη
κ. πρόεδρε ότι πίσω από τους κατηγορουμένους, πίσω από τις
πράξεις που κατηγορούνται, γιατί πράξεις κατηγορούνται που έγι
ναν με συγκεκριμένη συμπεριφορά συγκεκριμένων ανθρώπων, δι
κάζεται ένα ολόκληρο κόμμα. Και επειδή δικάζεται ένα ολόκληρο
κόμμα από τους πολιτικούς του αντιπάλους, διχάζεται ο λαός, και
πρέπει να συντελεστεί μία υπέρβαση αυτού του διχασμού. Κύριε
πρόεδρε θα μου επιτρέψετε με μια μόνο αναφορά να πω ότι είναι
όχι απλώς λαθεμένη, αλλά δεν είναι και ωφέλιμη αυτή η άποψη.
Γιατί αυτή η άποψη δεν δίνει απάντηση στο γιατί συμβαίνουν μέ
σα στα κόμματα εκφυλιστικές διαδικασίες που εκτρέπουν τις λει
τουργίες τους και τις αποφάσεις τους και επιφυλάσσουν στους α 
γνούς και άδολους οπαδούς τις εμπειρίες τέτοιων συγκεκριμένων
καταστάσεων. Αυτή η άποψη δεν δίνει απάντηση στο γιατί απο
βαίνουν τυχαίοι άνθρωποι μοιραίοι για τα κόμματα. Αυτή η άπο
ψη δεν δίνει απάντηση στο γιατί πρέπει να χρεώνεται ο ψηφοφόρος
του οποιουδήποτε κόμματος την πρακτική του κ. Βακάλη, την
συμπεριφορά του κ. Λούβαρη, τις εκτιμήσεις και τους υπολογι
σμούς του κ. Μαντζουράνη ή οιουδήποτε προσώπου το οποίο εμ
πλέκεται με συγκεκριμένες συμπεριφορές σε αυτή την υπόθεση.
Αυτή η άποψη δεν δίνει απάντηση στο γιατί συμβαίνει πάντοτε οι
νεόκοποι της εξουσίας, οι ευνοούμενοι των μηχανισμών, οι νεόκο
ποι της πολιτικής, να μεταβάλλονται διά της εξουσίας και σε νεό
πλουτους της εξουσίας. Αυτή η γνώμη δεν δίνει απάντηση στο
γιατί και πώς ο πολίτης χωρίς δύναμη κριτικής και ελέγχου κα
λείται πάντοτε απλώς να επικυρώνει, να επιβεβαιώνει και στο ό
νομα των οποιωνδήποτε σκοπιμοτήτων να υποστηρίζει αποφάσεις
που δεν ξέρει από ποιους και γιατί πάρθηκαν.
Και υπάρχει και μια τρίτη άποψη, κ. πρόεδρε, η οποία έχει
προσωπική αναφορά και λυπούμαι γιατί έγινε από νομικούς, από
νομικούς που έχουν και πολιτική δράση. Ό τ ι ο κατήγορος θα
προτείνει στο δικαστήριό σας σταθμίζοντας το πολιτικό του μέλ
λον, υπολογίζοντας το πολιτικό κόστος και επιπρόσθετα υπολογί
ζοντας τις σχέσεις του κόμματός του με το άλλο κόμμα μέλη του
οποίου ή στελέχη του οποίου βρίσκονται κατηγορούμενοι. Ό τ ι α 
πό το τι θα πει ο κατήγορος του Συνασπισμού εξαρτάται και το δι
κό του πολιτικό μέλλον, εξαρτάται και το μέλλον των σχέσεων
του Συνασπισμού με το ΠΑΣΟΚ. Και λέγονται αυτά από νομι
κούς και πολιτικούς. Και δείχνουν όταν λέγονται πόσο λίγο εμπι
στεύονται την λειτουργία της ανθρώπινης συνείδησης, αυτοί που
τα προβάλλουν.
Και δείχνουν όταν λέγονται πόσο πραγματικά δεν θέλουν κα
νείς σε τούτο τον τόπο να κάνει το καθήκον του. Και δείχνουν ό
ταν λέγονται πόσο ενοχλεί όταν κανείς σε μια τέτοια υπόθεση ψά
χνει για να βρει τι υπάρχει, τι μπορεί να δαμάσει και τι του ξεφεύ
γει, τι είναι η οιλήθεια και ποια είναι η διάπλασή της.
Επειδή γίνεται αυτή η αναφορά επιτρέψτε μου να πω , κ. πρόε
δρε, ότι η σχέση μου με την πολιτική επί 31 ολόκληρα χρόνια εί
ναι πάντοτε ορατή. Δεν υπήρξε ποτέ δράση μου πολιτική σε κά
ποιους χώρους αθέατους ή σκιερούς. Και επιπρόσθετα επιτρέψτε
μου, κύριοι δικαστές, να πω ότι η σχέση μου αυτή με την πολιτική
ήταν πάντοτε βασισμένη στην άσκηση της αντίστασης και της κρι
τικής σε αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις και όλες εκείνες τις διαδι

ται αφοριστικά με οποιουσδηποτε χαρακτηρισμούς.
Είναι κι άλλοι και θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να πα
ρατηρήσω με ποια διαφορετική επιχειρηματολογία αντιμετωπί
στηκε η ανάγκη εξέτασης του Κοσκωτά, στην πορεία της δίκης:
Δεν μπορεί να γίνει η δίκη αν δεν υπάρχει ο Κοσκωτάς παρών, ει
πώθηκε αρχικά. Οταν προτάθηκε ως μάρτυρας και κινήθηκε η
διαδικασία της έκδοσης αναφέρθηκε ότι δεν είναι δυνατόν η δίκη
να υπολογίζει ως μάρτυρα τον Κοσκωτά και να τον κάνει τιμητή
και ρυθμιστή της πολιτικής ζωής του τόπου. Ό ταν ο Κοσκωτάς
ήρθε ζητήθηκε να εξεταστεί ο Κοσκωτάς, προηγουμένως υποστη
ριζόταν ότι δεν μπορεί χωρίς την εξέτασή του να γίνει η δίκη. Και
όταν χρειάστηκε να εξεταστεί για δεύτερη φορά ο Κοσκωτάς τότε
ακούστηκε ότι υπήρχε συνωμοσία πίσω από την δεύτερη εξέταση
του Κοσκωτά. Αλλά αυτή η επιχειρηματολογία, η αντιφατική,
παραβλέπει ένα ουσιαστικό σοβαρό στοιχείο. Ό τι η εξέταση του
Κοσκωτά συνέβαλε αποφασιστικά, παρά το γεγονός ότι οι κατα
θέσεις του είναι υπολογισμένες και σταθμισμένες σε χώρους όπου
τα δικά του συμφέροντα προωθεί και επιλέγει, συνέβαλε αποφασι
στικά στο να διαμορφώσει το δικαστήριό σας άποψη, στο να δει έ
ως πού, γιατί και πώς πρέπει να τον αξιολογεί, να τον αποδέχεται
ή να τον απορρίπτει.
Υπάρχουν όμως, κ. πρόεδρε, και άλλοι οι οποίοι δεν είπαν την
αλήθεια. Ο κ. Βακάλης ως μάρτυρας δεν είπε την αλήθεια. Και ο
κ. Βακάλης γνωρίζει όλο τον μηχανισμό προσέλκυσης των κατα
θέσεων, τον μηχανισμό των οικονομικών πρωτοβουλιών της Τρά
πεζας Κρήτης και όλη την δικτύωση αυτών των πρωτοβουλιών οι
οποίες ήταν επωφελείς και στήριξαν την προοπτική της Τράπεζας
Κρήτης. Δεν είπε, κ. πρόεδρε, εκείνα που ήξερε και μπορούσε να
τα πει και ο κ. Λούβαρης, οι δραστηριότητες του οποίου έχουν
κρίσιμη σημασία, όχι μονάχα γιατί αναπτύσσονται στις παρυφές
και τους προθαλάμους της εξουσίας με την διαμεσολάβηση προς ε
ξασφάλιση των οποιωνδήποτε επιρροών ή την λήψη των οποιωνδήποτε αποφάσεων, αλλά κυρίως γιατί η δράση του Λούβαρη εί
ναι συνυφασμένη με περιοχές και κλάδους αυτής της υπόθεσης που
δεν ερευνήθηκαν.
Ό πω ς το εμπόριο όπλων, όπως η διαδικασία κυκλοφορίας
κρυφού χρήματος, όπως οι συναλλαγές και οι διασυνδέσεις που έ
γιναν μέσα στα πλαίσια αυτής της υποθέσεως. Δεν είπε εκείνα που
ήξερε και ο κ. Μαντζουράνης. Επικαλούνται όσοι είναι κατηγο
ρούμενοι αυτό το δικονομικό δικαίωμα να μην έχουν άποψη για
θέματα που σχετίζονται με την δική τους κατηγορία και ενδεχόμε
να επιβαρύνουν την δική τους δικονομική θέση. Αλλά υπάρχουν
και θέματα έξω από τις κατηγορίες που γνωρίζουν άριστα και τα
οποία θα μπορούσαν να πουν, για να διαφωτίσουν το δικαστήριο,
προκειμένου να προσπελάσει αυτό το νέφος το οποίο έχει δημιουργηθεί πάνω από αυτή την υπόθεση και από αυτή την δίκη.

«Ο κ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΞΕΡΕΙ»
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές πέρα από αυτούς τους άμεσα
εμπλεκόμενους με την εστία Κοσκωτά, υπάρχουν και άλλοι που
γνωρίζουν και δεν είπαν, και άλλοι που ευθύνονται και που προσεπάθησαν να υπεκφύγουν, να μεταθέσουν ή να παροχετεύσουν τις
συγκεκριμένες δικές τους εμπλοκές και ευθύνες. Είναι ο κ. Χαλικιάς που από την θέση που είχε και τις αρμοδιότητες που ασκούσε,
από την εξουσία την οποία διαχειριζόταν και την άμεση επαφή και
σχέση που έχει με το πρόβλημα από το 1987 τουλάχιστον, γνω 
ρίζει ό,τι πράγματι έχει συντελεστεί κατά την ανάπτυξη αυτών
των διαδικασιών, ό,τι πράγματι δεν έχει γίνει κατά την επιχείρη
ση αυτών των συγκεκριμένων ελέγχων. Και από εκεί και πέρα εί
ναι σε θέση πράγματι αυτός να πει εάν δική του επιλογή και του
δικού του επιτελείου ήταν αυτή η διατεταγμένη αδράνεια όλων
των ελεγκτικών οργάνων ή αν ήταν επιλογή καθ’ υπαγόρευση και
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επιβολή κάποιας άλλης υπερκείμενης εξουσίας. Ο κ. Χαλικιάς ξέ
ρει. Τα δύο τραγικά πρόσωπα αυτής της ιστορίας που πραγματι
κά έδωσαν κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στιγ
μές ανθρώπινης αλλά και δικονομικής έντασης μοναδικής, ο μα
καρίτης Κουτσόγιωργας και ο κ. Χαλικιάς, εκείνη την ώρα μονο
μαχούσαν φραστικά και πολιτικά, γιατί ο ένας περίμενε από τον
άλλο το βήμα της αποκάλυψης των όσων και οι δύο ήξεραν. Ένας
τραγικός αγώνας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έπεσε ο Αγαμέμνονας Κουτσόγιωργας. Και θα πρέπει να θυμηθούν όλοι τι
έλεγαν για τον Α. Κουτσόγιωργα. Ό χ ι εκείνοι που πολιτικά τον
κατεδίωκαν, όχι εκείνοι με τους οποίους είχε αντιδικία και αντι
παλότητα. Τ ι έλεγαν οι ίδιοι που όταν έπεσε αγωνίστηκαν όλοι να
του καρφώσουν με ευλάβεια το φέρετρο.
Υπάρχει, κύριοι δικαστές, και μια άλλη κατηγορία μαρτύρων
από τους άμεσα συνεργούς, από εκείνους που μέσα στην Τράπεζα
Κρήτης προώθησαν κάποιες διαδικασίες. Ο κ. Σακαλής, ο κ.
Μουρελάτος, ο Τσώλης, που έχασε περιέργως όλο το βιβλίο που
ήταν βιβλίο κινήσεως του Κοσκωτά με τις κωδικοποιημένες εγ
γραφές των συναντήσεων των αυτοκινήτων, των ραντεβού και
των επισκέψεων. Δεν μίλησαν όλοι αυτοί και προγραμματισμένα
θέλησαν να περιορίσουν την γνώση τους; Επίσης δεν είπε όσα
γνώριζε και ο δικηγόρος του Κοσκωτά, ο γνωστός και φίλος δικός
μου ο Αθανάσιος Βαρλάμης που ξέρει περισσότερα από όσα υπάρ
χουν και που δεν σχετίζονται με τις δικές του επαγγελματικές
δραστηριότητες σε σχέση με την ανάπτυξη αυτής της υποθέσεως.
Και βεβαίως εκτίμησαν το καθήκον εμπιστοσύνης, σύμφωνα με
τις παραδεδομένες αρχές που επικρατούν σε αυτούς τους επιχειρη
ματικούς χώρους, και δεν μίλησαν. Η κυρία Μαυρομάτη και η
κυρία Στίγκα, που κι αυτές ξέρουν πολύ περισσότερα από όσα θέ
λησαν να πουν στο Δικαστήριο. Που κι αυτές δεν θέλησαν να αποκαλύψουν ποιες ήσαν οι πραγματικές διακινήσεις, μέσα από τις ο
ποίες προωθήθηκαν όσα προωθήθηκαν.
Και δεν είναι μονάχα ότι δεν θέλησαν να πουν πολλοί από αυ
τούς τους μάρτυρες εκείνα που πράγματι ξέραν, είναι και το επι
πρόσθετο. Ό τι άφησαν εκτεθειμένους άλλους, στους οποίους απεκάλυπτε κατά καιρούς το περιεχόμενο της δικιάς τους γνώσης,
για να εξασφαλίσουν στηρίγματα, όταν η κρίση άρχισε να ξεσπάει,
στηρίγματα και κάλυψη. Με αποτέλεσμα οι δικές τους αποκαλύ
ψεις να δημοσιεύονται στις εφημερίδες, οι διαρροές οι εμπιστευτικές από αυτούς, να αποτελούν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης
δημοσιογραφικής και πολιτικής κριτικής.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ Δ Ε Ν ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ
Αλλά όλα αυτά, όταν ήρθε η ώρα της κρίσης και της ανάληψης
των ευθυνών, εδού, ενώπιον της ιστορίας και της δικαιοσύνης, τα
απέσυραν. Γιατί ενώπιον της ιστορίας και της δικαιοσύνης, πρέπει
να προτείνεται μονάχα η δικονομική όψη της αλήθειας, όχι η
πραγματική όψη της αλήθειας, αφού η τελευταία κοστίζει πολύ
περισσότερο από ό,τι οι δημόσιες σχέσεις.
Ετσι, κύριοι δικαστές, υπάρχει μία επιπρόσθετη ανάγκη να α
ναφέρω ορισμένα θέματα, που δεν ήταν δυνατό να ερευνήσει και
που δεν μπορεί να ερευνήσει η διαδικασία αυτού του Δικαστηρίου,
αλλά που έχουν ουσιώδη σημασία, άμεσες επιπτώσεις για την
πραγματική ιχνηλάτηση της εγκληματικής δράσης των όποιων
προσώπων.
Δεν ερευνήθηκαν, κύριοι δικαστές, και δεν υπήρχε η δυνατότη
τα και δεν υπήρχε το περιθώριο, αλλά είναι ανάγκη να ερευνηθούν, οι πραγματικές σχέσεις της Μέρυλ Λιντς εδώ στην Ελλάδα
και η συνεργασία της υφ' οιανδήποτε μορφή σε αυτόν τον κρίσιμο
χρόνο, οι δραστηριότητές της που σχετίζονται άμεσα με το σκάν
δαλο της Τράπεζας Κρήτης, αλλά και με την προώθηση ορισμέ
νων διαδικασιών, μέσα από τις οποίες φαίνεται ότι πράγματι δια

κινήθηκε ή ξεπλύθηκε ύποπτο χρήμα. Δεν ερευνήθηκε επίσης, κύ
ριε πρόεδρε, και δεν μπορούσε να ερευνηθεί, το πραγματικό περιε
χόμενο των σχέσεων της Τράπεζας Κρήτης και της BCC1. Οταν
κατά την έναρξη της διαδικασίας επισημάνθηκε η αναφορά αυτής
της τράπεζας, με αφορμή την δραστηριότητα την επαγγελματική
του κυρίου Λούβαρη, και αμφισβητήθηκε από κάποια δημοσιεύ
ματα που (ακροθιγώς ανεφέροντο στην ύπαρξη αυτής της τράπε
ζας, η φερεγγυότητά της και η αξιοπιστία της. Χλευάστηκε η ά 
ποψη συναδέλφου κατηγόρου, που έβαλε το θέμα της μη αναγκαίως αξιόπιστης συμπεριφοράς αυτής της τράπεζας. Στην πορεία
έσπασε όλο αυτό το απόστημα, στο αγγλικό τραπεζικό σύστημα
και στο διεθνές τραπεζικό σύστημα. Και αποδείχτηκε ότι η BCCI,
μέσω της οποίας διακινήθηκε ο ύποπτος λογαριασμός του κ. Λού
βαρη προς αδιευκρίνιστες επιχειρηματικές τελικά δραστηριότητες,
η BCCI, αυτή η συγκεκριμένη τράπεζα, είναι εκείνη που διαπραγ
ματευόταν την αγορά της Τράπεζας Κρήτης τον Οκτώβριο του
1988, στην κρίσιμη περίοδο προ της εγκαταστάσεως επιτρόπου,
όταν πράγματι προχωρούσε η κριτική η δημοσιογραφική σε συν
ταρακτικές αποκαλύψεις και ο έλεγχος γινόταν αναπόφευκτος. Κι
αντιλαμβάνεστε, αν αγοραζόταν τότε η Τράπεζα Κρήτης από την
BCCI, ποια θα ήταν η τύχη και ποια θα ήταν η πορεία αυτών των
συγκεκριμένων αποκαλύψεων.
Δεν ερευνήθηκαν επίσης, κύριε πρόεδρε, όλες εκείνες οι δραστη
ριότητες της Τράπεζας Κρήτης, που γίνονται στον κρίσιμο χρόνο,
στον ύποπτο χρόνο αυτής της υποθέσεως, και σχετίζονται με εγ
γυητικές ή άλλες χρηματοδοτικές και τραπεζικές δραστηριότητες,
αναφορικά με εμπορία όπλων σε περίοδο εμπάργκο. Με διαδικα
σίες, οι οποίες δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικά τελικού απο
δέκτη αυτών των οπλικών εμπορευμάτων.
Και δεν είναι τυχαίο αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό, αυτή η
πλευρά του όλου ζητήματος. Γιατί τα θέματα της διακίνησης ό
πλων χωρίς πιστοποιητικά τελικού αποδέκτη, με διαδικασίες α
διαφανείς, αποτέλεσαν την ουσία της διαφωνίας και της παραιτήσεως του κυρίου Γιώτα με εκείνες τις καταγγελίες, το περιεχόμε
νο των οποίων ανεγνώσθη στο Δικαστήριό σας.
Δεν ερευνήθηκε, ακόμα, κύριε πρόεδρε, εκείνο που αναγκαία
πρέπει στην συνέχεια οι διαδικασίες της δικαιοσύνης να ερευνή
σουν. Δεν ερευνήθηκε η περίφημη συμπεριφορά του τροφοδότη λο
γαριασμού. Είναι ένας λογαριασμός κρίσιμος. Επισημάνθηκε εύ
στοχα από τον αρμόδιο υπάλληλο της Τράπεζας της Ελλάδος,
που έκανε το συγκεκριμένο συναλλαγματικό έλεγχο. Γύρω από
αυτόν το λογαριασμό είναι περίεργη η συμπεριφορά όλων.
Είναι ένας τροφοδότης λογαριασμός, το κρισιμότερο στοιχείο
που κρατάει υπό σημείωση μαζί του ο Κοσκωτάς, όταν συλλαμβάνεται και μέσα από τον οποίο έχουν πράγματι διακινηθεί ύπο
πτα κεφάλαια, που αποτελούν και αντικείμενο της κατηγορίας ε
νώπιον του Δικαστηρίου σας, ως προς τα δύο εκατομμύρια δολά
ρια. Αντιλαμβάνεστε ότι η κίνηση, η συμπεριφορά, η διαδικασία
αυτού του συγκεκριμένου λογαριασμού, για όσα κεφάλαια διακινήθηκαν μέσω αυτού, έχει μεγάλη αξία στην ουσιαστική αποτίμη
ση όλης αυτής της υποθέσεως και στο δικαστικό της μέρος.
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, οι κατηγορίες είναι συγκεκρι
μένες, κατά συγκεκριμένων ανθρώπων, για συγκεκριμένες δρα
στηριότητες. Και είναι ανάγκη, όπως είπα και προηγούμενα, αυ
τές τις κατηγορίες να τις αξιολογήσουμε με το νομοθετικό υλικό
που υπάρχει στο κοινό ποινικό δίκαιο, για να δούμε αν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις εφαρμογής των αντίστοιχων διατάξεων.

Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗ Σ ΗΘΙΚΗΣ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, υπάρχουν μεταξύ των κατηγο
ρουμένων ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου κι ο κύριος Γεώργιος

Πέτσος, που κατηγορούνται με την κατηγορία της ηθικής αυτουρ
γίας.
Ο μεν κύριος Ανδρέας Παπανδρέου με την κατηγορία της ηθι
κής αυτουργίας σε κοινή απιστία, για όσο χρονικό διάστημα ο κύ
ριος Μανταγός δεν είχε την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου και
της απιστίας στην υπηρεσία, για όλους τους υπόλοιπους διοικητές
και επροσώπους των ΔΕΚΟ. Επίσης ο κύριος Πέτσος με την κα
τηγορία της ηθικής αυτουργίας στην απιστία περί την υπηρεσία
του διοικητού των ΕΛΤΑ του κυρίου Βουρνά.
Η κατηγορία της ηθικής αυτουργίας κατά την έννοια του άρ
θρου 46 του Π .Κ ., κ. πρόεδρε, πρέπει να στοιχειοθετείται στην ύ
παρξη ηθελημένης συμπεριφοράς του ηθικού αυτουργού, που προκαλεί και θέλει να προκαλέσει διάπραξη κάποιας συγκεκριμένης
αξιοποίνου πράξεως από κάποιον άλλον. Με αυτή την έννοια, ο η
θικός αυτουργός έχει πάντα δόλο. Θέλει κάτι. Θέλει να προκαλέσει το περιεχόμενο μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς και θέλει
αυτή η συμπεριφορά να έχει ως αντικείμενο, την τέλεση συγκεκρι
μένου αξιόποινου αποτελέσματος. Και για να πετύχει αυτό το α
ποτέλεσμα που θέλει και επιδιώκει, για να προκαλέσει αυτή την
συμπεριφορά, πρέπει να ενεργήσει έτσι, ώστε να οδηγηθεί η ενέργειά του στην παραγωγή αυτής της απόφασης, στην συνείδηση και
στο μυαλό κάποιου άλλου. Πρέπει να προκαλέσει την απόφαση σε
κάποιον, για να κάνει κάποια συγκεκριμένη πράξη, τα στοιχεία
της οποίας πάλι προσδιορίζονται και αναλύονται από το νόμο.
Είναι αναγκαίο λοιπόν μεταξύ ηθικού αυτουργού και αυτουρ
γού, να υπάρχει κάποια επαφή και σχέση τέτοια, κάποια επικοι
νωνία και συννενόηση τέτοια, αδιάφορου επιπέδου και προσδιορι
σμού, η οποία να εξασφαλίζει και την δυνατότητα προώθησης των
σχεδίων του ηθικού αυτουργού και το αποτέλεσμα της παραγω
γής της συγκεκριμένης πράξεως. Προετοιμάζει ο ηθικός αυτουρ
γός τον αυτουργό να δεχτεί κάποια απόφαση. Και πολλές φορές ο
δόλος του αυτουργού, είναι πολύ μεγαλύτερος από τον δόλο του
ηθικού αυτουργού. Αλλά ποτέ ο ηθικός αυτουργός δεν μπορεί να
είναι χωρίς τον συγκεκριμένο δόλο.
Ηθικός αυτουργός σε απιστία περί την υπηρεσία, σημαίνει ότι
επιδίωξε να πείσει κάποιον, να κάνει την συγκεκριμένη πράξη της
απιστίας περί την υπηρεσία.
Η νομολογία σας κύριοι δικαστές, κύριε πρόεδρε, είναι πλούσια
σε αυτό το θέμα, είναι ένα από τα ανεξάντλητα θέματα που επε
ξεργάζεται διαρκώς η δικαστική πρακτική. Η νομολογία σας λέει,
πως αυτή η πρόκληση της απόφασης και η παραγωγή του αποτε
λέσματος, μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο. Εσείς ως δικα
στές κρίνετε κάθε φορά, εάν ο τρόπος και τα μέσα, που χρησιμο
ποιήθηκαν, ήταν εκείνα που παρήγαγαν πραγματικά την απόφα
ση. Γιατί μπορεί να υπάρχει ειλημμένη απόφαση του αυτουργού.
Γιατί μπορεί να υπάρχει απλή παρότρυνση ή ενθάρρυνση, οπότε
αλλάζει η σχέση και δεν πρόκειται περί ηθικής αυτουργίας, αλλά
περί άλλης μορφής συμμετοχής: Της απλής συνέργειας με την ψυ
χική συνδρομή και συμπαράσταση, την οποία παρέχει εκείνος ο ο
ποίος απλώς ενθαρρύνει, παροτρύνει ή επιδοκιμάζει.
Σε όποια απόφαση περί υπάρξεως του αδικήματος της ηθικής
αυτουργίας, της συμπεριφοράς της ηθικής αυτουργίας, για να
μπορεί να ελεγχθεί ο συλλογισμός που παρήγαγε την θέληση του
δράση. Πρέπει να εκτίθενται τα πραγματικά περιστατικά. Μέσα
από ποια πραγματικά περιστατικά προκύπτει, ότι αυτή η συγκε
κριμένη δράση του ηθικού αυτουργού, παρήγαγε τα αποτελέσμα
τα της εγκληματικής συμπεριφοράς του αυτουργού; Δεν γίνεται
βέβαια δεκτό ότι χρειάζεται πλήρης και εξαντλητική εξειδίκευση.
Οπωσδήποτε όμως πρέπει να αποσαφηνίζονται τα μέσα. Είναι ε
πίσης αναγκαίο κύριε πρόεδρε στην ανάλυση αυτής της συγκεκρι
μένης διάταξης να επισημανθεί εκείνο, που η νομολογία σας έχει
τεκμηριώσει πια και έχει καταστήσει κατάκτηση της δικαστικής

και νομικής σκέψης. Ό τι ο ηθικός αυτουργός δεν συμπεριφέρεται
με αδράνεια και απάθεια. Δεν συμπεριφέρεται με σιωπή, αλλά
συμπεριφέρεται με συγκεκριμένη δράση, με συγκεκριμένη ενεργη
τική συμπεριφορά. Ο ηθικός αυτουργός απαιτείται να έχει κάποια
ενέργεια εκδηλώσει. Να έχει κάποια συμπεριφορά συγκεκριμένη
αναπτύξει, προς τον αποδέκτη των συγκεκριμένων επιλογών του.
ΓΓ αυτό και δεν υπάρχει ηθική αυτουργία, η οποία να τελείται
διά παραλείψεως. Δεν έχουμε ηθική αυτουργία με σιωπή και α 
δράνεια ή διά παραλείψεως. Είναι αναγκαίο επίσης, κύριε πρόε
δρε, να επισημάνω, ότι στον δόλο too ηθικού αυτουργού περιλαμ
βάνεται: Πρώτον. Η επιθυμία και η θέλησή του να δράσει στην
βούληση και την συνείδηση κάποιου άλλου προσώπου. Επίσης πε
ριλαμβάνεται η επιδίωξή του, αυτή η δράση στο μυαλό χοα στην
συνείδηση του άλλου, να προκαλέσει την απόφαση για κάποια
συγκεκριμένη εγκληματική πράξη. Επίσης στον δόλο του ηθικού
αυτουργού εμπεριέχεται και η γνώση, ότι έτσι λειτουργώντας πε
τυχαίνει αυτό τον σκοπό, παράγει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και
επίσης περιλαμβάνεται και το στοιχείο της αποδοχής αυτής της
εγκληματικής συμπεριφοράς, η οποία θα εκδηλωθεί με την πραγ
μάτωση της εγκληματικής δραστηριότητας του αυτουργού.
Πολλές φορές ο δόλος του αυτουργού είναι και ευρύτερος. Αλλά
έτσι κι αλλιώς ο αυτουργός και ο ηθικός αυτουργός, κινούνται ως
προς ένα σημείο και για μια συγκεκριμένη περίοδο ανάπτυξης αυ
τών των διαδικασιών εγκληματικής συμπεριφοράς, στην βάση του
κοινού και ενιαίου δόλου. Ό χ ι με την έννοια των διαφοροποιημέ
νων πράξεων, αλλά τουλάχιστον της επιδίωξης του πυρήνα, της
κατηγορούμενης συγκεκριμένης εγκληματικής συμπεριφοράς.

«ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΑΜΕΑΕΙΑ;»
Είναι ανάγκη να επισημάνουμε, επίσης, κύριε πρόεδρε, ότι η
δική σας νομολογία έχει εμπλουτίσει και τεκμηριώσει την βασιμότητα πολλών απόψεων γύρω από το θέμα. Ό τι αρκεί και ενδεχό
μενος δόλος στην ηθική αυτουργία. Ό τι ηθική αυτουργία από α
μέλεια δεν μπορεί να υπάρξει. Και επίσης δεν μπορεί να υπάρξει
ηθική αυτουργία σε εξ αμελείας διωκόμενα εγκλήματα. Κι ότι δεν
υπάρχει μεταβολή κατηγορίας, εάν από την εκτίμηση του αποδει
κτικού υλικού, προκύψει παραλλαγή του τρόπου συμμετοχής κά
ποιου προσώπου. Κάποιος που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός
στην διερεύνηση των πραγματικών υλικών διαπιστώνεται ότι δεν
προκάλεσε, ότι απλώς ενεθάρρυνε. Και αλλάζει και η νομική α
ξιολόγηση της συγκεκριμένης σχέσεως.
Ό ταν, λοιπόν, κύριε πρόεδρε, κατηγορείται ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου και ο κ. Γεώργιος Πέτσος ως ηθικοί αυτουργοί απιστίας
στην Υπηρεσία, θα πρέπει να αναζητήσουμε εάν και κατά πόσον
στην συμπεριφορά τους και στον δόλο τους, στα αντικειμενικά
στοιχεία της δράσης τους και στην υποκειμενική τους στάση, έτσι
όπως εκδηλώνεται, πράγματι υπήρξε η αποδοχή και του ουσια
στικού, του πραγματικού και νομικού περιεχομένου, των ουσια
στικών, των πραγματικών και νομικών προϋποθέσεων του αντί
στοιχου αδικήματος, της απιστίας στην υπηρεσία.
Κύριε πρόεδρε, η κοινή απιστία του άρθρου 390 του Ποινικού
Κώδικα προβλέπει ότι τιμωρείται εκείνος που με πρόθεση ζημιώ
νει την περιουσία άλλου, της οποίας έχει από τον νόμο ή από την
δικαιοπραξία, εν όλω ή εν μέρει ή και για μεμονωμένες πράξεις,
την επιμέλεια χοα διαχείριση. Και στην απιστία περί την υπηρεσία
του αντίστοιχου άρθρου του Ποινικού Κώδικα προβλέπεται ότι ο
υπάλληλος που, κατά τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων του έ
χει την ευθύνη της είσπραξης, της διαχείρισης των εσόδων και άλ
λων συγκεκριμένων τέτοιων δραστηριοτήτων, αυτός λοιπόν ο υ
πάλληλος, που έχει αυτή την αρμοδιότητα,, όταν ελαττώνει την
περιουσία την δημόσια, εν γνώσει του, πέραν της προθέσεως, εν
γνώσει του προς όφελος του ίδιου ή προς όφελος άλλων, τιμωρεί
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ται. Πέραν της προθέσεως, η απιστία στην Υπηρεσία απαιτεί την
γνώση του ότι με αυτήν την δράση προκαλείται όφελος στον ίδιο
— και την αποδοχή βεβαίως της προκλήσεως αυτής— όφελος
στον ίδιο ή όφελος σε κάποιον άλλον. Και είναι αναγκαίο να απο
σαφηνίσουμε, κύριε Πρόεδρε, πριν φτάσουμε εις την αξιολόγηση
του πραγματικού υλικού, έτσι όπως εντάσσεται στις αντίστοιχες
κατηγορίες, να αποσαφηνίσουμε πώς τελικά εννοιολογικά προσ
διορίζεται και αξιολογείται αυτός ο όρος της ζημιάς, της ελαττώσεως της περιουσίας του Δημοσίου, του κράτους. Στο θέμα αυτό
επικρατεί αναμφισβήτητα η άποψη της οικονομικής έννοιας. Η
περιουσία σταθμίζεται πάντοτε ως οικονομική έννοια, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο αυτών των συγκεκριμένων
διατάξεων. Είναι η μείωση που επέρχεται στην συνολική χρημα
τική αξία, στο συνολικό οικονομικό μέγεθος κάποιων συγκεκριμέ
νων περιουσιακών στοιχείων, αυτό που αποκαλούμε ζημιά.
Και για να προκύψει αυτή η μείωση, αυτή η ελάττωση, είναι α
ναμφισβήτητο ότι πρέπει να γίνει η σύγκριση, πριν και μετά την
πράξη. Για να έχουμε το αποτέλεσμα διά της συγκρίσεως, το ελλειμματικό αποτέλεσμα, το επιβλαβές αποτέλεσμα. Γιατί, εάν έ
χουμε, μετά την σύγκριση, την διαπίστωση της μείωσης της πε
ριουσίας, είναι δεδομένη η βλάβη.
Αλλά πρέπει, κύριε πρόεδρε, να προσδιοριστεί ακόμα με ποια
διαγνωστική μέθοδο θα κάνουμε αυτήν την σύγκριση, πώς θα κά
νουμε αυτήν την σύγκριση πριν και μετά. Στο αδίκημα της απά
της η σύγκριση είναι πάρα πολύ απλή. Έχουμε απατηλή συμπερι
φορά δεδομένη σε κάποιον προσδιορισμένο χρόνο, προ της απατη
λής συμπεριφοράς, η περιουσιακή κατάσταση - μετά την απατηλή
συμπεριφορά η περιουσιακή κατάσταση, συγκρίνεται και συνάγε
ται η διαπίστωση. Πολλές φορές όμως, στην απιστία αυτή η δια
γνωστική μέθοδος είναι ιδιαιτέρως δυσχερής, όταν κυρίως έχει να
κάνει με τραπεζικές συναλλαγές και με οικονομικές δραστηριότη
τες σύνθετες. Γιατί τότε δεν έχουμε δεδομένο χρόνο υπολογισμού
συγκριτικού της προ της πράξεως και της μετά την πράξη πραγ
ματικής περιουσιακής καταστάσεως. Εχει γίνει δεκτό —και αναφέρεται και από θεωρητικούς, αλλά και από αποφάσεις του Δικα
στηρίου σας— ότι ο υπολογισμός της ζημιάς δεν πρέπει αναγ
καίους να φέρει χαρακτήρα λογιστικό και αριθμητικό. Υπολογίζε
ται η ζημιά ως οικονομική ζημιά και πρέπει, σε κάθε περίπτωση,
να είναι οικονομικά ουσιώδης η ζημιά, έτσι όπως θα υπολογιστεί
μέσα από αυτή την διαγνωστική μέθοδο της συγκρίσεως, που,
προκειμένου για οικονομικές δραστηριότητες τραπεζικού χαρα
κτήρα, εμφανίζει αυτήν την δυσχέρεια την οποία επισημαίνουν οι
θεωρητικοί και οι αποφάσεις του Δικαστηρίου σας. Ο χρόνος
προσδιορισμού της ζημιάς ή της ελαττώσεως της περιουσίας στα
αδικήματα της απιστίας πολλές φορές δεν είναι ο άμεσος. Στα α
δικήματα που έχουμε τραπεζική οικονομική δραστηριότητα, συ
ναλλαγή επιχειρηματικής δραστηριότητας, σχεδίασμά επιχειρη
ματικών πρωτοβουλιών, πολλές φορές για να υπολογίσουμε την
ζημιά, πρέπει να περιμένουμε την εξέλιξη αυτού του σχεδιασμού,
την εξέλιξη αυτής της οικονομικής δραστηριότητας. Δεν είναι ο υ
πολογισμός της ζημιάς σε τέτοιες οικονομικές δραστηριότητες
στιγμιαίος, δεν είναι μεμονωμένη ενέργεια, αλλά εντάσσεται σε έ
ναν γενικότερο σχεδιασμό οικονομικό και πρέπει να υπάρχει κά
ποια αναμονή του πώς εξελίσσεται αυτή η συγκεκριμένη οικονομι
κή πρωτοβουλία και δράση. Αέγεται εύστοχα, κατά την άποψή
μου, ότι ο χρόνος υπολογισμού της ζημιάς δεν είναι ημερολογια
κός, αλλά είναι επιχειρησιακός, είναι οικονομικός. Και πολλές
φορές τολμηροί διαχειριστές αλλότριας περιουσίας μπορεί προς
στιγμήν να εμφανίζεται ότι διακινδυνεύουν και στην πορεία της οι
κονομικής δραστηριότητάς τους να αποκερδαίνουν, από την τολ
μηρή διαχειριστική τους πρωτοβουλία, να αποκερδαίνουν ωφελή
ματα. Ετσι, λοιπόν, επισημαίνω, κύριε πρόεδρε, αυτό που επιση-

Στην περίοδο την επίμαχη, όπου το σκάνδαλο Κοσκωτά διογ
κώνεται, αναμφισβήτητα χρησιμοποιήθηκε ο δημόσιος πλούτος
και το κοινό χρήμα για την εξυπηρέτηση αυτών των δραστηριοτή
των του Κοσκωτά και όποιων περιέβαλαν τον Κοσκωτά. Και δεν
μπορεί κανείς να το αρνηθεί ότι στο θερμοκήπιο της κρατικής κά
λυψης θέριεψε το σκάνδαλο Κοσκωτά.
Και ήτανε πραγματικά ευφυής ο εισηγητής εκείνος — διεκδίκησε εκείνη την δόξα ο κ. Βακάλης ενώπιον του Δικαστηρίου σας—
ο οποίος προκάλεσε την απόφαση να μπορούν να κατατίθενται
χρήματα των δημοσίων οργανισμών σε λογαριασμούς υπό προθε
σμία για χρονικό διάστημα 7 ημερών με δικαίωμα ανανεώσεως,
προκειμένου να γίνεται απόληψη τόκων, έτσι ώστε να μειώνονται
τα παθητικά στους αντίστοιχους δημόσιους οργανισμούς. Και εί
ναι ευφυής εκείνος ο οποίος εισηγήθηκε και συνέλαβε αυτή την ά
ποψη, διότι, μέσα από αυτήν την διαδικασία, διακινήθηκαν κο
λοσσιαία ποσά, τα οποία αξιοποιήθηκαν με τον πιο αδιαφανή τρό
πο κι όχι μονάχα κατά τις τοκοφόρες διαδικασίες των τραπεζικών
καταθέσεων, αλλά και κατά τις κερδόφόρες διαδικασίες των χρη
ματιστηριακών παιχνιδιών. Αποσαφηνίστηκε, κύριε πρόεδρε, ότι
δεκάδες δισεκατομμυρίων, προερχομένων από δημόσιους οργανι
σμούς, κατετίθεντο την Παρασκευή με προσωρινή απόδειξη καταθέσεως για να περάσουν στα βιβλία της Τράπεζας και στο λογα
ριασμό του Οργανισμού με βαλέρ της Τρίτης, έτσι ώστε την Δευ
τέρα να παιχτούν στο Χρηματιστήριο και να αποφέρουν άδηλα
ποσά. Για να καταλήξουμε και σε κάτι άλλο ακόμη παράλογο: να
δανειοδοτείται και να ενισχύεται με την εγγύηση του Δημοσίου
σειρά ολόκληρη προβληματικών επιχειρήσεων, που επιβαρύνουμε
με τα έξοδα τα λειτουργικά και της διοίκησής τους τον δημόσιο
κορβανά, αλλά να μπορούν αυτές οι προβληματικές επιχειρήσεις
να κερδοσκοπούν, παίζοντας τα χρήματά τους με την διαδικασία
αυτή των τοκοφόρων καταθέσεων στην Τράπεζα Κρήτης ή και
αλλού. Για να μας πιάσει πραγματικά η αίσθηση της σχιζοφρέ
νειας του τρόπου, με τον οποίο λειτουργεί ο οικονομικός βίος της
χώρας, όταν εμφανίζεται το φαινόμενο δημόσιος Οργανισμός να
συμφωνεί διά του εκπροσώπου του του κ. Βακάλη με την Τράπε
ζα Κρήτης, η οποία παρίσταται διά του εκπροσώπου της κ. Βακά
λη, σε ένα και το αυτό πρόσωπο να συντελούνται οι διαδικασίες
της συμβατικής συμφωνίας ενός τόκου παράνομου 15%, που α
πεικονίζεται μεν ότι εκρέει από τους λογαριασμούς της Τράπεζας,
αλλά δεν αποτυπώνεται ότι εισρέει στους λογαριασμούς του Ορ
γανισμού ή αποτυπώνεται ότι εισρέει μέρος αυτού του τόκου. Για
να αναρωτηθούμε όλοι σε ποιες καταπακτές κατά την διαδρομή
χάθηκαν εκείνα τα οποία δεν προκύπτουν.

ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΕΚΟ
«ΥΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ»
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι στον κρίσιμο χρόνο έχουμε
συμπεριφορές διαχειριστικές που κατ’ αντικείμενο δημιουργούν
προβλήματα και δικαιολογούν και επισύρουν επισημάνσεις ανησυ
χίας, έχουμε συμπεριφορές τέτοιες στην διαχείριση δημοσίου συμ
φέροντος από πλευράς λειτουργών, κρατικών, που πληρούν τις
νομοτυπικές προϋποθέσεις των αντίστοιχων άρθρων του Ποινικού
Κώδικα. Είναι αναγκαίο, όμως, σε αυτό το σημείο, να επισημάνουμε ότι, αν προκλήθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου ως ηθικό
αυτουργό η απόφαση στους διοικητές των ΔΕΚΟ να δράσουν ως
αυτουργοί απιστίας στην Υπηρεσία, τότε πρέπει ο ελάχιστος πυ
ρήνας του κοινού δόλου να περιέχει την πρόθεση να γίνει αυτή η
πράξη, αλλά και την γνώση ότι δΓ αυτής της πράξεως επέρχεται
ζημιά του Δημοσίου προς όφελος κάποιων από τους δράστες ή κά
ποιων τρίτων. Αυτό είναι εκείνο που πρέπει να αποσαφηνιστεί από
πλευράς ουσιαστικού περιεχομένου και κατηγορίας με βάση το
πραγματικό υλικό, σε σχέση με τους κατηγορουμένους.

Έτσι λοιπόν, κύριε πρόεδρε και κύριοι δικαστές, εδώ υπάρχει
και κάτι σοβαρότερο. Υπάρχει η ομοιομορφία μιας συμπεριφοράς.
Υπάρχει η σύμπτωση μιας συμπεριφοράς σε χρονικά προσδιορι
σμένες περιόδους. Υπάρχει η κρισιμότητα αυτής της συμπεριφο
ράς, σε σχέση με τα διαμορφούμενα οικονομικά αποτελέσματα,
τα κρίσιμα για την Τράπεζα Κρήτης. Δεν είναι μια συμπεριφορά
στον αέρα, στον καιρό, αδέσποτη, κατά σύμπτωση διασταυρούμε
νη με την συμπεριφορά κάποιου άλλου. Είναι συμπεριφορά εστια
σμένη σε χρόνο, έτσι ώστε πραγματικά να γίνεται η αντιμετώπιση
αυτών των συγκεκριμένων προβλημάτων. Και υπάρχει, κατά την
άποψη την δική μου, στο θέμα αυτό το καταπληκτικότερο στοι
χείο. Αυτό που δεν ερευνήθηκε, αυτό που πραγματικά κρατάει το
κλειδί του μυστηρίου, αν επιτρέπεται να διατυπωθεί μια τέτοια
έκφραση. Έχουμε στα ΕΛΙΆ την υπόθεση της συμπεριφοράς του
λογαριασμού Γαλιανού, όπου σε χρόνο προγενέστερο του κρίσι
μου χρόνου αλλά και σε χρόνο μεταγενέστερο, μετά την εγκατά
σταση επιτρόπου, με τρόπο αυτοματοποιημένο ο λογαριασμός αυC)
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μαίνεται και στις αποφάσεις των δικαστηρίων, αλλά και στους θε
ωρητικούς, ότι δεν πρέπει να γίνεται άμεση εξίσωση του κινδύνου
του διαχειριστικού με την ζημιά. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να προ
χωρήσουμε σε μια ποινικοποίηση της επιχειρηματικής οικονομι
κής δραστηριότητας.
Είναι αναγκαίο, όμως, για να υπάρξει αυτή η επίμεμπτη συμ
περιφορά της απιστίας, αναμφισβήτητα να υπάρχει η σχέση της ε
πιμέλειας και της διαχείρισης, να προκληθεί η ζημιά από πρόθεση
και εν γνώσει στην απιστία περί την Υπηρεσία, να γίνει κάποια
διαχειριστική πράξη που να αποτελεί έκφραση αντικειμενική προς
τα έξω αυτής της αντιπροσωπευτικής διαχειριστικής δύναμης, που
έχει ο δράστης και, επιπρόσθετα, απαιτείται αυτό που επισημαίνεται από πολλούς θεωρητικούς ότι χρειάζεται και κάποια ουσιώ
δης παράβαση του ανειλημμένου καθήκοντος τηρήσεως των κανό
νων της επιμέλειας και καλής διαχειρίσεως. Πρέπει, δηλαδή, πέ
ρα απ’ όλα αυτά και κατά τρόπο έκδηλο, κατά τρόπο εμφανή, να
υπάρχει μια καταχρηστική άσκηση της αντιπροσωπευτικής σχέ
σης που έχει ο επιμελούμενος της περιουσίας του άλλου. Και δέ
χονται τα δικαστήριά σας και οι θεωρητικοί ότι προκειμένου περί
της εννοιολογικής αποσαφηνίσεως του αδικήματος της απιστίας,
έτσι κι αλλιώς, γίνεται δεκτή η θεωρία της καταχρήσεως της συγ
κεκριμένης αντιπροσωπευτικότητας που έχει κανείς, καταχρήσε
ως της εξουσίας, την οποία έχει ο αντίστοιχος υπάλληλος ή ο αν
τίστοιχος επιμελητής και διαχειριστής της αλλότριας περιουσίας.
Δεν αρκεί δηλαδή η απλή ενέργεια σε βάρος της αρχής της εμπι
στοσύνης, αλλά ηθελημένη δράση καταχρηστικής παραβίασης της
αντιπροσωπευτικής εξουσίας, που έχει ο διαχειριστής.
Κάθε φορά, κύριε πρόεδρε και κύριοι δικαστές, που πρέπει να
γίνουν οι αναγκαίες και απαραίτητες αυτές εννοιολογικές αποσα
φηνίσεις, επιβάλλεται να ψάχνουμε για να δούμε το είδος και τον
στόχο της εκάστοτε διαχειρίσεως. Περί τίνος, δηλαδή, πρόκειται,
γιατί άλλη η διαχείριση ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος, άλλη η
διαχείριση μιας κερδοσκοπικής εταιρείας, άλλη η διαχείριση ενός
τομέα του Δημοσίου, άλλη η διαχείριση και μέσα στο Δημόσιο
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Επίσης επιβάλλεται να βρίσκου
με και τους κανόνες και τους τρόπους, με τους οποίους εκδηλώθη
κε στις συγκεκριμένες συναλλαγές κατά περίπτωση η συμπεριφορά
του προσώπου το οποίον έχει στην επιμέλεια και στην διαχείρισή
του αυτές τις αρμοδιότητες.
Με αυτά τα δεδομένα, κύριε πρόεδρε και κύριοι δικαστές, η κα
τηγορία της ηθικής αυτουργίας κατά του Ανδρέα Παπανδρέου για
την απιστία περί την Υπηρεσία των διοικητών των ΔΕΚΟ πρέπει
να αποσαφηνιστεί κατά την άποψή μου, σε σχέση και με τα πραγ
ματικά δεδομένα της ακροαματικής διαδικασίας.
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τός αποδέχεται τμήμα τόκων που αντιστοιχούν στα ποσά, τα ο
ποία κατατίθενται από πλευράς των ΕΛΙΆ με αυτή την συγκεκρι
μένη διαδικασία.
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, η δική μου άποψη είναι, δεν
τολμώ να μιλήσω περί πεποιθήσεως, η δική μου άποψη είναι ότι
αυτό το δείγμα που τυχαία αποκαλύφθηκε στα ΕΛΙΆ είναι το
πρότυπο με το οποίο δούλεψε ο μηχανισμός των καταθέσεων. Και
της εξασφάλισης των καταθέσεων και της αξιοποίησης των κατα
θέσεων και της διανομής του προϊόντος, του εκτός συμβατικού τό
κου ωφελήματος. Η μία άκρη αναμφισβήτητα αυτού του μηχανι
σμού υπάρχει στους χώρους των αντίστοιχων οργανισμών. Δεν
είναι αποδεδειγμένο και δεν μπορεί κανείς να διακινδυνεύσει να
πει ότι αυτή η άκρη σε κάθε δημόσιο οργανισμό προσωποποιείται
στο πρόσωπο του εκάστοτε διοικητή. Μπορεί και να μην είναι. Η
άλλη άκρη όμως, κρατιέται ως προς όλους τους οργανισμούς από
τον κ. Βακάλη. Ο κ. Βακάλης είναι ο επιμελητής και διαχειρι
στής, ο κ. Βακάλης είναι, αν γίνονται διανομές, ο διανομέας. Ο
κ. Βακάλης είναι ο εγγυητής του ότι και χρήματα θα εξασφαλι
στούν και το σύστημα θα δουλέψει. Ο κ. Βακάλης κρατάει από
την άλλη άκρη όλα τα νήματα που γίνονται κόμπος στους αντί
στοιχους λογαριασμούς των οποίων την επιμέλεια έχει ο ίδιος.
Οταν λοιπόν ο κ. Βακάλης δεν μιλάει, προστατεύει εκείνο που
ξέρει. Προστατεύει εκείνο που πραγματικά υπάρχει, κ. πρόεδρε,
ως συμπεριφορά επίμεμπτη και αξιόποινη, αλλά πολλές φορές δεν
μπορεί να καταλογιστεί η ευθύνη και να καταγνωστεί η προσωπι
κή ενοχή.

πτωση του Κοσκωτά ο κ. Χαλικιάς ανησυχεί και σπεύδει να ζητή
σει απομάκρυνση.
Ό ταν η κυβέρνηση δεν απομακρύνει ο κ. Χαλικιάς εφησυχάζει
και από το φθινόπωρο του ’87 και αρχές του ’88 δεν συμβαίνει τί
ποτε το οποίο να δείχνει προς τα έξω ότι ο κ. Χαλικιάς πράγματι
έχει με αφορμή την αποκάλυψη της περιπτώσεως Κοσκωτά σκαν
δαλιστεί, έχει υποψιαστεί και ψάχνει. Ακολουθεί η ίδια συμπερι
φορά της παθητικής ευμένειας.
Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να αλλάζει η συμπεριφορά
του από τον Ιούνιο, να βάζει τους δημοσιογράφους να πιέζουν για
τί ο ίδιος δεν μπορούσε να πιέσει κατά τα λεγόμενα διαφόρων
μαρτύρων, να επιθυμεί την κάλυψη πρώτα του ανοίγματος στον
τρεχούμενο λογαριασμό και μετά την άσκηση πίεσης, να διαπλη
κτίζεται με τον τότε αντιπρόεδρο και εν πάση περιπτώσει εμφανί
ζει ο κ. Χαλικιάς συμπεριφορά η οποία ελάχιστα είναι προς τιμή
μιας οργανωμένης πολιτείας. Μια συμπεριφορά η οποία είναι ε
λάχιστα τιμητική για τη συμπεριφορά μιας οργανωμένης πολιτι
κής. Κυβέρνηση και Τράπεζα της Ελλάδας εμφανίζονται με διά
φορους εκπροσώπους είτε ανήμπορες να χειριστούν ένα θέμα, είτε
εθελοτυφλούσες, είτε από κοινού δρώσες για να χειραγωγήσουν
αυτό το θέμα.

«ΥΠΟΠΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ»

Σημασία για μένα έχει ότι η στάση του κ. Χαλικιά σύμφωνα με
τα λεγόμενα του ίδιου, δεν ήταν εκείνη η οποία θα καθιστούσε
γνωστό ότι εδώ στην Τράπεζα Κρήτης υπάρχει πρόβλημα φερεγγυότητας, πρόβλημα επικίνδυνο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει
Υπάρχει ροκάνισμα του δημοσίου χρήματος μέσα από αυτό τον
σοβαρό θέμα. Το είπε κι εδώ στο δικαστήριό σας ο κ. Χαλικιάς. »
μηχανισμό των πανωτοκίων. Υπάρχει εκμετάλλευση δημοσίου
Και απ’ ό,τι είδα στις εφημερίδες το είπε και στην δίκη των διοι
χρήματος μέσα από αυτόν τον μηχανισμό των καταθέσεων των
κητών της ΔΕΚΟ που γίνεται στο άλλο εφετείο. Αλλά αν έτσι έ
χρημάτων των δημοσίων οργανισμών. Και αυτά τα γνωρίζει ο κ.
χουν τα πράγματα, εάν για τον κ. Χαλικιά και τον κ. ΠαπαγεΒακάλης. Αυτός είναι που έχει την ευθύνη της εξασφάλισης των
ωργίου και τον κ. Βαχαβιόλο που κατέθεσαν δεν υπήρχε θέμα φε·
καταθέσεων, αυτός είναι που εγγυάται στην τράπεζα ότι θα το καρεγγυότητας, δεν υπήρχε γνώση υπεξαιρέσεων, δεν υπήρχε κίνδυ
λύψουν σύντομα το άνοιγμα στην Τράπεζα Ελλάδος, αυτός είναι
νος καταστροφής, τότε από εκεί και πέρα έχουν και αυτοί κολοσ
που παρακολουθεί και κάνει τις διαπραγματεύσεις στον ΟΛΗ, αυ σιαία την ευθύνη διότι ή ήξεραν και δεν μίλησαν ή ήξεραν και απο
τός είναι που έχει τις διασυνδέσεις, σε αυτόν διαπλέκονται η δια δέχτηκαν την συγκάλυψη ή δεν είχαν την ετοιμότητα όντας διορα
χειριστική αρμοδιότητα της Τράπεζας Κρήτης και η πολιτική αρ τικοί και αποτελεσματικοί να ενεργήσουν ώστε να μάθουν. Η συμ
μοδιότητα λόγω των κομματικών του σχέσεων, αυτός είναι που
περιφορά των διοικητών των ΛΕΚ Ο σε αυτή την συγκεκριμένη πε
και μετά την εγκατάσταση του επιτρόπου στην Τράπεζα Κρήτης
ρίοδο κ. πρόεδρε, κύριοι δικαστές, των συγκεκριμένων προσώπων
φροντίζει διά της ιδιαιτέρας του να κατατεθεί το ποσό στον λογα που κατηγορούνται, δεν μπορεί να εξατομικευτεί συγκεκριμένα έ
ριασμό της συζύγου Γαλιανού αυτομάτως. Και ενεφανίσθη εδώ
τσι ώστε να αποτελέσει το αντικείμενο συγκεκριμένης κατηγορίας
στο δικαστήριό σας, κύριοι δικαστές, αυτά βέβαια δεν ενοχλούν ό εν όψει των στοιχείων του αδικήματος. Υπάρχει συμπεριφορά των
ταν εμφανίζονται τέτοιες προκλητικές και περιφρονητικές στάσεις καταθέσεων και των λογαριασμών πάρα πολύ ύποπτη. Δεν καλύ
μαρτύρων. Ενεφανίσθη εδώ και η κ. Στίγκα και ο κ. Βακάλης να πτονται αυτές οι διαδικασίες έτσι με τις λογιστικές απεικονίσεις
λένε «δεν ξέρουμε πώς περπάτησαν αυτά τα εκατομμύρια μετά
που προσφέρονται είτε από τον κ. Καμάρα είτε και από διαφόρους
την εγκατάσταση επιτρόπου και πήγαν και προστέθηκαν στον λο άλλους μάρτυρες οι οποίοι αντικρούουν τις απόψεις του κ. Καμά
γαριασμό Γαλιανού», που είναι ο ύποπτος λογαριασμός, ο αποδέ ρα. Η συμπεριφορά των ΔΕΚΟ εμφανίζει αυτά τα χαρακτηριστικά
κτης λογαριασμός των παράνομων τοκοφόρων παροχών. Μόνα
τα οποία δεν κλονίστηκαν από την ακροαματική διαδικασία. 0
τους. Ο κ. Βακάλης, λοιπόν, ξέρει τον μηχανισμό, τον ελέγχει
μοιομορφία, σύμπτωση από πλευράς χρονικής διάρκειας, σύμ
και ο κ. Βακάλης είναι εκείνος ο οποίος και τον έστησε τον μηχα πτώση κατ’ αντικείμενο από πλευράς στόχου και ταυτόχρονα εμ
νισμό αξιοποιώντας τις δυνατότητες που είχε μέσα από την Τρά φανίζει μια αδιαφανή διαδικασία προώθησης.
πεζα Κρήτης να προωθήσει τις όποιες συγκεκριμένες του αποφά
Κατά την άποψή μου με τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν κατά
σεις, λόγω της εκμετάλλευσης των πολιτικών σχέσεων που είχε.
την ακροαματική διαδικασία για τον βαθμό που η κατηγορία αυτή
Κύριε πρόεδρε, είναι ανάγκη σε αυτό το σημείο να θεμελιώσω α 
απευθύνεται στον κ. Πέτσο ως προς τον κ. Βουρνά και στον κ.
κόμη περισσότερο την άποψή μου στην αξιολόγηση του πραγματι
Παπανδρέου ως προς τους άλλους κατηγορούμενους, κατά την ά
κού υλικού. Υπάρχει πέραν του κ. Βακάλη σε αυτό το κρίσιμο θέ
ποψή μου από τα δεδομένα της ακροαματικής διαδικασίας, πέραν
μα και μια ακόμη συμπεριφορά μάρτυρα η οποία είναι από τις όλων αυτών των γενικών ομοιόμορφων χαρακτηριστικών, που
κατ’ εξοχήν ελεγχόμενες.
εμβάλλουν σε υποψίες, σε υπόνοιες, σε ενδείξεις που δημιουργούν
Είναι η συμπεριφορά του κ. Χαλικιά. Ο κ. Χαλικιάς σε αυτή τεκμήρια πάνω στα οποία μπορούν να οικοδομηθούν και νομικοί
συλλογισμοί, η επισήμανση όλων αυτών των στοιχείων δεν φτάνει
την περίοδο εμφανίζει αυτή την μεταβαλλόμενη στάση η οποία
πάντοτε συνδέεται και με αντίστοιχους κραδασμούς που συμβαί παρά μονάχα μέχρι τον κ. Βακάλη και τον κ. Γαλιανό και από ε
νουν στο πολιτικό επιστέγασμα. Ό ταν το 1987 διαβοείται η περί κεί και πέρα δεν μπορεί να αποδοθεί ως συγκεκριμένη πράξη ηθε-
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Όταν διαχειρίζεσαι την εξουσία και έχεις την ευθύνη της προ
στασίας του δημοσίου χρήματος και σου φωνάζουν από το πεζο
δρόμιο και τις εφημερίδες, από τα δημόσια γραφεία και από τις
άλλες αντίστοιχες θέσεις του δημοσίου οργανισμού ότι εκεί μπορεί
να γίνεται κλεψιά εσύ δεν γυρίζεις το πρόσωπό σου. Γιατί η αδια
φορία είναι εκείνη που, σε τελευταία ανάλυση, ενισχύει και ενθαρ
ρύνει, διαμορφώνει εντυπώσεις και κλίμα... Έ τσι λοιπόν, κύριε
πρόεδρε, κύριοι δικαστές σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, εκτιμώ
ότι δεν υπάρχει — έτσι όπως απαιτεί ο νόμος— το στοιχείο που ε
πιτρέπει την θεμελίωση της προσωπικής συγκεκριμένης ευθύνης

του κ. Πέτσου ως ηθικού αυτουργού της πράξεως της απιστίας
στην Υπηρεσία του κ. Βουρνά. Στην συγκεκριμένη δε περίπτωση,
προκύπτει και το αδιαμφισβήτητο γεγονός της υπάρξεως του βι
βλιαρίου του κ. Γαλιανού, που πια είναι δείγμα γραφής, το οποίο
αν σωστά αξιολογηθεί και αν σωστά ιχνηλατηθεί, μπορεί να οδη
γήσει σε κρισιμότερες αποκαλύψεις στο μέλλον.
Επίσης, κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, στο σημείο αυτό, πι
στεύω ότι δεν υπάρχουν — έτσι όπως απαιτεί ο νόμος— οι αντι
κειμενικές και υποκειμενικές προϋποθέσεις για τον καταλογισμό
ευθύνης ηθικού αυτουργού στην πράξη της απιστίας περί την Υπη
ρεσία στον τότε πρωθυπουργό, τον κ. Ανδρέα Παπανδρέου. Ο κ.
Ανδρέας Παπανδρέου κατηγορείται και για ηθική αυτουργία στην
απιστία του κ. Τσοβόλα. Στην πράξη, δηλαδή, την οποία έκανε ο
κ. Τσοβόλας, διακανονίζοντας και ρυθμίζοντας το χρέος, το οποίο
είχε ο κ. Καλκάνης. Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, η περίπτωση
του κ. Καλκάνη εμφανίζει κι αυτή μια ιδιορρυθμία. Μεγαλοφειλέτης του Δημοσίου. Επίσης, για ένα πρόσωπο με οικονομική ι
σχύ και με κοινωνική ισχύ και με πολιτικές διασυνδέσεις. Δεν εί
ναι ο τυχαίος, αυτός από τις χιλιάδες που κάθε μέρα συνωθούνται
για να κάνουν ρυθμίσεις και δεν μπορούν να κάνουν ρυθμίσεις.
Επί χρόνια το Δημόσιο το ταλαιπωρεί, αλλά και ταλαιπωρεί
ται ο ίδιος στις προσπάθειες που κάνει για να τακτοποιήσει αυτούς
τους λογαριασμούς. Οι προσπάθειες αυτές είναι άγονες, ανενεργές. Καλύπτουν διάφορες επιμέρους εκκρεμότητες και, σε καμία
περίπτωση, δεν οδηγούν στην ουσιαστική ρύθμιση και τακτοποίη
ση αυτής της συγκεκριμένης υποθέσεως. Αιφνίδια, μπορεί και τα
τακτοποιεί όλα. Και αυτό εμβάλλει σε σκέψεις και σε υποψίες. Τι
είναι εκείνο που δίνει την χαμένη αποτελεσματικότητα των ίδιων
προσπαθειών του κ. Καλκάνη αιφνίδια, μέσα σε μία συγκεκριμένη
περίοδο; Και πώς μπορεί, μέσα από αυτή την αιφνίδια δυνατότη
τα διευκόλυνσης και τακτοποίησης να εξυπηρετεί και να τακτο
ποιεί υποχρεώσεις του είδους των 5 δισ.; Υπάρχει και σε αυτή την
περίπτωση η ανάγκη αναζήτησης αυτών των διευκολύνσεων, που
παρέχονται μέσα από συγκεκριμένες δυνατότητες που έχουν ισχυ
ρά οικονομικά συμφέροντα, να προωθούν τις τακτοποιήσεις των
εκκρεμοτήτων τους, εξασφαλίζοντας εύνοιες, εξασφαλίζοντας κά
ποιες υποστηρίξεις, κάποιες κατανοήσεις, κάποιες ηθελημένες α
δράνειες και κάποιες ηθελημένες πρωτοβουλίες. Δυστυχώς, είναι
η πραγματικότητα της ελληνικής πολιτικής ζωής. Όσο λιγότερα
οφείλεις, τόσο δυσκολότερα τα τακτοποιείς. Ό σο περισσότερα ο
φείλεις, τόσο βρίσκεις στηρίγματα και δυνατότητες να μπορείς να
διακανονίζεις. Εχει μία πικρή αλήθεια αυτός ο αφορισμός που α
κούστηκε από διάφορους μάρτυρες ή άλλους παράγοντες της δί
κης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, συμπίπτει αυτός ο ύποπτος
χρόνος με την ανάπτυξη και κάποιων κοινωνικών και προσωπι
κών σχέσεων του Καλκάνη με τον τότε πρωθυπουργό. Και έχει
συνδυαστεί η συνύπαρξη αυτών των δύο κρίσιμων καταστάσεων,
προκειμένου να συναχθεί συμπερασματικά η άποψη ότι, στα πλαί
σια εκείνης της συναναστροφής, ενεργοποιήθηκαν και κάποια εν
διαφέροντα, βρέθηκαν και κάποιες διαθέσιμες βουλήσεις και επί
σης κάποιες δραστηριότητες προσώπων ανέπτυξαν συγκεκριμένη
πρωτοβουλία.
Κύριε πρόεδρε, και με βάση τα όσα ανέφερα προηγούμενα,
στην νομική ανάλυση αυτού του συγκεκριμένου αδικήματος δεν
προκύπτουν οι νομοτυπικές προδιαγραφές για την θεμελίωση, με
αντικειμενική δίκαια κρίση, ποινικής ευθύνης για συγκεκριμένη
εγκληματική δράση.
Δεν προέκυψε από πουθενά ότι ο κ. Παπανδρέου πήρε τον κ.
Τσοβόλα τηλέφωνο ή του διαβίβασε εντολή να τακτοποιήσει την
υπόθεση Καλκάνη, έτσι ώστε να προκληθεί όφελος — όχι βέβαια
στον ίδιον, γιατί δεν προέκυψε κάτι τέτοιο— τουλάχιστον στον
Καλκάνη και τον Κοσκωτά.
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λημένης δράσης κάποιου διοικητού ΔΕΚΟ, τον δόλο του οποίου
τον προκάλεσε ή στον δόλο του οποίου συμμετείχε από κοινού ο κ.
Α. Παπανδρέου. Δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο από το οποίο να
μπορεί κανείς να πει αβιάστως ότι ο τέως πρωθυπουργός πήρε στο
τηλέφωνο έναν - έναν προσωπικά και έδωσε συγκεκριμένη εντολή
να προκαλέσουν βλάβη στην δημόσια περιουσία, συμπεριφερόμενοι με αυτό τον συγκεκριμένο τρόπο.
Κύριε πρόεδρε, έγινε κάτι το οποίο κατά την άποψή μου είναι η
πραγματικότητα. Εξασφαλίστηκαν από την άνομη διαπλοκή κομ
ματικών και επιχειρηματικών σχεδίων διαφόρων παραγόντων,
μέσα και έξω από την Τράπεζα Κρήτης, μέσα κι έξω από διάφο
ρους ευαίσθητους χώρους της δημόσιας εξουσίας, εξασφαλίστηκε
αυτός ο μηχανισμός και κάποιοι τον ανέχτηκαν αυτόν τον μηχανι
σμό και κάποιοι τον εκμεταλλεύτηκαν αυτόν τον μηχανισμό.
Και αυτούς τους γνωρίζει ο κ. Βακάλης και ο κ. Χαλικιάς, για
να μην αναφερθώ στον κ. Κοσκωτά. Και όποιοι άλλοι. Αλλά ο κ.
Βακάλης είχε την ευθύνη αυτού του μηχανισμού. Έ τσι λοιπόν, κ.
πρόεδρε, για την πράγματι συγκεκριμένη αυτή ενοχλητική περί
πτωση της αξιοποίησης και εκμετάλλευσης δημοσίου χρήματος
που τελικά προκάλεσε ζημιές, είναι αναγκαίο να επισημάνουμε
την ύπαρξη αυτών των κενών, των ελλείψεων, των ηθελημένων
κατά την άποψή μου. Θα ήθελα να τελειώσω με μια ακόμη παρατήρηση στο σημείο αυτό: Στην περίοδο εκείνη του καλοκαιριού
του ’88 ή και της ανοίξεως του ’88 πράγματι υπήρχε ο έντονος έ
λεγχος του Τύπου, υπήρχε η έναρξη δικαστικής έρευνας, υπήρχαν
οι αμφισβητήσεις της φερεγγυότητας οι οποίες διατυπώνονταν μέ
σα κι έξω από την Βουλή, από βουλευτές όλων των κομμάτων και
από την πλειοψηφία των εφημερίδων. Ό μ ω ς σε εκείνη την περίο
δο υπάρχει το ανορθόδοξο φαινόμενο μετά τον πρώτο κραδασμό
να μην υπάρχει μείωση στην εξασφάλιση αυτών των καταθέσεων
των δημοσίων οργανισμών. Αυτά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα
δείχνουν ότι υπάρχει κάποιος μηχανισμός. Ο μηχανισμός εικονο
γραφείται και προσωποποιείται στα ΕΛΙΆ με τον λογαριασμό
Γαλιανού. Αλλά σε καμιά περίπτωση αυτόν τον μηχανισμό δεν
μπορούμε να τον αποδώσουμε στην ύπαρξη σχεδιασμένης απόφα
σης του τότε πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου να συντελεστούν αυ
τές οι αξιόποινες πράξεις προκειμένου να ζημιωθεί η περιουσία
των δημοσίων οργανισμών και να ωφεληθεί ο Κοσκωτάς. Υπάρ
χουν ευθύνες αυτουργών που δεν έχουν επισημανθεί σε αυτή την
διαδικασία, υπάρχουν ευθύνες συνεργών που δεν έχουν αξιοποιηθεί σε αυτή την διαδικασία και υπάρχει η κολοσσιαία, τεράστια, η
εγκληματική πολιτική ευθύνη, όχι αφηρημένη, συγκεκριμένη πο
λιτική ευθύνη της έλλειψης της στοιχειώδους ετοιμότητας και διο
ρατικότητας για την λήψη μέτρων. Αλλά ηθικός αυτουργός διά
παραλείψεως δεν υπάρχει και ηθικός αυτουργός χωρίς συγκεκρι
μένη ενέργεια που να αποσκοπεί στην εκτέλεση του συγκεκριμένου
σκοπού επίσης δεν υπάρχει. Και σε καμιά περπτωση η ιστορία
των ΔΕΚΟ και όλων αυτών των διαχειριστικών ανωμαλιών δεν ε
ξαντλείται και δεν εξαερώνεται με την ανάληψη των οποιωνδήποτε πολιτικών ευθυνών.

Μπορεί να το υποθέτει πολιτικά κάποιος, μπορεί να το υποψιά
ζεται, μπορεί να το πιθανολογεί, αλλά δεν προέκυψε σαν δεδομένο
στοιχείο. Απεναντίας, προέκυψε με την διαθεσιμότητα του κ. Πα
παχρήστου ένα άλλο στοιχείο ανάληψης όλων των ευθυνών από
τον κ. Παπαχρήστου. Και πραγματικά, εκεί, είναι ένα άλλο θέ
μα, το οποίο θα διερευνήσουμε στην συνέχεια.
Έτσι, λοιπόν, κύριε πρόεδρε, με βάση τα απαιτούμενα από τον
νόμο ουσιώδη στοιχεία για την θεμελίωση του αδικήματος της η
θικής αυτουργίας σε απιστία περί την Υπηρεσία, δεν είναι δεδομέ
να τα ευρήματα εκείνα, .πάνω στα οποία μπορεί να στηριχθεί καταδικαστική άποψη δική μου ως εισήγηση προς το Δικαστήριό
σας, για το ότι ο κ. Τσοβόλας θέλησε με την ρύθμισή του, ωφε
λώντας τον Καλκάνη να βλάψει το δημόσιο. Και η έλλειψη αυτών
των στοιχείων δεν δείχνει έλλειψη εγκληματικής δραστηριότητας
κάποιων, όποιων, πίσω και μέσα, σ’ αυτές τις διαδικασίες. Υπάρ
χει εγκληματική δραστηριότητα μέσα και πίσω από αυτές τις δια
δικασίες, αλλά αυτή η εγκληματική δραστηριότητα δεν μπορεί να
καταγνωστεί ως συγκεκριμένη ποινική ευθύνη στα συγκεκριμένα
πρόσωπα, τα οποία κατηγορούνται. Κύριε πρόεδρε, για τον κ.
Ανδρέα Παπανδρέου, επίσης, για τον ίδιο λόγο, δεν μπορεί να κα
ταγνωστεί η συγκεκριμένη κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στον
κ. Πέτσο, για την υπόθεση των ΕΛΤΑ.

«ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ;»
Υπάρχει στην συνέχεια η κατηγορία για τον κ. Παπανδρέου
της δωροδοκίας και της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος.
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, επειδή δεν μου αρέσει να μη
διατυπώνω την σκέψη μου φωναχτά, νομίζω ότι θα ήταν προς ό
φελος όλης της πολιτικής ζωής του τόπου, εκείνοι που μπορούν
και επηρεάζουν στην συγκεκριμένη περίπτωση τον κ. Βακάλη και
τον κ. Λούβαρη να τους είχαν συστήσει, σε χρόνο ανύποπτο, μια
θετικότερη στάση απέναντι σ’ αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα.
Γιατί η στάση του κ. Λούβαρη και του κ. Βακάλη επιβαρύνει και
τον αρχηγό της τότε κυβερνήσεως, αλλά και άλλα πολιτικά πρό
σωπα, γιατί η ίδια κατηγορία υπάρχει για τον κύριο Πέτσο. Και
ποιος πολίτης αυτής της χώρας αισθάνθηκε, αν θέλει να είναι ειλι
κρινής με τον εαυτό του, ότι είναι ψεύτικη η συνέντευξη Βακάλη,
όταν την είδε στις εφημερίδες του 1988, με υπουργό τον Πέτσο
και κυβέρνηση Ι1ΑΣΟΚ, να μιλάει για λεφτά που είναι σίγουρος ό
τι έπαιρνε ο μοναδικός ο Πέτσος; Ποιος είναι εκείνος ο οποίος δεν
υποψιάστηκε όταν βλέπει αυτή την λυσσαλέα αντίδραση του κ.
Λούβαρη στο άνοιγμα των λογαριασμών του; Εχω λογαριασμό
στο εξωτερικό παράνομα; Τον ανοίγω, κύριοι, και διατρέχω τον
κίνδυνο να διατυπωθούν σε βάρος μου κάποιες κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα. Αλλά δεν επιβαρύνω τον φίλο μου τότε
πρωθυπουργό.
Ποιος ο λόγος της πεισματικής, της πολυέξοδης, της λυσσαλέ
ας αντίστασης στο άνοιγμα του λογαριασμού, σε τέτοιο σημείο
μάλιστα, ώστε να γίνεται και επίκληση του ευεργετήματος της
πενίας; «Επιτρέψτε μου να συμμετάσχω στο Δικαστήριο, γιατί εί
μαι φτωχός και δεν μπορώ, αλλά δεν θέλω να ανοίξει ο λογαρια
σμός», λέει ο κ. Λούβαρης στους Αγγλους δικαστές. Γ ιατί; Ολα
αυτά είναι στοιχεία που όχι απλώς δημιουργούν υποψίες και υπό
νοιες. Δημιουργούν κάτι παραπάνω, κάτι ισχυρότερο. Και είναι
αναγκαίο να διερευνηθούν ακόμη περισσότερο.
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, με την κατηγορία της δωροδο
κίας κατηγορείται ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου και ο κ. Πέτσος.
Και η κατηγορία του κ. Πέτσου αναφέρεται στην λήψη των 10 ε
κατ.,στην παραλαβή των 10 εκατ., για τις αντίστοιχες εκείνες ε
νέργειες τις προ της παραλαβής κα τις σχεδόν σύγχρονες με την
παραλαβή. Στον κ. Παπανδρέου η κατηγορία της δωροδοκίας αναφέρεται σην τύχη των 90 εκατ., που εδόθησαν με τα «P A M 

PERS » και επίσης των 250.000 μάρκων, που έγιναν λίρες Αγ

γλίας.
Κύριε πρόεδρε, για την κατηγορία του ο κ. Πέτσος απολογού
μενος είπε ορισμένα πράγματα, έχει γράψει ορισμένα άλλα στο
βιβλίο του, έχει πει κατά καιρούς διάφορα στις απολογίες του. Ε
γώ τον αντιμετώπισα με μια μόνον αποστροφή, την οποία ελπίζω
να την κατανόησε. Ό τ ι είναι οριακό το βίωμα που έζησε και, κα
τά συνέπεια, αυτός ο οριακός χαρακήρας του βιώματος για μένα
υπαγόρευε και μία καθαρή και ξάστερη τοποθέτηση. Αν ο κ. Πέ
τσος είναι κατηγορούμενος εδώ, είναι το λιγότερο. Ο κ. Πέτσος
«κρεμάστηκες ως κατηγορούμενος σε όλα τα περίπτερα και «κρε
μάστηκε» ως κατηγορούμενος, γιατί πήγε και είπε για τον κ. Πέ
τσο αυτά που είπε ο κ. Βακάλης. Και σε εκείνη την περίοδο όλες
οι εφημερίδες θα το δημοσίευαν και όλες οι εφημερίδες θα το αξιοποιοιούσαν αυτό το στοιχείο της «αυθεντικής αποκάλυψης» Βακά
λη. Και ερχόμαστε εδώ στο Δικαστήριο και με ανταλλαγή αμοι
βαίων χαμόγελων και φιλοφρονήσεων δρασκελίζουμε αυτή την
κορυφαία πρόκληση σε βάρος της ζωής μας; Εάν υπάρχει κατηγο
ρία για τον Πέτσο, υπάρχει γιατί πήγε ο Βακάλης προγραμματι
σμένος να το πει. Το αποκάλυψε ο ίδιος. Θέλησε να το πει. Δεν
του προέκυψε, εν τη ρίμη του λόγου «είπαμε και για μια δωροδοκιούλα...» «Για τον μόνο που είμαι σίγουρος ότι έπαιρνε λεφτά
είναι ο Πέτσος, διότι...» Εχει και αιτιολογία και αναφορά,
«...διότι σε συγκεκριμένο χρόνο είδα τον Κοσκωτά να συσκευάζει
παρουσία του Γρυλλάκη και του είπα «ρε συ, με τον οδηγό σου
στέλνεις λεφτά στον υπουργό»;» Που δείχνει ότι μπορούσε να
στείλει λεφτά σε κάποιον, αρκεί να μην το ξέρανε οι οδηγοί και
άλλος τρίτος. Δεν με αφορά αυτό. Εμένα με αφορά ότι το περιε
χόμενο της τοποθετήσεως Βακάλη είναι καταγγελία, που γίνεται
εν γνώσει των συνεπειών, της βλαπτικότητας που έχει και της δύ
ναμης που έχει να αποπροσανατολίσει τα γεγονότα.
Και όμως, και αυτό ακόμη, τούτη την ώρα, αμφισβητείται.
Και είμαστε υποχρεωμένοι να το ψάξουμε. Ο κ. Βακάλης έρχεται
και το αρνείται. Ο κ. Κοσκωτάς σε χρόνο ανύποπτο λέει ότι αυτά
όλα είναι ψέμματα. «Σε καμία περίπτωση δεν έδωσα εγώ χρήμα
τα στον Πέτσο... ». Και ανακύπτει ένα ερώτημα, το οποίο για μέ
να είναι κρίσιμο. Αν δεν ήταν ο Κοσκωτάς εκείνος που ήξερε και ε
πιβάρυνε τον Πέτσο, ο Βακάλης μόνος του αποφάσισε να επιβαρύ
νει τον Πέτσο; Γ ιατί υπάρχει και κάποιο άλλο στοιχείο, το οποίο
εγώ είμαι υποχρεωμένος να συνδυάσω: σ’ εκείνο τον ύποπτο χρό
νο υπάρχει ένα πλαστό χαρτί της «Μέρυλ Λιντς», το οποίο προω
θεί ο Κοσκωτάς στα χέρια του Κουτσόγιωργα, με μεταφορείς του
κ. Ματζουράνη και τον κ. Μεταξά, όπου σ’ αυτό το χαρτί υπάρ
χουν ενδείξεις εμφανούς νόθευσης, με την προσθήκη ονομάτων και
λογαριασμών. Εάν ο Κοσκωτάς ήθελε να ενοχοποιήσει τον Πέ
τσο, πώς εξηγείται να βάζει το όνομά του στο χαρτί και μετά δύο
μήνες από την Αμερική να λέει «όχι, ο Πέτσος δεν πήρε ποτέ»;
Η μήπως δεν έβαλε το όνομα στο χαρτί ο Κοσκωτάς και το έβα
λαν άλλοι, για να εκκαθαρίσουν εσωκομματικές αντιπαλότητες
και συμφέροντα; Γ ιατί κατά σύμπτωση σ’ εκείνο το χαρτί υπάρχει
το όνομα του κ. Λιβάνη, δεδηλωμένου μη υποστηρικτή του Κο
σκωτά, δεδηλωμένου εχθρού του Κοσκωτά και επίσης τα ονόμα
τα του κ. Γεωργίου Παπανδρέου του οποίου οι σχέσεις με τον πα
τέρα του και με την κομματική και κυβερνητική εξουσία δεν ήταν
τότε καλές και ορισμένα άλλα ονόματα, όπως κάποιου νομίζω
χρηματιστή και κάποιου άλλου ιδιώτη.
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Μ ΗΧΑΝΙΣΜ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΕΝΟΧΟΥΣ;
Κι εδώ είναι το κρίσιμο θέμα για μένα. Εάν σ’ εκείνη την πε
ρίοδο πράγματι κατασκευάζεται ως εξιλαστήριο θύμα ο Πέτσος ή
πράγματι φτιάχνονται πλαστά χαρτιά ενοχοποίησης κυβερνητι
κών παραγόντων και αυτά προκύπτουν από την δραστηριότητα
Ί

στελεχών της ίδιας της κυβέρνησης, τότε το θέμα είναι μείζον. Ί ο
θέμα είναι μείζον εάν το χαρτί αυτό το έφτιαξαν και αν τον Βακάλη τον έστειλαν, ότι τον έστειλε ο κ. Σταμούλης όπως ειπώθηκε
από τον κ. Βακάλη. Γιατί τότε πράγματι λειτουργούν, αυτό που
είπε ο κ. Πέτσος, άνομοι μηχανισμοί οι οποίοι κατασκευάζουν ε
νόχους προς συγκάλυψη των πραγματικών.
Γιατί ποια αξία έχει η επισήμανση αυτή — επιτρέψτε μου κ.
πρόεδρε να κάνω μια επιπρόσθετη αναφορά, αφού με αφορμή αυτό
το χαρτί παρατηρείται και ένα άλλο ανορθόδοξο φαινόμενο. Ενη
μερώνεται ο πρωθυπουργός, καλύπτει τις ενέργειες του κ. Κουτσόγιωργα και ανακοινώνει επίσημα ότι όλα όσα έχουν γίνει σε
σχέση με τον χειρισμό αυτής της υποθέσεως είναι της απολύτου εκρίσεώς του. Για να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει. Ο αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης και υπουργός Δικαιοσύνης είναι αποδέκτης ενός
τέτοιου χαρτιού που αν υποτεθεί αληθές δείχνει την δωροδοκία,
τον χρηματισμό, την διαφθορά, την εξάρτηση, την υπονόμευση.
Το χαρτί αυτό δεν ανακοινώνεται παρά δίδεται ιδιωτικά στον κ.
Γ. Παπανδρέου, δεν παραδίδεται στον κ. Πέτσο, δεν παραδίδεται
στον κ. Λιβάνη, δεν παραδίδεται σε κανέναν άλλον. Και ο κ. Πα
πανδρέου ιδιωτικά δρώντας επί ένα ορισμένο χρονικό διάστημα έ
χει το αποτέλεσμα των ερευνών του στην Αμερική ότι δεν διαθέτει
κανένα λογαριασμό και ανήμερα την 28η Οκτωβρίου κάνει μια
συνέντευξη Τύπου με την οποία αποκαλύπτει το θέμα.
Ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι υπουργοί; Ενημερώθηκε το υπουρ
γικό συμβούλιο; Κλήθηκε η δικαιοσύνη να επιληφθεί; Στάλθηκαν
τα χαρτιά στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα ή αντιμετωπίσαμε αυτή
την υπόθεση σαν να είναι μια οικογενειακή εσωτερική υπόθεση ό
που ενδιαφέρει όποιους εμείς εκτιμάμε ότι ενδιαφέρει και τους άλ
λους τους αφήνουμε να τους κατασπαράξουν όποιοι μπορεί να θέ
λουν να τους κατασπαράξουν;
Η οδυνηρή πραγματικότητα είναι αυτή. Ένα τέτοιο χαρτί έ
πρεπε να συγκλονίσει το υπουργικό συμβούλιο, έπρεπε να πρόκαλέσει ενεργοποίηση και κινητοποίηση όλων των μηχανισμών της
πολιτείας για να δούμε ποιοι πλαστογράφησαν, γιατί πλαστογρά
φησαν και γιατί επέλεξαν αυτή την συγκεκριμένη διαδικασία ά
σκησης εκβιαστικής πίεσης.
Και ο κ. Πέτσος ο οποίος είναι ευφυής και επειδή συμβαίνει να
τον ξέρω από μικρό παιδί, πολύ ευφυής, ο κ. Πέτσος έκανε μήνυ
ση κατά παντός υπευθύνου, δεν έκανε κατά του Κοσκωτά μόνο, έ
κανε και κατά παντός υπευθύνου αφήνοντας με αυτό την υπόνοια
ότι μπορεί να είναι και κάποιοι άλλοι οι δράστες.
Και όταν δημιουργείται αυτή η πρώτη εικόνα, η πρώτη βολή
κατά του κ. Πέτσου, έρχεται η δεύτερη πανηγυρική επιβεβαίωση
του κ. Βακάλη. Και ο κ. Βακάλης, κομματικό στέλεχος με δια
συνδέσεις, με εξαρτήσεις, με στηρίγματα, με αναφορές, με φιλο
δοξίες, ο κ. Βακάλης δεν ενημερώνει κανέναν άλλο παρά μονάχα
κάποιον φίλο του νομικό και μέσω αυτού του φίλου του νομικού,
του κ. Σταμούλη, πηγαίνει προγραμματισμένα να πει, μην ψά
χνετε για κλέφτες, ο μόνος που τα έχει πάρει σίγουρα είναι ο Πέ
τσος. Και έτσι ο Πέτσος γίνεται το αλεξικέραυνο της κοινής βοής,
το αλεξικέραυνο της υποψίας, το αλεξικέραυνο όλης της διαβολής
και της εσωκομματικής και της κοινωνικής και της οικονομικής.
Όμως, ας μου επιτρέψει κάποια αποστροφή, όταν τέτοιες διεργα
σίες δημιουργούν τέτοιους υπαρξιακούς κλονισμούς και κραδα
σμούς, αντιμετωπίζονται σε άλλα επίπεδα και όχι στο επίπεδο
των πολιτικών σταθμίσεων και μικροϋπολογισμών. Στο επίπεδο
της εκκαθάρισης του προβλήματος με πλήρη αναζήτηση των ευθυ
νών όποιων έδρασαν. Γιατί αυτός που πήγε και είπε όσα είπε για
τον κ. Πέτσο αύριο θα πάει με την ίδια νοοτροπία και θα πει τα ό
σα θέλει να πει για λογαριασμό εκείνων που τον κούρντισαν να τα
πει προκειμένου να επιδιωχθεί κάτι. Και έχει σημασία, κ. πρόε
δρε και κύριοι δικαστές. Γ ιατί αυτή η ιστορία είναι εκείνη η οποία

προκάλεσε τον αιφνιδιασμό της Βουλής και της κυβερνητικής
πλειοψηφίας, όπως θα ξέρουν οι τότε βουλευτές μεταξύ των ο
ποίων και παράγοντας της δίκης και την ενεργοποίηση των διαδι
κασιών για την σύσταση της εξεταστικής των πραγμάτων επιτρο
πής. Υπήρξε φοβερός καυγάς κοινοβουλευτικός μεταξύ βουλευ
τών στελεχών του εκτελεστικού γραφείου και του μακαρίτη του
Κουτσόγιωργα για το πώς και τι αποφασίστηκε, ποως και ποιον
αιφνιδιάζει προκειμένου να υποβληθεί η πρόταση για την δρομο
λόγηση της συγκροτήσεως της εξεταστικής επιτροπής.
Και κατά την πρόοδο των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής
παρατηρείται, κ. πρόεδρε, και είναι ίσως ένα ατύχημα της διαδι
κασίας από πλευράς δικιάς μου που δεν επέμεινα περισσότερο, παρατηρείται το άλλο φαινόμενο που έχει για μένα πολύ μεγάλη α 
ξία.
Εμφανίζεται κάποια στιγμή ο κ. Ματζουράνης και κάνει κα
ταγγελίες και αποκαλύψεις για εμπλοκή και άλλου πολιτικού
προσώπου, του κ. Κουτσόγιωργα. Στο μεταξύ με την μήνυση που
έχει υποβάλει ο κ. Χαλικιάς κατά τον διορισμό επιτρόπου έχουν
επιληφθεί οι εφέτες ανακριτές. Διενεργείται ανάκριση και στα
στάδια αυτής της ανακρίσεως κάνει ανακοίνωση ο Ματζουράνης
στους εφέτες ανακριτές και αμέσως προβάλλεται στο πολιτικό
προσκήνιο το επιχείρημα: «Μετά τις αποκαλύψεις για ενοχή, για
ένοχη ύποπτη δράση πολιτικών προσώπων όπως του κ. Πέτσου
και του κ. Κουτσόγιωργα να σταματήσει η ανάκριση, να αφαιρεθεί η δικογραφία από τους εφέτες ανακριτές, να πάει και στην
Βουλή για να ενεργοποιηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών».

«ΟΠΟΙΟΣ ΘΥΜΑΤΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟΣ»
Και εκεί που αντιστέκεται ο κ. Μαγκάκης και λέει «όχι Έ λλη
νες δικαστές, είναι μεθόδευση. Μην σταματήσετε την ανάκριση».
Εκεί που παρεμβαίνουν και οι άλλοι με τις δηλώσεις τους και ζη
τούν την πρόοδο της ανακρίσεως για τους συμμέτοχους και την ε
νεργοποίηση των διαδικασιών της βουλής για τα καταγγελόμενα
πολιτικά πρόσωπα. Μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα κ. πρόε
δρε, κύριοι δικαστές, έχουν συντελεστεί πάμπολλα. Τα ανέφερε ο
κ. Πέτσος. Έ χει φύγει ο κ. Κουτσόγιωργας καταγγέλοντας, έχει
φύγει ο κ. Πέτσος, έχουν αποκοπεί, υπάρχουν λοιδωρίες αυτών
που σήμερα περιφέρονται και υμνούν και δοξολογούν, λοιδωρίες
κατά του μακαρίτη του Κουτσόγιωργα και του κ. Πέτσου. Φοβε73

pot αφορισμοϊ, σαρκοβόροι από τότε. Σήμερα βέβαια αυτά όλα έ
χουν ξεχαστεί, η μνήμη είναι διακοσμητικό στοιχείο και όποιος
θυμάται γίνεται ενοχλητικός. Αυτή είναι η ιστορία των δωροδο
κιών. Και αναρωτιέμαι: τυχαία μίλησε και ο Ματζουράνης εν όψει των δεδομένων κομματικών και πολιτικών του ιδιοτήτων;
Τυχαία μίλησε και ο Ματζουράνης εν όψει των δεδομένων κομ
ματικών και πολιτικών δραστηριοτήτων ή δι’ αυτού του τρόπου
δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός χειραγώγησης των σχετικών
διαδικασιών;
Ανεξάρτητα από όλα αυτά, που είναι θέματα του κ. Πέτσου να
τα σκεφτεί και να τα στοχαστεί, για να μην τα ελαχιστοποιούμε
τώρα, η βαρύτητα αυτής της συγκεκριμένης συμπεριφοράς τον κα
τέστησε στόχο. Και η δολοφονική απόπειρα συνοδεύτηκε από ένα
σκεπτικό ότι εκκαθαρίζουμε τον κυρίως ένοχο. Και ερχόμαστε ε
δώ και λέμε συγγνώμη κ. Πέτσο δεν κατάλαβα τι είπα και δεν εν
νοούσα ακριβώς αυτά. Αυτό είναι το δημοκρατικό φρόνημα, αυτή
είναι η γενναία ανάληψη ευθυνών, αυτή είναι πράγματι η διευκό
λυνση της δικαιοσύνης να μάθει επιτέλους τι γίνεται;
Με βάση αυτά τα δεδομένα έτσι όπως προκύπτουν εγώ δεν θε
ωρώ ότι ot διηγήσεις των σωματοφυλάκων κάμπτουν τις απόψεις
του Κοσκωτά έτσι όπως έχουν διατυπωθεί σε χρόνο ανύποπτο.
Δεν θεωρώ ότι οι διηγήσεις των σωματοφυλάκων τεκμηριώνουν
αποδεικτικά αυτή την περίεργη καταγγελία του κ. Βακάλη και
θεωρώ ότι δεν υπάρχουν κατ’ αντικείμενο τα στοιχεία τα οποία ε
πιτρέπουν την θεμελίωση της κατηγορίας της δωροδοκίας για τα
10 εκατομμύρια σε βάρος Πέτσου. Θα μπορούσα να πω κι άλλα,
κ. πρόεδρε, σε σχέση με το αν δόθηκαν αυτά για ενέργειες προγε
νέστερες ή μεταγενέστερες ή παράλληλες. Είναι νομικά θέματα
στα οποία δεν θέλω να αναφερθώ για να μην καθυστερήσω άλλο
το δικαστήριό σας.
Υπάρχει και η κατηγορία της δωροδοκίας του κ. Παπανδρέου.
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, ξέρετε υπάρχουν ορισμένοι αφορισμοι, το ξέρετε καλύτερα από μένα, το ξέρει και ο απλός πολίτης
αυτής της χώρας, υπάρχουν ορισμένοι αφορισμοϊ που πολλές φο
ρές αποκαλύπτουν και αποκρυπτογραφούν πολύ εύγλωττα κά
ποιες καταστάσεις πολιτικές και κοινωνικές, δύσκολες. Ό ταν στα
πλαίσια αυτών των δικαστικών ανακρίσεων εκαλείτο ο κ. Λούβαρης να προσέλθει στην τακτική δικαιοσύνη για να απολογηθεί, ο
πρωθυπουργός της χώρας βγήκε με μία ανακοίνωση και είπε ότι
είναι φίλος του. Και βέβαια η διακήρυξη της κοινωνικής και αν
θρώπινης συναναστροφής δεν μπορεί να γίνεται έτσι για λόγους
ευπρέπειας. Είχε κάποια συγκεκριμένη βαρύτητα. Έκανε γνωστό
προς όσους ήθελαν να το εισπράξουν ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο
δεν είναι τυχαίο. Είναι ο φίλος του πρωθυπουργού. Κατά την
διάρκεια των συγκεκριμένων ανακριτικών διαδικασιών ενεπλάκη
πολλές φορές το όνομά του. Και ανεξάρτητα από την ποινική α
ξιολόγηση αυτής της υπόθεσης, ανεξάρτητα και από την τραγική
ταλαιπωρία της υγείας την οποία έχει ο συγκεκριμένος μάρτυρας
και κατηγορούμενος σε άλλη δίκη, είναι αναγκαίο να πούμε ότι
πράγματι ο κ. Λούβαρης δρούσε ενεργητικά αξιοποιώντας την φι
λία που είχε με κάποια κυβερνητικά στελέχη.
Δεν ήταν ο συνδαιτήμονας των κοινωνικών συναναστροφών α
πλώς, δεν ήταν ο διεκπαιρεωτής κάποιων προσωπικών οικογε
νειακών εκκρεμοτήτων. Ήταν πρόσωπο με δημόσια δράση σε
ευαίσθητο τομέα, πρόσωπο το οποίο γνωρίζουν όλα τα κυβερνητι
κά στελέχη εκείνης της περιόδου, ότι και διά της παρουσίας του
και μόνον διέκοπτε συνεδριάσεις κυβερνητικών οργάνων, όπως ε
πίσης γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι και διά του λόγου του και
μόνον διαμόρφωνε ευνοϊκά ή δυσμενή κλίματα σε βάρος ή υπέρ υ
πουργών και κρατικών παραγόντων. Έτσι λοιπόν είναι ένα πρό
σωπο που αναμφισβήτητα σε εκείνη την συγκεκριμένη περίοδο α 
ναπτύσσει μία δραστηριότητα και βρίσκεται πράγματι κατά έναν
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τρόπο περίεργο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε κρίσιμες πλευρές
του σκανδάλου το οποίο εξελίσσεται, διογκώνεται και αρθρώνεται
τότε. Ο κ. Λούβαρης είναι και στην δραστηριότητα της αγοράς
του Ολυμπιακού, ο κ. Λούβαρης είναι και σε άλλες δραστηριότη
τες της Τράπεζας Κρήτης, σε μια κατάθεσή του αναφέρει ότι υ
πάρχει και λογαριασμός του στην Τράπεζα Κρήτης μέσω του ο
ποίου λογαριασμού έρχονται χρήματα από το εξωτερικό από τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες και εν πάση περιπτώσει εμ
φανίζεται πραγματικά να είναι ο εξ απορρήτων έμπιστος φίλος.
Γ ι’ αυτόν τον κ. Λούβαρη υπάρχουν τα συγκεκριμένα στοιχεία
και οι συγκεκριμένες καταγγελίες. Ό τ ι ελήφθησαν ορισμένα χρή
ματα με τον τρόπο με τον οποίο περιγράφουν οι σωματοφύλακες
και ότι επίσης διεκπεραιώθηκε ένας λογαριασμός 250.000 μάρ
κων μέσω κάποιας συγκεκριμένης τραπεζικής διαδικασίας, σύνθε
της, μυστικής και περίεργης.

Ο «ΦΙΛΟΣ» ΛΟΥΒΑΡΗΣ
Κύριε πρόεδρε, είμαι υποχρεωμένος να αρχίσω από το δεύτερο
το οποίο αποτέλεσε και αντικείμενο μεγάλης συζήτησης. Ο λογα
ριασμός των 250.000 μάρκων είναι ένας λογαριασμός τον οποίον
υπερασπίστηκε ο κ. Λούβαρης έναντι της Τράπεζας Κρήτης, προκειμένου να μην αποκαλυφθεί. Είναι ένας λογαριασμός για τον ο
ποίον εξαντλήθηκαν όλα τα ένδικα μέσα προκειμένου να μην φανεί
ποια είναι η σύνδεσή του με την διακίνηση κάποιων ποσών. Εγώ
δεν θα αναφερθώ σε άλλα θέματα τραπεζικού μυστηρίου ή σε άλλα
θέματα τα οποία αποτέλεσαν την αφορμή της τρέχουσας αντιπα
ράθεσης και αντιπαλότητας. Ο φίλος του πρωθυπουργού που καταγγέλεται ότι ζήτησε με τρόπο αδιαφανή την διεκπεραίωση κά
ποιων χρημάτων προκειμένου να δωροδοκήσει ή να ενισχύσει οι
κονομικά, έχει στοιχειώδη ηθική υποχρέωση για να προστατεύσει
τον φίλο του πρωθυπουργό να βγει και να πει πάρτε τον λογαρια
σμό και δεν έχει τίποτα ύποπτο.
Και εκείνοι που ξέρουν ότι είναι φίλος τους ο Λούβαρης, έχουν
στοιχειώδες καθήκον να του επιβάλουν, όχι την στάση της αντιδι
κίας, αλλά την στάση της συνεργασίας με τις αρχές της πολιτείας,
προκειμένου να αναζητηθούν ενδεχομένως ύποπτα χρήματα και
να διασκεδαστούν εντυπώσεις. Παρατηρείται όλο αυτό το ανορθό
δοξο φαινόμενο. Κανείς δεν το αξιολογεί; Και αυτό είναι σκευω
ρία, η οποία έγινε από τους πολιτικούς αντιπάλους; Ό πω ς αάσης, κανείς δεν αξιολογεί το γεγονός, ότι τα χρήματα αυτά ötaxiνούνται από την πρώτη τράπεζα μέσω δεύτερης τράπεζας σε τρίτη
τράπεζα στο Λονδίνο, για να καταλήξουν σε λογαριασμό τέταρτης
τράπεζας στο Λονδίνο με την διαμεσολάβηση της BCCI, προκειμέ
νου να αγοραστεί ένα περιουσιακό ακίνητο με το ειδικό καθεστώς
που ισχύει στην συγκεκριμένη εκείνη περιοχή; Κύριε πρόεδρε και
κύριοι δικαστές, επιτρέψτε μου να πω εκείνο που ξέρετε εσείς κα
λύτερα από εμάς. Ό τ ι αυτή η διακίνηση διά των πολλών τραπεζι
κών εντολών μέσα από ποικίλες τράπεζες διαφόρων χωρών, που
διεκπεραιώνει χρήματα για την αγορά ακινήτων υπό το ειδικό κα
θεστώς των νησιών της Βρετανίας, είναι η κλασική μέθοδος του
ξεπλύματος χρήματος. Η κλασική μέθοδος διακίνησης κρυφού
χρήματος. Γιατί εκεί που αγοράστηκε το σπίτι, έχουν την δυνατό
τητα οι εταιρείες, οι οποίες εμφανίζονται ως αγοράστριες, να έ
χουν περιουσιακά στοιχεία οπουδήποτε του κόσμου. Γ ι’ αυτό και
αποκαλούνται αυτές οι συγκεκριμένες περιοχές φορολογικός πα
ράδεισος. Και παρέχουν τις εξής διευκολύνσεις. Κατά την δη
μιουργία της εταιρείας, δεν απαιτείται η κατάθεση των ονομάτων
των μετόχων της εταιρείας. Αρκεί μόνον το όνομα ενός εκ των
διευθυντών, που κατά κανόνα είναι δικηγόρος της περιοχής. Κατ’
αυτόν τον τρόπο υπάρχει απόλυτη εχεμύθεια και προστατεύεται η
ανωνυμία του ιδιοκτήτη μετόχου της εταιρείας. Η έκδοση μετο
χών και συνήθως είναι μία μετοχή, γίνεται μονάχα στον κομιστή

και αποφεύγεται η ονομαστική μετοχή. Και η δυνατότητα να κα
ταβάλλονται τα διάφορα έξοδα της ακινήτου περιουσίας στο όνομα
της εταιρείας και μόνον και όχι στο όνομα οιουδήποτε υποχρέου,
υπάρχει. Προκειμένου μάλιστα εις το μέλλον να αποφευχθεί κι ο
φόρος μεταβιβάσεως ακινήτου, υπάρχει η δυνατότητα της μεταβί
βασης των μετοχών της εταιρείας χέρι - χέρι.
Έτσι λοιπόν και σε περίπτωση αποφυγής φόρου κληρονομιάς
αν υπάρξει θάνατος του πραγματικού ιδιοκτήτη, αρκεί απλώς η
φυσική μεταβίβαση, χωρίς καμία διαδικασία του σώματος της μετοχής στον κομιστή ή τους νόμιμους κληρονόμους. Η διαδικασία
αυτή της δημιουργίας νέων εταιρειών, είναι πάμφθηνη, εύκολη
και χρειάζεται δύο μόνον εργάσιμες μέρες. Αναρωτιέμαι. Γιατί επελέγη αυτή η μορφή αγοράς ενός τέτοιου σπιτιού, όταν κατά τον
κύριο Λούβαρη δεν είναι της κόρης του; Δεν έχει σχέση η κόρη του
αρχικά, δεν μπορεί να πει τίποτε παραπάνω και εν πάση περιπτώσει, δεν είναι διατεθειμένος να αποκαλύψει για την τύχη αυτών
των χρημάτων, λέει στις καταθέσεις του. Επιπρόσθετα, κύριε
πρόεδρε, άσχετα αν στην συνέχεια προσαρμόζεται κι εναρμονίζε
ται μέσα από την λειτουργία αυτών των μηχανισμών συγκάλυψης
κα στρογγυλέματος των αιχμηρών πλευρών της κατηγορίας, ε
ναρμονίζεται προς ορισμένα άλλα σενάρια, που κραυγαλέα αντι
φάσκουν προς τις εκδοχές που είπε. Ακόμα κάτι πολύ απλό. Σε
αυτή την συγκεκριμένη ιστορία, δημιουργήθηκε ο θόρυβος περί
του αν είναι 250 ή 650 χιλιάδες μάρκα. Και πρέπει κάποτε να
σταματήσουν ορισμένα πράγματα να προκαλούν δημαγωγικές εν
τυπώσεις, αν είμαστε αποφασισμένοι να καθίσουμε κάτω και να
ακεφτούμε σοβαρά. Ο κύριος Λούβαρης έχει στα χέρια του τα
πρωτότυπα της διακίνησης του τραπεζικού του λογαριασμού, τα
αντίγραφα των συμβολαίων και το σώμα της μετοχής, αν το έχει,
από την στιγμή κατάρτισης αυτών των συγκεκριμένων τραπεζι
κών λογαριασμών. Ο κύριος Λούβαρης δεν είναι φίλος του κατη
γόρου Κωσταντόπουλου, είναι φίλος κυβερνητικών στελεχών και
του τότε πρωθυπουργού. Ό ταν λοιπόν δημιουργείται το θέμα της
ανορθόδοξης, ύποπτης και ανώμαλης διακίνησης των 250.000
μάρκων, ο κύριος Λούβαρης ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα.
Γιατί λοιπόν δεν την ανακοινώνει; Την κρύβει για να μπλοφάρει;
Την κρύβει για να αιφνιδιάσει; Η την κρύβει γιατί δεν θέλει να
την αποκαλύψει, όπως αποδείχτηκε και στην συνεχή αντιδικία
που είχε με την τράπεζα;

«ΠΗΡΕ TA Χ ΡΗ Μ Α ΤΑ Ο ΛΟΥΒΑΡΗΣ»
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Άρα λοιπόν εδώ, για την διακίνηση χρημάτων από την Τρά
πεζα Κρήτης προς τον κύριο Λούβαρη, υπάρχει μια ολόκληρη αλ
ληλογραφία, η οποία ξεκινάει με συγκεκριμένες διαδικαστικές ε
νέργειες. Για να μην φτάνουμε στο σημείο να διατυπώνεται η κα
τηγορία: Απατεώνες οι δικαστές που χειρίστηκαν το θέμα. Ή :
εγκληματίες οι κατήγοροι που χειρίστηκαν το θέμα. Ό τα ν το σύ
νολο των παραστατικών είναι στα χέρια του Λούβαρη, από την η
μερομηνία κατάρτισης των συγκεκριμένων συμβάσεων. Δεύτερο.
Το σύνολο των παραστατικών αντιγράφων του έχει χορηγηθεί
κατά την δίκη από τους δικηγόρους του και του κοινοποιείται και
εν συνεχεία στα τέλη Σεπτεμβρίου του 1989 από τον επίτροπο της
Τράπεζας Κρήτης. Δεν με ενδιαφέρει τι έκανε ο κ. Καμάρας. Δεν
με ενδιαφέρει τι έκανε ο οιοσδήποτε. Εγώ ελέγχω τον συγκεκρι
μένο πολίτη, ο οποίος εμπλέκεται, διότι ακριβώς έχει αυτή την
σχέση που έχει με πολιτικά πρόσωπα εκείνης της περιοχής. Και
ακολουθεί αυτή την διαδικασία που υποψιάζει, που σκανδαλίζει,
που εμβάλλει σε σκέψεις πάρα πολύ σύνθετες και όπου ελπίζει ότι
κάποιος τουλάχιστον θα θελήσει να τις ψάξει, έτσι ώστε πραγμα
τικά να μην βρεθούμε στην συνέχεια σε αποκαλύψεις κατά περί
σταση και κατά την πρόοδο των εξελίξεων. Κάποιος από εκείνους,
οι οποίοι ξέρουν ότι ο κύριος Λούβαρης είναι φίλος τους. Να τον

ρωτήσουν και να ζητήσουν να μάθουν περί τίνος πρόκειται.
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές. Για την υπόθεση των 250.000
μάρκων και για την υπόθεση των 90.000.000, δεν μπορεί να εί
μαι βέβαιος για τον πραγματικό τρόπο, με τον οποίο χορηγήθη
καν χρήματα προς τον κ. Λούβαρη. Και επιτρεπτώς θα μετεβάλλετο στο σκέλος αυτό η περιγραφή του τρόπου διακινήσεως των
χρημάτων, αν προέκυπταν στοιχεία. Έ χω όμως την γνώμή ότι
πράγματι εδόθησαν χρήματα εις τον κ. Λούβαρη από τον κ. Κοσκωτά. Εδόθησαν χρήματα στις κρίσιμες εκείνες περιόδους και
πριν. Γ ιατί είναι αναμφισβήτητο ότι κατά τις διηγήσεις και του ί
διου του κ. Λούβαρη, αλλά και του ίδιου του κ. Κοσκωτά, σε κρί
σιμες στιγμές, ήταν ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος και στην υπόθε
ση του Ολυμπιακού έδρασε και στην υπόθεση των άλλων δραστη
ριοτήτων, επίσης της εμπορίας όπλων έδρασε και προς την κατεύ
θυνση των δυσκολιών του Κοσκωτά όταν αντιμετώπιζε τους ελέγ
χους, έδρασε. Δεν προέκυψε όμως, κύριοι δικαστές, ότι τα χρήμα
τα αυτά είχαν τελικό παραλήπτη εν γνώσει του, τον κ. Παπανδρέου. Δεν προέκυψε ότι τα χρήματα αυτά, με την μία ή και την
άλλη μορφή, δόθηκαν για να μεταφερθούν εις τον κ. Παπανδρέου,
ζητήθηκαν ή παρελήφθησαν από τον ίδιο. Και κατά τούτο είναι α
ναγκαίο να αναφέρω προς το Δικαστήριό σας την άποψή μου, ότι
το αδίκημα της δωροδοκίας δεν προκύπτει, ότι έχει τελεστεί και
ως προς τον κ. Ανδρέα Παπανδρέου.
Είναι ανάγκη να πούμε, κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, στο
σημείο αυτό, ότι πάντα θα δημιουργεί προβλήματα και σκανδαλισμούς, πάντα θα δημιουργεί ζητήματα αμφισβητήσεων, αλλά και
προϋποθέσεων ηθικής, κοινωνικής, πολιτικής και νομικής τάξης,
η δημιουργία και η ύπαρξη τέτοιων δραστηριοτήτων. Τα περιβάλ
λοντα των φίλων, οι παρατρεχάμενοι κι οι παρακοιμώμενοι, πάν
τοτε όταν εμπλέκονται στις διαδικασίες άσκησης της εξουσίας και
λήψης αποφάσεων, θα δημιουργούν ζητήματα. Κι είναι καθήκον
εκείνων που θέλουν να εξουσιάζουν ή που θέλουν να διεκδικούν την
πολιτική ηγεσία, να φροντίσουν να μην δημιουργούν τέτοια ζητή
ματα και τέτοια προβλήματα.

«ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΘΗΚΕ Ο ΚΑΛΚΑΝΗΣ»
Υπάρχει, κύριε πρόεδρε, η ανάγκη να αναφερθώ στην κατηγο
ρία, η οποία έχει σχέση με τον κ. Τσοβόλα και με τον κ. Πέτσο.
Υπάρχει η κατηγορία, η οποία στρέφεται κατά του κ. Τσοβόλα.
Ό τ ι ενήργησε πράξεις απιστίας περί την υπηρεσία. Και προκάλεσε ηθελημένα την βλάβη και την ελάττωση της δημόσιας περιου
σίας εν γνώσει του, προκειμένου να ωφελήσει κάποιον.
Το ίδιο πραγματικό υλικό εισάγεται προς το Δικαστήριό σας
και με την κατηγορία της παραβάσεων του άρθρου 1 του νόμου
802/1971, ότι δηλαδή όταν ήταν υπουργός Οικονομικών, εκ
προθέσεως παραβίασε του νόμους και τα προεδρικά διατάγματα,
με τα οποία ρυθμιζόταν η σχετική εξουσία του να συνάπτει συμβά
σεις με τρίτους, ως εκπρόσωπος του δημοσίου.
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές. Η κατηγορία της απιστίας περί
την υπηρεσία που βαρύνει τον κ. Τσοβόλα σε βαθμό κακουργήμα
τος, κατά την νομική της ανάλυση αναφέρεται σε εκείνα, τα οποία
και εγώ ανέπτυξα προς το Δικαστήριό σας, όταν αποσαφήνισα όσα
έχω αποκομίσει ως ουσιαστικό περιεχόμενο της νομοτυπικής συγ
κεκριμένης διατάξεως. Για να υπάρξει η απιστία στην υπηρεσία,
πρέπει να υπάρχει η ελάττωση της δημόσιας περιουσίας η ηθελη
μένη, η εκ προθέσεως και εν γνώσει ότι με την συγκεκριμένη δρα
στηριότητα προκαλείται όφελος, πέραν της βλάβης της περιουσίας
του δημοσίου, όφελος σε κάποιον άλλο. Κύριε πρόεδρε, κύριοι δι
καστές, σε αυτή την ιστορία νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάρα
πολύ απλά και κακώς επιχειρήθηκε να αντιμετωπισθούν με όλες
αυτές τις εκρήξεις, είτε στο πολιτικό, είτε αν θέλετε και στο δικονομικό μέρος. Ό τι ο Καλκάνης βρήκε την δυνατότητα να διευκο

χει μεγάλη διαφορά. Η διαδικασία δεν είναι παραδεκτή. Η διαδι
κασία δεν είναι ωφέλιμη. Η διαδικασία δεν είναι τόσο προφανώς
νόμιμη. Ό μω ς υπάρχει εκείνο το οποίο εγώ κατά την άποψή μου
είμαι υποχρεωμένος να επισημάνω, είναι πολύ ισχνό το πεδίο για
να πατήσει κανένας με ασφάλεια πάνω σ’ αυτό και να πει ότι ναι,
υπάρχει ο αντίστοιχος υπερχειλής δόλος.
Και επειδή έγινε και μια παρατήρηση θα ήθελα να την ανασύρω
κι εγώ από την διαδικασία για να την αναδιατυπώσω. Ό τ ι δηλα
δή η εκρηκτική ευαισθησία του πράγματι βρίσκεται σε αναντιστοιχία με αυτήν την συμπεριφορά η οποία επιδείχτηκε σε αυτό το
συγκεκριμένο θέμα, από τον κ. Τσοβόλα. Βέβαια υπάρχει και το
αντίστοιχο επιχείρημα, γιατί μετά δεν έλαβες τα συγκεκριμένα
μέτρα που έπρεπε να λάβεις. Είναι συμπεριφορά μετά την πράξη,
δεν είναι συμπεριφορά η οποία μπορεί να αξιολογηθεί προκειμένου
να ενισχύσει προς το αντικειμενικό ή το υποκειμενικό μέρος την
διαπίστωση της υπάρξεως των στοιχείων της ενοχής.
Κύριε πρόεδρε, ο κ. Τσοβόλας πρέπει να διδαχθεί από αυτή την
ιστορία ότι πράγματι και τέτοιες διαδικασίες μπορεί να προκαλέσουν ζητήματα και τέτοιες διαδικασίες δεν πρέπει να εξωραΐζονται
εκ των υστέρων με την επιχειρηματολογία της πολιτικής αντιδι
κίας, προκειμένου να διατυπώνονται απόψεις ότι και καλά έγινε
και έτσι έπρεπε να γίνει. Υπάρχει κάτι ακόμη το οποίο θα ήθελα
να πω σε σχέση με την άποψη που επεσήμανα στο πρώτο μέρος
των δικών μου θέσεων, κύριοι δικαστές, ως προς το στοιχείο της
γνώσεως της επερχόμενης ελαττώσεως της βλάβης και του επικει
μένου οφέλους κάποιου τρίτου. Σύμφωνα με την αντίληψη πράγ
ματι του διαχειριστικού χρόνου, του επιχειρησιακού χρόνου στον
οποίο πρέπει να γίνεται ο υπολογισμός, σύμφωνα με την αντίληψη
ότι πολλές φορές οι τραπεζικές δραστηριότητες και οι δραστηριό
τητες οι επιχειρηματικές έχουν μια δίκιά τους εσωτερική λογική
και άλλη δυναμική, πραγματικά εκείνη την ώρα ο υπουργός Οι
κονομικών βρίσκεται σε κατάσταση που προσδιορίζεται από τα δε
δομένα της υποθέσεως: Ο Καλκάνης είναι χρόνια οφειλέτης. Τα
λαιπωρεί το Δημόσιο. Υπάρχει πράγματι αβεβαιότητα ως προς
«Α Ν Ο ΡΘ Ο Δ Ο Ξ Η Η Δ ΙΑ Δ ΙΚ Α Σ ΙΑ »
το εάν θα μπορέσει το Δημόσιο στον κρίσιμο χρόνο να ικανοποιη
θεί με τον προσφορότερο τρόπο. Υπάρχει δυνατότητα στην πορεία
Κύριε πρόεδρε, η διαδικασία είναι άτακτη. Η διαδικασία είναι
πρωτότυπη στον βαθμό που πράγματι δεν έχει ερείσματα σε κανέ του χρόνου να ικανοποιηθεί. Δεν θα μείνουν ακάλυπτες οι απαιτή
σεις του Δημοσίου. Καλύπτονται. Σημασία όμως έχει και ο κρίσι
να προηγούμενο διοικητικής πρακτικής και σε κανένα επόμενο της
ολοκληρώσεώς της. Η διαδικασία εμβάλλει σε σκέψεις και υπο μος χρόνος και ο πρόσφορος τρόπος και εάν είναι χρήσιμος και ω
φέλιμος για την εισπρακτική δραστηριότητα του υπουργού των
ψίες, γιατί περιβλήθηκε απ’ αρχής μέχρι τέλους με μυστικότητα.
Γιατί δεν τηρήθηκαν οι απαιραίτητες λειτουργίες, μέσα από τις ο Οικονομικών. Σε εκείνη την συγκεκριμένη στιγμή ο υπουργός
ποίες θα υπήρχε γνώση. Γ ιατί προσωποποιήθηκε κατά τρόπο στε των Οικονομικών έχει μια τραπεζική εγγύηση και μπορεί να θεω
ρήσει ότι διά της τραπεζικής εγγυήσεως επέρχεται η κάλυψη του
γανό ο χειρισμός της.
συγκεκριμένου
βάρους, της συγκεκριμένης υποχρεώσεως. Εκείνη
Γιατί δεν τηρήθηκε κανένας φάκελος. Γιατί συνέπεσε με άλλες
την στιγμή πράγματι μπορεί να σταθμίσει ότι η διακινδύνευση της
παράλληλες δραστηριότητες. Και σε τελευταία ανάλυση, γιατί
μέσα από αυτή την διαδικασία πράγματι δεν ακολουθήθηκαν κά ζημιάς δεν μπορεί να εξομοιωθεί με την επέλευση της βλάβης. Ε
ποιες συγκεκριμένες στοιχειωδώς και πρακτικώς απαραίτητες κείνη την στιγμή μπορεί να περιμένει και να υπολογίζει, γιατί εί
προεργασίες. Έτσι λοιπόν, κύριε πρόεδρε, στην κατηγορία της α  ναι και μια στιγμή που ναι μεν υπάρχουν επισημάνσεις, ναι μεν υ
πιστίας περί την υπηρεσία, αυτή η διαδικασία η ανορθόδοξη και η πάρχουν αφορμές για προβληματισμό και υποψιασμό ως προς τον
Κοσκωτά, αλλά δεν έχουν προκύψει όλα εκείνα τα στοιχεία που
άτακτη, μπορεί να οδηγήσει στην σκέψη ότι ο κ. Τσοβόλας είχε
στο
μέλλον προέκυψαν κατά τρόπο ραγδαίο. Βρισκόμαστε στα
τον συγκεκριμένο υπερχειλή δόλο, να βλάψει το δημόσιο και να
1987 και αρχές του 1988. Εχει περιθώριο να σταθμίσει και να υ
ωφελήσει κάποιον τρίτο; Και εν γνώσει του αποφάσισε να προκαλέσει αυτή την συγκεκριμένη παράνομη διαδικασία; Εγώ δεν μπο πολογίσει, έχει περιθώριο να περιμένει, έχει περιθώριο πράγματι
ρώ να το πω. Ο κ. Τσοβόλας πληρώνει την διαθεσιμότητα κά να θεωρήσει ότι η τραπεζική κάλυψη είναι εκείνη η οποία εξοποιων εκ των υπηρεσιών του ή και του ίδιου ίσως, εδώ πιθανολο μοιούται προς ικανοποίηση του Δημοσίου. Υπάρχει και κάτι άλλο
ακόμη, κ. πρόεδρε, το οποίο θα ήθελα να αναφέρω. Σε αυτήν την
γώ, δεν τεκμηριώνω την πρότασή μου προς το Δικαστήριό σας,
περίπτωση εγώ διατυπώνω τον προβληματισμό μου. Δεν ξέρω
την διαθεσιμότητά του να διεκπεραιώσει κάποιες υποδείξεις. Και
το γεγονός ότι η πληθωρικότητα ίσως κάποιων πιέσεων ή κά πώς έγινε, αν ήρθε από πάνω η εντολή ή εάν διά του κ. Παπαχρή
στου προωθήθηκε η εντολή. Μπορεί και το ένα και το άλλο.
ποιων διαβεβαιώσεων, δεν του επέτρεψαν να επιδείξει εκείνη την
Έ να όμως είναι βέβαιο. Ό τ ι έχουμε ανάληψη ευθυνών και
προσοχή και την επιμέλεια που έπρεπε να επιδείξει. Ανάμεσα σ’
αυτό και στο να επιχειρηματολογούμε εδώ και μήνες ότι η διαδι δραστηριότητα τέτοια από τον νομικό σύμβουλο της διοίκησης η
κασία είναι νόμιμη και ωφέλιμη και παραδεκτή νομίζω ότι υπάρ οποία πραγματικά σε αποσβολώνει. Κι επειδή υπήρξε και μια αν-

λυνθεί, είναι περισσότερο από προφανές. Ό λα προς τα εκεί οδη
γούν, αν σωστά αναλυθούν και αξιολογηθούν. Και αναφέρθηκα σε
αυτά προηγούμενα. Η χρονική σύμπτωση, η ταυτότητα των ενερ
γειών, η ταυτότητα του προσώπου, η διεκπεραίωση μέσα σε χρο
νικά περιθώρια όλων αυτών των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων,
πράγματι διαμόρφωσε το πλαίσιο, μέσα στο οποίο έγινε διευκό
λυνση. Η κατηγορία είναι και για τον κ. Παπανδρέου της ηθικής
αυτουργίας. Ό τι αυτός είπε στον κ. Τσοβόλα να προκαλέσει την
απιστία στην υπηρεσία, εν γνώσει του ότι θα προκληθεί βλάβη και
όφελος σε κάποιον άλλον.
Κατά το σκέλος της ηθικής αυτουργίας δεν προκύπτει. Κατά το
σκέλος της αυτουργίας προκύπτει; Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικα
στές, εγώ νομίζω ότι είναι πιο βατά και πιο ομαλά τα πράγματα
στο σημείο αυτό.
Εάν ειπώθηκε σε κάποιους δημόσιους λειτουργούς: Κοιτάξτε,
διευκολύνετε τον Καλκάνη. Αυτό είναι βέβαιο ότι μεταβιβάσθηκε
και στα αρμόδια στελέχη. Αν δηλαδή αποδέκτης κάποιας τέτοιας
συστάσεως κυβερνητικών παραγόντων ήταν ο κ. Τσοβόλας, ο κ.
Τσοβόλας είναι βέβαιο ότι με τον ίδιο τρόπο την προώθησε και
προς τα κάτω. «Κοιτάξτε. Διευκολύνετε. Βρέστε μια λύση». Ή
λοιπόν έχουμε μια τέτοια εντολή, «βρέστε μία λύση να ρυθμιστεί,
να διευκολυνθεί αυτή η ιστορία», που για να είναι απιστία περί
την υπηρεσία πρέπει να εμπεριέχει στον δόλο της αυτή η εντολή
και την θέληση να προκληθεί βλάβη στο δημόσιο, αλλά και όφε
λος σε κάποιον τρίτο ή έχουμε μία διοικητική ευχέρεια, μία από
αυτές τις πρακτικές της δίκης που λέει: «Αυτό κοιτάξτε, δέστε το,
τι μπορεί να γίνει».
Ή έχουμε λοιπόν αυτή την συγκεκριμένη από πάνω διεκπε
ραίωση μιας τέτοιας διαδικασίας ή έχουμε κάποια διαδικασία, η
οποία διεκπεραιώνεται από κάτω. Απευθείας δια του νομικού
συμβουλίου διεκπεραιώνεται αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία.
Και αναλαμβάνονται αυτές οι πρωτοβουλίες, οι οποίες ανελήφθησαν, ύστερα από κάποια ιδιωτική συμφωνία.
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ΠΑΚΤΩΛΟΣ Χ ΡΗΜ ΑΤΩ Ν
Και μένει, κ. πρόεδρε, η τελευταία κατηγορία του άρθρου 1 του
νόμου 802 που αναφέρεται και στον κ. Τσοβόλα και στον κ. Πέτσο, είναι και η αποδοχή για τον κ. Παπανδρέου, αλλά επειδή
συρρέει με την πράξη της παθητικής δωροδοκίας δεν θα ήθελα να
■ σας απασχολήσω γ ι’ αυτήν. Και πρέπει να υπάρχει πρόταση και
γι’ αυτήν απαλλακτική με μια παρατήρηση.
Κύριε πρόεδρε, τα χρήματα της Τράπεζας Κρήτης δεν είναι ό; σα λείπουν. Μιλάμε για το έλλειμμα ή το άνοιγμα και το προσ, διορίζουμε σε 4 ή 33 εκατομμύρια. Τα χρήματα της Τράπεζας
: Κρήτης είναι η υπεραξία των τραπεζικών εργασιών και του τραπε; ζικού χρήματος που διακινήθηκε αυτά τα χρόνια, είναι οι προμή; θείες, είναι οι παροχές, είναι οι τόκοι, είναι οι διευκολύνσεις, είναι
.·: το Χρηματιστήριο. Υπήρξε πακτωλός χρημάτων και αυτά τα
χρήματα έρρεαν σαν από βρύση, περπατούσαν, έμπαιναν σε τσάντες, διεκπεραιώνονταν και απευθύνονταν σε πρόσωπα και κανείς
δεν μπορεί να επισημάνει. Αυτή η επιμελητεία των χρηματαποστολών που είχε και ειδικές τσάντες που και προς ποια κατεύθυν{ ση κατανάλωνε τις δραστηριότητές της. Το βιβλίο του κ. Τσώλη
κ. πρόεδρε, το δελτίο κινήσεως, χάθηκε. Το κρατούσε κωδικοποι, ημένο. Στέλεχος της ΕΠ Ι ο κ. Τσώλης. Κρατούσε κωδικοποιη, μένες τις επαφές και τις επισκέψεις και τα αυτοκίνητα, αλλά το είχε στο αυτοκίνητό του ένα βράδυ και του έσπασαν το αυτοκίνητο
και του το έκλεψαν!
,,
Το χρήμα της Τράπεζας Κρήτης είναι πολλαπλάσιο εκείνου
■ που εμφανίζεται στην κατηγορία. Και αυτό είναι πράγματι εκείνο
που πρέπει να επισημανθεί. Και ξέρετε γιατί και για ποιο λόγο;
' Πόσες φορές οι συνταξιούχοι δεν διαμαρτύρονταν διότι δεν ταχυiJ δρομούνταν εγκαίρως οι συντάξεις τους; Και η καθυστέρηση αυτή

πότε ειπώθηκε ότι οφείλετο στο γεγονός πως επανατοκίζονταν τα
χρήματα για να εισπράτεται ο τόκος της καθυστέρησης; Κοινωνι
κή αναστάτωση διότι οι συνταξιούχοι δεν έπαιρναν στην ώρα τους
τις συντάξεις. Αλλά τα χρήματα αξιοποιούνταν στις ημερομηνίες
των καθυστερήσεων. Και υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουμε η 
μερήσιο τόκο της τάξεως των 5 εκατομμυρίων αλλά και των 60 ε
κατομμυρίων. Αυτά είναι τα χρήματα. Είναι ο αφρός που κάποιος
τον ξάφρισε και στην συνέχεια τον διέμεινε. Και αυτός που ξέρει
πέραν του Κοσκωτά είναι ο Βακάλης και ο Βακάλης είναι εκείνος
που μπορεί εάν θέλει πράγματι να διευκολύνει και την δικαιοσύνη
και την πολιτική ζωή αυτού του τόπου να πει την αλήθεια.
Κύριε πρόεδρε, για την κατηγορία η οποία αναφέρεται στην
παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών του άρθρου 1 σε βαθ
μό πλημμελήματος, σκέφτομαι να εξομολογούμαι προς το Δικα
στήριό σας την σκέψη μου, κύριοι δικαστές. Εχω δικαίωμα να το
κάνω. Η ποινική αξίωση της πολιτείας για όλη αυτή την μεγάλη
υπόθεση θα απολήξει σε κάποιες συγκεκριμένες πλημμεληματικές
παραβάσεις που και αυτές έχουν συντελεστεί αν θελήσουμε να ερ
μηνεύσουμε με ένα κριτήριο αυστηρότητας τις συγκεκριμένες νο
μοθετικές προβλέψεις ή πράγματι με την δυνατότητα που έχει η
ηθική σας συνείδηση θα κάνει εκείνες τις τομές που θα απελευθε
ρώσουν και αυτή την κατηγορία από μια αυστηρή, εντελώς νομοτυπική εννοιολογική ερμηνεία;

Ο Λ Ο Ι Ξ Ε Ρ Ο Υ Ν Α Λ Λ Α ...
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, ο κ. Πέτσος για την Παλλήνη.
Στην Παλλήνη έχει γίνει μεγάλος αγώνας. Είναι η τελευταία φά
ση η περίπτωση του κ. Πέτσου αυτού του αγώνα. Μεγάλα ενδοκομματικά και ενδοκυβερνητικά συμφέροντα συνεκρούσθησαν ε
κεί. Αλλά η Παλλήνη έγινε, το αυθαίρετο συνετελέσθη. Και όταν
γίνεται η διεκπεραίωση των συγκεκριμένων διαδικασιών έχει ήδη
συντελεστεί. Και επιπρόσθετα, κ. πρόεδρε, όταν ο κ. Πέτσος κα
λείται να χειριστεί αυτή την συγκεκριμένη διαδικασία υπάρχει
προηγούμενη απόφαση της κας Παπανδρέου και η άρνηση του κ.
νομάρχη, η υπόδειξη της υποβολής κάποιας συγκεκριμένης προ
σφυγής και η αποδοχή της προσφυγής. Κύριε πρόεδρε, δεν πι
στεύω ότι ο κ. Πέτσος εκείνη την περίοδο αποδεχόμενος την προ
σφυγή και βάζοντας και αυτές τις πρόσθετες καρικατούρες στην α
πόφασή του περί εγκρίσεως και περί ανάγκης εκδόσεως κ.λπ. της
κατά παρέκκλιση αδείας για οικοδόμηση, ότι είχε συνείδηση και
απόφαση να παραβεί τον νόμο, να παραβιάσει με πρόθεση τον νό
μο. Αρκέστηκε σε κάποιες υπηρεσιακές διαβεβαιώσεις. Διεκπεραίωσε κάποιες ήδη δρομολογημένες διαδικασίες. Ο ίδιος ξέρει,
όπως και ο κ. Μαντζουράνης ξέρει, όπως και ο κ. νομάρχης ξέρει,
όπως και η κα Παπανδρέου ξέρει, όπως και ο κ. Κουλουμπής ξέ
ρει, όπως και ο κ. Γκοιμίσης ξέρει. Και ο κ. Γκοιμίσης ξέρει τι έ
πρεπε πράγματι να γίνει. Ό λοι οι άλλοι ξέρουν γιατί δεν έγινε
αυτό που μπορούσε και έπρεπε να γίνει. Δεν το λένε στο δικαστή
ριο. Δεν μπορώ να το υποθέσω. Δεν μπορώ να το ανιχνεύσω, να
το αναπληρώσω κάνοντας συλλογισμούς υποψίας.
Και επειδή πράγματι έχει να κάνει αυτή η κατηγορία και με
μια τυπικότητα αλλά και με μια υποκειμενική διάθεση, πιστεύω
ότι λόγοι επιείκειας και σωστής αξιολόγησης και ιεράρχησης της
ποινικής αξίωσης της πολιτείας, μου επιβάλλουν την υποχρέωση
να εισηγηθώ την μη καταδίκη, την μη αποδοχή της κατηγορίας
και για τον κ. Πέτσο.
Επίσης, κ. πρόεδρε, για τον ίδιο λόγο, ως προς το υποκειμενι
κό και μόνο μέρος την μη αποδοχή της κατηγορίας για παράβαση
του άρθρου 1 ως προς τον κ. Τσοβόλα. Συνοψίζοντας, κ. πρόεδρε,
θα ήθελα να πω ότι, για την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε
κοινή απιστία και απιστία στην υπηρεσία που βαρύνει τον κ. Α.
Παπανδρέου προτείνω την απαλλαγή με αμφιβολίες για το εάν
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Η Α ΓΟ ΡΕΥ ΣΗ ΤΟΥ Ν . ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΟΠ ΟΥΛΟΥ

τιδικία κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας δεν θα ή 
θελα να κάνω καμιά άλλη αναφορά, αλλά απλώς να επισημάνω
ότι μέσα από τέτοιες νοοτροπίες υπάρχει υπέρβαση των διακριτι
κών ορίων της εξουσίας, μέσα από τέτοιες νοοτροπίες υπάρχει
πράγματι η περιγραφή της νομιμότητας και μέσα από τέτοιες νοο
τροπίες διαμορφώνεται το κλίμα της άνισης μεταχείρισης των πο
λιτών.
Και το τελευταίο το οποίο θα ήθελα να πω, κ. πρόεδρε, το ο
ποίο έχει μια αξία για την στάθμιση των κριτηρίων του υποκειμε
νικού καταλογισμού, είναι ότι η σύμβαση αυτή ολοκληρώθηκε,
τελείωσε με αυτό τον τρόπο με τον οποίο τελείωσε, το Δημόσιο
εμφανίζεται να έχει εισπράξει, υπάρχει μια διαφορετική εκτίμηση
του υπολογισμού της ζημιάς από 80 μέχρι 30 εκατομμύρια, υπάρ
χει αναμφισβήτητα και η στάση της πολιτείας η μετά την συγκε
κριμένη εγκληματική πράξη που περίπου αποδέχεται και ανέχεται
τα ωφελήματα αυτής της πράξεως. Και είναι ένα στοιχείο που βα
ραίνει στην σκέψη την δική μου. Ό τα ν η πολιτεία μετά την πράξη
ανέχεται και αποδέχεται τα ωφελήματα μιας τέτοιας συγκεκριμέ
νης συμπεριφοράς, σημαίνει ότι και η πολιτεία υπολογίζει διαχει
ριστικά και οικονομικά τον χρόνο, σημαίνει ότι και η πολιτεία θέ
λει να εισπράξει και καλώς τα εισπράττει από όποιον τα δίνει και
δεν νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά εξαντλώντας με όλη την
συλλογιστική τα συγκεκριμένα στοιχεία της κατηγορίας αυτής να
οδηγηθεί η άποψή μου στην καταδικαστική πρόταση.
Κύριοι δικαστές, ο κ. Τσοβόλας, γ ι’ αυτή την κατηγορία να
μην κηρυχθεί ένοχος γιατί δεν συντρέχουν τα υποκειμενικά στοι
χεία που απαιτούνται για την θεμελίωση του Βόλου. Η διαδικασία
δεν είναι από εκείνες που πρέπει να επιβραβευθούν. Η διαδικασία
δεν είναι από εκείνες που πρέπει να υιοθετηθούν. Η διαδικασία δεν
είναι από εκείνες που πρέπει να εξωραΐζονται για να αποτελέσουν
πρότυπο συμπεριφοράς συγκεκριμένων στελεχών ή λειτουργίας
συγκεκριμένων μηχανισμών.

και κατά πόσο συντρέχουν τα στοιχεία τα απαιτοΰμενα από τον
νόμο.
Επίσης, για την ηθική αυτουργία σε απιστία στην Υπηρεσία του
κ. Τσοβόλα προτείνω επίσης την απαλλαγή του. Προτείνω να κη
ρυχθεί αθώος για την παθητική δωροδοκία και αθώος της αποδο
χής προϊόντων εγκλήματος. Προτείνω ο κ. Τσοβόλας να απαλ
λαγεί λόγω αμφιβολιών για τις δύο παραβάσεις για τις οποίες κατηγορείται, ως προς την υποκειμενική υπόσταση, το στοιχείο, δη
λαδή, του δόλου του.
Επίσης ο κ. Πέτσος να αθωωθεί της κατηγορίας για παθητική
δωροδοκία, να αθωωθεί της κατηγορίας για ηθική αυτουργία σε
απιστία περί την Υπηρεσία και να απαλλαγεί λόγω αμφιβολιών
ως προς το υποκειμενικό μέρος της κατηγορίας για την παράβαση
του άρθρου 1 του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

«Η Α Λ Η Θ Ε ΙΑ Δ Ε Ν Π Ε Ρ Α Σ Ε »
Κύριε πρόεδρε, δεν με ενδιαφέρει το εάν η πρότασή μου θα ευ
χαριστήσει ή θα δυσαρεστήσει τον οποιονδήποτε. Γιατί αποκτή
σαμε και ένα άλλο επάγγελμα, κατά την διάρκεια της πολύμηνης
διαδικασίας: τους κριτικούς της δίκης, οι οποίοι δεν ασχολούνται
με την ουσία των επιχειρημάτων, με την ουσία των δικονομικών
προβλημάτων, με την νομιμότητα της διαδικασίας, με την αναγ
καιότητα της λειτουργίας των θεσμών, με την ουσία της συνταγ
ματικής τάξης. Ασχολούνται με το ύφος, με τους μορφασμούς, με
τους χαρακτηρισμούς, με τους πεθαμένους γονείς ή με τους ζώντες
συγγενείς.
Λοιπόν, κύριε πρόεδρε, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Πιστεύω ότι η
πρότασή μου είναι εκείνη που θα έκανα εάν επρόκειτο να αποφασίσώ ως ένορκος σε μια υπόθεση με κατηγορούμενους πολίτες γ ι’
αυτά τα αδικήματα και με αυτή την συγκεκριμένη διαπλοκή τους.
Δεν με ενδιαφέρει, επίσης, κύριε πρόεδρε, να αξιολογηθεί και
να κοστολογηθεί σε οποιοδήποτε πολιτικό ή εκλογικό χρηματι
στήριο. Το πολιτικό και το εκλογικό κόστος το αφήνω σε εκείνους
που μετράνε την ζωή τους με τον ήχο αυτού του ταλάντου.
Εμένα με απασχολεί να πω εκείνο που ένιωσα και που νιώθω,
αφού σε μια διαδικασία 8 μηνών προσπάθησα —ναι, με
επιμονή— να σπάσω το κέλυφος της αλήθειας, να προσπελάσω
αυτό το νέφος των αναθυμιάσεων και, επιπρόσθετα, αν επιτρέπε
ται η έκφραση, να ανιχνεύσω αυτή την συνομωσία της σιωπής που
κράτησαν οι ουσιώδεις μάρτυρες.
Εάν θέλουμε το οικονομικό σύστημα της χώρας, το τραπεζικό
σύστημα της χώρας, να μην εμφανίζει αυτή την παθογένεια την ο
ποία εκμεταλλεύθηκε και την οποία πραγματικά αξιοποίησε ο Κοσκωτάς, τότε ο κ. Χαλικιάς και τα στελέχη της Τράπεζας της Ε λ
λάδας να αλλάξουν και νοοτροπία και πρακτική και μεθοδολογία
και στάση.
Γιατί κανονικά, σύμφωνα με το ουσιαστικό και πραγματικό πε
ριεχόμενο των κατηγοριών που απευθύνθηκαν σε όλους, θα έπρε
πε και ο κ. Χαλικιάς να είναι κατηγορούμενος. Γιατί το πραγμα
τικό περιεχόμενο της κατηγορίας ως προς τους κατηγορουμένους,
δεν διαφέρει σε τίποτε από παράλληλες δράσεις ή παραλείψεις του
ίδιου του κ. Χαλικιά.
Εάν θέλουμε πράγματι, μέσα από την λειτουργία των κομμά
των, οι τυχαίοι να μην αποβαίνουν μοιραίοι για τις τύχες των
κομμάτων και τις τύχες των πλειοψηφιών και τις τύχες της εκλο
γικής τους δύναμης, καλό είναι να υπάρχουν δημοκρατικές λει
τουργίες ελέγχου, καλό είναι οι αποφάσεις να παίρνονται στα κέν
τρα όπου πρέπει να παίρνονται, με διαφάνεια, και όχι εκεί όπου
πράγματι οι παρακοιμώμενοι και οι φίλοι υποκαθιστούν τους φο
ρείς της λαϊκής εξουσίας και τους εγγυητές της λαϊκής κυριαρχίας.
Και αν θέλουμε, κύριοι δικαστές, πραγματικά η δικαιοσύνη να
επιτελεί το διαπλαστικό της ρόλο για την διαμόρφωση του περιε
7S

χομένου ζωής που έχουν οι κοινωνικές αξίες, ας την εμπιστευόμα
στε, ας μην την υπονομεύουμε και ας προσπαθούμε, αξιοποιώντας
την διαδικασία που έχουμε ως πολιτική ηγεσία, να μην την δια
μορφώνουμε στραβά και να μην εμποδίζουμε την ουσιαστική της
εσωτερική οργάνωση και λειτουργία.
Κύριε πρόεδρε και κύριοι δικαστές, η δίκη έθεσε πάρα πολλά
προβλήματα ενώπιον σας, αλλά και ενώπιον της κοινής γνώμης.
Προβλήματα τα οποία θα ερευνώνται — μακάρι να ερευνώνται!—
και μετά την απόφασή σας, χωρίς να παραμορφώνουν και χωρίς
πραγματικά να δημιουργούν όλη αυτή την συσκότιση. Μακάρι να
ερευνώνται, προκειμένου να διδάσκουν!
Πέρασαν, κύριε πρόεδρε και κύριοι δικαστές, από μπροστά σας
υπουργοί, πέρασαν κυβερνητικά στελέχη, πέρασαν διοικητές Ορ
γανισμών, πέρασαν τραπεζίτες, πέρασαν κομματικά στελέχη,
στελέχη του Τύπου, ανώτεροι υπάλληλοι, πέρασαν φανερές και
κρυφές Μυστικές Υπηρεσίες, πέρασαν παράκεντρα, πέρασαν με
σάζοντες με ύποπτες συναλλαγές, πέρασαν εκστρατείες φανατι
σμού και διχασμού, πέρασαν πρακτικές τυχοδιωκτισμού.
Επιτρέψτε να πω ότι ένα μόνο δεν πέρασε, κύριε πρόεδρε και
κύριοι δικαστές, από μπροστά σας: δεν πέρασε η αλήθεια, η αντι
κειμενική αλήθεια. Πέρασε η όψη της αλήθειας που φτιάχτηκε.
Και είναι μεγάλη η ευθύνη του Τύπου. Και είναι μεγάλη η ευθύνη
των στελεχών του Τύπου. Και είναι μεγάλη η ευθύνη όλων εκεί
νων των μηχανισμών που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Γιατί
ναι, ανάμεσα στην δημοσιογραφική όψη της αλήθειας του 198889 και στην δημοσιογραφική όψη της αλήθειας του 1991 μέσα
στην δίκη υπάρχει διάσταση και χάσμα. Και για να γεφυρώσει
κανείς αυτό το χάσμα πολλές φορές μετεωρίζεται με οργανικές
αντιδράσεις ναυτίας.
Είναι ανάγκη, κύριε πρόεδρε, να επισημάνω, κατά την άποψή
μου, ότι η αλήθεια ναι, δεν πέρασε από μπροστά σας. Και είναι α
νάγκη να επισημανθεί αυτό το θεσμικό έλλειμμα, αυτό το ηθικό
έλλειμμα και αυτό το δικονομικό έλλειμμα.
Κύριε πρόεδρε, κύριοι δικαστές, θα ήθελα εγώ να ευχαριστήσω
το Δικαστήριό σας για την ανοχή και την αντοχή που έδειξε στην
διάρκεια αυτής της πολύμηνης διαδικασίας. Και επίσης, θα ήθελα
να ευχαριστήσω για την άνεση που έδωσε στην ανάπτυξη των α
πόψεων και στην εκπλήρωση των καθηκόντων μου, κατά την
διάρκεια της παρουσίας μου στην έδρα αυτή.
Κύριοι δικαστές, εγώ τελειώνω την συλλογιστική της προτάσεώς μου και την ουσία των δικών μου εκτιμήσεων με μιαν απο
στροφή. Ο Κοσκωτάς δεν πέρασε από καμιά χαραμάδα και από
καμιά τρύπα. Ο Κοσκωτάς βρήκε πόρτες ανοιχτές και δρόμους
στρωμένους. Και για κάποια περίοδο του παιάνιζαν και τις μπάντες, όταν περνούσε. Η πρακτική του Κοσκωτά εξευτέλισε μια ο
λόκληρη πολιτεία. Και είναι ανάγκη κάποτε, κάνοντας την αξιο
λόγηση όλων αυτών των παρατηρήσεων, να θωρακίσουμε αυτή
την πολιτεία θεσμικά, ώστε να μην υποστεί κάποια όμοια ταλαι
πωρία ή κάποια αντίστοιχη διαδικασία.
II ΡΟΚΔΡΟΣ: Διακόπτουμε για αύριο στις 9.30.

X

To HELLASPAC (in i to
νέο δημόσιο δίκτυο σύγχρονης τεχνοΑονίας
του ΟΤΕ για επικοινωνίες δεδομένων
μεταξύ των ηλεκτρονικών υπολογιστών και
ίων τερματικών δκιτόξεών τους.
Το δίκτυο HELLASPAC παρέχει στους χρήστες
του τη δυνατότητα εηκοινωνίας τόσο
με την ΕΜάδα όσο και με το εξωτερικό.
Ανακαλύψτε και αξιοποιήστε και εσείς τις
δυνατότητες του δικτύου HELLASPAC
για ευέλικτη αξιόπιστη και υψηλής ποιότητας
άντληση και μεταβίβαση πληροφοριών,
λυναιόαηες, που ενόκκρέρουν άμεσα
(Μονισμούς, δημοσίες και Λαπκές εικχαρήσος,
ελεύθερους επαγγελμαπες και ιδιώτες.
Πληροφορίες: Μ 6118990-92

Δ ΗΜ Ο ΣΙΟ ΔΙΚ ΤΥΟ Μ ΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΔΕΔΟΜ ΕΝΩ Ν

Δ

ι ά λ ο γ ο ς

ΠΟΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΠΕΡΑΣΕ
• Από τη θλίψη για την
«αλήθεια» που δεν πέρασε στο
ειδικό δικαστήριο, στην οργή
για πολλές αλήθειες που
ξεχνιούνται ή αγνοούνται...

Φίλε κύριε Διευθυντά,
Απευθύνομαι σε εσάς γιατί πα
ρακολουθώντας την κατάθεσή
σας στην πολύκροτη δίκη για το
σκάνδαλο Κοσκωτά, θαύμασα
την τόλμη που δείξατε λέγοντας
την αλήθεια, αντίθετα με άλ
λους εκδότες, αψηφώντας τα ε
πακόλουθα.
Ένιωσα θλίψη ακούγοντας
τον κ. Κωνσταντόπουλο να λέει
ότι «δεν πέρασε η αλήθεια από
το Ειδικό Δικαστήριο». Σαν
ψηφοφόρος του Συνασπισμού
πιστεύω ότι δικαιούμαι να κρί
νω τους ανθρώπους που με την
ψήφο μου έστειλα στην Βουλή,
συνεπώς και τον κ. Κωνσταντό
πουλο που επιλέχθηκε κατήγο

ρος και είχε υποχρέωση, έξω α
πό κάθε πολιτικό κόστος, να
σταθεί στο ύψος των περιστάσε
ων. Μια λαϊκή παροιμία λέει:
«Πες μου τους φίλους σου να
σου πω ποιος είσαι».
Τον Μάρτιο του 1986 όταν
ιδρύθηκε το Ελληνικό Σοσιαλι
στικό Κόμμα του κ. Αρσένη στο
ξενοδοχείο King George, ήμουν
ένας από τους 500 παρευρεθέντες. Ανάμεσα σε άλλα ο κ. Αρσένης είπε τότε και το εξής:
«Όταν ήμουν υπουργός Εθνι
κής Οικονομίας πληροφορήθηκα ότι στην Βραζιλία είχε γίνει
μία παρόμοια δίκη με αυτή της
ΑΓΕΤ Ηρακλής. Έδωσα εντο
λή να συλλεχθούν όλα τα στοι
χεία της δίκης για να μπορέσω
να αποδείξω ότι το σκάνδαλο
της ΑΓΕΤ Ηρακλής ήταν αλη
θινό. Και αφού συλλέχθηκαν τα
στοιχεία τα παρέδωσα στον κ.
Παπανδρέου. Ό μ ω ς εκείνος
μου τα επέστρεψε λέγοντάς μου
ότι στην ΑΓΕΤ Ηρακλής ήταν
γεν. λογιστής ο φίλος του Γ.

— Επανακυκλοφόρησε----ß e s tß e llS L —

Αούβαρης». Αυτός ήταν ένας α
πό τους πολλούς λόγους που ο
κ. Αρσένης αποχώρησε από το
Ι1ΑΣΟΚ, όπως είπε.
Τέτοια στοιχεία θα μπορού
σαν να γεμίσουν πολλές σελίδες
του περιοδικού, αλλά ούτε ο
χώρος ούτε ο χρόνος το επιτρέ
πουν. Αναφέρω όμως αυτό το
περιστατικό για να καταλάβου
με αν πραγματικά πέρασε η α
λήθεια από το Ειδικό Δικαστή
ριο ή όχι.
Φιλικά

Ν. Ανδριανόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
• Το Ελληνικό Κέντρο
Κινηματογράφου απαντά σε
ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε
στο ΑΝΤΙ, τχ. 478.

Αγαπητό «ΑΝΤΙ»,
Αναφερόμαστε στο δημοσίευμά
σου του τεύχους της 1ης Νοεμ
βρίου με τον τίτλο « Ο ... Παρά

δεισος ας περιμένει», και τούτο
στην προσπάθειά μας να συμβά
λουμε στην πλησιέστερη προς
την αλήθεια και την πραγματι
κότητα ενημέρωσή σου, και βέ
βαια σε ό,τι μας αφορά.
Για να γίνουμε πιο συγκεκρι
μένοι:
Πρώτον, το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο (δηλαδή το δικό
μας) δεν «προέκυψε —όπως
γράφετε— τον περασμένο Ιού
λιο» αλλά μεσούντος του Σε
πτεμβρίου (Φ.Ε.Κ. 791/30.9.·
’91 ). Ό ταν μας γίνεται «κριτι
κή» τον Οκτώβριο οι χρονικές
υπερβολές, όπως και να το κά
νουμε, έχουν την σημασία τους,
και,
Δεύτερον, όχι μόνο δεν είναι
αλήθεια το αναγραφόμενο

ΦΥΛΗ ΕΘ ΝΟ Σ ΤΑΞΗ
Ο Ι Δ ΙΦ Ο Ρ Ο Υ Μ Ε Ν Ε Σ Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Ε Σ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

Έ τ ιέ ν Μ παλιμπάρ · Ίμμανουέλ Βαλλερστάιν

Η Τέχνη της Έκστασης στον Έρωτα

Πάνω από
600 εικόνες
και πλήθος
από
ανέκδοτες
γκραβούρες

Ι

Ανιχνεύει το μονοπάτι του έρωτα και του
αποκρυφισμού φέρνοντας για πρώτη φορά τη
Δύση σ' επαφή με τα σεξουαλικά μυστήρια
της Ανατολής.

Εκδόσεις

ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗ
τηλ. 36 18 502

Έχδόσϋ,ς Ό Πολίτης

πιτροπής και των δώδεκα (στην
—στο σχόλιό σου— ότι το
συγκεκριμένη περίπτωση) με
Δ.Σ. «δεν έχει ακόμα συνε
λών του Δ .Σ ., όπως αυτές καδριάσει», αλλά αντίθετα μέχρι
ταχωρήθηκαν στα πρακτικά
σήμερα —δηλαδή σε διάστημα
των συνεδριάσεών τους, που
δύο μηνών— έχει πραγματο
κατακυρώνουν την αλήθεια.
ποιήσει εννέα συνεδριάσεις.
Το βέβαιο είναι πως αν ο συ
Αλλά για να έρθουμε στο
νεργάτης σου είχε καταφύγει,
«ψαχνό» του δημοσιεύματος
για να συμπληρώσει τις πληρο
σου, δηλαδή στα σενάρια των
φορίες του και στο Ε.Κ.Κ. (δε
κ.κ. Πατρίς Βιβάνκος και Π α
οντολογικά νομίζουμε απαραί
ναγιώτη Καρκανέβατου, ουδετητο) , ασφαλώς το μεγαλύτερο
μία, «αρνητική» απάντηση δό
μέρος του κειμένου του θα είχε
θηκε αν βεβαίως με την έκφρα
άλλο περιεχόμενο. Αλλά και
ση «αρνητική» θέλουμε να εν
τώρα ακόμα — ποτέ δεν είναι
νοούμε όλοι μας το ίδιο πράγ
αργά. Η αποκατάσταση της α 
μα, πολύ περισσότερο που μια
λήθειας είναι χρήσιμη για ό
τέτοια εκδοχή δεν έχει καμιά
λους.
σχέση π.χ. με τον κ. Πατρίς
Βιβάνκος.
Φιλικά
Αναρωτιόμαστε γιατί η υπο
Δ ημήτρης Χαρίτος
τιθέμενη «έξωθεν καλή μαρτυ
Αντιπρόεδρος
ρία» θα πρέπει να αποτελεί εξα
Σ .Σ .: Σ χ ε τ ι κ ά μ ε το
ναγκαστική και θέσφατη δι
Ε λ λ η ν ικ ό Κ έντρ ο
καιολογία κατάργησης και της
Κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο υ , τ η ν
—έτσι και αλλιώς— νόμιμης έ
λ ε ιτ ο υ ρ γ ία το υ , τ ι ς ε υ θ ύ ν ε ς
σωθεν καλής μαρτυρίας η οποία
του γ ι α το σ η μ ε ρ ιν ό π ρ ό σ ω π ο
στην προκειμένη περίπτωση δεν
του κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο υ μ α ς α λ λ ά
κ α ι γ ι α τ ο ν τρ ό π ο που
Είναι άλλη από την ανάγκη τή
α ν τ ιμ ε τ ω π ίζ ε ι τ η ν π α ρ α γ ω γ ή ,
ρησης των προβλεπομένων δια
θ α έ χ ο υ μ ε τ η ν ε υ κ α ιρ ία ν α
δικασιών και του θεσμικού
α να φ ερθούμ ε π ολύ σύντομα.
πλαισίου, («χρήματα του ελλη
νικού λαού», κατά την προσφι
λή ρήση —που πιθανόν και εσύ
θα χρησιμοποιούσες— διαχειρί
«ΑΤΤΙΛΑΣ»
ζεται το E.K.K.);
ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ
Και οι δύο περιπτώσεις στις
οποίες αναφέρεστε δεν είναι, αI πό αυτές που προσφέρονται σε
απλουστεύσεις του τύπου: «Ζή
τησαν δε (δηλ. το Ε.Κ.Κ.) από
τους σκηνοθέτες να περιμένουν
στην ουρά» και μάλιστα όταν η
πραγματικότητα βρίσκεται σε
διαμετρικά αντίθετο σημείο από
το τι έχει συμβεί. Αρκεί να ση
μειώσουμε ότι ειδικά για το σε
νάριο του κ. Π. Καρκανέβατου
πραγματοποιήθηκαν αυθημε
ρόν, αποκλειστικές συνεδριάσεις
τόσο της Γνωμοδοτικής Ε πι
τροπής Σεναρίου όσο και του
Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.
Ειλικρινά, μένουμε έκπλη
κτοι (και απογοητευμένοι) αν
είναι οι συγκεκριμένοι σκηνοθέ
τες που έδωσαν αυτές, τις
«πληροφορίες», αφού δεν είναι
«οι κατά μόνας γενικά ευμενέ
στατες κρίσεις», που κατά τον
ισχυρισμό του συνεργάτη σου,
«εξέφρασαν στελέχη της διοίκη
σης» αλλά οι αποφάσεις της
Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Ε 

• Γη β ά ν α υ σ η κ α τ α π ά τ η σ η
τ ω ν α ν θ ρ ώ π ιν ω ν
δ ικ α ι ω μ ά τ ω ν α π ό τ ο ν
« Α τ τ ίλ α » , το 1974,
υ π ε ν θ υ μ ίζ ε ι α ν α γ ν ώ σ τ η ς μ α ς
που κ α ι τ η μ ν ή μ η του κ α ι το
π ο λ ιτ ικ ό του α ισ θ η τ ή ρ ιο
δ ια τ η ρ ε ί:

Η σημειωνόμενη «κινητικότη
τα» τον τελευταίο καιρό στις ε
ξελίξεις περί το Εθνικό Θέμα
της Κύπρου έχει εκτιμηθεί και
αναλυθεί εμβριθώς τόσο από
τον υπόλοιπο Τύπο όσο και από
ειδικευμένα και έγκριτα περιο
δικά στις περισσότερες πτυχές
του — δική μου λοιπόν συμβολή
σε αυτό μάλλον περιττή θα κα
τέληγε.
Ό μ ω ς σε ΚΑΜΙΑ από τις α
ναλύσεις αυτές δεν εξετάζεται
μια ΒΑΣΙΚΗ πτυχή του θέμα
τος, μια πραγματικότητα που
αποτέλεσε την «αιχμή του δόρατος» της τιτάνιας προσπά
θειας της ελληνικής πλευράς
για διαφώτιση της διεθνούς κοι
νότητας (κυρίως) κατά την

ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΑΠ’ ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ
•

Σ υ γ κ ιν η τ ικ ό το γ ρ ά μ μ α που α κ ο λ ο υ θ εί, γ ρ α μ μ έ ν ο α πό

έ ν α κ ο ρ ίτ σ ι α π ' το Κ ο υ ρ δ ισ τ ά ν , που ζ ή τ η σ ε κ α τ α φ υ γ ή σ τ η ν
Ε λλάδα

Μ ή π ω ς δεν χ ά θ η κ α ν όλα;

Έ κ α ν α π ο λ ύ δ ρ ό μ ο γ ι α ν α φ θ ά σ ω εδ ώ . Π ο λ λ έ ς φορές σ τ"
μ ά τ η σ α σ τ η ν σ κ ιά του δρόμ ου κ α ι κ ο ίτ α ξ α π ίσ ω μου ca ρ η 
μ α γ μ έ ν α ε ρ ε ίπ ια τ ω ν σ π ιτ ιώ ν μ α ς κ α ι τ η ς ζ ω ή ς μ α ς . Η δ ικ ή
του ζ ω ή α ρ ιθ μ ε ί μ ό λ ι ς 17 ά ν ο ιξ ε ς . Ή ίσ ω ς 17 χ ε ι μ ώ ν ε ς . Α πό
κ ε ίν ο υ ς τους β α ρ ε ίς κ ο υ ρ δ ισ τ α ν ικ ο ύ ς χ ε ι μ ώ ν ε ς , που το σ π έρ 
μ α τ η ς ε ξ ό ν τ ω σ η ς π λ α ν ιό τ α ν π ά ν ω α π ό τ ις κ α ρ δ ιέ ς του λα ού
μ ου. Ε ί μ α ι έ ν α κ ο ρ ίτ σ ι του Κ ο υ ρ δ ισ τ ά ν . Α υτού του Κ ο υ ρ δ ι
σ τ ά ν π ο υ γ ν ω ρ ίσ α τ ε μ έ σ α α π ό τ ι ς ε ικ ό ν ε ς τ η ς τ η λ ε ό ρ α σ η ς
κ α ι τ α ά ρ θ ρ α τ ω ν ε φ η μ ε ρ ίδ ω ν .
Η ζ ω ή μ ου μ ο ιά ζ ε ι μ ε τ η ν ισ τ ο ρ ία τ η ς χ ώ ρ α ς μου. Γ ε ν ν ή 
θ η κ α κ α ι μ ε γ ά λ ω σ α χ ω ρ ίς π α τέρ α ή μ ά λ λ ο ν μ ε ένα ν πατέρα
π ου έδ ω σ ε τ η ν ζ ω ή του γ ι α τ η ν κ ο μ μ α τ ια σ μ έ ν η κ α ι β α σ α ν ι
σ μ έ ν η π α τ ρ ίδ α μ α ς . Κ ά θ ε μ έ ρ α τ η ς ζ ω ή ς μ ο υ η α π ε ι λ ή κ α ι ο
θ ά ν α τ ο ς ή τ α ν ε κ ε ί, π α ρ ο ύ σ ες, κ α ι χ ά ρ α ζ α ν τ η ν σ κ έ ψ η μου
κ α ι τ η ν χ α ρ ά μ ο υ . Έ ζ η σ α τ η ν π ιο γ λ υ κ ε ιά κ α ι τρ υ φ ερ ή η λ ι 
κ ία τ η ς ε φ η β ε ία ς μ έ σ α σ τ ις φ ω τ ιέ ς του ά γ ρ ιο υ β ο μ β α ρ δ ισ μ ο ύ .
Μ π ρ ο σ τ ά σ τ α μ ά τ ια μου ε ίδ α ε ικ ό ν ε ς μ ε τ ις ο π ο ίες ο υ π ό λ ο ι
π ο ς κ ό σ μ ο ς β λ έ π ο ν τ α ς α π ό τ ι ς τ η λ ε ο ρ ά σ ε ις του έ κ λ α ι γ ε . Ο ι
ά ν θ ρ ω π ο ι υ π α κ ο ύ ο ν τ α ς σ το π α ν ά ρ χ α ιο έ ν σ τ ικ τ ο τ η ς α υ το σ υ ν
τ ή ρ η σ η ς έ τ ρ ε χ α ν ν α γ λ υ τ ώ σ ο υ ν α π ό τ ο ν θ ά ν α τ ο , που ε ρ χ ό τ α ν
π λ η ρ ω μ ή γ ι α τ ο ν δ ίκ α ιο α γ ώ ν α μ α ς . Ο ι μ η τ έ ρ ε ς ε γ κ α τ έ λ ε ι π α ν τ α π α ιδ ιά τ ο υ ς σ π ρ ω γ μ έ ν ε ς α π ό τ ρ ε λ λ ό φόβο, οι ο ικ ο γ έ 
ν ε ι ε ς δ ια λ ύ ο ν τ α ν * δ ε ν υ π ή ρ χ α ν φ τ υ ά ρ ια γ ι α ν α τα φ ού ν τ α π ε 
θ α μ έ ν α π α ιδ ιά κ α ι ο ι γ έ ρ ο ι, οι α ν τ ά ρ τ ε ς μ α ς π ρ ο σ π α θ ο ύ σ α ν ν α
κ α τ α φ έ ρ ο υ ν τ ο α κ α τ ό ρ θ ω τ ο , ν α α ν α τ ρ έ φ ο υ ν τ η ν φ ρ ικ τ ή σ υ μ 
φορά π ο υ ε ρ χ ό τ α ν . Η λ ά σ π η κ ά τ ω α π ό τ α π ό δ ια μ α ς δ υ σ κ ό 
λ ε υ ε τ η ν φ υ γ ή μ α ς , οι β ο μ β α ρ δ ισ μ ο ί δ ια δ έ χ ο ν τ α ν ο έ ν α ς τ ο ν
ά λ λ ο ν , η π ε ί ν α κ α ι η δ ίψ α μ α ς γ ί ν ο ν τ α ν β α σ α ν ισ τ ικ έ ς . Ο κ ό
σ μ ο ς π έ θ α ιν ε , κ α ι ο θ ά ν α τ ο ς γ ι ν ό τ α ν π ια α π ο δ ε κ τ ό ς μ ο ιρ ο λ α 
τ ρ ικ ά , λ ε ς κ α ι ο α μ έ τ ρ η τ ο ς π ό ν ο ς φ έ ρ ν ε ι τ η ν λ ύ τ ρ ω σ η α π ό
τ ο ν π ό νο .
Χ ω ρ ίς π α τ έ ρ α ν α μ ε ο δ η γ ή σ ε ι σ α ν π α ιδ ί α π ό το χ έ ρ ι κ α ι να
μ ε γ λ υ τ ώ σ ε ι, μ ε τ α α δ έ λ φ ια σ τ η ν ίδ ια κ α τ ά σ τ α σ η μ ε μ έ ν α ,
π ά ν ω σ τ α κ ρ ύ α κ α ι α π ρ ό σ ιτ α β ο υ ν ά , έ ν ο ιω σ α μ ό ν η κ α ι η ορφ ά ν ια μ ου μ ε γ ά λ ω σ ε . Κ α ν έ ν α ς φ ίλ ο ς δ ε ν υ π ή ρ χ ε γ ι α μ α ς κ α ι
κ α μ ιά φ ω ν ή δ ε ν υ ψ ω ν ό τ α ν γ ι α μ α ς . Ε μ ε ί ς κ α ι τ α β ο υ ν ά μ α ς .
Ο ι μ ό ν ο ι φ ίλ ο ι τ ω ν Κ ο ύ ρ δ ω ν , τ α β ο υ νά μ α ς .
Π ε ρ ν ώ ν τ α ς α π ό του ς μ α κ ρ ε ίς δ ρ όμ ου ς τ η ς π ρ ο σ φ υ γ ιά ς κ α ι
ζ ώ ν τ α ς μ έ ρ α μ ε τ η ν μ έ ρ α μ ε τ η ν ε λ π ίδ α του κ α λ ύ τ ε ρ ο υ α ύ ρ ιο
έφ θ α σ α σ τ η ν Ε λ λ ά δ α . Φ ο β ισ μ έ ν η σ τ η ν α ρ χ ή , γ ι α τ ί ο δρ όμ ος
που ο δ η γ ε ί σ τ ο ά γ ν ω σ τ ο ε ί ν α ι σ κ λ η ρ ό ς , γ ν ώ ρ ισ α φ ίλ ου ς κ α ι
α ν θ ρ ώ π ο υ ς π ου έ δ ω σ α ν σ ε μ έ ν α το π ιο π ο λ ύ τ ιμ ο π ρ ά γ μ α που υ
π ά ρ χ ε ι , τ η ν ε λ π ίδ α σ του ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς κ α ι τ η ν ε μ π ισ τ ο σ ύ ν η
π ω ς η π α τ ρ ικ ή α γ ά π η μ π ο ρ ε ί ν α ξ α ν ά ρ θ ε ι σ τ ο ν δ ρ ό μ ο μου.
Η ξ ε χ α σ μ έ ν η γ ι α μ έ ν α ζ ε σ τ α σ ιά κ α ι α γ ά π η , έ γ ι ν ε κ α θ η μ ε 
ρ ιν ή ε λ π ίδ α κ α ι μ ε α γ κ ά λ ια σ ε η α δ ε λ φ ο σ ύ ν η τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν .
Ν α ι , υ π ά ρ χ ε ι α δ ε λ φ ο σ ύ ν η ν α ι υ π ά ρ χ ε ι α ν θ ρ ω π ιά , ν α ι υ π ά ρ 
χ ε ι φ ω ς γ ι α μ α ς σ το μ έ λ λ ο ν . Κ α ι α υ τό το έ μ α θ α εδ ώ σ τ η ν
Ε λ λ ά δ α α π ό τ ο υ ς φ ίλ ο υ ς μ ου . Τ ο υ ς χ ρ ω σ τ ά ω μ ε γ ά λ η ε υ γ ν ω 
μ ο σ ύ ν η γ ι α ό λ α . Ε γ ώ τ ο κ ο ρ ίτ σ ι α π ό το β α σ α ν ισ μ έ ν ο Κ ο υ ρ δ ι
στάν.
Ζ ή τω η α δελφ οσ ύνη !
Ζ ή τ ω η α ν θ ρ ω π ιά !

Silan /ahoi
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πρώ τη

φάση

δράματος

του

μετά

κ υ π ρ ια κ ο ύ

την

εισ β ο λ ή :

προγόνω ν

τύπου

σμάν,

α πεχθή

τα

Τ οπάλ

0-

κ α τ ά λ ο ιπ α

ad hoc οργάνου. Α Υ Ρ ΙΟ Σ Ι 
Γ Ο Υ Ρ Α Θ Α Ε ΙΝ Α Ι Α Ρ Γ Α !

σαι τιμωρημένος με κράτηση
και το Σαββατοκύριακο να τη
βγάλεις στο πειθαρχείο!

π ρ ό κ ειτα ι γ ια τις α ν θ ρ ω π ισ τικ ές

τ ω ν μ α ύ ρ ω ν σ ε λ ίδ ω ν της ισ τ ο 

Μ ε τιμή

σ υ νέπ ειες π ο υ ε π ή λ θ α ν α π ό την

ρίας π ο υ γ ρ ά φ τ η κ α ν μ ε α ίμ α α 

επ ιχείρ η σ η « Α τ τ ίλ α ς » τ ό σ ο κ α 

π ό τ ο ν Σ α ν τ σ ά ρ κ α ι του ς σ ύ γ 

Γιάννης Ελ. Κυμιωνής

τά τη ν δ ιά ρ κ εια τ ω ν σ υ μ π λ ο 

χ ρ ο ν ο υ ς Τ σ έ τ ε ς τ ο υ . Η σ ω ρ εία

ση τ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς (ιδιαίτε

κ ώ ν κ α ι τ ω ν μ α χ ώ ν κ α τ ά του ς

ε γ κ λ η μ ά τ ω ν π ο υ δ ια π ρ ά χ θ η κ α ν

ρα τ η ν ώ ρ α τ η ς «μεσημβρινής

Ιο ύ λ ιο κ α ι Α ύ γ ο υ σ τ ο του 1 9 7 4

α π ό Κ Α Θ Ε Ν Α Ν Ξ Ε Χ Ω Ρ ΙΣ Τ Α

όσ ο κα ι κ α τ ά την κ α τ ο π ιν ή π ε 

από

ρίοδο

Ν Τ Ο Π ΙΟ Υ Σ

μ έχρι

σή μερα,

δηλαδή

τους

ε ισ β ο λ είς

και

το υ ς

συμμάχους

το υ ς

α υτή τ η ς κ α τά φ ω ρ η ς π α ρ α β ία 

μ έ χ ρ ι σ ή μ ερ α δ εν έ χ ε ι δ ια λ ευ -

σης τ ω ν α ν θ ρ ω π ίν ω ν δ ικ α ιω μ ά 

κ α νθ εί. Η νο μ ικ ή κ α ι ο υ σ ια σ τ ι

τω ν τ η ς ε λ λ η ν ικ ή ς π λ ε ιο ν ό τ η 

κή β α σ ιμ ό τ η τ α τ ω ν κ α τ α γ γ ε λ -

τ α ς τ η ς Κ υ π ρ ια κ ή ς Δ η μ ο κ ρ α 

θ έντ ω ν ε γ κ λ η μ ά τ ω ν έ χ ε ι π α σ ι

τία ς α π ό τ α α φ ιο νισ μ ένα α π ο 

φανούς α π ο δ ε ιχ θ ε ί κ α ι ο δ η γ ή σ ει

β ρ ά σ μ α τ α το υ Ε τ σ ε β ίτ , το υ ς ά 

σε

θ λ ιο υ ς

Δ η μ ο κ ρ α τ ία » σε π ο λ λ ά διεθνή

απόγονους

ποταπώ ν

κ α τα δ ίκ η

την

« Τ ο υ ρ κ ικ ή

Το κ ρ υφ ό η μ ερ ο λ ό γιο
της Λ ό ρ α ς Π ά λ μ ε ρ

χω ν

— π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ις μ η κ α λ υ 

π τόμ ενες

ΑΖΙΖ ΝΕΣΙΝ
Ο ΖΗΣΗΣ
ΚΑΙ Ζ Ε Ι ΚΑΙ ΔΕ Ζ Ε Ι

π ρ ό κ ε ιτ α ι ν α ν ιώ σ ε ις τ η ν α λ η θ ι
νή δ ιά σ τ α σ η τ ω ν ό σ ω ν σ υ μ β α ί

λ η σ τ ε ίε ς ,

π ου πρόσφ α τα οδή γη σ α ν στην

σ υ λή σ εις ιερ ώ ν κ α ι ό σ ιω ν , δ η ώ -

α υ τ ο κ τ ο ν ία 1 9 χ ρ ο ν ο σ υ ν ά δ ε λ φ ό

σεις εκ κ λ η σ ιώ ν , α ν α ίτ ιο ι τ ρ α υ 

μ α ς.

κλοπ ές,

Δ ίκ α ιο

β α σ α ν ισ μ ο ί,

α σελ-

Ξ έρουμ ε α κ όμ η ότι η α π ο μ ό 

γ ε ίε ς κ α ι π λ ή θ ο ς ά λ λ ω ν ε γ κ λ η 

ν ω σ ή μ α ς κ α ι η έ λ λ ε ιψ η σ υ μ π α 

μ ά τ ω ν π ου δεν κ α λ ύ π τ ο ν τ α ι α 

ρ ά σ τ α σ η ς κ ά ν ο υ ν κ ά π ο ιο υ ς σ τ ο

π ό τ ο Δ ιεθ ν ές Δ ίκ α ιο δ εν μ π ο 

Κ Ε Μ Χ ν α είν α ι σ ίγ ο υ ρ ο ι γ ι α το

ρούν ν α π α ρ α μ έ ν ο υ ν α τ ιμ ώ ρ η τ α

α τ ιμ ώ ρ η τ ο τ η ς α σ υ δ ο σ ία ς τ ο υ ς

γ ια π ο λ ύ . Μ α π ά ν ω α π ’ ό λ α ,

και της α π ά νθ ρ ω π η ς— δηλαδή

τ α εκ α τ ο ν τ ά δ ε ς θ ύ μ α τ α Ο Μ Α 

φ α σ ισ τ ικ ή ς —

Δ ΙΚ Ω Ν Β ΙΑ Σ Μ Ω Ν , Α Σ Ε Λ Γ Ε Ι 

του ς.

σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ς

Ω Ν κ α ι γ ε ν ικ ά τ α θ ύ μ α τ α π ρ ο 

Π α ρ ’ όλα αυτά και μ ετά α π ό

σ β ο λ ή ς τ ω ν π α ν α ν θ ρ ώ π ιν ω ν α 

την α να μ ενό μ ενη γ ια μ α ς — και

ξιώ ν κ α ι τη ς α τ ο μ ικ ή ς το υ ς Α 

γ ι ’ α υ τ ό δ ιπ λ ά τ ρ α γ ικ ή —

Ξ ΙΟ Π Ρ Ε Π Ε ΙΑ Σ επ ιζη τ ο ύ ν τη ν

τ ο κ τ ο ν ία σ υ ν α δ έ λ φ ο υ , κ ά ν ο υ μ ε

δ ικ α ίω σ η έσ τω κ α ι τ ώ ρ α . Π ώ ς

τη ν α γ ω ν ία

μ π ο ρ ο ύ μ ε να α ν α ζ η τ ο ύ μ ε δίκ α ιη

κάθε

αυ

μας κραυγή προς

κ α τεύ θ υ νσ η

ε ν ά ν τ ια

στα

κ α ι β ιώ σ ιμ η λ ύ σ η ό τ α ν οι θύτες

θ λ ιβ ερ ά κ α τ ά λ ο ιπ α π ε ρ α σ μ έ ν ω ν

τ ω ν π α ρ α π ά ν ω ε ιδ ε χ θ ώ ν π ρ ά ξ ε 

— λ έ ε ι—

ω ν μ έν ο υ ν α τ ιμ ώ ρ η τ ο ι, α ν δ εν

σ το γ κ έ τ ο π ο υ έ χ ο υ ν δ η μ ιο υ ρ 

δ ίν ο υ ν κ ιό λ α ς τ ο « π α ρ ά δ ε ιγ μ α »

γ ή σ ε ι. Έ ν α α π ό α υ τ ά είν α ι τ ο

σε ά λ λ ο υ ς ο μ ο ίο υ ς τ ο υ ς ; ! ... Α 

ΚΕΜ Χ.

λ ή θ ε ια , γ ια π ο ιο κ λ ίμ α ε μ π ι 
σ τοσ ύνη ς

κα ι

ειρη νικ ή ς

σ υ νύ 

χρόνω ν

κ α ι ε ν ά ν τ ια

Σ τ ο Κ Ε Μ Χ μ ε δ ιο ικ η τ ή τ ο ν
Σ /χ η

Κ α ζά χο Λ ά μ π ρο (ο ο 

π α ρ ξη ς μ π ο ρ ο ύ μ ε α κ ό μ η ν α μ ι 

π ο ίο ς ό σ α κ ρ ο κ ο δ ε ίλ ια δ ά κ ρ υ α

λ ά μ ε ; ...

κι α ν ρίξει θ α είν α ι γ ι α μ α ς ο κ ύ 

Ε ίν α ι κ α ιρός α κ ό μ η ν α τεθεί

ριος

υπεύθυνος

της

κατάστα

το θ έμ α α π ό τη ν ε λ λ η ν ικ ή π λ ε υ 

σ η ς ) , η δ ιο ίκ η σ η έδ ειξε α ν ο χ ή

ρά π ο υ μ ε α μ ετ α κ ίν η τ η θέση θα

κ α ι α ν α β ίω σ ε τις « π α λ ιέ ς κ α λ έ ς

επ ιζη τή σ ει κα ι θα ε π ιβ ά λ ε ι τη ν

η μ έρες»

τ ιμ ω ρ ία τ ω ν ε γ κ λ η μ α τ ιώ ν α υ 

κ ά π ο ιο υ ς α ξ ιω μ α τ ικ ο ύ ς ν α η δ ο 

τ ώ ν ω ς π ρ ό κ ρ ιμ α γ ι α τ η ν ε μ π έ 

ν ίζ ο ν τ α ι μ ε τ ο ν α ρ ίχ ο υ ν φ υ λ α 

δ ω σ η τ η ς έννο ια ς του Κ ρ ά τ ο υ ς

κ έ ς , κ ρ α τ ή σ ε ις , σ τερ ή σ εις ε ξ ό 

Δ ικ α ίο υ

δου γ ια γ ε λ ο ία π ρ ά γ μ α τ α

σ τη ν

ΞΑΡΤΗΤΗ,
Ρ ΙΑ Ρ Χ Η

Έκδοση ΔΩΡΙΚΟΣ
Ιπποκράτους 72
Τηλ. 3629675

όπω ς και αν

νο υ ν σ το Κ Ε Μ Χ Ν α υ π λ ίο υ κ α ι

Π ολέμ ου,

το

Ε Ν ΙΑ ΙΑ ,
ΠΛΗΡΩ Σ

ΑΝΕ

τ η ς τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ία ς

με

(ε

ΚΥ

π ε ιδ ή φ α ν τ ά ρ ο ι δ ε ν τ ρ α γ ο υ δ ο ύ 

Κ υ π ρ ια κ ή Δ η μ ο κ ρ α 

σ αν δ υ ν α τ ά , δ ε ν ή τ α ν λ ε β ε ν τ ό 

τ ία . Σ ε τ ε λ ε υ τ α ία α ν ά λ υ σ η ε ί

κ ο ρ μ ο ι,

ν α ι το τ ε λ ε υ τ α ίο π ρ ά γ μ α σ τ ο ο 

ψ ηλά το χέρ ι ή το π ό δ ι) . Φ υ λ α 

π ο ίο

κ ές

θα σ υ να ντ ή σ ει τ η δ ιεθ νή

που

ε π ε ιδ ή

δ εν

σήκω ναν

σ υνοδεύοντα ι

βρυκολακιασμένω ν

«θα γίνετε χο·
μ ά ντα αλλιώ ς θα σας λιώσω
σα σκουλήκια» κ α ψ όνι ατομικό
σ τ ί χ ω ν , α π ε ιλ έ ς

του

μ α τ ισ μ ο ί,

Λ

από

α κ ρ ίβ ε ια ς , κ α τ ά φ ω ρ η παραβία

β ιν ισ τ ικ ώ ν ,

π α ρ ο υ σ ιά σ ο υ μ ε τ α γ ε γ ο ν ό τ α δ ε ν

Ε ν ψ υ χρ ώ δ ο λ ο φ ο ν ίε ς α μ ά 

ώ ρ ες ασκήσεων

κ α τ ά κ λ ισ η ς » ) μ ε συνοδεία σω-

• Κάποιοι χάνουν συναυλίες
για τους στρατιώτες —ωστόσο
στο ημίφως του στρατώνα
συμβαίνουν τρομερά
πράγματα. Διαβάστε την
καταγγελία που ακολουθεί:
Ξ έρουμ ε π ω ς

δ ικ α ιο δ ο τικ ά ό ρ γ α ν α .

ΥΠΟΠΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

«ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ»
ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΣ

Α τ έ λ ε ιω τ ε ς

πολλές

ά ρ νη σ η η ε λ λ η ν ικ ή π λ ε υ ρ ά . Α ς

φ ορές κ α ι μ ε ε γ κ λ ε ισ μ ό σ τ ο π ε ι 

ε κ μ ε τ α λ λ ε υ θ ε ί Τ Ω Ρ Α τη ν ε υ ν ο ϊ

θ α ρ χ ε ίο , έ ν α μ π ο υ ν τ ρ ο ύ μ ι μ ε 

κή σ υ γ κ υ ρ ία γ ια τ η ν δ η μ ιο υ ρ γ ία

σ α ιω ν ικ ο ύ τ ύ π ο υ . Μ π ο ρ ε ί ν α ε ί

κ α ι — ε ν ν ο ε ίτ α ι— ομ α δ ικ ό , γ ε 
λ ο ιο π ο ίη σ η φ α ν τ ά ρ ω ν μ ε προ
β λ ή μ α τ α ψ υ χ ο λ ο γ ικ ά ή οργανι
κ ά ( γ ι ω τ ά δ ε ς ) , α τέλ ειω τες α
π α ν ω τ έ ς υ π η ρ ε σ ίε ς , άνιση μετα
χ ε ίρ ισ η φ α ν τ ά ρ ω ν , «τηλεφ ω νι
κ ές ή χ ρ η μ α τ ικ έ ς ά δ ειες» , επι
β ρ ά β ε υ σ η χ α φ ιε δ ισ μ ο ύ .
Α υ τ ά κ α ι ά λ λ α π α ρ όμ οια εί

κατορθώματα
κ α ι η μ ο ν τ έ ρ ν α εκ δ ο χ ή της
σ τ ρ α τ ιω τ ικ ή ς εκ π α ίδευσ η ς που
ναι

τα

η ρ ω ικ ά

ε φ ά ρ μ ο σ ε η π α ρ α π ά ν ω διοίκηση
σ τ ο γ κ έ τ ο τ ο υ Ν α υ π λ ίο υ που
λέγεται Κ ΕΜ Χ.
Κ α λ υ μ έ ν ο ς κ α ι π ο λ λ έ ς φορές
ω μός

φ α σ ισ μ ό ς

που

οδήγησε

π ο λ λ έ ς φ ο ρ ές σ ε τρ α γικ ές και
π α ρ ο ξ υ σ μ ικ έ ς κ α τα σ τά σ εις και

δεκαεννιάχ ρ ο ν α π α ιδ ιά , μ ια ύ λ η ευκολό
π ισ τ η γ ια τ α β λ α κ ώ δ η μηνύμαπου σ τ ό χ ο έχει τα

τ ά του ς.
Π ρ ό σ ε ξ ε . Α υ τ ά δ εν συμβαί

και
γκέτο.
οδηγή

νου ν μ όνο σ το Κ Ε Μ Χ αλλά
σε

άλλα

στρα τόπεδα

Α λ λ ο ι δ ύ ο σ υ νά δ ελ φ ο ι

θ η κ α ν π ρ ό σ φ α τ α σ τη ν αυτοκτο
ν ία .
Οι

« ά γ ν ω σ τ ο ι»

υπεύθυνοι,

τ α κ ο υ κ ο υ λ ώ μ α τ α κα ι οι θεω
ρίες π ε ρ ί

« ψ υ χ ο λ ο γ ικ ώ ν προ

βλη μ άτω ν»

κ ρ ύ β ο υ ν την αλή

θ εια κ α ι δ ια ιω ν ίζ ο υ ν το πρόβλη
μα.
Α γ ω ν ιο ύ μ ε γ ια τις
κ ές ε π ιτ υ χ ίε ς τ ο υ ς .

μελλοντι
Αντιστεκό

μ α σ τ ε σ τη γ ε λ ο ιο π ο ίη σ η και την
ισ ο π έ δ ω σ η

της

προσω πικότη

τάς μ α ς.
Α π ά ν τ η σ η τ ώ ρ α πριν τα δέν
τ ρ α κ α ι ο ι σ κ ο π ιέ ς τ ω ν στρατο
π έ δ ω ν γ ε μ ίσ ο υ ν μ ε κρεμασμένα
κ α ι σ κ ο τ ω μ έ ν α ν ε α ν ικ ά κορμιά.
Ε λ π ί ζ ο ν τ α ς σ ε ό ,τ ι ελπίζουν
κ ά π ο ιο ι π ο υ σ τ έ λ ν ο υ ν ένα τέ
τ ο ιο γ ρ ά μ μ α , π ερ ιμ ένο υ μ ε.

Φ αντάροι τον Μηχανικόν
που υπηρετούν στον ΕΒΡΟ
και πρόσφατα πέρασαν από
το ΚΕΜΧ.
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«I1AI0K, Ανδρέας,
λαός: ερωτικές
σχέσεις» ήταν ο
τίτλος της κοινής
κυριακάτικης
έκδοσης του
συγκροτήματος του
Ταύρου που
φιλοξένησε
συνέντευξη της
Μελίνας στον
...Μάκη Κουρή!
Έχουμε την γνώμη
ότι τα δημόσια
πρόσωπα —και
μάλιστα όσα έχουν
υπηρετήσει τον
πολιτισμό—
οφείλουν να έχουν
τον νου τους στις
συναναστροφές τους.
Και μάλιστα όταν
αυτές
δημοσιοποιούνται κι
όταν γίνονται
πολύστηλο «σαλόνι»
σε εφημερίδα που,
κατεξοχήν, έχει
συμβάλει στον
εξοβελισμό του
πολιτισμού και στην
κατασυκοφάντηση
των ευαισθησιών
των πνευματικών
ανθρώπων ως
...«κουλτουριάρικες». Χρειάζεται
προσοχή
αναμφίβολα* κι η
σοβαρότητα, κι η
ευθύνη, κι ο έρωτας
ακόμα δεν είναι
εύκολο να
εξατμισθούν μέσα
στην γελοιότητα.
Μελίνα, γιατί δεν
προσέχεις;

Χ Ε Ρ Μ Α Ν Μ Ε Λ Β ΙΛ

/ Μ Ο Μ Π Ι-Ν Τ ΙΚ

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
— Λέγε με Ισμαήλ...
— Τι σε τραβάει στο κυνήγι της φάλαινας; ΘέλoJ να ξέρω πριν σκεφτώ να σε
ναυτολογήσω.
- - Θέλω να δω τι είναι κυνήγι φάλαινας. Θέλω να δω τον κόσμο.
- Θέλεις να δεις τι είναι κυνήγι φάλαινας, έτσι; Εχεις δει τον Καπετάν
Ιχαάβ;
- Ποιος είναι ο Καπετάν Αχαάβ;
«. Iνάπηρες» ώς τώρα οι προσπάθειες απόδοσης του «Μόμπι!\τικ» στα
ελληνικά· εντέλει, το βιβλίο μας παραδίδεται ολοκληρωμένα πλέον και
ακέραιο από τον μεταφραστή Α.Κ. Χριστοδούλου, ύστερα απο διαπάλη με
διπλοπρόσωπες έννοιες, αντιπαραστάσεις, πολυσημίες και υπαινιγμούς με το
πρωτότυπο. Επίπονη με το παραπάνω η μεταφραστική «εργασία» του
«Μομπι-Ντικ» αφού και οι αμερικανοί μελετητές του Μέλβιλ διχάζονται και
I τι ρογνωμούν μέχρι σήμερα, πελαγωμένοι χωρίς να καταλήγουν σε κάτι
οριστικό. Σκόρπιες σπίθες εδώ κι εκεί στο κείμενο, αναζωπυρώνουν νέες
εκδοχές που ανατρέπουν προηγούμενες και ξαναπέφτουν φιλότιμα σε
καινούριο σχολαστικισμό —καιροφυλακτεί δόλια και συμβάλλει ο ίδιος ο
συγγραφέας εκδικούμενος τijv φιλολογία· όλη αυτί) η διάθεση «εκλογίκευσης»
νοημάτων και σύμβολο)ν με πραγματείες σε τόμους και τομους...

- Τ Ι Σ ΚΙΙΟΜΚΝΚΪ
ΣΚΛΙΛΚΣ
83

Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

Ό Μάκρονρος καί τό Δρολάπι
του Α.Κ. Χριστοδούλου

Σ τ ό Δ η μ ή τ ρ η Ά ρ μ ά ο , έ π ισ φ ρ ά γ ισ μ α ...
Α . Κ . Χ ρ ισ το δ ο ύ λ ο υ

κανίβαλο Κουίκουεγκ νά μασουλάει στό στόμα του τό φιλέτο άπό
κάποιον Γρεναδιέρο. Καθόλου παράξενο, άφού ό Κουίκουεγκ ή
ταν άνθρωποφάγος. Γιατί δμως νά έχει στό στόμα του τό φιλέτο
ειδικά ένός Γρεναδιέρον; Πώς θά μπορούσε έξάλλου ό Κουίκου
εγκ νά έχει δοκιμάσει στό νησί του ή στή Νέα Α γγλία τήν ωμή
(raw) σάρκα ένός Γάλλου στρατιώτη, άντίπαλου μάλιστα;
”Αν καί ό Μ όμπι-Ν τικ είναι γεμάτος άπό συνειδητές άντιφάσεις, τή σπονδυλική στήλη τού βιβλίου άποτελεΐ ή σφιχτοδεμένη
άφηγηματική λογική της κάθε φράσης, τής κάθε παραγράφου, τού
κάθε Κεφαλαίου. Δέν είναι λοιπόν καθόλου λογικό νά φανταστού
με τόν Κουίκουεγκ νά μασουλάει κάποιον Γάλλο στρατιώτη· έ
ξάλλου ό Κουίκουεγκ υπήρξε κανίβαλος μονάχα στά νιάτα του.
'Ό ταν κάνει τό φοιλαινοθηρικό ταξίδι τού Π ίκονοντ έχει έκπολιτιστεΐ όλότελα — τού άρέσουν οί μπακοιλιαροκακκαβιές! Ή έρευ
να άποκαλύπτει πώς Grenadier είναι ένα είδος φαριού παραπλή
σιο μέ τόν μπακαλιάρο, μέ κωνική ουρά καί μαλακά πτερύγια,
πού ζεΐ στά βαθιά νερά. ’Ονομάζεται macrurus ή rattail καί στά
έλληνικά μάκρονρος. Είναι φανερό πώς ό Melville έννοει τό ψάρι
κι δχι τόν άγνωστο Γάλλο στρατιώτη. Μακρουρίσιο φιλέτο λοι
πόν νοστιμεύεται ό Κουίκουεγκ. Γιατί δμως ό Melville δέ χρησι
μοποιεί τή λέξη macrurus ή τή λαϊκή έστω λέξη rattail, ώστε νά
άποκλείσει τό Γρεναδιέρο; Είναι έπίσης φανερό λοιπόν πώς συνει
δητά ό Melville χρησιμοποιεί τή λέξη Grenadier (μέ κεφαλαίο τό
άρχικό γράμμα της μάλιστα), καί δχι τή λέξη macrurus ή rattail
ή έστω τή λέξη grenadier fish, γιά νά παραπέμψει δχι μόνο στό
λανθάνοντα κανιβαλισμό τού Κουίκουεγκ, άλλά καί στήν άνθρωποφαγία γενικότερα, πού άποτελεΐ ένα άπό τά μοτίβα τού βι
βλίου. Φίλε άναγνώστη, πές μου πώς θά μπορούσα νά μεταφρά
«Ka-la: Koo-loo:» howled Queequeg, as if smacking his lips over σω άκριβώς αυτή τή φράση, ώστε ταυτόχρονα νά δηλώσω καί τή
a mouthful of Grenadier’s steak (CHARTER LXl). Τί λέει ό Melvil γαστριμαργική προτίμηση τού Κουίκουεγκ καί τό λανθάνοντα κα
le; Προσπαθείς νά διαβάσεις τή φράση καί άθελα φαντάζεσαι τόν νιβαλισμό (του); «Ένγνώσει μου», μένοντας πιστός στό γράμμα

καλύτερος τρόπος γιά νά άντιληφθεϊ ό άναγνώστης τά μεταφραστικά προβλήματα πού παρου
σιάζει ό Moby-Dick, δέν είναι ή άφηρημένη άνάπτυξη των συμπερασμάτων πού έχει άποκομίσει
τελικά ό μεταφραστής υστέρα άπό ένα τρομερά
δύσκολο, πολύχρονο κι έφιαλτικό ταξίδι. Ό τρό
πος αυτός, δχι μόνο δέν είναι πειστικός, άλλά μπορεί νά φέρει καί
κάποια άνεπιθύμητα άποτελέσματα: νά ρίξει τό σπόρο κάποιας άσυναίσθητης άποστροφής, δπως κάθε δογματισμός, δπως κάθε δι
δαχή. Ό καλύτερος τρόπος γιά τό μεταφραστή πού θέλει νά πεί
σει είναι, σάν άλλος Βιργίλιος, νά ξεναγήσει τόν άνύποπτο ανα
γνώστη σέ αυτή τήν άγνωστη, («μεταφραστική») κόλαση· νά παλινοδήσει, κρατώντας άπό τό χέρι τόν άνυποψίαστο άναγνώστη,
στούς σκοτεινούς μαιάνδρους αυτού τού έφιαλτικοΰ κειμένου μέ
τήν άκαταμάχητη σαγήνη, έτσι ώστε νά άποκτήσει ό τελευταίος
προσωπική έμπειρία* προσωπική έμπειρία δχι μόνο των μεταφρα
στικών προβλημάτων, άλλά καί δλων έκείνων τών άμφιβολιών
πού φυτρώνουν σάν παράσιτα άπό τόν κορμό κάθε έργου καί τρώ
νε σιγά-σιγά τήν ψυχή τού δημιουργού.
Μιά λοιπόν καί ή μοίρα θέλησε έγώ νά είμαι ό μεταφραστής
αυτού τού παράξενου καί μοναδικού βιβλίου, δέν θά ’θελα παρά
νά δείξω μέ καναδυό παραδείγματα τά διλήμματά μου μπροστά
στόν άνοικονόμητο πλούτο αυτού τού κειμένου. Χρησιμοποιώντας
τόν τρόπο τού Melville, σάς παροτρύνω: «’Ά ς ξύσουμε τόν πάγο
άπό τά παγωμένα μας πόδια κι άς δούμε τί λογής μέρος μπορεί νά
είναι αυτός ό Φυσητήρας» (CHAPTER II), α ) Μπαίνοντας στήν
τεράστια κοιλιά αυτού τού τέρατος, καθώς τρεκλίζουμε πάνω στίς
γλοιώδεις σάρκες, ξαφνικά γλιστράμε πάνω σέ αυτή τή φράση:

Ο
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του κ ειμ ένο υ , σ ου π α ρ έ δ ω σ α μ ιά φ ρ ά σ η λ ειψ ή : " « Κ ά - λ ά ! Κ ο υ 
λού!» μ ο ύ γ κ ρ ισ ε ό Κ ο υ ίκ ο υ ε γ κ , σ ά ν ά χ τ υ π ο ϋ σ ε τ ά χ ε ί λ η τ ο υ π ά 
νω σέ μ ιά μ π ο υ κ ιά ά π ό Μ ο ικ ρ ου ρ ίσ ιο φ ιλ έ τ ο ” . Τ ό « κ α ν ιβ α λ ικ ό »

πνεύμα (του κ ε ι μ έ ν ο υ ) , π ο ύ ά φ η σ α ν ά χ α θ ε ί , έκ δ ικ ε ΐτ α ι — μ έ
μ πη γμ ένα τ ά δ ό ν τ ια

τρώ ει τώ ρα

τή σάρκα

τη ς ψ υχής

μου.

β ) Γ υ ρ ίζοντα ς π ίσ ω , β λ έ π ο υ μ ε ξ α φ ν ικ ά έ ν α σ ύ ν ν ε φ ο π ίσ σ α μ α ύ 
ρο. 'Έ ν α δ ρ ο λ ά π ι π λ η σ ιά ζ ε ι. Κ α θ ώ ς α ρ χ ίζ ε ι ν ά μ ά ς π ιά ν ε ι ό π α ν ι 

«What of that? Who’s afraid of
am quarried out of it!» { c h a r t e r x l ) .

κός, ά κ ο ΰ μ ε μ ιά β α ρ ιά φ ω ν ή :
black’s

afraid of me!

I

Μ ιλάει ό π α ν ύ ψ η λ ο ς , γ ε ρ ο δ ε μ έ ν ο ς κ α ί σ κ λ η ρ α γ ω γ η μ έ ν ο ς ν έ γ ρ ο ς
Ν τά γκου. Π ρ ό σ ε ξ ε , π ρ ό σ ε ξ ε , ώ σ τ ε ν ά κ α τ α λ ά β ε ις σ ω σ τ ά τ ό ν ό η 
μα πού έ χ ο υ ν τ ά λ ό γ ι α τ ο υ , γ ι α τ ί ή

παρεξήγηση μ π ο ρ ε ί ν ά ό δ η γ ή -

σει σέ τρ ομ ερ ό κ α β γ ά . Μ ε λ ε τ ώ ν τ α ς τ ίς λ έ ξ ε ις α υ τ έ ς , ύ σ τ ερ α ά π ό
πολλές κα ί έ π ίμ ο ν ε ς δ ο κ ιμ έ ς , ά π ο κ α λ ύ π τ ε ις τ ό ά λ η θ ιν ό τ ο υ ς ν ό η 

μα, μ όνο α ν δ ε χ τ ε ίς π ώ ς ή λ έ ξ η black — π ο ύ έ δ ώ είν α ι έ ν α κ υ 
ρίαρχο ο υ σ ια σ τικ ό {noun) — π α ί ζ ε ι δ ιπ λό ρόλο, π ώ ς είν α ι τ α υ τ ό 
χρονα καί ά ν τ ικείμενο {w ho's afraid o f black) κ α ί υποκείμενο
(black's afraid o f m e ) . Π ρ α γ μ α τ ι κ ά ό Ν τ ά γ κ ο υ δ έ ν π α ρ ισ τ ά ν ε ι
καθόλου τόν π α λ ικ α ρ ά ! Β λ έ π ο ν τ α ς ν ά π λ η σ ιά ζ ε ι έ κ ε ΐν ο τ ό δ ρ ο λ ά 
πι, λέει ά π λ ά : « Κ α ί τ ί μ έ α υ τ ό ; Π ο ιό ς φ ο β ά τ α ι τ ή μ α υ ρ ίλ α ! α ύ τή
είναι π ού μ έ φ ο β ά τ α ι! Ε ίμ α ι ά π ό τ ό ν τ α μ ά ρ ι τ η ς !» · λ έ ε ι δ η λ α δ ή
πώς δέν τόν σ κ ιά ζ ε ι έ κ ε ΐν ο τ ό δ ρ ο λ ά π ι , γ ι α τ ί « τ ό β ο υ ν ό είν α ι μ α 
θημένο ά π ό τ ά χ ι ό ν ι α » . Ή λ έ ξ η who λ ο ιπ ό ν είνα ι τ α υ τ ίσ η μ η μ έ
τό me — ό Ν τ ά γ κ ο υ μ ιλ ά ε ι π ά ν τ α γ ι ά λ ο γ α ρ ι α σ μ ό τ ο υ ! Κ ι δ μ ω ς
κάποιος ν α ύ τ η ς , κ ά π ο ιο ς ’Ι σ π α ν ό ς , π ο ύ διαβάζει α λλιώ ς τ ά ά γ γλικά τού Ν τ ά γ κ ο υ , σ χ η μ α τ ίζ ε ι μ ιά ν ά λ λ η ε ικ ό ν α . Σ τ ά λ ό γ ι α έκεΐνα α κούει κ ά π ο ιο ν ά φ ό ρ η τ ο κ ο μ π α σ μ ό : «Who’s afraid of black
(he)’s afraid of me» ή « ' Ό π ο ι ο ς φ ο β ά τ α ι τ ό μ α ύ ρ ο ( μ π ο υ ρ ί ν ι) ,
φοβάται έμ ένα ! Ε ίμ α ι ά π ό τ ό ΐδ ιο ν τ α μ ά ρ ι!» Κ ι ά μ έ σ ω ς ά ντιδρά*
Ί δεν ά ν έχ ετ α ι τ ή ν π ρ ο κ λ η τ ικ ή π α ρ ο μ ο ίω σ η . Δ ίκ α ια λ ο ιπ ό ν μ ο ν ο J λογεϊ ά π ό μ έσ α του : « Θ έ λ ε ι ν ά κ ά ν ει τόν π α λ ικ α ρ ά » (He wants
to bully, a h ! ) . Δ έ ν ά ρ γ ε ΐ ν ά ξ ε σ π ά σ ε ι ό κ α β γ ά ς · σ έ λ ί γ ο θ ά χ υ θ ε ί
σίγουρα α ίμ α !
ΙΙοιά μ οίρ α κ α κ ιά έ μ π α ίζ ε ι τ ό Ν τ ά γ κ ο υ κ α ί τ ό ν ’Ι σ π α ν ό ! Π ο ιά
^
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άλλη έκτός ά π ό τ ή ν ά μ φ ίσ η μ η , ά π α τ η λ ή γ λ ώ σ σ α ! Μ ε τ α φ ρ ά ζ ο ν τας θά ’π ρ ε π ε ν ά μ ή ν α δ ικ ή σ ω τ ό Ν τ ά γ κ ο υ — θ ά ’π ρ ε π ε τ ά λ ό γ ια
του νά έννοοΰ ν α υ τ ό π ο ύ έννοει* τ α υ τ ό χ ρ ο ν α δ μ ω ς θ ά ’π ρ ε π ε ν ά
δικαιολογήσω τή ν έκ ρ η ξη τ ο ύ ’Ι σ π α ν ο ύ — θά ’π ρ ε π ε λ ο ιπ ό ν έκ εινα τά λ ό γ ια ν ά έν ν ο ο ΰ ν α υ τ ό π ο ύ έ ν ν ο ε ι ό ’Ι σ π α ν ό ς . Β λ έ π ω κ ιό λ α ς
τή σφ ιγμ ένη γ ρ ο θ ιά τ ο ύ Ν τ ά γ κ ο υ κ α ί τ ό ύ ψ ω μ έ ν ο σ τ ιλ έ τ ο τ ο ύ Ί σπανού νά κ α τ ε υ θ ύ ν ο ν τ α ι π ά ν ω μ ο υ , α γ α π η τ έ κ α ί α ν υ π ο ψ ία σ τ ε ά ναγνώστη!
ν καί δυό παραδείγματα είναι ασφαλώς πάρα πο
λύ λίγα γιά νά όδηγήσουν σέ συμπεράσματα, π α 
ρόλα αυτά θά μπορούσαν νά βάλουν τόν άναγνώστη σέ υποψία πώς πράγματι ό Melville έγραψε
ένα περίτεχνο κείμενο* δπου τίποτα δέν είναι
τυχαίο* δπου οί λέξεις, ή δομή τής φράσης καί ή
οργάνωση τού υλικού υπηρετούν μέ απόλυτη κι έκπληκτική άκρίβεια τό κρυφό νόημα τής τέχνης του. Είναι βέβαιο πώς ό συγγρα
φέας σχοινοβατεί μέ θαυμαστό τρόπο σέ ένα υπερβολικά λεπτό
«γλωσσικό» σκοινί. ’Ά ν έπέτρεπε ό χώρος, θά μπορούσαμε νά άνιχνεύσουμε δεκάδες σαγηνευτικές καί άνυποψίαστες ιστορίες κά
τω άπό αύτό τό διάφανο καί θαμπό δέρμα καί νά διαπιστώσουμε
ξανά καί ξανά πώς ό M oby-Dick είναι έκπληκτική «λογο-τεχνία»
μέ τήν πιό στενή έννοια τού δρου. Καμιά μετάφραση λοιπόν δέν

Ο Χέρμβν Μ ίλβ ιλ

μπορεί νά σώσει τά υπέροχα (γλωσσικά καί νοηματικά συνάμα)
ξεστρατίσματα τής υπαινικτικής τέχνης τού μεγάλου συγγραφέα,
πού μοιραία είναι καί θά μείνουν αίώνιο άπόκτημα τής ’Αγγλικής
Γλώσσας. Ό 'Έλληνας μεταφραστής μιά καί μόνη έπιλογή έχει:
νά άντιγράψει μέ δσο γίνεται μεγαλύτερη άκρίβεια τή στρωτή έπιφάνεια, τήν άφηγηματική συνέχεια, νά άντιπαραθέσει τήν άντιγραφή του άντίκρυ στό αμερικανικό κείμενο (σέ μιά έκδοση δί
γλωσση) καί νά άναπαλαιώσει έκεΐνα τά υποδόρια καί θαμπά ψη
φιδωτά μέ μιά σειρά άπό σχόλια. Μεταφράζοντας λοιπόν τό
Moby-Dick, δύο στόχους είχα: α ) Νά μεταφέρω στήν ελληνική
■γλώσσα μέ απόλυτη (εί δυνατόν) άκρίβεια καί τήν πιό παραμικρή
απόχρωση τής αφηγηματικής συνέχειας τού κειμένου — δεμένος
σέ αύτό τό κατάρτι, έδωσα πολύχρονες μάχες μέ κείνα τά γλυκά
συνειδητά ξεστρατίσματα τής μελβίλειας γλώσσας πού τραγου
δούν σά σειρήνες καί μπορούν νά τρελάνουν ένα μεταφραστή «μέ
αδύνατα νεύρα», β ) Νά στήσω ένα έλληνικό κείμενο, άντλώντας
δλο ή σχεδόν δλο τό υλικό άπό τή ζωντανή παράδοση — άπό τό
ζωντανό (άστικό) προφορικό λόγο. Δέν κατέφυγα ποτέ σέ γλωσ
σοπλαστικούς νεωτερισμούς καί ύφολογικούς πειραματισμούς* συ
νειδητά άπέφυγα νά μπερδέψω τή γλώσσα πού μιλάμε μέ «μιξοβάρβαρα ιδιώματα»* έτίμησα τή μουσική αυτής τής γλώσσας καί
άγνόησα τήν γλώσσα πού γράφουμε* δέν κυνήγησα εκείνα τά ά
πιαστα φαντάσματα πού τό σκάνε τρομαγμένα άκούγοντας τό ό
νομά τους — τό «πνεύμα», τό «ύφος» ή τό «ρυθμό» τού κειμένου.
Ό Melville, αυτός ό πρακτικός καί έπινοητικότατος άνθρωπος, τό
μόνο πού ζητούσε διαρκώς άπό μένα ήταν νά προσαρμόζω κάθε
φορά τό φακό τού ματιού μου σέ μιά καί μοναδική, άσύλληπτη λε
πτομέρεια, πού μεταμφιεζόταν συνεχώς. ’Έτσι έφτασα στό τέλος*
δταν σήκωσα τά μάτια, δέν μπορούσα νά ξεχωρίσω τό σκοτάδι ά
πό τό φώς!
Βόλος, Νοέμβριος 1991
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Η περιπέτεια της γραφής
τ η ς Μ ά ρ η ς Θ εοδ οσ οπ ού λου

Γκραβοϋρα του
Ρόκγουελ Κ ίν τ
1 1930), που
εικονογραφούσε
έκδοαη του
« Μ ό μ π ι-Ν τικ ».

Δ ιετέλ εσ α μ έλο ς το ϋ π λη ρ ώ μ α το ς τον καραβιού μ α ς «Π ήκονοντ»
"Ε να ς ά π ’ τούς 4 0 τόσους ανδρες του.
Ύ π ό τά ς δ ια τα γά ς τοϋ κ α π ετά ν Ά χ ά μ π
Τ οϋ άνθρω ποδαίμονα π ο υ ενσάρκω νε στά μ ά τ ια μ ο υ
Τής κ α τ ' αρχήν
Τής οπω σδήποτε
Τής π ά σ ει θυσία έναντιώ σεω ς τό π ν εύ μ α .

Α. Ε Μ Π Ε ΙΡ ΙΚ Ο Σ «Η Ασπρη Φάλαινα)
Εκατοντάδες διπλωματικές εργασίες, α 
ταν, στις αρχές του αιώνα, οι Α
μερικανοί δημοσιεύουν λογοτεχνι ποκλειστική βιβλιοθήκη δυναμικότητας 1,4
εκατομμυρίου τόμων και πλήθος διακεκρι
κές ανθολογίες, τις επιγράφουν
μένων ειδικών που αποκρυπτογραφούν το
«Αμερικανοί σημαντικοί συγγραφείς».
Αντίθετα, σήμερα ομιλούν περί «Σημαντι κάθε κόμμα των χειρογράφων, ενώ η πρό
κών αμερικανών συγγραφέων». Φαινομε κριση της κατάλληλης λέξης επιβάλλει ανικά μία ασήμαντη μετατόπισή επιθέτων, ό τέρμονες και σφοδρές συζητήσεις. Ακούσια
μως δηλώνει την απόλυτη —και όχι πια σε συμβάλλει και ο συγγραφέας, καθώς την ε
συγκριτική βάση— λογοτεχνική ισχύ που πιστημονική απληστία συνδαυλίζουν ο δυ
σανάγνωστος γραφικός χαρακτήρας, η ευ
κατακτούν. Αν οι παρουσίες των Έλιοτ,
Φώκνερ και Χέμινγουεη προσφέρουν την φάνταστη ορθογραφία που υιοθετεί, αλλά
ευρωπαϊκή αναγνώριση με τρία περίπου συ και η πρώτη αμερικανική έκδοση του
νεχόμενα βραβεία Νόμπελ, οι ίδιοι φροντί «Μ όμπι-Ντικ» — το 1851— που δεν δια
ζουν συστηματικά — κυρίως μετά τον Πόλε φέρει μόνον εκ παραδρομής, αλλά και εμο— να πυργώσουν την πνευματική τους σκεμμένα, από την σχεδόν ταυτόχρονη α γ
γλική δημοσίευση της « Φ άλαινας», αφού η
κληρονομιά.
Λησμονημένοι συγγραφείς του 19ου αιώ δεύτερη υφίσταται εξυγίανση της «ανάρμο
να ανακαλύπτονται και αντιμετωπίζουν τον στης» γλώσσας και απαλοιφή των αποσπα
σχεδόν ασφυκτικό εναγκαλισμό της φιλολο σμάτων της Βίβλου ή των αναφορών στα
γικής έρευνας. Το 1919 — μία εκατονταε θεία.
Η μονομανής αφοσίωση του ερευνητή διτία από την γέννηση του X. Μέλβιλ— όταν
κυκλοφορούν δύο βιογραφίες του, είναι ένας υλίζει — πάντα με αγαθές προθέσεις— την
ουσιαστικά άγνωστος συγγραφέας. Το απόλαυση της ανάγνωσης, για να αποκτή
1991 — έναν αιώνα από τον θάνατό του— σει αμιγές αντικείμενο μελέτης που, στην
προκαλεί θρησκευτική προσήλωση, αλλά συνέχεια, μεταμορφώνεται σε θέμα προς
και την κρατική υποστήριξη, ισάξια βιομη κριτική και ανάλυση. Με πάθος χρυσικού,
εστιάζει το μικροσκόπιο στις λέξεις, ζωοχανικής επένδυσης υψηλής αποδοτικότατα:

Ο

ποιές συμβολικών φασμάτων που συχνά ε
πικαλύπτουν το έργο. Με βασική ερμηνευ
τική υπόθεση την ύπαρξη λανθάνουσας αλή
θειας ή υποβόσκουσας συγγραφικής πρόθε
σης, αποκαλύπτονται ποικίλες αλληγορικές
εκδοχές· πυκνό φύτρωμα που τείνει να πνί
ξει την ιστορία.

α γεγονότα της ζωής του Μέλβιλ, με
μέτρο τον μύθο του, φαίνονται ισχνά,
παρά την επίμονη ιχνηλασία που επι
βάλλει η ψυχολογική ερμηνευτική. Δευτε
ρότοκος — τρίτο παιδί— σε μία αυστηρή οι
κογένεια καλβινιστών, στην επαρχιακή, α
κόμη τότε, πόλη της Ν. Τόρκης. Ο πατέ
ρας, εύπορος εισαγωγέας γαλλικών προϊόν
των, επαίρεται για την σκωτσέζικη κατα
γω γή του και τις νεανικές του περιπλανή
σεις στην Ευρώπη. Η χρεωκοπία και ο άδο
ξος θάνατός του αφήνουν τον γιό, μόλις 12
χρόνων, με την εντύπωση ενός ειδώλου. Η
μητέρα, γόνος Ολλανδών κατακτητών, υ
περήφανη και δεσποτική, ανατρέφει με αφο
σίωση στο γράμμα της θρησκείας τα οκτώ
παιδιά. Η οικονομική στενότητα αναγκάζει
τον νεαρό Χέρμαν να εργασθεί, συνεχίζον
τας, κατά διαστήματα, τις σπουδές του. 0
έφηβος καλλιεργεί έναν φαντασιακό κόσμο,
όμως η αποσκίρτηση γίνεται όταν εικοσά
χρονος μπαρκάρει για το Λίβερπουλ.

Τ

Ο Μέλβιλ αναφέρεται σαν μεγάλος
ταξιδιώτης* στην πραγματικότητα, η περι
πλάνησή του στις Νότιες Θάλασσες διαρκεί
μόνο τέσσερα χρόνια, ενώ η αποδημία του
μόλις περιλαμβάνει — εκτός από το πρώτο
του ταξίδι στην Α γγλία— ένα δεύτερο μετά
από δέκα χρόνια και, πολύ αργότερα, ένα ολιγόμηνο προσκύνημα στους Αγιους Τό
πους και την Μεσόγειο.
Στον καιρό του ούτε αναγνωρίζεται ούτε
καταξιώνεται κι όταν πεθαίνει τα λογοτε
χνικά περιοδικά δυσκολεύονται να συντά
ξουν την νεκρολογία του. Παρ’ όλα αυτά,
στην επιστροφή του από την τετραετή οδύσ
σεια, γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής με τα δύο
πρώτα ταξιδιωτικά του βιβλία. Ωστόσο,
δύο ευτυχή περιστατικά — ένας καλός γά
μος και η συγγραφική του επιτυχία— έχουν
καταλυτικές συνέπειες. Δέσμιος στην οικο-

γενειακή εστία και στις ορέξεις των εκδο
τών, εξαναγκάζεται, για βιοποριστικούς λό
γους, να παράγει περιπετειώδη βιβλία μαρ
τυρίας.
Πάντως, η παραμονή σε έναν τόπο δη
μιουργεί τις προϋποθέσεις για μία διάφορε
τική περιπλάνηση, αυτή την φορά πνευματι
κή. Η ασφάλεια των Γραφών θα διαμελισθεί σε μία απειρία από επιμέρους αλήθειες.
Μανιώδης αναγνώστης, ταυτίζεται με τους
σαιξπηρικούς ήρωες, ταλαντευόμενος ανά, μέσα στον γερμανικό ιδεαλισμό και τον αγ
' γλικό εμπειρισμό. Εν τούτοις διατηρεί κά
ποιες ρομαντικές εξάρσεις και παραμένει δι
, στακτικός απέναντι στην ανεξιθρησκεία η
r τον σαρκασμό ηθών και εθίμων.
Εκείνη την εποχή, καλλιεργεί με θέρμη
■.την φιλία του με τον, κατά 15 χρόνια μεγα, λύτερο, πεζογράφο Ν. Χώθορν. Ολονύκτιες
.. συζητήσεις περί Χρόνου και Αιωνιότητος ανακινούν το συγγραφικό πάθος, δίνοντας ώ 
θηση σε μία δημιουργική περίοδο αδιάκοπης
σφυρηλασίας: 1844-1857. Ομως δέκα βιβλία, με ρυθμό σχεδόν ένα ανά έτος, δεν κα
" τορθώνουν να συμβιβάσουν τον πιστό με τον
άθεο.
πο την αρχή, όταν ο εικοσιπενταχρο
νος Μέλβιλ καταπιάνεται συστηματι
κ ά με την γραφή, αναδεικνύεται η α: φηγηματική του άνεση που συνδυάζει ευθύ
βολο και νευρώδες ύφος με περιπαικτική
’■διάθεση. Ά μα αντλεί από τα βιώματά του
^ δεν χρονοτριβεί σε φιλοσοφικές παρεκβά
σεις- ανασύροντας μνήμες, καταγράφει με
αυξανόμενη επινοητικότητα. Λεπτολόγος
'^ στις περιγραφές του, ανατρέχει σε ιστορικές
w®πηγές και πραγματολογικά βοηθήματα.
Στο πρώτο του βιβλίο, «Γαϊπί», εξιστο
ρ ε ί την ζωή ανάμεσα στους πρωτόγονους
vj:î στα νησιά Μαρκίζες, ενώ στο δεύτερο « Ο■*," μοο» — «Ο πλάνης» — αφηγείται περιπέ
τ ε ιε ς στις Νότιες Θάλασσες. Παρά την θρησκόληπτη αγωγή του, δεν διστάζει να καταο)>δικάσει τις απάνθρωπες πρακτικές προσηλυ-τισμού των ιεραποστόλων. Παρεμβάλλεται
'^<ένα ανορθόδοξο βιβλίο, το «Μ άρντι»· όμως
ÿ/,οι οικονομικές πιέσεις που προκαλεί η άφιξη
■,,-ενός γιου, επιβάλλουν τις εμπορικότερες,
'^αυθεντικές διηγήσεις: «Ο Ρέντμπερν» είναι
^'Sto παρθενικό θαλάσσιο ταξίδι ενός εφήβου
7’^αριστοκρατικής καταγωγής. Αντίθετα, «Το
^ Αενχό Χιτώνιο» χρωματίζει ζοφερά την
^ ζωή στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.
I.
β
τελειώνει η ενδοτική στάση του
Π δώ
συγγραφέα- στην τριλογία που ακο
β 1“
Ε
λουθεί, οι συγκεκριμένες ρεαλιστικές
Ρ
^•ίιυνθήκες αποτελούν μόνο το πρόσχημα. Το
! ' .;;'τλασματικό αρχιπέλαγος «Μ άρντι» με τα
‘·;;;<αταχθόνια έθιμα δεν είναι παρά μια διαφο
ρ ε τ ικ ή εκδοχή των ιθαγενών « Τ αϊπί». Ο:ϊ ,,ιως, ενδιάμεσα, ο παρατηρητής - αφηγητής
jβ

Ο Τζω ν Χιούστον
σκηνοθιτιΐ τον
Γχρέγχορι Π*κ
στο
χι νηματογραφιχό
«Μ όμχι Ν τ ιχ » .

;/ε ι μεταμορφωθεί σε ποιητή και φιλοσοφυ,
που προσπαθεί με αλληγορικές προσωπο
ποιήσεις να εξεικονίσει την διαμάχη των αν
τίθετων δυνάμεων.
Ομοια, οι νεανικές εμπειρίες του Μέλβιλ
από το κυνήγι φάλαινας, το 1841, παραμέ
νουν ανεκμετάλλευτος πλούτος μέχρι να
διογκωθούν σε έναν πραγματικό Λεβιάθαν,
δέκα χρόνια αργότερα, το 1851. Συνδυα
σμός πολυμάθειας και εμπειρίας αλλά και
ατέλειωτες ώρες γραφής και υπερέντασης,
απαιτούνται για να αναδιπλωθεί η περιπέ
τεια του «Μ όμπι-Ν τικ», κερδίζοντας την
αυθυπαρξία της μέσα από την γλώσσα. Διόμισυ αιώνες νωρίτερα, η ιπποτική περιπλά
νηση του Δον Κιχώτη κινείται μέσα στην α
ναπαράσταση του κόσμου· αντίθετα, η δαι
μονιακή καταδίωξη του κήτους — προκλη
τική απέναντι στις θείες δυνάμεις— υποσκε
λίζει την παράσταση για να αντικρύσει την
άβυσσο του ασυνειδήτου. Αν ο Θερβάντες
συνέλαβε «το αρνητικό τον κόσμου της Α 
ναγέννησης», ο Μέλβιλ στην «Φ άλαινα»
αντανακλά το Διαφορετικό της βικτωριανής
τάξης.
Σε βιβλικούς τόνους, ο αφηγητής Ι 
σμαήλ, ο καμακιστής Κουίκουεγκ με τις
παγανιστικές δοξασίες και ο βλάσφημος Καπετάν Αχαάβ — ελαφρά διογκωμένοι ή
ρωες— συνθέτουν ένα «ποιητικό έπος», ό
πως χαρακτηρίστηκε, που ακολουθεί την δι
κή του πορεία. Στην εποχή του, κατηγορείται πως πλατειάζει και ότι η αφήγηση μολύνεται με εκτενείς ιστορικές, φιλοσοφικές και
μυθικές παρεκκλίσεις. Πολύ αργότερα, θα
χαρακτηρισθεί, μεταξύ άλλων, προδρομικό

βιβλίο που εκφράζει την τραγική ματαίωση
της ανθρώπινης ύπαρξης.
Το τρίτο βιβλίο, «Πιέρ», είναι απροκά
λυπτα συμβολικό. Μία παραβολή που συναρμολογείται με τα υλικά άλλων βιβλίων
και με ήρωες από το οικογενειακό εικονοστάσιο, επιχειρεί να συμβιβάσει την διχο
στασία θεϊκής σοφίας και ανθρώπινης ηθι
κής. Στην διήγηση, συγχωνεύεται, με την
μορφή δοκιμίου μεταφυσικής, μία πικρή
κριτική του Χριστιανισμού.
ε λιγότερη ζέση, ακολουθούν ακόμη
δύο βιβλία και κάποια διηγήματα,
μέχρι το 1857. Η εκδοτική αποτυ
χία, αλλά κυρίως η συνειδητοποίηση ενός
πνευματικού αδιεξόδου, τον αναγκάζουν να
παραιτηθεί από την συγγραφική σταδιοδρο
μία και να αρκεστεί στην σταθερή εργασία
του τελωνειακού. Αντιστρέφοντας την συνή
θη πορεία, γράφει για χρόνια μόνο ποίηση:
πολύστιχες συνθέσεις με ευσεβείς απόηχους,
μακριά από στοχαστικές εκλογικεύσεις.
Στο τέλος, επανέρχεται με μία ναυτική
ιστορία· το «Μ πίλυ Μ παντ», αλληγορία
της σταύρωσης του Χριστού που θέλει να
εκφράσει την καρτερία και την αποδοχή. Α
πό την ημερομηνία θανάτου, 28 Σεπτεμ
βρίου 1891, μέχρι το 1924, η νουβέλα δεν
θα κινήσει το ενδιαφέρον κανενός εκδότη.
Σήμερα, πιθανόν στο απόγειο της μετα
θανάτιας δόξας του, ο Μέλβιλ μάλλον δέχε
ται ακόμη μία επίθεση από τον φανατισμό
των συμπατριωτών του, ενώ το είδωλο του
«Μ όμπι-Ν τικ» εξακολουθούν να θολώνουν
οι πολλαπλοί αντικατοπτρισμοί.
Γ
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N T VΛ A N T ΟΜΑΣ

«Εφια&Ουαλλός
καίμεθύστακας»
Χάρη στην ωραία φωνή του, τα αναμφισβήτητα θεατρικά προσόντα του, το
εκρηκτικό χιούμορ και την ιδιότυπη συμπεριφορά του, ο Ν τύλαν Τομας
ήταν εξαιρετικά δημοφιλής, μια μυθική μορφή, ο τελευταίος ίσως
«καταραμένος ποιητής» του αιώνα μας. Ταυτόχρονα όμως, υπήρξε μια απο
τις κορυφαίες φωνές της νεότερης α γγ λ ικ ή ς ποίησης, με χαρακτηριστικό
δείγμα γραφής του το έργο «Κ άτω από το Γαλατοδασος», που π α ίζ ε τα ι απο
την Π ειραματική Σκηνή τη ς «Τέχνης» τη ς Θεσσαλονίκης.

της Π ιγκυ Κουνενάκη
έλεις να μάθεις, πώς και γιαπί ξεκί
νησα να γράφω ποίηση; Θα πρέπει να
πω ότι ήθελα να γράφω ποίηση γιατί ερω
τεύτηκα τις λέξεις. Τα πρώτα ποιήματα
που έμαθα ήταν τα νανουρίσματα και, πριν
ακόμα είμαι σε θέση να διαβάζω ο ίδιος,
είχα ερωτευθεί τις λέξεις τους, μόνο τις
λέξεις. Τι ήταν οι λέξεις, τι συμβόλιζαν ή
τι σήμαιναν, είχε για μένα δευτερεύουσα
σημασία· αυτό που ενδιέφερε ήταν ο ήχος
τους, όπως τον πρωτάκουγα στα χείλια των
απόμακρων και ακατάληπτων ενηλίκων, οι
οποίοι, για κάποιο λόγο, ζούσαν στον κόσμο
μου...
Λόγια του Ντύλαν Τομας που αντικατο
πτρίζουν την αγάπη για την τέχνη του,
λόγια ενός από τους τελευταίους «καταρα
μένους ποιητές» του αιώνα μας (μύθος που
ήθελε να τον συντηρεί για τον εαυτό του
πάση θυσία) ενός επαναστατημένου και κυ
ρίου αναρχικού δημιουργού που το έργο του
δεν έχει καμιά σχέση με την παραδοσιακή
ποίηση της εποχής του, ενός μποέμ που
πέθανε στα σαράντα περίπου χρόνια του από
το ποτό, αφήνοντας πίσω του έργο πλούσιο
και αναγνιυρισμένο — έως ένα βαθμό μετά
το θάνατό του.
Ευκαιρία της αναφοράς σ' αυτόν, η πα
ράσταση του έργου του «Κάτω από το Γαλατόδασος» που δόθηκε από την Πειραματι
κή Σκηνή της «Τέχνης» στο Κολλέγιο
ΛΟηνούν, αναλαμπή ποιότητας και ποίησης
μέσα στη θεατρική μετριότητα που κατα
κλύζει τη χειμερινή πρωτεύουσα. Το έργο
παρουσιάστηκε το καλοκαίρι σε πανελλήνια
«προύτη» στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου της
Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των Γιορτών

Θ

Ανοιχτού θεάτρου, παίχτηκε για δυό ημέ
ρες στην Αθήνα και, τώρα, επιχειρεί μια
πορεία διάρκειας στην συμπρωτεύουσα.
Παίζεται σε μετάφραση Κατερίνας Αγγελάκη - Ρουρκ, σηνοθεσία Νίκου Αρμάου.
σκηνικά-κοστούμια Απόστολου Βέττα, μου
σική Ηρακλή Πασχαλίδη, κινησιολογία
Μαρίας Γκούτη και φωτισμούς του Στράτου
Κουτράκη.
Ο Ντύλαν Τόμας — ποιήματά του έχουν
μεταφραστεί στην Ελλάδα και κυκλοφορούν
από τις εκδόσεις «Ερμείας» και «Πρόσπερος» - παίζεται για πρώτη φορά από ελλη
νικό θίασο, βλέποντας μάλιστα το φως της
σκηνής ένα από τα καλύτερα έργα του, που
η πρώτη εκδοχή του δημοσιεύτηκε το 1952
με τον τίτλο «Χλαρέγκιπ, ένα έργο για
ραδιόφωνο, ίσως». Η τελική μορφή παρου
σιάστηκε και ηχογραφήθηκε σε δημόσια πολυφωνική θεατρική ανάγνωση το Μάιο του
1953 στη Νέα Υόρκη με τον τίτλο «Κάτω
από το Γαλατοδασος, ένα έργο για φωνές»,
όπου ο συγγραφέας του διάβαζε την Πρώτη
Φωνή.
Ντύλαν Τόμας γεννήθηκε στις 27
Οκτωβρίου του 1914 στο Σουώνσι της
Ουαλλίας. Στο σχολείο έμοιαζε σαν να μην
ενδιαφερόταν για τα μαθήματα, εκτός ίσως
από τη γλώσσα. Σε ηλικία δεκατεσσάρων
μόλις χρόνων έγραψε ποιήματα εκπληκτι
κής ωριμότητας, εντυπωσιάζοντας τους πάντες. Τελειώνοντας τη Μέση Εκπαίδευση
αρνήθηκε να συνεχίσει τις σπουδές του,
εργάστηκε για λίγο στην τοπική εφημερί
δα, αλλά γρήγορα αποφάσισε να δοκιμάσει
την τύχη του στο Λονδίνο. Η πρώτη ποιη

Ο

τική συλλογή του «Δεκαοχτώ ποιήματα
(1934) έφερε σε αμηχανία τους κριτικούς
Έτσι, αυτή η συλλογή που πέρασε σχεδό
απαρατήρητη, καθώς δεν είχε και καμιι
συγγένεια με τους σύγχρονούς του ποιητές
αλλά ούτε και με την παραδοσιακή ποίηση
Λίγο αργότερα, τα «Είκοσι πέντε ποίημα
τά» του τυχαίνουν καλύτερης υποδοχής, ερ
μηνεύονται όμως επιφανειακά, λες και τρέ
μουν οι κριτικοί να αποδώσουν στον γνήσι
και πρωτότυπο ποιητικό λόγο την αξία πο·
του πρέπει. Ωστόσο, εκείνος καταφέρνει νι
ξεφύγει τον ασφυκτικό κλοιό που δημιουρ
γούν γύρω του οι ειδήμονες, αφού διαθέτο
ντας το χάρισμα της απαγγελίας και μιι
θερμή ουαλλική φωνή, μέσα από το Τρίτ
Πρόγραμμα της βρετανικής ραδιοφωνίας
καταφέρνει να έρθει* απ’ ευθείας σε επαφι
με το κοινό, να αναπτύξει άρρηκτους δε
σμούς μαζί του.
Ταυτόχρονα όμως, όντας είκοσι μόλι
χρόνων και ασυμβίβαστος, έρχεται σε πλή
ρη αντίθεση με τη συντηρητική λονδρεζικ:
ιντελιγκέντσια. Συχνά τον αποκαλούν αλή
τη εξαιτίας της προκλητικής συμπεριφορά
του, ενώ οι βιογράφοι του δίνουν μακροσκε
λείς περιγραφές για τα φθαρμένα, βρώμικ
και αλλοπρόσαλλα ρούχα που φορούσε, γκ
τις απίστευτες ποσότητες μπύρας που επιν
συντροφιά με τους απόκληρους των λαϊκώ
μπαρ του Σόχο. Περνάει τη ζωή του πίνο
ντας και γράφοντας, χωρίς συχνά να τελεί
ώνει τα έργα του.
Το 1950 τον προσκαλούν σε μια περιο
δε ία απαγγελιών στην Αμερική. Αυτή
περιοδεία, εκτός από το ραδιόφωνο που έχε
προϋπάρξει, του δίνει την ευκαιρία να έρθε
σ’ επαφή με το ευρύ κοινό. Να αγαπηθί
απ’ αυτό, περισσότερο από οποιονδήποτ
άλλον. Τέσσερις περιοδείες θα κάνει τελικ
στην Αμερική, συνδέοντας τα ταξίδια με τ
ποτό. Έ τσι, εύκολα γλιστράει στο δρόμ
της καταστροφής του. Στις 5 Νοέμβριοι
μετά από άγριο μεθύσι, πεθαίνει από πνει
μονία... Οι δυο ποιητικές συλλογές του πο
ήδη αναφέρθηκαν καθώς και οι δυο επόμε
νες, «Ο χάρτης της αγάπης» (1939) κι
«θάνατοι και είσοδοι» (1946), τον καθιε
ρωσαν ως μια από τις κορυφαίες φωνές ττ
νεότερης αγγλικής ποίησης. Έγραψε επίστ
διηγήματα, σενάρια και κριτικά άρθρα. Μ
τη γυναίκα του Κετλίν και τα τρία παιδί
τους έζησαν στην ανέχεια, καθώς εκείνο
ήταν το είδος του μποέμ καλλιτέχνη, χωρ
σταθερή δουλειά και εισόδημα, αλκοολικό
επιπλέον.
Οι φράσεις του: «Πρώτον: Είμαι Ουα/
λός. Δεύτερον: Μεθύστακας. Τρίτον: Είμα
ερωτευμένος με την ανθρώπινη ράτσα, κο
ειδικότερα με τις γυναίκες της», είναι ίσω
η πιο περιεκτική αυτοβιογραφία του, m
συμπυκνώνει ό,τι τον συγκίνησε περισσότε
ρο σ’ αυτή τη ζωή.

V

Γιάννης Φ αγκράς

Στο Χόλλυγουντ, το
σινεμά είναι απλώς
μια δουλειά
Εφυγε μια μέρα για την Α μερική — κυριολεκτικά για το
άγνωστο. Κατάφερε να γραφτεί στο Long Island University,
όπου παρακολούθησε μαθήμα τα κινηματογραφικής
σκηνοθεσίας.
Συνεχίζει σπουδές στο City University o f New York, σε
η θεωρητική κατεύθυνση ενώ, πέρυσι και φέτος, συμμετείχε με
ταινίες του στο φεστιβάλ ταινιώ ν μικρού μήκους της Δράμας
— φέτος μάλιστα, πήρε ένα α π ' τα βραβεία για τα «Κότσια»
LE
— την δεύτερη κατά σειράν ταινία του. Ονομάζεται Γιάννης
Φαγκράς και είχαμε μ α ζί του μ ια σύντομη συζήτηση:
• Με α υ τ έ ς τ ι ς σ π ο υ δ έ ς σε
α μ ερ ικ α νικ ά π α ν ε π ι σ τ ή μ ι α
μάλλον θα α ισ θ ά ν ε σ θ ε έ τ ο ιμ ο ς
να « β γ είτε» ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά
στο κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο .

— Δεν μπορώ να το πω απολύ
■0 τως. Ξέρετε, οι σχολές το μόνο
που κάνουν είναι να σε βάλουν
σ’ ένα δρόμο. Απλώς, στην Α
μερική, σε βάζουν στην ...5η
λεωφόρο, εφοδιασμένο κάπως
με την τεχνική και τις γνώσεις
που επιτρέπουν να μπορείς να
δουλέψεις στο πλαίσιο του χολλυγουντιανού μοντέλου. Πρέ
πει, όμως, να έχεις απαραίτητα
ύύ προσβάσεις για να μπορέσεις να
Ι<· βρεθείς, σε μια υποτυπώδη θέ
Jw ση, σε μια ταινία του Χόλλυ
ΐ>'[ γουντ.
'<
>
'■■' * Κ ά να τε λ ο ιπ ό ν κ α ι σ ε ις
Jγ 1' ό.τι κάνουν ό λ ο ι όσοι

π ρω τοξεκινούν. Μ ό ν ο ς του ς
στήσατε κ ιν η μ α τ ο γ ρ α φ ικ ά μ ια
ιστορία. Π ώ ς δ ο υ λ έ ψ α τ ε ;

I f.
ι¥"κ\
Φ ’,

— Έκανα μόνος μου την πα
ραγωγή, τη σκηνοθεσία, ήμουν
και το παιδί για τις δουλειές.
Και επέλεξα τους ηθοποιούς
μου από φωτογραφίες, με τις ο
ποίες σε προμηθεύουν θεατρικές
σχολές —που θέλουν να βρουν
κάποια επαγγελματική διέξοδο
στους μαθητές τους. Την πρω

ταγωνίστρια, την Jane Eraser,
την ξεχώρισα ανάμεσα από 400
φωτογραφίες και αφού επέλεξα
να δω 50 ανθρώπους. Λίγο με
τά βρήκε δουλειά ηθοποιού στο
Χόλλυγουντ.

Χόλλυγουντ και χρήμα
• Κ α τ ά τ' ά λ λ α , π ώ ς
β λ έ π ε τ ε τ η ν π ι θ α ν ό τ η τ α να
α π ο κ τ ή σ ε τ ε ε μ π ε ιρ ία σ' α υ τ ή
τ η ν μ ε γ ά λ η π α ρ α γ ω γ ικ ή
μηχανή;

— Σχεδόν αδύνατη. Ξέρετε,
στο Χόλλυγουντ ποντάρουν μό
νο σε δοκιμασμένους επαγγελματίες. Αυτό που κινεί τη μεγά
λη αμερικανική παραγωγή εί
ναι ο φόβος μη χαθούν λεφτά.
Κι αν τύχει και βρεθεί κάποιος
νέος άνθρωπος στο Χόλλυ
γουντ, το μόνο που μαθαίνει εί

ναι να δουλεύει, χωρίς απαιτή
σεις καλής τέχνης. Στο Χόλλυ
γουντ το 90 % είναι δουλειά και
το υπόλοιπο 10% τέχνη.
• Ε σ ε ίς , π ώ ς ξ ε κ ιν ά τ ε μ ια
τ α ιν ία ;

— Ξεκινώ απ’ την πραγματι
κότητα. Από ό,τι ζω, από κα
θημερινά ερεθίσματα — άλλω
στε δεν έχω απολύτως καμία
πρόσβαση στο Χόλλυγουντ και
στην ιδιαιτερότητά του. Βε
βαίως, στη συνέχεια, επινοώ
νέες, ξεχωριστές εικόνες. Προϋ
πόθεση, ωστόσο, είναι να υπάρ
ξει η πρώτη εικόνα, η πραγμα
τική, α π ’ την οποία θα ξεκινή
σω. Και στηρίζω πολλά στους
ηθοποιούς — ο κινηματογράφος
δεν μπορεί να γίνει χωρίς να εν
σαρκώσουν κάποιοι άνθρωποι
με πειθώ κάποιους άλλους αν
θρώπινους τύπους.
* / ε ί τ ε σε μ ια χ ώ ρ α όπου ο
κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς σ υ ν ε χ ίζ ε ι ν α
ε ίν α ι μ ια α ν θ η ρ ή β ι ο μ η χ α ν ί α .
< > κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς που
κ ά ν ε τ ε , ό μ ω ς, σε τ ίπ ο τ α δ ε ν
ε ν α ρ μ ο ν ίζ ε τ α ι μ ε τ α κ λ ισ έ που
ε π ιβ ά λ λ ε ι. Β α θ έ λ α τ ε ν α
μ ε ί ν ε τ ε ε κ ε ί, ν α δ ο υ λ έ ψ ε τ ε
α νεξά ρ τη το ς, να δουλέψ ετε
σ το Χ ό λ λ υ γ ο υ ν τ ή μ ή π ω ς
ε π ιθ υ μ ε ίτ ε ν α γ υ ρ ίσ ε τ ε κ α ι να
ε ρ γ α σ τ ε ίτ ε σ τ η ν Ε λ λ ά δ α ;

— Δεν είναι γεωγραφικό το ζή

Ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη. Με την Οεύτερη
ταινία του, τα «Κότσια», πήρε ένα βραβείο στο πρό
σφατο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας.
Με αυτή την ευκαιρία σχολιάζει τη μεγάλη αμερικανική πα 
ραγωγική μηχανή του Χόλλυγουντ και, δειλά δειλά, μιλάει
για το τι περιμένει από τον κινηματρογράφο. Ονομάζεται
Γιάννης Φαγκράς.

τημα. Ετσι κι αλλιώς, σας το
ξαναείπα, με τα σημερινά δεδο
μένα είναι αδύνατο να βρω δου
λειά στο Χόλλυγουντ. Από την
άλλη, είτε στην Αμερική δουλέ
ψω ως ανεξάρτητος είτε στην
Ελλάδα, θα πρέπει να κοπιάσω
πολύ και ξέρω ότι οφείλω με
πείσμα να κατακτήσω επαρκώς
και τα μέσα μου και το ύφος
μου. Πάντως, ο κινηματογρά
φος που κάνω δεν αλλάζει ανά
λογα με τα εθνικά δεδομένα του
τόπου παραγωγής. Βλέπω με
το ίδιο μάτι το μικρόκοσμο των
αμερικανικών πόλεων και εκεί
νον της Αθήνας.

Δουλειά στο σπίτι
• Π ά ντω ς, ο
κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς σ α ς δ ε ν
π α σ χ ίζ ε ι ν α μ ιμ η θ ε ί το
μ ο ν τ έ λ ο που ε π ικ ρ α τ ε ί στο
α μ ε ρ ικ α ν ικ ό π ρ ο σ κ ή ν ιο ...

— Ευχαριστιέμαι να μη βλέπω
την τελειότητα στο πανί. Ευχα
ριστιέμαι να δουλεύω κυριολε
κτικά σε παραγωγές home müde· τα «Κότσια» έγιναν εξ
ολοκλήρου με καθαρά προσωπι
κή δουλειά. Να φαντασθείτε, το
μοντάζ έγινε στο σπίτι μου!
• Τ ι γ ν ώ μ η έ χ ε τ ε γ ια το
φ ε σ τ ιβ ά λ Δ ρ ά μ α ς ;

— Ως μικρό φεστιβάλ που φέρ
νει τους νέους κινηματογραφι
στές κοντά, την καλύτερη. Εί
ναι, πάντως, υπερβολική η
διάρκεια του — μία βδομάδα,
χωρίς αντίστοιχο καλό υλικό.
Να φανταστείτε, στη Νέα Τόρκη, το αντίστοιχο φεστιβάλ μι
κρού μήκους με νέες ταινίες αμερικανών μικρομηκάδων είχε
στο διαγωνιστικό τμήμα μόλις
9 ταινίες και διάρκεσε μία
μέρα!...
Τ η συνέντευξη πήρε ο
Η λ ια ς Κ α νέλλη ς
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ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΑΠΑΤΕΣ
Η περιδιάβασή μου
στις γκ αλερί τις
προάλλες, δ ίχω ς
προσχεδίασμά, με
οδήγησε στην
ενδόμυχη άρθρωση
μερικώ ν
διαπιστώ σεω ν που
ξαφνικά συγκρότησαν
σύνολο
ΤΑ ΕΡΓΑ των τεσσάρων ζω
γράφων ήταν όλα βασικά συγ
κρίσιμα, παραστατικά με όμοια
θέματα, νεκρές φύσεις, γυμνές
φιγούρες με ψήγματα ποιητικό τητας ή και σουρεαλισμού, όλα
τεχνικά άρτια από δόκιμους ζω
γράφους τριών γενιών. Μπο
ρούσες να τα κρίνεις δίχως περι
σπασμούς από ποιοτικές ανισό
τητες.
Οι αυτόματες περίπου διαπι
στώσεις βρήκαν εφαρμογή όχι
μόνο στα συγκεκριμένα έργα,
αλλά και σε έργα άλλων ζω
γράφων, έτσι που να πάρουν
την μορφή γενικών κανόνων.
Οι τέσσερις φωτογραφίες αντι
καθιστούν πιο λεπτομερή ανά
λυση για τον επαρκή θεατή.
Σημειώνω απλώς ότι τα έρ
γα, σε δύο από τους ζωγρά
φους, χαρακτηρίζονται από μεγαλοστομία, στόμφο και αξιώ
σεις δυσανάλογες προς το περιε
χόμενό τους, βεβιασμένη «ποιητικότητα» εκφραζόμενη με τί
τλους εκζητημένους και ψευτοφιλοσοφικούς, σε εικόνες επι
δερμικά εντυπωσιακές, νοσηρά
σεμνότυφες, με κραυγαλέα ή ο
μιχλώδη χρώματα, μεγάλες
κενές φόρμες και... εξαιρετικά
μεγάλες τιμές. Τέτοια ζωγρα
φική πέρα από ενδεχόμενη ο
φθαλμαπάτη είναι αυταπάτη
που μεταδίνεται στο κοινό.
Οι άλλοι δύο ζωγράφοι βλέ
πουν τα αντικείμενα, τα σώμα
τα, τα τοπία ευθέως και κατε
νώπιον, με σεμνότητα και δί
χως σεμνοτυφία, δίχως περιτ
τές ωραιοποιήσεις ή άλλα εφφέ.
Τα πλησιάζουν με τρόπο που α 
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Έ ρ γα των Θ. Μ α νω λίδ η (πάνω αριατιρά), Ν. Αγ·
γελίδη (πάνω δ ιξιά ), Χ ρ . Κ α ρά (κάτω αριατιρά)
και Γ . Μανουσάκη (κάτω δ(ξιά).

ποπνέει γνησιότητα, ειλικρί
νεια, διαυγές και έντιμο βλέμ
μα, που δεν θέλει να αυταπατηθεί και συνεπώς ούτε να απατήσει. Αποδίδει με αμεσότητα αυ
τό που βλέπει και κάνει τον θε
ατή απ’ ευθείας κοινωνό του
χωρίς άλλο ψιμμύθιο.
Οι 4 ζωγράφοι είναι κατά
σειράν ηλικίας:
Γ. Μανουσάκης (γ. 1914),
Σκουφά 4 ώς 14.12. (εικ. 4 ).

Χρ. Καράς (γ. 1930), Κρεωνίδης ώς 2.12. (εικ. 3 ). Θεόδ.
Μανωλίδης (γ. 1940), Αίθου
σα Τ έ χ ν η ς Α θηνώ ν ώς
4.1.1992 (εικ. 1). Νίκος Αγγελίδης (γ. 1957), Νέες Μορ
φές ώς 23.11. (εικ. 2).
Οι θεατές ας ταιριάξουν τις
κρίσεις αυτές στον καθένα, κι έ
πειτα ας διαπιστώσουν αν συμ
φωνούν ή διαφωνούν μαζί μου.
Οι κρίσεις όλων είναι βέβαια υ

ποκειμενικές, αλλά το έργο τέ
χνης μπορεί να δεχτεί γενικότε
ρη κατάφαση ή να απορρίψει
μιαν αντίθεση που ενισχύει ή ι>πονομεύει όχι τόσο την δική
μου υποκειμενική κρίση όσο την
γενικότερη και διαρκέστερη ι
σχύ του έργου, που δεν κρίνεται
κατά πλειοψηφίαν.

2.12.91.
Α λέξανδρος Ξύδης

ΡΥΠΑΝΣΕΙΣ

Το «Πράσινο βιβλίο»
και οι μαύρες σκέψεις...
της Ν ίκ η ς Τσιλιγκιρογλου
Είναι δύσκολο να αισιοδοξούμε όσοι ζούμε σε μια πόλη που
δηώνεται καθημερινά και παντοιοτρόπως από τους κατοίκους της.
Πόλη δύστηνη όπου η ευδία καταντάει’ κατάρα και απειλή θανάτου
γιατί συμβάλλει στην επανεμφάνιση του νέφους που γιγαντώνεται
(και με την δική μας συμβολή) και μας επισκέπτεται συχνότερα και
απειλητικότερα.
ράσινο βιβλίο για το αστικό π ε 
ριβάλλον»* ονομάζεται ένα βι
βλίο που κυκλοφόρησε πρόσφα
τα από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
«Προκαταρκτικό έγγραφο που περιλα μ 
βάνει ορισμένες κατευθυντήριες οδηγίες»
αποτελεί το αισιόδοξο, μάλλον, πόνημα και
είμαστε σίγουροι πως δεν έζησαν ούτε φαντάσθηκαν την καθημερινότητα του πολίτη
της Αθήνας όσοι με επιμέλεια το συνέταξαν.
Ενός πολίτη που δεν έχει πεζοδρόμιο για να
περπατήσει καθ’ ότι κατειλημμένα, δεν έχει
δρόμους να οδηγήσει γιατί είναι λιγοστοί οι
δρόμοι και πολλά τα αυτοκίνητα, δεν έχει
οάσεις πρασίνου αρκετές και οι κοινόχρηστοι
χώροι είναι δυσεύρετοι.
Στο βιβλίο αναλύεται ο ρόλος των πόλε
ων στις σύγχρονες κοινωνίες, η οικονομική
χαι κοινωνική σημασία τους, η πυκνότητα
του χώρου και η ποικιλία του κόσμου και
των θεσμών.
Δίνεται το ιστορικό πλαίσιο της δόμησης
του αστικού περιβάλλοντος και μαθαίνουμε
ότι η ηχορύπανση —κοινώς θόρυβος— ήταν
πρόβλημα στην αρχαία Ρώμη και, ακόμη,
πως υπήρχε κυκλοφοριακό πρόβλημα στους
παρισινούς δρόμους του 18ου αιώνα. Η
ποιότητα ζωής στις πόλεις βελτιώθηκε και
αναβαθμίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα με
την σύνδεση των σπιτιών στο ηλεκτρικό και
αποχετευτικό δίκτυο τα οποία, βέβαια
,ΐ, ' "
•—ειδικά το τελευταίο— δημιούργησαν
προβλήματα ρύπανσης των ποταμών, θα-

Π

* «Πράσινο βιβλίο γι« το αστικό περιβάλλον», Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Υπηρεσία Επι
σήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λου
ξεμβούργο 1990.

λασσών και των υδροφόρων οριζόντων.
Βελτιώθηκε, επίσης, η μετακίνηση των
κατοίκων μέσα στο δομημένο περιβάλλον
με την εφεύρεση του αυτοκινήτου. Με την
μαζική του χρήση όμως αυξήθηκαν οι εκ
πομπές μονοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων
του αζώτου και μολύβδου.
Η ρύπανση των εσωτερικών χώρων, ι
διαίτερα τα τελευταία χρόνια, με τα κλιμα
τιστικά μηχανήματα, τον αμίαντο που χρη
σιμοποιείται στις μονώσεις, τον μόλυβδο
που υπάρχει στις βαφές, την φορμαλδευδη
που περιέχουν κάποια δομικά υλικά, αυξή
θηκε σε σημείο που να αποφασίζεται το
γκρέμισμα των «άρρωστων κτιρίων». Το
«Berlaymont» στις Βρυξέλλες — κτίριο που
στεγάζει υπηρεσίες της Επιτροπής-— θα
γκρεμισθεί αφού βρέθηκε να πάσχει από «α
νίατη» ασθένεια.

Ο θόρυβος
Ό σο για την ηχορύπανση, δημιουργεί
άγχος, διαταραχή του ύπνου και επιθετική
συμπεριφορά στους κατοίκους των μεγάλουπόλεων και είναι αιτία ακόμη για την στα
διακή απώλεια ακοής. Ο θόρυβος, ρύπος
στον οποίο δεν φαίνεται να δίνουν την αρμόζουσα σημασία οι ιθύνοντες, εκτός από τις
αρνητικές συνέπειες στην υγεία έχει και οι
κονομικό κόστος. Η μείωση του θορύβου
που εκπέμπουν οι οικιακές συσκευές συνεπά
γεται έρευνα και αύξηση του κόστους παρα
γωγής, κόστος το οποίο δεν είναι έτοιμοι να
αποδεχθούν οι βιομήχανοι. Τα μεταφορικά
μέσα είναι από τις μεγαλύτερες πηγές ηχο
ρύπανσης που πλήττει τα χαμηλότερα εισο
δηματικά στρώματα του πληθυσμού τα ο
ποία διαμένουν σε πολυσύχναστους δρόμους
στα κέντρα των πόλεων.
Προϋπόθεση για να ελεγχθεί μία σημαν

τική πηγή ρύπανσης, τα απορρίμματα, είναι
η αλλαγή νοοτροπίας του καταναλωτή.
Μία παραγνωρισμένη παράμετρος στον το
μέα αυτό είναι οι συσκευασίες των προϊόν
των. Στην Γερμανία έχει, ήδη, θεσμοθετη
θεί νόμος που περιορίζει το είδος συσκευασίας των προϊόντων και προσανατολίζει
προς οικολογικές συσκευασίες. Η διαλογή
των απορριμμάτων με σκοπό την ανακύ
κλωση — είδος σχεδόν άγνωστο στην
Ελλάδα— είναι ευρέως διαδεδομένη στις
ευρωπαϊκές χώρες. Το σύνολο των κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας παρά
γει κάθε χρόνο 2 δισεκατομμύρια τόννους α
ποβλήτων, εκ των οποίων τα 30 εκατομμύ
ρια τόννοι θεωρούνται επικίνδυνα.

Ανάπλαση των πόλεων
Το δομημένο αστικό περιβάλλον, τα ι
στορικά κέντρα των πόλεων που αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, οι
χρήσεις γης, η λειτουργικότητα, η παραγω
γή και η οργάνωση εργασίας καταλαμβά
νουν κάποιες σελίδες του βιβλίου και αναλύ
ονται οι στόχοι που αφορούν στο αστικό πε
ριβάλλον: η ανάπλαση πόλεων οι οποίες να
συμβάλλουν κατά το δυνατόν λιγότερο στην
γενικότερη μόλυνση του περιβάλλοντος.
Η δημιουργία των προβλημάτων στις πό
λεις εστιάζεται στην ανεξέλεγκτη πίεση που
ασκείται στο περιβάλλον, στις πολλαπλές
δραστηριότητες οι οποίες είναι συγκεντρω
μένες στις πόλεις, στην εσωτερική οργάνω
ση των αστικών χώρων, στον διαχωρισμό
των χρήσεων γης, στην έλλειψη δημόσιων
μέσων μεταφοράς μεταξύ διαφόρων περιο
χών και κατ’ επέκταση στην εξάρτηση του
πληθυσμού από τα ιδιωτικά μέσα μεταφο
ράς.
Τ
μως σε μια πόλη αφιλόξενη όπως η
v y Αθήνα, εμείς που την ζούμε καθημε
ρινά και κεχηνότες παρακολουθούμε τον γι
γαντισμό της και σε μία χώρα στην οποία οι
κυβερνήσεις που εναλλάσσονται αρνούνται
να αναλάβουν το πολιτικό κόστος κάποιων
αποφάσεων, πόρρω απέχουμε από αυτού
του είδους τον προγραμματισμό.
Δεχόμαστε την υποβάθμιση του αστικού
περιβάλλοντος, την στρεβλή ανάπτυξη της
πόλης, διαμαρτυρόμενοι μόνο στον βαθμό
που ξεβολευόμαστε από την μίζερη καθημερινότητά μας όταν οι εκάστοτε κυβερνήσεις
ανακοινώνουν τα τακτικώς λαμβανόμενα έ
κτακτα μέτρα.
Μέσα στην τύρβη της μεγαλούπολης,
μας είναι δύσκολο να αισιοδοξούμε διαβά
ζοντας το πράσινο βιβλίο. Μάλλον σε μαύ
ρες σκέψεις μας οδηγεί...
□
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ΒΡΑΒΕΙΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΕΝΕΙΑ
θεσμού είχαν γίνει παλιότερα
με τον Άρη Κωνσταντινίδη.
Πάει καιρός που
Τώρα επιβραβεύτηκε ίσως ο πιο
έχουμε να
αθόρυβος και ολιγομίλητος,
αλλά πάντα πρωτεϊκά δημιουρ
ασχοληθούμε με την
γικός και πάντα ερωτευμένος
«ανασκόπηση των
με την δουλειά του, αρχιτέκτο
γεγονότων» και έχει
νας στην Ελλάδα. Ωραία, ευγε
μαζευτεί πολύ υλικό
νική χειρονομία — αλλά να
για ξεδιάλεγμα. Ας
μείνουμε εκεί; Μήπως τώρα θα
ήταν καιρός και για μια ανα
κάνουμε μια
δρομική έκθεση του Βαλσαμά
προσπάθεια, γιατί σε
λίγο κλείνει η χρονιά. κη;
Η επόμενη τιμητική εκδήλω
ση που μπορούμε να αναφέρου
με είναι εκείνη που οργανώθηκε
στην μνήμη του Τάκη Μάρθα
te
πό τις εφημερίδες πληρο(1905-65), δασκάλου, ζωγρά
με μια μικρή αλλά ενδιαφέρου
φορηθήκαμε πως δύο ο
φου και αρχιτέκτονα, στην αί
σα έκθεση από σχετικά ελληνι
μάδες ελλήνων πολεοδό
θουσα τελετών του Πολυτε
κά θέματα.
μων, του Γρηγόρη Διαμαντόχνείου στις 27.11, με πλήθος ο
Ένα άλλου τύπου γεγονός
πουλου και του Αλέξανδρου
μιλητών με μαρτυρίες και απο
που θέλουμε να τονίσουμε είναι
Σ τ. Καλλιγά, τιμήθηκαν στις
τιμήσεις, όπου συντονιστής ή
η επίσημη παρουσίαση στο ευρύ
Βρυξέλλες σε ειδική τελετή στις
ταν ο δήμαρχος Αθηναίων (δυ
κοινό στις 8.10. της μεγάλης
20.9.
στυχώς δεν κατάφερα να παρα
προσπάθειας του Συλλόγου Αρ
Η πρώτη διακρίθηκε για την
στιό). Η ασυνήθιστη προσωπι
χιτεκτόνων που δουλεύει εδώ
πολύχρονη συμμετοχή της στον
κότητα του Τ . Μάρθα, τουλά
και αρκετό καιρό, αθόρυβα αλ
σχεδιασμό της Καλαμάτας, μο
χιστον για όσους τον έζησαν α
λά σταθερά, τοποθετώντας τις
ναδικό παράδειγμα ελληνικής
πό κοντά, δεν ξεχνιέται εύκολα
βάσεις για ένα αρχείο Ν εοελλη
πόλης που κατόρθωσε να ξεπεούτε βρήκε συνεχιστές —για
νικής Αρχιτεκτονικής. Γ ι’ αυ
ράσει τις γνωστές αδράνειες και
αυτό ίσως και να ξεφεύγει από
τό το σκοπό συνεισεφεραν το
να μεταφέρει στην πράξη τις
κάθε επίσημη αποτίμηση. Π α
Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ (ε
προτάσεις μιας πολεοδομικής
ράλληλα είχε οργανωθεί έκθεση
πιστημονική στελέχωση ομάδας
μελέτης.
του ζωγραφικού του έργου στην
εργασίας) και η Γενική Γραμ
Η δεύτερη ομάδα (A . ΚαλΠινακοθήκη του Δήμου.
ματεία Έρευνας και Τεχνολο
λιγάς, Α. Π απαγεω ργίου,
Με την ευκαιρία της έκθεσης
γία ς (σ υ γχ ρ η μ α το δ ό τη σ η ).
Α. Ρωμανός) διακρίθηκε (ανά
φωτογραφιών από το ΜπάονΠαλιός ανεκπλήρωτος πόθος το
μεσα στις 10 που ξεχώρισαν α
χαους στο Γερμανικό Ινστιτού
να στηθεί ένα τέτοιο αρχείο, έρ
πό 200 συνολικά) για την μελέ
το στις αρχές Οκτωβρίου, ορ
χεται τώρα να πάρει σάρκα και
τη της για την μεσαιωνική πόλη
γανώθηκε από το περιοδικό
οστά, προσφέροντας ανυπολόγι
των Χανιών, άλλο ένα υπόδειγ
«Τεύχος» ένα διήμερο ομιλιών
στες υπηρεσίες σε ερευνητές ση
μα ευσυνείδητης πολεοδομικής
(1 και 2.10.) για την περίφημη
μερινούς και μελλοντικούς. Και
μελέτης σε μία χώρα που δεν
αυτή προπολεμική σχολή που
το πρώτο βήμα για την οργά
φημίζεται και τόσο για το υψη
ακόμα βρίσκει μιμητές, με έλνωση του αρχείου ήταν η απολό επίπεδο των επιδόσεών της
ληνες και ξένους ομιλητές και
γραφή ζώντων αρχιτεκτόνων,
στον τομέα.
μεγάλη προσέλευση κοινού. Αν
που αποφοίτησαν ώς το 1960.
Τιμητική επίσης διάκριση έ
τίστοιχα πολύς κόσμος μαζεύ
Στις 3.12. ο εκδοτικός οίκος
γινε στον Νίκο Βαλσαμάκη,
«Μέλισσα» συγκέντρωσε όλους
τηκε στο διήμερο με θέμα
που αναγορεύτηκε επίτιμος δι
τους εβδομήντα τόσους συγγρα
«Νέες χρήσεις σε παλιό κέλυδάκτορας της Πολυτεχνικής
φείς και συνεργάτες του οκτάτο
φος και οικισμούς» που οργά
Σχολής στο Αριστοτέλειο Πα νωσε το βαλκανικό τμήμα της
μου συλλογικού έργου «Ελλη
νεπιστήμιο στην Θεσσαλονίκη,
νική Παραδοσιακή Αρχιτεκτο
UIA στην Αθήνα (14 και
σε ειδική τελετή στις 18.11.,
νική», που ολοκληρώθηκε πρό
15.11) με 30 ξένους συνέδρους
σφατα ύστερα από 13 χρόνια
που συνοδεύτηκε με τρίωρη ομι
εκτός από πάμπολλους έλληνες
συνεχούς και συχνά σκληρής
λία του στους σπουδαστές την ε
που συνέπραξαν σε ένα εξαιρετι
προσπάθειας, μαζί με πολλούς
πομένη μέρα. Τ α εγκαίνια του
κά φορτωμένο πρόγραμμα, και

Α

92

φίλους και άλλους σχετικούς με
το θέμα, στην «Μεγάλη Βρετα
νία» για μία ιδιαίτερα συγκινη
τική γιορτή. Τον χαιρετισμό απηύθυνε πάλι ο δήμαρχος Αθη
ναίων, αντιδιαστέλλοντας τον
σοβαρό μόχθο του εκδότη Γ.
Ραγιά με τους πολυπληθείς αε
ριτζήδες
Τέλος στις 5.12. έγιναν τα
εγκαίνια της έκθεσης των συμ
μετοχών στον 2ο διαγωνισμό
Europan στο Πολιτιστικό Κέν
τρο του Δήμου Αθηναίων. Δ ι
καίωμα συμμετοχής είχαν νεα
ροί αρχιτέκτονες, έλληνες και
ξένοι, σε ελεύθερο ανταγωνι
σμό, και το θέμα (ανάπλαση ε
λεύθερων «κενών» χώρων στον
ιστό οικισμών στην Ελλάδα)
πρόσφερε μεγάλες ευκαιρίες για
πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις,
που καλά θα έκαναν να προσέ
ξουν όσοι «ώριμοι» και «πολύ
ξεροι» ασχολούνται με τέτοια
θέματα.
Κλείνω με μία αγανακτισμένη αντίδραση κατά αγνώστων:
επιτέλους τελείωσε η απαράδε
κτη δημοσίευση, με το σταγο
νόμετρο, στο «Ενημερω τικό
Δελτίο» του ΤΕΕ, των ομιλιών
από αρχιτέκτονες που οργανώ
θηκε την περασμένη... Άνοιξη
στο «Αθήναιον», με φωτογρα
φία του «εισηγητή», φωτογρα
φία του «ομιλητή» και «άποψη
της αίθουσας»!

Δ ημήτρης Φιλιππίδης

I Ο Y Σ I K Η

ΨΧΗΣΤΡΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ: ΣΥΝΕΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Τρίτη χρονιά
λειτουργίας μιας
ορχήστρας που
ξεκίνησε με πολλές
)ποσχέσεις —xat τις
κράτησε.
Μόλις προ διετίας η «Ορχή
ρα των Χρωμάτων» ήταν α,ά ένα νεοσύστατο συμφωνικό
νολο απαρτιζόμενο από ικαύζ μουσικούς, που έθετε «υ;|λούς στόχους». Μεταξύ άλύν σκοπός ήταν «οι εκτελέσεις
ç να αγγίζουν την ποιότητα
ιν ηχογραφήσεων των δίων, ώστε να προσελκύσει ξα■ στις αίθουσες το ευρύτερο
'··ινό που είχε απομακρυνθεί».
<F-H ορχήστρα τώρα διανύει
τρίτο χρόνο συμμετοχής της
na μουσικά δρώμενα του τόιμας. Έχει ήδη στο ενεργη■: ο της δύο πετυχημένους κυνυς συναυλιών, στους ο3.Üους φαίνεται να υλοποιήθηκατά μεγάλο ποσοστό οι
;·,ίγικές της προθέσεις.
Ρ51;:Χωρίς να επιχειρήσουμε κά
, ίρις συγκρίσεις με τα άλλα υ
,^οχοντα μουσικά σύνολα, θε
.,'ίούμε σκόπιμο να αναφερθού
[!*■;σε κάποια από τα προτερή
,:α που παρουσιάζουν οι εμ
w:
/ίσεις της.
•"„,ν ενός είναι η ηχητική
“ν,,Λγεια του συνόλου, αποτέλεμιας σοβαρής και υπεύθυ^ προετοιμασίας που με ευκο,ρι' αναγνωρίζεται. Είναι γνως εξάλλου ο μεγάλος αριθμ^ήτων «δοκιμών» που προηται κάθε εμφάνισης.
tfr'Kai ακόμα η ύπαρξη ενότηιί*1'1 ύφους στο πρόγραμμα των
δαυλιών. Έργα που η παρά,ί’Λ'ή τους δεν φαίνεται εύκαι
ρο κή (με γνώμονα την χρονική
jtf'iç διάρκεια) αλλά εξυπηρετεί
Χ
·#! αναγκες κάποιας «συνέy ας». Στοιχείο που οπωσδήjifp·'* δίνει ένα χαρακτηριστικό
y γμα των συναυλιών της.
τρίτος κύκλος ξεκίνησε
J ‘, 23.10 με ένα ιδιαίτερων α)ί1Γ

ξιώσεων πρόγραμμα. «Τέσσε
ρις κύκλοι τραγουδιών» των / r.
\ h u n n , Κ.

Μa f i n e r , (>.

M e h la

και H Hinten και με ερμηνευ
τές τους Σπ. Σακκά, Μ. Κρίλοβιτς, Α. Κοντογεωργίου και
"//. \rmstrong.
Ενας τρίτος κύκλος συναυ
λιών με μια ορχήστρα πολυ
πληθέστερη που τόσο η πρώτη
της εμφάνιση, όσο και το πρό

γραμμα που έχει εξαγγείλει
δείχνουν πως η πορεία της θα
είναι αντάξια του μικρού αλλά
ουσιαστικού της παρελθόντος.
Και σ’ αυτόν τον κύκλο δε
σπόζουν οι συναυλίες - αφιερώ
ματα.
«Αφιέρωμα στον Λόρκα», με
έργα σε ποίησή του, «Μουσική
για τον κινηματογράφο με προ
βολές», «Αφιέρωμα στην Σ ύγ

χρονη Σουηδική μουσική». Ανάμεσά τους μία συναυλία εξ ο
λοκλήρου με έργα ελλήνων συν
θετών (αφού οι κρατικές μας
ορχήστρες κατ’ επανάληψη
τους αγνοούν) όπως και σε ε
κτελέσεις έργων νεότερων ελ
λήνων συνθετών.

Ν. Μητρόπουλος

ΤΕΛΕΙΩΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΣΤΥΛ
( ι ί STA V M A H L E R

Συμφωνία λρ. .’>. σε ντο δίεση ελασσόνα.
1 » P ierre B oulez διευθύνει την Συμφωνική
<,Ρχή®τρ« τον BBC. «Ζωντανή» ηχογράφηση
χπο συναυλία του I'M»}}.
( D

N U O V A E R A - 2326

I «> «τελείως καινούριο στυλ» — όπως χαρα
κτηριστικά αναφέρει σε επιστολή του ο Μάλερ
για την 5η του Συμφωνία (σε σχέση με τις
προηγούμενες τέσσερις)— φαίνεται να αναφέρεται και ο H ou le:, με την ερμηνεία του. Ιδιαί
τερα σ’ εκείνα τα μέρη της συμφωνίας αυτής
που εύκολα παγιδεύονται σε εικονογραφικές και
λυρικές αμετροέπειες — όπως είναι το Ιο και 4ο
μέρος. Στο πρώτο («Πένθιμο εμβατήριο — Σε
μετρημένο βήμα, αυστηρά όπως ένα K o n 
d u k t »— σ.σ.: νεκρική πομπή) έχουμε την αί
σθηση ότι επιλέγει ένα υπερβολικά αργό t e m p o
(διάρκεια 1ου μέρους 14.04', ενδεικτικά παρα
θέτουμε χρόνους άλλων εκτελέσεων: Μητρό
πουλος — Φιλαρμονική Νέας Τόρκης 12.38',
! Intim k l /ν λ oncergehou Ork est Amsterdam — 1 2 .1 5 , Mehta, (Los Angeles Philarmonic O r
ncstra — 11.16'). Μια προσεκτική όμως μελέτη πείθει ότι πρόκειται μάλλον για μια διαστολή
της συνολικής φόρμας.
Τα μελωδικά - οριζόντια στοιχεία αποδομούνται. Ό ,τ ι τα στηρίζει προτάσσεται. Οι διαφω
νίες προβάλλονται όχι με δυναμική διαφοροποίηση αλλά με κατάλληλη άρθρωση. Η πολύπλοκη
ενορχήστρωση αποκτά μοναδική διαφάνεια. Το όλο προκαλεί ενάργεια και περισυλλογή, αποτρέποντας τον ακροατή από ταύτιση με μεγαλόστομες εκκλήσεις. Η επιλογή του B o u le z για ένα
τέτοιας διάστασης κτίσιμο του πρώτου μέρους επαληθεύεται με παράδοξο τρόπο στο 4ο μέρος της
Συμφωνίας A d a g i e t i o . S e i n la n g s a m (πολύ αργά). Εκεί ακριβώς που θα περίμενε κανείς ένα
•αργό τέμπο» στο πιο «διάσημο κομμάτι» του Μάλερ (γνωστό από τον «Θάνατο στην Βενετία»
αλλά και από διαφημίσεις), ο B o u le z μας εκπλήσσει: ευέλικτη μελωδική γραμμή, σύντομα «πε
ράσματα», συμπύκνωση της φόρμας, ποτέ όμως απλοϊκότητα: η πρόταξη των δομικών στοι
χείων που «συνοδεύουν» παραπέμπει σε ό,τι εξωμουσικά θα χαρακτηριζόταν με έννοιες όπως
διακριτικότητα, λιτότητα ύφους. Μακριά από κάθε έννοια εκποίησης σε «ποτ - πουρί». Πρόκει
ται για μια εκτέλεση που τεκμηριώνει με καίριο τρόπο την συγγένεια του Μάλερ με την 2η Σχο/.ή της Βιέννης.
Η ηχογράφηση είναι «ζωντανή» από συναυλία του 1968, με όλα τα προτερήματα του liv e .
( Η γνωστοί ήχοι του κοινού που συχνά παραπέμπουν περισσότερο στην έννοια του χώρου απ’ ό
σο οι τεχνολογικά προηγμένες ψηφιακές ηχοληψίες σε στούντιο, τα επίσης γνωστά «φάλτσα»
και καθόλου λιγότερο η αίσθηση (;) ότι τα ορχηστρικά nu η πραγματοποιούνται στον χώρο της
συναυλίαν και όχι στην κονσόλα.
Θ εμις Μ α γ κ ρ ιώ τ η ς
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ΚΕΙΜΕΝΑ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ:
Θεσμοί, ιδεολογία
και π ολιτική στο Μεσοπόλε·
μο

Ii

• Ν. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ
• Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
•Τ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
• ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
• Θ. ΒΕΡΕΜΗΣ
•Θ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
• Η. ΗΛΙΟΥ
• Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ
• Γ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
• Γ. ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ
• Γ. ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ
• Δ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
• Ν. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
• X. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
• Π. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
•ΑΛ. ΡΗΓΟΣ
•ΧΡ. ΡΟΖΑΚΗΣ
• Κ. ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
•ΑΛ. ΣΒΩΛΟΣ
•ΑΝ. ΤΑΧΟΣ
Από

τον

«Λευκό γάμο»

του I . Ι’ουζέβιτς. στο (-)έατρο Κάβα

EKlC Œ E

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

□ □ □ Το Θέατρο Τέχνης ανε
βάζει τον «Γάμο» του Β. Γκομπρόβιτς σε μετάφραση Κ. Σκαλιώρα και σκηνοθεσία Γ. Λαζάνη. Το τρίτο και πιθανόν σημαν
τικότερο έργο του πολίτικου συγ
γραφέα, γραμμένο στην Αργεντι
νή αμέσως μετά τον πόλεμο.
□ Π □ «Οι δούλες» του Ζαν Ζενέ
από την Νέα Σκηνή του Εθνικού
Θεάτρου σε μετάφραση Ο. Ελύτη
και σκηνοθεσία Κ. Δαμάτη. Επί

σκηνής συγκρούονται μέχρι; ι
σχάτων οι Α. Βαλάκου, Β. Ζαβι
τσιάνου και Κ. Χέλμη.
□ □ ϋΤ η ν Παρασκευή, 13.12. τ
Θέατρο των Καιρών παρουσιάζι
τον «Λευκό Γάμο» του Πολωνο
ποιητή και διηγηματογράφο
Ταντέους Ρουζέβιτς σε μετάφρα
ση και σκηνοθεσία Ε. Βασιλιχιώ
τη. Ένα τολμηρό έργο που φέρνε
την άνθρωπο αντιμέτωπο με τ
τέλος μιας εποχής και το ξεκίνη
μα μιας καινούριας.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΕΛΛΗ ΣΚΟΠΕΤΕΑ:
ΤΟ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ»
ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ
Ό ψ εις του εθνικού προβλήματος
στην Ελλάδα (1830-1880)
Π οιες είναι οι αντιλήψεις για το ελλη νικ ό έθνος και τον
προορισμό του;
Αυτό είναι το καίριο ερώτημα που θέτει και ερευνά η ιστο
ρικός Έ λ λ η Σκοπετέα. Βιβλίο ιστορικό όσο και ιδεολογι
κό, που είναι χρήσιμο για την κατανόηση του νεοελληνι
κού βίου, έως και της σημερινής συγκυρίας.
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L'ΠΠ Έως τις 4.1.92 λειτουρ
γεί στην αίθουσα τέχνης «Κρεωνίδης» η νέα έκθεση ζωγραφικής
του Ανδρέα Τσιρογιάννη. Επί
σης, οι προσωπικές δημιουργίες
της Stella B ro m h e a d «Αυθεντικά
κοσμήματα από τις φυλές της Αι
θιοπίας».
1Γ1□ Η ανακύκλωση του καμμένου δάσους και η επαναφορά
της μνήμης, είναι τα υλικά στα
έργα που παρουσιάζει η Λήδα Πα
πακωνσταντίνου στο Κέντρο
Σύγχρονης Τέχνης, Ιλεάνα Τούντα ώς τις 14 Ιανουάριου.
: ΓΙΠ Στις 16.12. εγκαινιάζε
ται στην αίθουσα Τέχνης Αένα
όν, η πρώτη ατομική έκθεση της
Μαρίας Δουκάκη με τίτλο «Ζω-

γραφική σε Μουσικό Χώρο»
Διάρκεια έως τις 31.12.
ι.Ί Π □ Έως τις 20.12 λειτουργι
έκθεση με φωτογραφίες, προσα
πικά αντικείμενα και σπάνια χει
ρόγραφα του Αλέξανδρου Παπα
διαμάντη στην Ελληνοαμεριχο
νική Ένωση.
□ □ □ Στο Πνευματικό Κέντρ
του Δήμου Αθηναίων, τα εγχα
νια έκθεσης κοσμήματος · μιχρ<
γλυπτικής της Όλγας Παπαλ<
πόύλου στις 17.12. έως τις 31.11
! ■□ Π Άρχισε και συνεχίζετε
έως τις 7.1.92, η έκθεση του Αλί
ξη Κυριτσόπουλου στο Καλλιχι
χνικό Πνευματικό Κέντρο QPj
με τίτλο «έργα μεγάλων διαστι
σεων σε φιλικό πειβάλλον».

\1< )> ΣΙ Κ H

□ □ □ Δύο καυτές νύχτες που θα
μας κάνουν να ξεχάσουμε τον παγερό αθηναϊκό χειμώνα υπόσχεται το συγκρότημα του μεγάλου
B o b Xtarley στην τωρινή του σύν-

tHe *'ai/er> band- Σ™ ανέβα

ΤΤΚ θερμοκρασίας θα συμ
β«λλουν οι γνωστοί δικοί μας Ττα
c"·
πικ-απ, το THC sound sy
s‘em- Σήμερα και αύριο, στο Ρο
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Υπολογισμένη αναβολή
Ωραία π ου β γ α ί ν ε ι τ ο π λ ο ί ο α π ’ τ ο λ ι μ ά ν ι . Ρ ό δ ιν ο ς ο κ α π ν ό ς του
μες στη χ ρ υ σ ό σ κ ο ν η τ ο υ δ ε ι λ ι ν ο ύ . Λ ο ι π ό ν ,
όσες φ ο ρ ές κ ι α ν σ ε α ρ ν ή θ η κ α ν ή κ ι α ν α ρ ν ή θ η κ ε ς ,
ένα ά σ π ρ ο σ π ί τ ι π ά ν ω σ τ ο λ ό φ ο ζ η τ ά ε ι τ η μ α τ ι ά σ ο υ ,
|ένα παιδί β ρ έ χ ε ι τ α π ό δ ι α τ ο υ σ τ η θ ά λ α σ σ α χ α μ ο γ ε λ ώ ν τ α ς ,
ένα πουλί τ η ν ύ χ τ α τ ρ α γ ο υ δ ά ε ι κ α ι γ ι α σ έ ν α .
\οιπ όν, α ς α ν α β ά λ ο υ μ ε κ α ι π ά λ ι * α ς ε ν θ ρ ο ν ί σ ο υ μ ε

χυτή τ η

μ ικ ρ ή π ε τ α λ ο ύ δ α σ τ ο ρ α γ ισ μ έ ν ο τ ζ ά μ ι .
Κ α ρ λ ό β α σ ι. 2 9 VI 8 7

'ιαννης Ρίτσος, ,ίρ γ α . π ο λ ύ α ρ γ ά μ έ υ α ατ?ι ν ύ χ τα

Μ. Κέδρος). Αθήνα 1991.

;:;,Ητέχνη της αμεσότητας

Σ π ύ ρ ο ς Κ α τ σ ίμ η ς ,
Ο ν ά ρ κ ισ σ ο ς .

Θράκη και μάλιστα στην
«δύσκολη» Κομοτηνή:
εκεί βρίσκεις ακόμη
ανθρώπους που
προσπαθούν και
φτιάχνουν, με την κάθε
μέρα τους, τον πολιτισμό
τους και την ζωή τους. Το
Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου Κομοτηνής
οργάνωσε τριήμερο
Περιφερειακό Συνέδριο
(29, 30/11 και 1/12/91)
με θέμα «Γυναίκα και
Λογοτεχνία» —ζήτημα
που συνήθως θέτει
περισσότερα ερωτήματα,
παρά βρίσκει απαντήσεις.
Ωστόσο, στην πόλη αυτή,
με ανθρώπους που
γνωρίζουν στο πετσί τους
τα προβλήματα των
μειονοτήτων, η γυναικεία
«μειονότητα» έλαμψε με
την συμβολή της αλλά και
την οργανωτική της
επάρκεια: Κατερίνα
Αγγελάκη - Ρουκ, Νίκη
Αϊντενάιερ, Νένη
Ευθυμιάδη, Ξανθή
Κατσαρή, Ελένη
Λιανοπούλου, Χρύσα
Μανωλιά, Μαρία Μικέ,
Παυλίνα Παμπούδη,
Αθηνά Παπαδάκη, Ρουθ
Πάρκιν - Γουνελά,
Ελισσάβετ Σακελλαρίδου,
Άντεια Φραντζή. Και από
κοντά, ορισμένοι που
αγαπούν (!) τις γυναίκες:
Ξενοφών Κοκόλης,
Χριστόφορος Μιλιώνης,
Παναγιώτης Μουλλάς,
Γεώργιος Παπαδριέλης.

(Ε κ δ . Ν ε φ έ λ η ).
ί

Α θήνα

1990

Μ

Φωνή χαμηλή, αυθεντική προ,;;,’';ωπική στάση, έλλειψη επιτήδευ
σης: αυτά είναι τα χαρακτηριστι
κ ά που κάνουν την συλλογή του
,lf' .πϋρου Κατσίμη να συγκρατεί το
^νδιαφέρον του αποδέκτη ώς το
^#:έρας της ανάγνωσης. Δεν λέω ότο βιβλίο διαθέτει κάποια ιδιαίΐ'ΐν,ερη ένταση, ούτε ότι οι στίχοι του
δημιουργού μας καθηλώνουν με
■'f/ ψ φόρμα ή με την θεματική τους
Πρωτοτυπία. Υπάρχουν, όμως,
'‘^'/νησιότητα και αγωγή λόγου - α^,ίήτές που δεν πρέπει να παραβλέ
π ο υ μ ε . Οι κοινοί τόποι και ο υπέρ^Γαρος συναισθηματισμός, που διαι^ Λίνουμε σε αρκετα σημεία, αντιw^ταθμίζονται
r *από έναν αφτιασίδω
vvl
λυρισμό, εγγενή στην στάση
ΙΓ

Ιστορία τον Βόρειον
Ελληνισμόν. Θράκη (εκδ.

και στην γλώσσα του Κατσίμη. Η
μοναξιά, ο θάνατος ή οι αναμνή
σεις που παραπέμπουν σε ένα σπαταλημένο παρελθόν, αποτελούν υ
λικό το οποίο εύκολα προσφέρεται
στην αισθηματολογία και στην α
μετροέπεια. «Ο νάρκισσος» παρα
μένει στο κέντρο αυτών των θεμά
των χωρίς να παρασύρεται στην
μεγαλοστομία που κατά κανόνα
τα συνοδεύει: λιτές εικόνες και ένα
πειστικό ύφος εξομολόγησης δια
σώζουν τον εμπνευστή του από την
κακοτοπιά και τον φιλοδωρούν με
ένα προνόμιο «αλήθειας», που α
ποτελεί και το σημαντικότερο κέρ
δος του. Ξέρω ότι η λέξη προκαλεί
αρνητικούς συνειρμούς και ακόμη
ότι μπορεί να καταστεί αμέσως ύ

ποπτη από πολλές απόψεις. Ωστό
σο, σε περιπτώσεις όπως του Κα
τσίμη συνιστά όντως το πιο βασικό
κριτήριο.

Θέλω να πω το εξής: βιβλία
σαν τον «Νάρκισσο» δενκρίνονται
επί τη βάσει της παραστατικής
τους δύναμης ή της επινοητικής
τους ισχύος, αλλά εν τω μέτρω
της ειλικρίνειας των προθέσεων
του δημιουργού. Σε αντίστοιχα
παραδείγματα, προσωπικά δεν α 
ναζητώ την τεχνουργία, αλλά την
αμεσότητα. Και ως προς αυτό ο
Κατσίμης έχει πράγματι κάτι να
δείξει.
Β α γ γ έ λ η ς Χ α τ ζ η β α σ ιλ ε ίο υ

Αδελφών Κυριακίδη),
Θεσσαλονίκη 1990 του
Κωνσταντίνου Α.
Βακαλόπουλου.
Και Πνοές του Ισμαήλ
Εμρέ (εισαγωγή μετάφραση - σχόλια:
ΙΙυλύμνια Αθανασιάδη,
εκδ. Δόμος), Αθήνα
1991.

Λυγου χάριν, φυσικά!
Μ ία εξαιρετική εκθεση
είναι το βιβλίο της
Μαριάννας Κορόμηλά, Οι
Έλληνες στη Μαύρη
Θαλασσα. Από την εποχτ)
τον χαλκού ώς τις αρχές
τον 20ού αιώνα (εκδ.
I Ιολιτιστικής Εταιρείας
«ΙΙανόραμα»), Αθήνα
1991. Εδώ
προβληματίζεται ο

95

χαρτοκόπτης: va
αναφωνήσει για τυ θαύμα
της φυλής ή για to θαύμα
της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας;
Ναντια Βαλαβάνη, Τέλος
εποχής (εκδ.
Καστανιώτη), Αθήνα
1991 : «Δεν τα κατάφερα
να κοιμηθώ καθόλου
•ιπε η γριά μάνα. Μόλις
πηγαίνω να τον πάρω
με ξυπνούσαν τα όνειρα»,
ιϋυπνω, λοιπον, κι εγω
και συνεχίζω να
ονειρεύομαι πως κάποτε
θα γράφονται καλύτερα
ποιήματα. Προς το παρόν
ας αρκεστώ στην 3η
έκδοση (συμπληρωμένη ή
επαυξημένη;) του Μάριο
Βίττι, Ιδεολογική
λειτουργία της ελληνικής
ηθογραφίας (εκδ.

Κέδρος), Αθήνα 1991.
Ομως, το πνεύμα μου
(αλήθεια τι «πνεύμα»
μπορεί να έχει ένας
χαρτοκόπτης;), το
παραδΐδω σε
αναγνώσματα, όπως το
δίτομο έργο του Robert
Pashley, Ταξίδια στην
Κρήτη, που κυκλοφόρησε

πρόσφατα από τις εκδόσεις
της Βικελαίας Βιβλιοθήκης
(Ηράκλειο 1991), σε
μετάφραση και επιμέλεια
της Δάφνης Γ. Γόντικα.
Έξοχη έκδοση!
Παρισινά καμώματα;
μεγάλωσε η ζήτηση των
Νέων Ελληνικών στην
Γαλλία; Ο,τι κι αν
συμβαίνει, το βέβαιο είναι
πως η φίλη μου η Σόνια
αποτύπωσε το μήνυμα της
φωτογραφίας στους
δρόμους (για την ακρίβεια
στους σωλήνες...) εν
Παρισίοις, και μάλιστα
λίαν προσφάτους.

%

Η συνέπεια
του επινοημένου
κόσμου
Σ π ύ ρ ο ς Π λ α σ κ ο β ίτ η ς
Η κ υ ρ ία τ η ς β ε τ ρ ί ν α ς

(εκδ. Κέδρος), Αθήνα 1990
Υπόκεινται και οι μυθιστορημα
τικοί ήρωες στη φθορά του χρό
νου. Με τη διαφορά ότι δεν γερ
νούν από έτους εις έτος αλλά από
βιβλίο σε βιβλίο: γ ι’αυτό και η η
λικία τους μπορεί να ορίζεται αυ
θαίρετα, κατά τις ανάγκες του μύ
θου και της πλοκής. Ο συγγραφέ
ας δεν είναι ιστοριογράφος και ο
φείλει να δείχνει τη συνέπειά του
μόνον σε ό,τι αφορά στις εσωτερι
κές σχέσεις του κόσμου τον οποίο
εκάστοτε επινοεί. Έτσι λοιπόν και
με την Αγγελίνα της «Πόλης»
(1979). Ο Σπύρος Πλασκοβίτης
θέλησε — και κανένας δεν μπορεί
να τον μεμφθεί στην απόφασή
του— να της χαρίσει χρόνια —να
την κρατήσει ακμαία ως τις ημέ
ρες μας και να την κάνει να ζήσει
μια καινούργια περιπέτεια, στην
ώριμη, όχι όμως και ύστατη, ό
πως θα επέβαλλε η τήρηση του η
μερολογίου, φάση του βίου της. Η
Αγγελίνα μεγάλωσε, το σώμα και
τα μάτια που έβαλαν κάποτε στα
αίματα μία ολόκληρη πολιτεία
θάμπωσαν, αλλά η φλόγα της ψυ
χής, το ένστικτο για την υπερά
σπιση —και ακόμα περισσότερο:
για την εφαρμογή— μιας ηδονι
κή? αρχής της ηθικής δεν υποχώ
ρησε. Ο παπα-Καρμπόνης της
«Πόλης» οδηγήθηκε στην κατα
στροφή, αλλά ο Ντίνος Χαιρέτης
της «Κυρίας της βιτρίνας» θα φα
νεί πιο ισχυρός: δεν θα γίνει υπο
χείριο των δυνάμεων που αφάνι
σαν τον πρώτο έρωτα της Αγγελί
να ς (δυνάμεις οι οποίες με διαφο
ρετικά ονόματα επιβιώνουν ώς σή
μερα) και την δωδεκάτη έστω ώ 
ρα θα κατορθώσει να διασώσει ένα
αυθεντικό στοιχείο από την κατά
τα άλλα σπαταλημένη ζωή του:
θα ταιριάζει με την γοητευτική κυ
ρία και θα μείνει για πάντα μαζί
της. Γύρω απο το ζευγάρι θα κα-

ταρρεύσει το σύμπαν: οι διεφθαρ
μένοι πολιτικοί, ot κερδοσκόποι
της μιας ημέρας, οι εξτρεμιστές
της Αριστεράς, οι μαφιόζοι της
Μεσογείου. Θα καταρρεύσουν;
Οχι ακριβώς. Ο κόσμος τους θα
αποκαλυφθεί για λίγο — όσο το ε
πιτρέπει η ένταση που δημιουργείται στην σχέση μεταξύ Ντίνου και
Αγγελίνας (που σιγά-σιγά αποδεικνύονται ηθικοί ήρωες ολκής)
—και εν συνεχεία θα επιστρέφει
αθόρυβα στην μακάρια παρακμή
του. Αν εξαιρέσουμε την κάπως
φωτογραφική απεικόνιση της σύγ
χρονης πολιτικής πραγματικότη
τας (από την οποία δεν εξαιρείται
και η μυθιστορηματική προσωπι
κότητα του Χαιρέτη), ο τόπος της
δράσης στο τελευταίο βιβλίο του
Σπ. Πλασκοβίτη είναι αληθινά —
και το κυριότερο: πειστικά ζοφε
ρός. Πιο πειστικοί, ωστόσο, είναι
οι άνθρωποί του: πάνω α π ’όλους
η ίδια η Αγγελίνα — συμπυκνω
μένη ουσία πείρας και δύναμης* α 
κόμη ο σκοτεινός Νικίας Ζαβόλης* τέλος, η δραματική — ευτυ
χώ ς χωρίς έντονα χρώματα σκιαγραφημένη— Πωλέτα, στον ρόλο
της μιγάδος «πεταλουδίτσας».
Δεν είναι και λίγα.

Βαγγέλης Χατζηβασιλείου

Η διπλή
υπόσταση
του χρόνου
Έλενα Χουζούρη
Η συντέλεια του χρόνου.
(Εκδ. «Ρόπτρου»)
Αθήνα, 1990
Με το τελευταίο — τέταρτο κα
τά σειρά— βιβλίο της η Έλενα
Χουζούρη δίνει έναν μικρό αλλά
ώριμο καρπό. Τα ποιήματά της υπακούουν σε κοινή και σταθερή θε
ματική, ενώ η γλώσσα που τα υ
ποστηρίζει είναι δραστική και κα
τάλληλα οργανωμένη. Και επειδή
όλα αυτά φαίνονται κάπως αφηρημένα, σπεύδω να εξηγήσω τι εν
νοώ.
Ο χρόνος για τον οποίο γίνεται

λόγος στον τίτλο και στα περισι
τέρα κομμάτια της συλλογής I
έχει φιλοσοφική ή μεταφυσική c
μασία. Εικονογραφεί, αν μπθ|
να το πω έτσι, την καθημερινή
γωνία της ύπαρξης, με ιδιαιτέρ
τονισμένο το ερωτικό στοιχεί
« Έ ρω τας σκληρός / χάρτινες ρ
ρες διεκδικεί / τα σώματά τ
τρίμματα / μάρμαρο αγγίζον\
Φεύγουν. / Έρωτας δίκοπος
σκούρες φλέβες κατοικεί / τιν
ζεται αίμα πέτρινο / Μαχα>
κόβει. / Φεύγει». Διατυπωμέ^
πάντοτε στο τρίτο ενικό πρόσω
της αντικειμενικής αφήγησ
— μια γραμματική περσόνα τ
ποιητικού εγώ— οι πράξεις της
ρωϊδας καταλήγουν κάθε φορά σ
ίδιο σημείο: συντριβή προ των τ
ριορισμών που θέτει η θνησιγεν
— δίκην εγκαταλελειμμένου κι
μητηρίου— πραγματικότητα x
δυσπραγία (αν όχι ακύρωση) τ
ατομικής αναζήτησης.
Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο
χρόνος αποκτά διπλή υπόσταο
σε ό,τι αφορά το άτομο (τις εμπ
ρίες και την στάση του ποιητικ
υποκειμένου) ενεργεί παραλυτικ
τινάζοντας στον αέρα τα ψυχι;
του αποθέματα —το αείρροο το
τίζεται με την διάβρωση και τ
απορρύθμιση. Σε ό,τι αφορά τ
κόσμο (τις αξίες και την κατάστ
ση του περιβάλλοντος) ακινηι
ποιείται, εγκλωβίζοντας στο εσ
τερικό του οποιαδήποτε δήμιοι
γική δύναμη: «Αγωνιάς / κοιτ
ζεις από το παράθυρο. / Βρο;
ρός ο Χ ρόνος/ Δεν απαντά
Και αλλού: «Ρευστοποιείται.
Υγρά ταξίδια επινοεί / θάλασ
την ώρα της σφαγής / Καθώς
λιεύονται κολυμβητές νεκροί
στο τέλος του καλοκαιριού.
Ρευστοποιείται». Η πρόταση
ρήμα και το ουσιαστικό - εικόν
ενταγμένα σε μία ασθματική ας
γηση, προφυλάσσουν την Χουζ(
ρη από τον συναισθηματισμό >
την βοηθούν στο πιο σημαντυ
στην εξασφάλιση της συγκινησι
κής συμμετοχής του αποδέκτη.

Β α γ γ έ λ η ς Χ α τ ζ η β α σ ιλ ε ί

Βυζαντινό
τουρκικά
Αλέξης Γ.Κ. Σαββίδης
Σελίδες από την Βαλκανική
Αντίδραση στην Οθωμανική
Επέκταση κατά τους 14ο και
15ο αιώνες
εκδ. «Ηρόδοτος», Α θήνα 1991

Βυζαντινοτουρκικά
Μελετήματα
εκδ. «Ηρόδοτος», Αθήνα 1991
Στο πρώτο βιβλίο ο* Σαββίδης
αναφέρεται στα κινήματα αντίστα
σης που αναπτύχθηκαν κατά της
Οθωμανικής επέκτασης, πριν την
τελική πτώση της Κωνσταντινού
πολης στον Μόριά, την Τραπεζούντα, την Βουλγαρία, την Βλα,. χία και την Αλβανία. Σε αυτούς,
αναδείχτηκαν οι ηγετικές προσω
πικότητες του Ιωάννη Σισμάν από
μεριά των Βουλγάρων, του Ιωάν
νη Ουγγλέση των Σέρβων, του
: Ιωάννη Ουνυάδη των Ούγγρων
:Γ και του Γεωργίου Καστριωτη
& (Σκερκέμπεη) των Αλβανών.
'■: Μετά την πτώση του Βυζαντίου αΐ'"· ναπτύσσονται και στον ελλαδικό
- - χώρο επαναστατικά κινήματα κα
ί: τά του κατακτητή το πρώτο και
ι; σπουδαιότερο από τα οποία θεωρείτατ του Μόριά υπό τον Κλαδά.
Η ιστορική μελέτη, στηριγμένη
- : σε πλήθος πηγών και με την επι
μέλεια που διακρίνει πάντα τους ερευνητές του Κέντρου Βυζαντινών
1ΐ; ,· Σπουδών του Εθνικού Ιδρύματος
y Ερευνών, περιστρέφεται γύρω από
τις προσωπικότητες αυτές.
ιβ
Το δεύτερο βιβλίο αποτελεί α 
νατύπωση άρθρων του συγγραφέα
της περιόδου 1981-1990 που καλύπτουν χρονολογικά την εποχή
11111 από τον 11ο έως τον 16ο αιώνα.
°
Διαπραγματεύονται ποικιλία θεμάτων, κυρίως τις σχέσεις του Βυβ"'^ ζαντίου με τα τουρκόφωνα φύλα
y: της Βαλκανικής, με τους Σελτζούβ !ι κους Τούρκους της Μεσοποταμίας
•β και της Μικράς Ασίας και τους 0 β
θωμανούς.
Από τα 18 άρθρα, 11 είναι στα
ελληνικά και 7 στα αγγλικά. Σο-

βαρές μελέτες για σοβαρούς προ
βληματισμούς και σκέψεις.

ταξή της. Δεν το έκανε και πιθα
νόν δεν χρειαζόταν να το κάνει.

Βασίλης Καπετανγιάννης

Θα αρκούσε να εκμεταλλευτεί
τους όρους που ο ίδιος ξεχωρίζει
(«νέοι», ’ «γενιά», «πρωτοπο
ρία») και να εφαρμόσει προς μιαν
ορισμένη κατεύθυνση την θεωρία
της «πρόσληψης» που επικαλείται
στο εναρκτήριο κεφάλαιο του βι
βλίου του. Παράδειγμα: τι κοινό
επεδίωκαν να διαμορφώσουν οι
πεζογράφοι του ’30; Τι σχέση εί
χε αυτή η επιδίωξή τους με την αι
σθητική ιδεολογία της ελληνικό
τητας; Πώς αντιλαμβάνονταν τα
μέσα που χρησιμοποιούσαν για να
επιτύχουν τους στόχους τους; Πιστεύω οτι απορίες τέτοιου τύπου
δεν είναι σχολαστικές. Τις πρόκα λεί, άλλωστε — ευχάριστα— ο ε
ρευνητής από τις πρώτες κιόλας α
ράδες του ποιήματος του. Το πρό
βλημα είναι ότι παραμένουν ανι
κανοποίητες και μετά την ολοκλή
ρωση της ανάγνωσής του.

Αναπάντητες
ερωτήσεις
Φώτης Δημητρακόπουλος
Η πρωτοποριακή κίνηση του
’30 και το μυθιστόρημα
(εκδ. Καστανιώτης),
Αθήνα 1990.
Η ιδέα από την οποία ξεκινάει
το βιβλίο είναι ερεθιστική. Ο συγ
γραφέας θέτει ένα φιλολογικό ε
ρώτημα, που δεν μυρίζει καθόλου
φιλολογία. Τι σκέφτονταν οι μυθιστοριογράφοι και οι κριτικοί του
’30 για την γενιά τους και, το κυριότερο, πώς προσδιόρισαν το νεωτερικό τους πρόγραμμα σε σχέση
με τις διαθέσεις, τις απαιτήσεις
και την συγκρότηση του κοινού
της εποχής; Τα κείμενα — κριτι
κές, άρθρα και διακηρύξεις, που
δημοσιεύτηκαν στα πιο αντιπρο
σωπευτικά έντυπα της περιόδου—
αποτελούν, χωρίς αμφιβολία, α
διάψευστο τεκμήριο και προσφέρονται ως το πλέον κατάλληλο υ
λικό για να δοθούν εμπεριστατω
μένες απαντήσεις και για να δια
τυπωθούν συστηματικές απόψεις.
Ο Φώτης Δημητρακόπουλος τα
καταφέρνει καλά με το πρώτο
σκέλος, αλλά χάνει το παιχνίδι
στο δεύτερο, που είναι —νομί
ζω— και το κυρίως ζητούμενο.
Συγκεντρώνει και συνδυάζει με
εύστοχο τρόπο τις μαρτυρίες που
απαιτεί το θέμα του, δεν κατορ
θώνει, όμως, να συνδέσει τα στοι
χεία τα οποία παραθέτει με μια
συγκεκριμένη ερμηνευτική γραμ
μή. Αποτέλεσμα: τα κείμενα μέ
νουν άφωνα και αποδεικνύονται
εντέλει ανίκανα να μας μιλήσουν
επί της ουσίας. Το πράγμα θα ή
ταν διαφορετικό, αν ο Φ. Δημη
τρακόπουλος παρουσίαζε απλώς
μια ανθολογία, διευκρινίζοντας
στην εισαγωγή τους λόγους οι ο
ποίοι τον παρακίνησαν στην σύν

Βαγγέλης Χατζηβασιλείου
ΒΙΒΛΙΑ · ΒΙΒΛΙΑ ·
ΒΙΒΛΙΑ · ΒΙΒΛΙΑ ·
ΒΙΒΛΙΑ
Μιχάλης Π. Δελησάβ,Ρας, Η Αντιγόνη τον Μα
ραθώνα και άλλα διηγή
ματα (εκδ. Διογένης), Α
θήνα 1991
Λ. 1. Λιβέρη, Η αστική
δημοκρατία — η μεγαλύ
τερη απάτη της ιστορίας
(εκδ. Νέοι Καιοοί), Αθήνα
1991

Σόνια ΓΙυλόρωφ - Σωτηρούδη, Τα χρόνια τον
δράκον. Θεσσαλονίκη
1991
Γρηγόρης Χρ. Σολω
μός, Κοινωνική Ασφάλιση
από την κρίση στον ενιαίο
φορέα (εκδ. Νέα Σύνορα A. Α. Λιβάνη), Αθήνα
1991
1. Πανεθυμητάκης, Ελ
ληνική Βιομηχανία. Κλα
δικοί πολλαπλασιαστές
κοινωνικής λογιστικέις και
δικτνωτή ανάλυση για το
ετυς 1975 (εκδ. Guten
berg), Αθήνα 1991
Γεράσιμος Μαρκαντωνάτος, Εισαγωγέι στην Ιτ
τική Τραγωδία (εκδ.
Gutenberg), Αθήνα 1991

;
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Ρωτώ για τις
Νεοελληνικές Σπουδές στα
ημέτερα πανεπιστήμια και
εις την ξένην. Θέλω
πληροφορίες. Ποιοι,
λοιπόν, ασχολούνται τώρα
πια με τα Νέα Ελληνικά
και γιατί; Οι απαντήσεις
σας να αποστέλλονται
«προς χαρτοκόπτην,
περιοδικό ΑΝΤΙ».
Σοβαρομιλώ, όπως θα
έλεγε και φίλος πατριώτης
απ’ την Κύπρο!
Τελευταία συνέντευξη του
Νίκου Καρούζου,
τελευταίο ποίημα του
Νίκου Καρούζου: Η
μικρή, καλαίσθητη
έκδοση, Νίκος Καρονζος,
η τελευταία συνέντευξη
στον Κωνσταντίνο
Θέμελη, (εκδ. Ύψιλον,
1991), δίνει με ισόρροπο
τρόπο το πρόσωπο και το
έργο. «Έτσι λοιπόν, αν
είσαι θεατής —έστω και
ένθερμος— της ζωής,
βγαίνεις από την
ιυναισθηματική διαλεκτική
της θλίψης και της χαράς,
της ευτυχίας και της
δυστυχίας, κ.λπ.- είμαι
μακριά απ’ αυτά τα
πράγματα...», έλεγε στις
26 Οκτωβρίου 1989 ο
Νίκος Καρούζος.
Υπάρχει, λοιπόν, «Αέρας
Ολυμπου... αέρας
Ιμαλάίών...»;
Φως* «Όταν η τέχνη δεν
με φέρνει κοντά στο Φως,
τι νόημα έχει να
υποχρεώσω την ψυχή μου
να αγαπήσει τα έργα
της;», Σωτήρης Γουνελάς,
Εν Πνενματι (εκδ.
Παρουσία, 1991).
Χωρίς να προσχωρεί ο
χαρτοκόπτης στην
Ορθοδοξία, δεν μπορεί να
μην επισημάνει πως η
Σύναξη, η τριμηνιαία
έκδοση σπουδής της
ορθοδοξίας, κατορθώνει
έναν λόγο συνεπή και
ουσιαστικό. «Νεολαία
’91» είναι το θέμα του
αφιερώματος του τεύχους
39 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος
1991)
Ψηλαφεί και ο
χαρτοκόπτης με τον τρόπο
του...
Ωσαννα εν τυις
ί
εγκοσμίυις!
I

ο Χ αρτοκόπτης
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ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Με τον διορισμό
από την υπρυργό
Πολιτισμού σπο
γνωμοδαώκό
συμβούλιο
κινηματογραφίας
τεσσάρων
σκηνοθετών που
ανήκουν στο
νεοσύστατο
Σωματείο
Ελλήνων
Σκηνοθετών
Κινηματογράφου
επιβεβαιώνεται η
πρόβλεψή μας ότι
για ένα σωματείο
καλλιτεχνών δεν
αρκούν οι
διακηρύξεις
αρχών
χρειάζεται να
εναρμονίζονται η
ηθική και η
πνευματική στάση
με αυτές τις
διακηρύξεις. Αν,
το σωματείο έγινε
πραγματικά για
να αποκατασταθεί
η τάξη και να
ξεχωρίσουν οι
αποδεδειγμένα
σκηνοθέτες
κινηματογράφου
(οι πνευματικοί
ταγοί) από τους
εν γένει
σκηνοθέτες (τον
...όχλο), τότε, τι
δουλειά έχει ένα
τέτοιο σωματείο
με οφφίτσια και
καρέκλες —όλα
αυτά που, τόσον
καιρό, έχουν
συμβάλει στην
σημερινή διάλυση
του
κινηματογραφικού
χώρου; Δυστυχώς,
και σ’ αυτή την
περίπτωση,
επιλέχθηκε ο
δρόμος της φθοράς
με την εμπλοκή,
για μια ακόμη
φορά, δημιουργών
στην διελκυστίνδα
του συντεχνιασμού
και του άγονου
παραγοντισμού.

Εφέτος, με τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας
πρωτοτυπούμε σε ευρωπαϊκό, πιθανόν, και
σε παγκόσμιο επίπεδο αλλοιώνοντας την
έννοια του διαγωνίσματος που ανέκαθεν
νοείται ως ευγενής άμιλλα προς ανάδειξιν του
καλύτερου από τους συμμετέχοντες,
ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε παρελθοντικές
επιδόσεις. Δ εν νοείται η μ η πρόκριση■ στην
περίπτωση ισοψηφίας της κριτικής επιτροπής
απλά μοιράζεται το βραβείο. Κ ατ ’
επανάληψιν, λ.χ. το βραβείο Ν όμπελ δόθηκε
σε περισσότερους το ενός.
Πέρα από το γεγονός πως στην διάρκεια του
έτους, οι ειδήμονες αλλά και ένα ευρύτερο
αναγνωστικό κοινό θαύμασαν μ ε πολλές
ευκαιρίες την θαλερότητα της πεζογραφίας
μας. Πράγματι, προκαλεί απορία η δυστοκία
της κριτικής επιτροπής και η επίμονη
αναφορά σε συγκεκριμένα ονόματα
παραλείποντας άλλες σημαντικές παρουσίες.
Εκτός αν υπάρχουν άδηλα κριτήρια ηλικίας,
ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΘΕΑΤΡΙ
ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Πλέον α
παράδεκτη, η κατάσταση
των Κρατικών Βραβείων
Συγγραφής Θεατρικού
Εργου. Βέβαια, αυτά απονεμήθηκαν, μόνο που
και οι δύο επιτροπές (δο
κίμων και νέων θεατρικών
συγγραφέων) αποτελυύμενες από σκηνοθέτες, η
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θεματολογίας ή ευπρέπειας. Όμως σε αυτήν
την περίπτω ση, θα έπ ρ ^ ιε να ανακοινωθούν
ώστε να διαφυλάσσονται οι φερέλπιδες.
Ακόμη, ενοχλεί ιδιαίτερα στον χώρο της
λογοτεχνίας, η αναγραφή δίτιλα στα ονόματα
τω ν κριτώ ν — διακεκριμένοι επιστήμονες και
άνθρωποι των γραμμάτω ν— της Εταιρείας
στην οποία ανήκουν. Π ρακτική που θυμίζει
εκπροσώπηση σω ματείω ν (κορπορατισμός ή
κομματαρχία) μ ε ίδια συμφέροντα.
Οσο για το δεύτερο βραβείο που
καταργήθηκε για να μ η θίγεται μ ε την
ταξινόμηση ο βραβευόμενος, αντ ’ αυτού θα
μπορούσαμε να βαπτίσουμε τα έπαθλα όπως
γίνεται στην Εσπερία. Έτσι, θα
απαλλαγούμε από τα μειω τικά αριθμητικά
και θα δώσουμε την ικανοποίηση της
διάκρισης στους συγγραφείς μας. Επίσης,
ίσως λιγόστευαν τα προβλήματα, αν
διαχωρίζαμε την βράβευση δοκίμων και
νεότερων.

Σαββατο βράδυ 7 Δεκεμ
θοποιούς, θεατρικούς κρι ...μονόφθαλμοι.
Η εί
Μάλιστα, οι επιτροπές βρίου. Mega
τικούς και έναν μόνο θεα
τρικό συγγραφέα εκάστη, πρότειναν στο ΥΠΠΟ να δηση: σύλληψη εμπόρου
προέβησαν σε τόσο αρνη εισαγάγει τον αμερικανικό ναρκωτικών στα Χανιά.
τικούς, σχεδόν χλευαστι- θεσμό της παραγγελίας Στους δέκτες κορμιά σε
κούς σχολιασμούς για την έργων σε δόκιμους θεατρι σκηνές πάλης... 0 ένας
υποβάθμιση της γραφής, κούς συγγραφείς. Ανέκα προσπαθεί να κρύψει το
που σίγουρα θα προκάλε- θεν, η λογοτεχνία αποτε πρόσωπό του απο την κά
σαν τον ηθικό κλονισμό α λεί Τέχνη και όχι επαγ μερά
Ο άλλος επι
κόμη και των βραβευμέ γελματική δραστηριότη μένει, τον τραβάει, τον
νων. Οι τελευταίοι πρέπει τα. Φαίνεται απαράδεκτο σπρώχνει, τον γυρίζει
να αισθάνονται περίπου ως να απαιτούνται εκατομμύ προς την κάμερα, κρατάει
ρια ως δέλεαρ για να ωθή το μπουφάν του για να του
σουν τους θεατρικούς μας ξεσκεπάσει το πρόσωπο
συγγραφείς στην δημιουρ πάση θυσία.
Εικό
γία. Δόξα τω θεώ διαθέ- νες και ό,τι να ’ναι γιατί ο
ουμε πολλούς και με απο σκοπός αγιάζει τα μέσα,
δεδειγμένες ικανότητες.
Αλλωστε κι όσοι παροδι ΦΥΣΑΕΙ... «Φύσα Μαΐ
κά ερωτοτροπούν με την στρο δροσερέ / κι αέρα του
πεζογραφία, η ετυμηγορία πελάγου / να πας τα χαι
της Κριτικής Επιτροπής ρετίσματα / στου Δράμα\ογοτεχνίας σίγουρα θα λη τη Μάνα».
ΝΤΙΡΟΖΚΛ
τους έκοψε τα φτερά.
Η πολιτική μας ζωή
εμφανίζεται εξαχρειωμένη
στα όρια του εκφυλισμού,
τουλάχιστον ας μην μολύ
νουμε την τέχνη του λό
γου. Ας αφήσουμε τους
συγγράφεις να φαντασιωνουν και να δημιουργούν
στον δικό τους κόσμο μα
κριά από σκοπιμότητες
και νοσηρές συναλλαγές.

—

Ο Γήσης, που είναι φίλος μας, περνάει
«Γενεές 14» ούμπασα την πολιτική ζωή. Το
νέο του άλμπουμ έχει πολύ Μητσοτάκη, πολύ
ΠαπανΒρέου —αλλά έχει χώρο και για εικόνες
όπως αυτή.

ΜΑΥΡΗ EIN Η ΝΥ
Χ ΙΑ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
Η σύγχρονη αντίληψη της
δημοσιογραφίας σε όλο
της το μεγαλείο.

u a/u adi gyaptim./
ΝΕΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
• Γ κέοργκ Ίγκερς
• Περικλής Κοροβέσης
• Ρίτσαρντ Πάουελ (σχεδιασμός)

Λ Ιέςς κατευθύνσεις στην Ευρωπαϊκή Ιστοριογραφία

: 1ΐπιχείρησις Ιουδίθ
: IIΜάντεψε ποιος; Στο δάσος (ζωγραφιές: Μάικ
Γκόρντον)
• Ρίτσαρντ Πάουελ (σχεδιασμός)
: Μάντεψε ποιος: Ζτο σπίτι (ζωγραφιές: Μάικ
Γκόρντον)
• Ρίτσαρντ Πάουελ (σχεδιασμός)
: Μάντεψε ποιος: Στο αγρόκτημα (ζωγραφιές: Μάικ
Γκόρντον)
• Ρομπέρτο Καλάσαο
: Οι γάμοι του Κάδμου και της Αρμονίας
• Χαράλαμπος Σφαέλλος
Αρχιτεκτονική... η μορφή της σκέψης στο φυσικό
χώρο
• Σμάρω Μανούδη
Η θιτρίνα των ονείρων (Βιβλίο / κασέτα) μουσική: Στ.
Παπασταύρου
Επτά παράξενες γιορτινές ιστοριούλες, επτά
• Χρηστός Μπουλώτης
• Λάρα Καρντέλλα
Γύρω από την Αάουρα
Εκδοτικές εφαρμογές με υπολογιστή
• Γιάννης Σμυρλής
0 Φίλιπ Μάρλοου του Ραίημοντ Τσάντλερ, Αφιέρωμα
• Μπ. Πράις
A
• Μπ. Πράις
0 Φίλιπ Μάρλοοου του Ραίημοντ Τσάντλερ, Αφιέρωμα
Β
• Μ. Τόουνερ - Κ. Γουάιτ
Εγκόλπιο του καλού μπλοφαδόρου για την ΕΟΚ
• Ρ. Αϊνσλέϊ - 'Αλεξ Ράι
Εγκόλπιο του καλού μπλοφαδόρου για την
Πληροφορική
• Τ Γουέμπ - Σ. Μπρούερ
Εγκόλπιο του καλού μπλοφαδόρου για το σεξ
• Ντόρεί και Τόρι
Το Ταχυδρομείο
• Ντόρεϊ και Τόρι
Το τσέρκι
• Ντόρεί και Τόρι
Οταν χιονίζει
Το χαμένο καπέλο
• Ντόρεϊ και Τάσι
• Ντόρεί και Τόρι
0 αδελφός μου είναι γκρινιάρης
• Εντουάρντο Γ κουντίνιο Κίφερ
Ένα ξυπόλυτο αγγελάκι
• Γ ιόνα Ομπρέσκι
Σημαδιακά χρόνια
• ΙΗλίας Λεφούσης
Μπέηδες και τσιφλικάδες
• Γιώργος X. Σωτηρέλης
Σύνταγμα και εκλογές στην Ελλάδα 1864-1909
• Σωτήρης Βαλντέν
Ελλάδα · Γιουγκοσλαβία. Γέννεση και εξέλιξη μιας
κρίσης
• Παναγιώτης Κονδύλης
Η παρακμή του αστικού πολιτισμού
• Κων/νος Τσουκαλάς
Είδωλα Πολιτισμού - Ελευθερία, ισότητα και
αδελφότητα στη σύγχρονη πολιτεία
• Χρηστός Λυριτζής
Το τέλος των τζακιών - κοινωνία και πολιτική στην
Αχαΐα του 19ου αιώνα
• Θ. Καλαφάτης, Ζ. Δεμαθάς,
Οι νομισματικές κρίσεις και η κρατική διαχείρισή τους
0 . Σακελλαρόπουλος
στην Ελλάδα 1880-1930
• Ρίτσαρντ Μπέικερ
Μότσαρτ - Εικονογραφημένη Βιογραφία
• Παυλίνα Παμπούδη
Ημερολόγιο 1992 · μόνο για καλές μέρες
• Ειρήνη Καμαρότου - Γιαλλούση
Το περιστέρι δικαστής
Είμαι του κόσμου ένα παιδί (εικονογράφηση: Τζ.
• Θέμις Χορτιάτη
Παρμενίδη)
Το σχολείο των παιχνιδιών
• Ζωή Βαλάση
Το στρατιωτάκι που ήθελε να γίνει αρχιτέκτονας και
• Χρήστος Μπουλώτης
ποιητής
• Μαρίνα Σωτηροπούλου
Το μωβ σπίτι
Κινέζικα ποιήματα
• Κώστας Βάρναλης
Βάκχες (μετάφραση: Πάνος Κυπαρίσσης)
• Ευριπίδης
• Ρομπέρ Ζολί
: Η πόλη και ο αστικός πολιτισμός
• Φ.Μ. Ντοστογέφσκι
: ΟΦτωχόκοσμος
Το διήγημα της Αντίστασης
• Ανθολογία
• Αλέξανδρος Πούσκιν
Η Ντάμα Πίκα
: Του Γρέκου τα γυρίσματα
• Α. Παπαλεξανδράτου
Η επανάσταση του Νοέμβρη 1918
• Β. Ρούγκε
Το χρήμα
• Ε. Ζολά
Βιογραφία ενός δραπέτη σκλάβου
• Μ. Μπάργετ
Αλλαγή συνθηκών
• Ζ. Σκάρος
Η πολιτεία του θεού
• Γ. Αγγέλου
Μικρές τραγωδίες
• Α. Πούσκιν

ΓΝΩΣΗ
ΓΝΩΣΗ
ΓΝΩΣΗ
ΓΝΩΣΗ
ΓΝΩΣΗ
ΓΝΩΣΗ
ΓΝΩΣΗ
ΓΝΩΣΗ
ΓΝΩΣΗ
ΓΝΩΣΗ
ΔΙΑΥΛΟΣ
ΔΙΑΥΛΟΣ
ΔΙΑΥΛΟΣ
ΔΙΑΥΛΟΣ
ΔΙΑΥΛΟΣ
ΔΙΑΥΛΟΣ
ΔΩΡΙΚΟΣ
ΔΩΡΙΚΟΣ
ΔΩΡΙΚΟΣ
ΔΩΡΙΚΟΣ
ΔΩΡΙΚΟΣ
ΔΩΡΙΚΟΣ
ΔΩΡΙΚΟΣ
ΔΩΡΙΚΟΣ
ΘΕΜΕΛΙΟ
ΘΕΜΕΛΙΟ
ΘΕΜΕΛΙΟ
ΘΕΜΕΛΙΟ
ΘΕΜΕΛΙΟ
ΘΕΜΕΛΙΟ
LIBRO
LIBRO

ΛΩΤΟΣ
ΛΩΤΟΣ
ΛΩΤΟΣ
ΛΩΤΟΣ
ΛΩΤΟΣ
ΛΩΤΟΣ
ΛΩΤΟΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

Μαυρομιχάλη 64, 106 60 Αθήνα, τηλ. & FAX: 3604161, 3611054, 3631975
Γραφείο Θεσ/νίκης: Ερμού 18, 546 24 Θεσ/νίκη, τηλ. & FAX: 220497

ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Η Ευρώπη
από τους πρώτους χρόνους μέχρι σήμερα

Διευθυντές έκδοσης:
GEORGES LIVET, Επίτιμος Κοσμήτορας της Σχολής Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών και κα
θηγητής της Νεότερης Ιστορίας στο 2ο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου
ROLAND M0USNIER, καθηγητής στο 5ο πανεπιστήμιο του Παρισιού (Σορβόννη) και μέλος της Γαλλικής
Ακαδημίας

Από την αυγή της ιστορίας πρέπει να ξετυλίξουμε το κουβάρι του χρόνου αναζητώντας την Ευρώπη. Η έννοια της Ευρώπης
υποδηλώνει ότι υπήρξε ένας πολιτισμός που άξιζε το όνομα του ευρωπαϊκού και που ολοκλήρωνε μέσα του περισσότερους πολιτι
σμούς, που συνεργάστηκαν για να δώσουν τα χαρακτηριστικά, τις αποχρώσεις και τον τόνο στον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πολιτι
σμό. Ό λοι οι πολιτισμοί εμπεριέχουν ένα σύστημα αξιών. Οι αξίες αυτές αποκαλύπτονται από τον τρόπο συμπεριφοράς και
έκφρασης των ανθρώπων και καθορίζουν, σε μεγάλτΤμέρος, τη στάση και τους ρόλους τους, καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους.
Ό λοι οι πολιτισμοί εμπεριέχουν εξάλλου ένα σύστημα δομών, που αντιστοιχεί λίγο-πολύ στο σύστημα αξιών. Λίγο-πολύ, γιατί
η πραγματοποίηση κάθε συστήματος αξιών εξαρτάται από τη μια από την αντίσταση των πραγμάτων κι από την άλλη από τις
αντίπαλες αξίες μέσα στον υπό εξέταση πολιτισμό. Οι συγγραφείς λοιπόν αυτού του βιβλίου προσπάθησαν να ακολουθήσουν
πολλά μονοπάτια, κυριότερο από τα οποία υπήρξε η αξία της ανθρώπινης προσωπικότητας.
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