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Εδώ στη Θεσσαλονίκη, κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο χτυπάει
η οικονομική καρδιά της Ελλάδας. Περισσότεροι από 3.400
εκθέτες από 40 χώρες παρουσιάζουν τα προϊόντα τους, υ
περσύγχρονης τεχνολογίας, σε εκθετήριους χώρους
180.000 τ.μ.
Ελάτε κι εσείς στη Θεσσαλονίκη, στην παγκόσμια αγορά ό
που θα συναντήσετε τους πιό αντιπροσωπευτικούς παρά
γοντες του επιχειρηματικού κόσμου από την Ελλάδα και
απ’ όλες τις Ηπείρους.
Μη λείψετε από την 53η ΔΕΘ 1988, το παγκόσμιο FORUM
της οικονομίας και του εμπορίου.
Ακόμη, μεγάλες συνεδριακές εκδηλώσεις, ενδιαφέροντα
και πλούσια πολιτιστικά γεγονότα, ψυχαγωγία και άλλες ο
μορφιές που θα ανακαλύψετε.

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΩΜΩΔΙΑ
«Δεν υπάρχει θέμα αναπλήρωσης. Οι συνταγματολόγοι ας έχουν όποιες
απόψεις θέλουν». ΜΕΝΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ Αναπληρωτής Πρωθυπουργεύων
Η ΔΗΛΩΣΗ αυτή του Β' Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης μετά
την κυβερνητική παραλυσία που προέκυψε με την αρρώστια
και την απουσία του πρωθυπουργού εδώ και 15 ημέρες,
επιδέχεται ποικίλες επισημάνσεις και σχόλια:
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ μόνον η, μη κρυπτόμενη, περιφρόνηση προς
όσους έχουν ενσκήψει περισσότερο από τον δικηγόρο της
Ροδινής στο συνταγματικό δίκαιο.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ μόνον η υποδηλούμενη περιφρόνηση του προς το
Σύνταγμα και τους θεσμούς που προδίδεται από τη φράση
! του.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ μόνον η κουτοπονηριό ενός εκ των δελφίνων
που, επειδή μέχρις στιγμής έχει το «πάνω χέρι», θέλει να
συντηρείται η ασάφεια που κατοχυρώνει τη δοτή εξουσία
του.
ΟΛΑ ΑΥΤΑ είναι αναμενόμενα από «υπηρέτες του δημόσιου
συμφέροντος».
ΥΠΑΡΧΕΙ όμως και το πολιτικό πρόβλημα, όπως προφανώς,
!| μαζί με τα άλλα, εννοεί και ο Β’ Αντιπρόεδρος. Αλλά το
πολιτικό πρόβλημα τίθεται με αντίστροφη λογική από εκείνην
που ο Μένιος θέτει. Το πολιτικό πρόβλημα είναι:
Η ΧΩΡΑ δεν έχει πρωθυπουργό που να διεκπεραιώνει τα
καθήκοντά του αλλά εν ονόματί του δρα η παραεξουσία
παράλληλα με τον κυβερνητικό μηχανισμό. Η ασαφής αυτή
κατάσταση δημιουργεί όμως και άλλο ένα πρόβλημα που,
ενώ είναι ανθρώπινο, οι μνηστήρες της εξουσίας —ένθεν και
ένθεν— το έχουν πολιτικοποιήσει προς ίδιον συμφέρον και
με αποτέλεσμα το διασυρμό και θεσμών και προσώπων.
ΤΟ ΟΤΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα
του από τη σουίτα της εντατικής θεραπείας του Σαιντ Τόμας
επί ένα δεκαπενθήμερο τώρα και για άδηλο ακόμα χρονικό
Β διάστημα, είναι βέβαιο. Τα τερτίπια που χρησιμοποιούν οι
έμπειροι περί τα τοιαύτα παρακοιμώμενοι προκειμένου να
μας πείσουν ότι την εξουσία ασκεί ο Ανδρέας Παπανδρέου,
απλώς εκθέτουν τους ίδιους και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
ΤΙΣ ΩΡΕΣ αυτές, η όποια εξουσία ασκείται, εκπορεύεται από
ανεύθυνα πρόσωπα και στο όνομα ενός, ουσιαστικά,
ανεύθυνου ανθρώπου. Ο οποίος είναι επιβαρυμένος από την

υγεία του και αδρανοποιημένος από σωρεία προσωπικών
προβλημάτων. Ο Ανδρέας Παπανδρέου —για τον οποίο έχει
γίνει και θα εξακολουθήσει να γίνεται αυστηρή κριτική για
την πολιτική διαχείριση που άσκησε όλα αυτά τα χρόνια—
έχει δικαίωμα και υποχρέωση να ασχοληθεί με το σοβαρό
πρόβλημα της υγείας του ώστε να αναρρώσει το
συντομότερο. Έ χει επίσης δικαίωμα να ρυθμίσει τα του οίκου
του και τα προσωπικά του όπως αυτός νομίζει καλύτερα.
ΟΜΩΣ το κακοστημένο σήριαλ που παρακολουθούμε τις
ημέρες αυτές —με τη μετακίνηση ομάδας κυβερνητικών και
παρακυβερνητικών, δημοσιογράφων, telefax και κόκκινης
γραμμής, τοποθετήσεων του μισού Τύπου υπέρ της κ. Λιάνη
και του άλλου μισού εναντίον της, οι περιγραφές του
«ειδυλλίου» και η μετεκπαίδευση όλων μας σε σεμινάρια περί
την Ιατρική— όλο αυτό το σήριαλ είναι απαράδεκτο αλλά και
δρα υπονομευτικά για την πολιτική ζωή.
ΤΟ ΣΗΡΙΑΛ αυτό στήθηκε με συν-σκηνοθεσία κυβέρνησης
και αξιωματικής αντιπολίτευσης και μάλιστα με κύρια την
συμβολή του κυβερνητικού και παρακυβερνητικού
παράγοντα. Το σήριαλ αυτό, ίσως κάπου στο βάθος να
ευχαριστεί και να κολακεύει τον ασθενή του Σαιντ Τόμας.
Εξυπηρετεί όμως κυρίως την φυλλοροούσα κυβερνητική
παράταξη που αναβάλλει τα προβλήματά της κρυπτόμενη
πίσω από τον αδρανοποιημένο Ανδρέα Παπανδρέου.
ΑΥΤΑ ΟΛΑ είναι ένα ακόμα περιστατικό στη νόθευση της
πολιτικής μας ζωής. Οι πολιτικοί άνδρες του ΠΑΣΟΚ —στο
βαθμό που χαρακτηρίζονται ακόμα από τις δυο αυτές
λ έξεις — ας αφήσουν ήσυχο τον Πρόεδρό τους να ασχοληθεί
με εκείνα που ο ίδιος έχει θέσει σε πρώτη προτεραιότητα
σήμερα και ας δουν κατάματα την πραγματικότητα: ίσως
αυτό να τους βοηθήσει να κερδίσουν λίγο ακόμα χρόνο και
να προετοιμάσουν καλύτερα τους εαυτούς τους για όσα
επέρχονται.
ΤΟ ΟΕΜΑ της αναπλήρωσης του πρωθυπουργού είναι αυτή
τη στιγμή σε απόλυτη προτεραιότητα: Και ο Α. Παπανδρέου
θα μείνει απερίσκεπτος και η χώρα θα μπορέσει να
αντιμετωπίσει τα τρέχοντα και σοβαρά προβλήματά της, με
φανερά δηλούμενους τους κυβερνητικούς παράγοντες οι
οποίοι θα φέρουν ευθύνες και θα λογοδοτούν.
Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ κωμωδία του κυνηγητού της εξουσίας έχει
και αυτή τα όρια και τους κανόνες της. Κι ας νομίζουν οι
όποιοι Μένιοι —εντεύθεν και εκείθεν— ότι κωμωδία και
φάρσα είναι ένα και το αυτό θεατρικό είδος.
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ΥΠΑΡΧΕΙ, όμως, κυβερνητική (υπουργι
κή) ηγετική ομάδα που δρα, συντονίζε
ται, εκφέρει πολιτικό λόγο; Τύποις η ομά
δα αυτή απαρτίζεται από τους αντιπροέ
δρους I. Χαραλαμπόπουλο, Μ. Κουτσόγιωργα και τον υπουργό Εθνικής Ομάδας
Π. Ρουμελιώτη, που θα «εκπροσωπή
σουν», αύριο και μεθαύριο, τον πρωθυ
πουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονί
κης. Τα μέλη της ομάδας αυτής, όμως, ε ί
ναι ζήτημα αν ανταλλάσσουν έστω ένα
χαιρετισμό μεταξύ τους. Ά λλο, όμως, η
«εκπροσώπηση» του πάσχοντος πρωθυ
πουργού στην ΔΕΘ και άλλο η «δελφινολογ'ια». Και φαίνεται ότι —χάριτι θεία—
οι δελφίνοι αφθονούν.

Η στροφή
και η ευθεία
του δρόμου
ΟΣΟΙ ΤΑΡΑΣΣΟΝΤΑΙ, όσοι ανησυχούν, όσοι
συνδέουν την παρατεινόμενη ασθένεια
του πρωθυπουργού με γενικότερες αλ
λαγές στο πολιτικό σκηνικό της χώρας,
παίζουν —εκ των πραγμάτων— το παι
γνίδ ι της Δ εξιάς, αν όχι και των
Τούρκων... Παραμένει γεγονός, βέβαια
ότι η προεγχειρητική περίοδος τράβηξε
σε μάκρος και ότι, πριν από την εγχείρη
ση, θα πρέπει να απαλειφθούν ορισμένες
«δευτερογενείς βλάβες» σε άλλα όργα
νά του κυκλοφοριακού συστήματος, στα
νεφρά, στο συκώτι και στους πνεύμονες.
Πλην, όπως δήλωσε, την περασμένη Τρί
τη, στο Λονδίνο, ο καθηγητής Δ. Κρεμαστινός, «ο πρωθυπουργός δεν κινδυνεύ
ει». Και εφόσον «δεν κινδυνεύει», εφό
σον (όπως απεφάνθη ο κυβερνητικός εκ
πρόσωπος Σωτ. Κωστόπουλος) «η χ ε ι
ρουργική επέμβαση θα κρατήσει μόνον
2-3 ώρες», εφόσον και η μετεγχειρητική
περίοδος «θα κυλήσει χωρίς προβλήμα
τα» έπεται ότι «δεν υπάρχει θέμα αναπλήρωσης του πρωθυπουργού»!
ΣΤΙΣ ΛΙΓΕΣ αυτές γραμμές συμπυκνώνε
ται η βασική κυβερνητική συλλογιστική
—ακριβέστερα η συλλογιστική της ηγε
τικής υπουργικής ομάδας που, από, την
Πέμπτη 25 Αυγούστου, μας κυβερνά, μέ
σω (υποτίθεται) κάποιου τέλεφαξ εγκατε
στημένου στο «Σαιντ Τόμας». Η ηγετική
ομάδα αρνείται βέβαια, ότι αυτή κυβερ
νά. Η ζωή προχωρεί —μας λένε— βάσει
των οδηγιών που μεταβιβάζει, κάθε μέ
ρα, ο πρωθυπουργός από το Λονδίνο.
Και εφόσον, στον αιώνα της πληροφορι
κής, η επικοινωνία Αθήνας - Λονδίνου - Α
θήνας είναι το ευκολότερο των πραγμά
των (τι Καστρί, τι Λονδίνο;), όλοι όσοι κα
ταρτίζουν σενάρια σχετικά με την εξέλι
ξη της υγείας του πρωθυπουργού, είναι
άνθρωποι ολιγόπιστοι, αν όχι κακεντρε
χείς.
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Δελφίνοι και δελφινολογία
ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ, προβάδισμα

μεταξύ
των δελφίνων φέρεται να έχει ο αντιπρό
εδρος — και «συντονιστής»— Μ. Κουτσόγιωργας. Το προβάδισμα αυτό, όμως,
του το αμφισβητούν ο έτερος των αντι
προέδρων και ο πρόεδρος της Βουλής I.
Αλευράς. Ο I. Χαραλαμπόπουλος επικα
λείται το νόμο (αρ. 1558, άρθρο 21), που
λέει σαφώς ότι σειρά προβαδίσματος, σε
περίπτωση δυο αντιπροέδρων, έχει «ε
κείνος που διορίσθηκε πρώτος», δηλαδή
ο I. Χαραλαμπόπουλος. Από την πλευρά
του ο I. Αλευράς επικαλείται την «ακτινο
βολία» της κοινοβουλευτικής ομάδας
του ΠΑΣΟΚ (σε αντίθεση με το «σκορπο
χώρι» των κομματικών οργανώσεων) και
το γεγονός ότι —επί εποχής Καραμα
νλή— τον απουσιάζοντα πρωθυπουργό
αναπληρούσε πάντοτε ο (τότε) πρόεδρος
της Βουλής, Κ. Παπακωνσταντίνου.
Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ Κουτσόγιωργα - Χα-

ραλαμπόπουλου - Αλευρά είναι, όμως,
μόνον η κορυφή του παγόβουνου, καθώς
φιλοδοξίες τρέφουν και άλλοι — Γ. Γεννηματάς, Κ. Λαλιώτης, Γ. Παπανδρέου...
Για τους δυο πρώτους, ο πρωθυπουργεύων Μ. Κουτσόγιωργας δεν βρήκε ποτέ έ 
να καλό λόγο: «Προκειμένου να επιπλεύοουν —είπε κάποτε— είναι ικανοί να
συμμαχήσουν και με τον διάβολο». (Και
ανέφερε το όνομα του διαβόλου). Ανάλο
γα όμως είναι και τα αισθήματα των Γ.
Γεννηματά και Κ. Λαλιώτη: «Καλός, β έ
βαια, είναι ο Μένιος. Αλλά ποια σχέση
μπορεί να έχει με την Αλλαγή ή τον σο
σιαλισμό»; Όσο για τον δε?,φίνο Γιώργο
Παπανδρέου, «το ατύχημα —κατά την
έκφραση στενού φίλου του— βρίσκεται
στο νεαρό της ηλικίας του». (Κάπου, βέ
βαια, παρεμβαίνουν και οι λεγόμενοι «ο ι
κογενειακοί παράγοντες», η ρήξη του
πρωθυπουργού με τη σύζυγό του Μαρ
γαρίτα και η παρεμβολή της κ. Δήμητρας
Λιάνη. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία).
ΑΠΕΝΑΝΤΙ στη δελφινολογία αυτή, ο
αντιπρόεδρος Μ. Κουτσόγιωργας συμπεριφέρεται με την αίσθηση ότι αυτός έχει
—και θα έχ ε ι— το πάνω χέρι στις εξελ ί
ξεις που έρχονται. ΓΓ αυτό και παραμέ
νει αμετακίνητος στη θέση του: Δεν

χρειάζεται αναπληρωτής — «όποιες και
αν είναι οι απόψεις των συνταγματολόγων». (Με το Σύνταγμα και τους συνταγματολόγους θα ασχολούμαστε τώρα;).
ΑΠΟ ΤΗΝ άλλη, ο Μ. Κουτσόγιωργας
εμφανίζεται σαν ένας άνθρωπος εξαιρε
τικά ταπεινόφρων, που θέλει απλώς να
βοηθήσει σε μια δύσκολη ώρα: «Δεν έχω
καμιά φιλοδοξία», βεβαιώνει... Όταν, ό
μως, κάποιος δημοσιογράφος του παρα
τήρησε ότι δηλώσεις του είδους αυτού
«δεν σας συμφέρουν» και ότι «οι άλλοι,
κύριε αντιπρόεδρε, θα σας φάνε στη
στροφή του δρόμου», ο κ. αντιπρόεδρος
είχε έτοιμη την απάντηση: «Δεν βρίσκο
μαι στη στροφή. Βρίσκομαι στην ευ
θεία».
ΚΑΙ ΕΝΩ αυτά γίνονται σε επίπεδο δελ
φίνων, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας
Κ. Μητσοτάκης, που συναντήθηκε το
πρωί της Τετάρτης με τον πρόεδρο της
Βουλής I. Αλευρά δήλωσε ότι δεν έθεσε
θέμα αναπλήρωσης του πρωθυπουργού.
Η όποια στάση, όμως, του αρχηγού της
Νέας Δημοκρατίας, δεν αναιρεί το γεγο
νός ότι, τυπικά η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
είναι, σήμερα, ακέφαλη, ότι δεν μπορεί
να συγκληθεί υπουργικό συμβούλιο (ε
φόσον απαιτείται η υπογραφή του πρω
θυπουργού και οι υπογραφές δεν μεταβι
βάζονται με τέλεφαξ...), ότι κανένα πρό
βλημα δεν αντιμετωπίζεται και ότι ία
πάντα, από τα ελλείμματα, το νέφος, τον
τομπρισμό, ως την κατάθεση του εκλογι
κού νόμου και την αναβάθμιση του πολι
τικού - εκλογικού αγώνα, παραπέμπονται
στις καλένδες! Πόσο, όμως, μπυρεί να
κρατήσει η ακινησία αυτή;

Μπλακ-άουτ και ατυχήματα
ΜΕΣΑ στο δεκαπενθήμερο που επισκο
πούμε, η χώρα έμελλε να βυθισθεί στο
σκοτάδι (επί πολλές ώρες) και να θρηνή
σει θύματα, στα Μέγαρα και στο Πέραμα.
Οι κυβερνητικοί απολογητές έχουν έτοι
μη, βέβαια, την απάντησή τους. Μπλάκάουτ —μας είπαν— γίνονται και στις
ΗΠΑ. Η συσκότιση του 1965 λ.χ. είχε βυθί
σει στο έρεβος ολόκληρο το βορειοανα
τολικό τμήμα των ΗΠΑ, μαζί με δυο επαρ
χίες του Καναδά. Το ίδιο —μας διαβεβαιώνουν— ισχύει και για τα σιδηρο
δρομικά ή τα εργατικά ατυχήματα. Δεν υ
πάρχει, όμως, προηγούμενο άλλης χώ
ρας, όπου η οικονομική πολιτική μιας κυ
βέρνησης (η λεγάμενη «λιτότητα») να δο
λοφονεί και να συσκοτίζει. Με ένα σιδη
ροδρομικό δίκτυο που χρονολογείται α
πό την εποχή του Τρικούπη, είναι φυσικό
να θρηνούμε, κάθε τόσο, θύματα, αφού
κανείς δεν ενδιαφέρεται για την ανανέω
ση του δικτύου. Από την άλλη, όταν στο
όνομα κάποιου «σταθεροποιητικού προ
γράμματος», ολοένα περικόπτεις τα ε
πενδυτικά προγράμματα στη ΔΕΗ, τότε
δεν πρέπει να απορείς για την έκταση
και τη διάρκεια του μπλακ-άουτ της Πέμ
πτης 1ης Σεπτεμβρίου. (Υπολογίζεται ότι

μέσα στη διετία 1986-87, οι επενδύσεις
στη ΔΕΗ μειώθηκαν κατά 30% σε τρέχου
σες τιμές και κατά 64% αν συνυπολογισθεΐ και ο πληθωρισμός). Ό σο για τα ερ
γατικά ατυχήματα, το μόνο βέβαιο στην
περίπτωση του δεξαμενοπλοίου «Άναντζελ Γκρέιτνες», είναι η εγκληματική α
διαφορία των αρμοδίων, στην τήρηση
των κανόνων ασφαλείας. Πόσο στοιχίζει
η ζωή του εργαζόμενου, πόσο η γρήγορη
επισκευή ενός πλοίου και πόσο η μετα
φορά διαμελισμένων εργατών σε πλαστι
κούς σάκκους; Και ευσταθεί, άραγε, η
«δικαιολογία» (γιατί ακούσθηκε και αυτή)
ότι οι ίδιοι οι εργάτες αδιαφόρησαν για
τα μέτρα ασφαλείας, «γιατί το μεροκάμα
το ήταν πολύ υψηλό» (15.000 δραχμές);

Το «σόου» του Ελληνικού
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ πάσχοντος (και απουσιάζοντος) η κυβέρνηση είχε ανάγκη
από κάποια πράξη εντυπωσιασμού. (Από
αυτές που «θέλγουν τους αριστερούς
ψηφοφόρους» — όπωςελέχθη). Η πράξη
«έλαβε χώραν» την Δευτέρα 5 Σεπτεμ; βρίου, κατά την πρώτη συνεδρίαση του
9ου γύρου των ελληνοαμερικανικών δια
πραγματεύσεων για τις βάσεις, όταν η
ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε
στην αμερικανική την απόφασή της «να
ç καταργήσει, μονομερώς, τη βάση του
Ελληνικού».
Η ΑΠΟΦΑΣΗ δεν εξέπληξε την αμερικα
νική πλευρά, η οποία είχε ήδη προϊδεα. σθεί για την κίνηση αυτή της ελληνικής,
από καιρό.. Οι Αμερικανοί, βέβαια, δεν ή
θελαν η όλη διαπραγμάτευση να τερμα
τιζόταν μέχρι τον Δεκέμβριο. Όμως, από
την άλλη, κατανοούν ότι, εν όψει των δι
κών τους προεδρικών εκλογών (τον Νο
έμβριο) και των δικών μας βουλευτικών
εκλογών, τον Ιούνιο (τουλάχιστο, κατά
τις τελευταίες διαβεβαιώσεις του Μ.
; Κουτσόγιωργα) η σπουδή είναι κακός
σύμβουλος. Ά λλω στε η βάση του Ελλη
νικού θα εξακολουθήσει να λειτουργεί
για άλλους 20 μήνες (3+17) και ότι πάν' τα υπάρχει τρόπος για να μεταφερθούν
(σιωπηρώς) οι λειτουργίες της σε «κά
ποια άλλη βάση», στην Κρήτη, κατά προτίμηση. Άλλωστε, σημασία δεν έχει αν οι
]\ βάσεις από τέσσερις θα γίνουν τρεις, αλ
λά αν οι τρεις θα λειτουργούν ως τέσσε
ρις, κάτι πάνω στο οποίο θα υπάρξει, τε(ί λικά, «σύμπτωση απόψεων»...
·! (Η ανακοίνωση για την κατάργηση της
✓ βάσης του Ελληνικού —η σχετική απόj: φάση, όπως διευκρίνισε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος, δεν κοινοποιήθηκε γραπτώς στην αμερικανική κυβέρνηση...—
, κρίθηκε αναγκαία και για έναν πρόσθετο
λόγο: Για να πεισθούν τα μέλη και σ τελέ
χη του ΠΑΣΟΚ ότι υπάρχει, στην Αθήνα,
, κυβέρνηση, η οποία συνεχίζει, απτόητη,
την υπερήφανη πολιτική «εκείνου» —
‘ του αρχηγού).
ΤΟ «ΣΟΟΥ» για το Ελληνικό, συνέπεσε
με την μετάβαση του υπουργού Εξωτερι
κών Κ. Παπούλια στην Άγκυρα, στα
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πλαίσια των εργασιών της Ελληνοτουρ
κικής Πολιτικής Επιτροπής, και με την
παρουσία στην Αθήνα του Τούρκου υ
πουργού Προεδρίας Αντνάν Καχφετζί,
στα πλαίσια των εργασιών της Ελληνο
το υ ρ κ ικ ή ς Ο ικονομ ική ς Επιτροπής.
Πλην, και στη μια, και στην άλλη περί
πτωση, θεαματικά αποτελέσματα δεν υ
πήρξαν.
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ο Κ. Παπούλιας συναντή
θηκε όχι μόνο με τον Τούρκο ομόλογό
του τον Μεσούτ Γιλμάζ, αλλά και με τον
Εβρέν και με τον πρωθυπουργό Τουργκούτ Οζάλ. Και τα δυο μέρη —αν πιστέ
ψουμε το Ασσοσιέιτετ Πρες— συμφώνη
σαν να μη θίξουν μεγάλα πολιτικά θέμα
τα, μια και οι διαφορές τους είναι μεγά
λες (not to tackle major political di
sputes, κ.λπ.). Να σημαίνει η διατύπωση
αυτή, εκ νέου προσφυγή στο «ράφι»·, Το
μόνο, πάντως, σημείο στο οποίο υπήρξε
συμφωνία ήταν η σύσταση δυο υποεπι
τροπών. Η πρώτη για να εξετάσει μέτρα
που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην
αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης,
και η δεύτερη για να προωθήσει τη συ
νεργασία σε θέματα καταπολέμησης των
ναρκωτικών, αντιμετώπισης της τρομο
κρατίας, κ.ά.

ΓΙΑ ΤΗΝ μη πρόοδο των εργασιών της
Ελληνοτουρκικής Πολιτικής Επιτροπής,
ο Γ ιλμάζ τα έβαλε με τα κόμματα της ελ
ληνικής αντιπολίτευσης, τα οποία συνε
χώς ανακινούν θέματα κυριαρχικών δι
καιωμάτων της Ελλάδας, κ.ά. με αποτέ
λεσμα —έτσι είπε— η κυβέρνηση να μην
τολμά να προχωρήσει στην αντιμετώπι
ση των μεγάλων προβλημάτων που πα
ρεμβάλλονται στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις.
ΟΣΟ για την πρόοδο των ελληνοτουρκι
κών οικονομικών σχέσεων, το παν θα εξαρτηθεί —κατά τον Αντνάν Καχφετζί—
«από το θάρρος και την θέληση των Ελλή
νων επιχειρηματιών».
ΦΑΙΝΕΤΑΙ, ωστόσο, ότι το «θάρρος» των
Ελλήνων επιχειρηματιών, θα εξαρτηθεί,
σε μεγάλο βαθμό, από το τι θα πει (και τι
δεν θα πει ...) ο υπουργός Εθνικής Οικο
νομίας Π. Ρουμελιώτης στα αυριανά εγ
καίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλο
νίκης. Και από το σκηνικό —πολιτικό οικονομικό— που θα δημιουργηθεί μετά
την εγχείρηση του πρωθυπουργού. Τα
ενδεχόμενα είναι πολλά.

ΑΝΤΗΝΩΡ
5

Χαιρετίσματα
στην εξουσία
Παχυδερμία
«σοσιαλιστών»
Η τραγωδία στο Πέραμα με νεκρούς
εργάτες (2 νεκροί έχουν ανακοινωθεί ε
πίσημα) και τραυματίες (19 σύμφωνα με
τα πρώτα στοιχεία) από την έκρηξη στο
δεξαμενόπλοιο στη διάρκεια επισκευών
δεν οφείλεται σε κάποιο τυχαίο περιστα
τικό, αλλά στην παραβίαση των βασικών
κανόνων ασφαλείας. Οι παρανομίες, η α
διαφορία για τη ζωή των εργατών και η
«ελαστικότητα» απέναντι στους παραβά
τες από τις αρμόδιες αρχές είναι καθημε
ρινά φαινόμενα στη ζώνη του Περάμα
τος. Ά δ ειες διεξαγωγής εργασιών, ό
πως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, δί
νονται ύστερα από πιέσεις και με «πε
ρίεργους» τρόπους, έλεγχος, απαγορεύ
σεις και προληπτικό μέτρα που επιβάλ
λει και προβλέπει η νομοθεσία δεν τη
ρούνται. Ακόμη, όπως έγινε και στο δεξα
μενόπλοιο γίνονται εργασίες που απαγο
ρεύονται ρητό. Ποιοι επέβαλλαν να γί
νουν εργασίες με φλόγα σε ένα χώρο
που ήταν σαν «αποθήκη πυρομαχικών» α
πό αναθυμιάσεις και αέρια;
Εφοπλιστές και εργολάβοι με την κά
λυψη και ανοχή της κυβέρνησης αδιαφο
ρούν για την ασφάλεια και τη ζωή των
εργαζομένων. Αρχές και αρμόδιο υπουρ
γείο καμώνονται ότι δεν βλέπουν τι γίνε
ται στα συνεργεία και τους χώρους δου
λειάς. Και αυτοί ακόμα η νομοθεσία που
βρίσκεται πίσω από τα όσα ισχύουν διε
θνώς παραβιόζεται και κανένας από τους
παραβάτες δεν αντιμετωπίζει κυρώσεις.
Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τη ζωή
των εργαζόμενων και οι εφοπλιστές με
τους εργολάβους με το πρόσχημα των υ
ψηλότερων ημερομισθίων οδηγούν ου
σιαστικό στο θάνατο τους εργαζόμενους
που κάνουν τις επικίνδυνες δουλειές χω
ρίς βέβαια να ενδιαφέρονται για έλεγχο
και ύπαρξη συνθηκών ασφάλειας και
πρόληψης ατυχημάτων.
Χθες ήταν ένα ατύχημα, τώρα έχουμε
νεκρούς και τραυματίες, καθημερινό κάτι
συμβαίνει, που οφείλεται σε εγκληματι
κές παραβιάσεις των κανόνων ασφα
λείας στους χώρους δουλειάς. Πώς και
πότε θα δείξει την ελάχιστη ευαισθησία
η κυβέρνηση; Ποια ευαισθησία μπορεί να
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Η «παραιτηθείσα», λόγω αποκλεισμού
του ανιψιού της από την Ολυμπιακή ομά*δα, υφυπουργός Παιδείας κ. Ρούλα Κακλαμανάκη πολλά εστοχάσθη και όπως
φαίνεται το μετάνιωσε και υπαναχώρη
σε. Από τον Τύπο πληροφορηθήκαμε ότι
εδήλωσε πως «θα παραμείνει μια βδο
μάδα, δυο μήνες... θα δείξει». Η κ. Κακλαμανάκη συνεχίζει κανονικά τις συ
νεργασίες της, συνομιλεί και διαπραγμα
τεύεται με την ΟΛΜΕ.
Ούτε γάτα ούτε ζημιά, λοιπόν; Μπορεί
για την «Αλλαγή» και την υφυπουργό,
αλλά όχι και για την κοινή γνώμη. Παλιά
συνεργάτης και φίλη, η κ. Κακλαμανάκη
αναζητήθηκε προκειμένου να μας εκθέ
σει την άποψή της, αλλά δεν ανευρέθη.
Η εντέχνως διαρρεύσασα μέσω «Αυ
ριανής», προετοιμασθείσα με συνέντευ
ξη στο «ΕΝΑ» και διατυμπανισθείσα με
την επιστολή, «παραίτησή» της, δεν μπο
ρούμε να ισχυρισθούμε ότι χαρακτηρίζε
ται από πολιτικότητα. Φανέρωσε όμως
—δυστυχώς— ότι και η κ. Κακλαμανάκη
δεν μπόρεσε να γλιτώσει από τη φθορά
που υπέστησαν οι «υπηρέτες της Αλλα
γής» που απώλεσαν και ύφος και ήθος.
(Η ίδια η «Αλλαγή» σαν έννοια αφηρημένη —δυστυχώς— είναι τώρα πια χωρίς ύ
φος και ήθος).
Η συγκυρία που η κ. Κακλαμανάκη επέλεξε για να υποβάλει την παραίτησή
της ήταν η πιο ακατάλληλη: όταν η κυ
βέρνηση περνά μια βαθιά κρίση εξαιτίας
της ασθένειας του πρωθυπουργού και ό
ταν στο υπουργείο Παιδείας εκκρεμούν
εκατοντάδες θεμάτων με την έναρξη της
σχολικής περιόδου, η υφυπουργός δεν ε
πιτρέπεται να παραιτηθεί με αφορμή ένα
οικογενειακό της πρόβλημα.
Υπήρχαν όμως προβλήματα μείζονος
πολιτικής σημασίας που εξαιτίας τους η
κ. Κακλαμανάκη —και όχι μόνον αυτή—
ώφειλε να ευαισθητοποιηθεί. Πολύ πρό
χειρα αναφέρουμε την επαίσχυντη συμ
περιφορά του Φάνη Τόμπρα με τις «προ
σωπικές του διαμάχες» και την κάλυψη
που ο κύριος αυτός είχε από την κυβέρ
νηση. Ελπίζουμε ότι η κ. Κακλαμανάκη
δεν θα επιθυμεί να της χρεώσουμε ταύτι
ση με τον Τόμπρα. Ίσως ακόμα να μην ε
πιθυμεί ταύτιση και με άλλους όπως λχ.
ο «δρ», ο Λούβαρης και άλλους συστρα
τιώ τες της «Αλλαγής». Αν πάντως είναι
αυτά τα πολιτικά ζητήματα που υπονοεί
στην επιστολή «παραίτησης» ώφειλε να
το πει ευθαρσώς. Η συμπεριφορά της τα
χρόνια της επταετίας την έχει χρεώσει
με το καθήκον της διαμαρτυρίας για ο
ποιαδήποτε ανομία. Η σιωπή της, μειώνει

όσα είχε κερδίσει με μια προηγούμενη α
γωνιστική στάση.
Ό τα ν η πολιτική ζωή στην Ελλάδα ευτελίζετα ι καθημερινά και πολιτικά πρό
σωπα όπως η κ. Κακλαμανάκη αφυπνί
ζονται μόνον εξαιτίας τις ιστιοσανίδας,
τότε σίγουρα κάτι δεν πάει καλά. Κάτι
δεν πάει καλά με την κ. Κακλαμανάκη. Εί
ναι κωμικό, αυτή που είδε και άκουσε και
κατάλαβε περισσότερα από όλους εμάς
που δεν είμαστε διαχειριστές της εξου
σίας αλλά απλοί θεωροί των τεκταινομένων, αυτή η ίδια η κ. Κακλαμανάκη να α
νακαλύπτει την ευαισθησία από μια ι
στιοσανίδα. Εκεί είναι που έσταξε η ουρά
της «Αλλαγής»;
Χαιρετίσματα στην εξουσία, κυρία
Ρούλα Κακλαμανάκη.

Πόθεν έσχες
την άδεια;
Ο Υμηττός είναι απροσπέλαστος μετάτη
δύση του ήλιου για περπατητές ή επωχούμενους. Το ωραίο βουνό της Αττικής
έχει χαρακτηριστεί Εθνικός Δρυμός αν
και δεν το βοήθησε σε τίποτε ο χαρακτη
ρισμός αυτός από τις καταστροφικές
πυρκαγιές. «Εθνικός Δρυμός» λοιπόν ο
Υμηττός. Υποτίθεται. Γιατί τον καιρό αυ
τό, «τελευταίες ώρες της Πομπηίας», όλα
εκποιούνται.
Έ τσ ι λοιπόν, όταν ο «δρ» της Παλλήνης αποφάσισε ότι θέλει και σταθμό προ
κειμένου να μας διδάξει και από τα ερ
τζιανά, πολιτική επιστήμη και αρχές επιχειρηματικής δραστηριότητας, ζήτησε
—ή μήπως δεν εζήτησε αλλά «απλώς αυ
θαιρέτησε»;— και έλαβε άδεια να χτίσει
πάνω στην κορυφογραμμή του Υμηττού
και παραδίπλα από το ραντάρ ένα κτίσμα
για να εγκαταστήσει την κεραία του
„ σταθμού του.
Μπορεί ο Υμηττός να έχει χαρακτηρισθεί «Εθνικός Δρυμός», μπορεί να απαγορεύεται στους περιπατητές η προσπέλασή του, αλλά για έναν απατεώνα που
έχει γερά δόντια στην κυβέρνηση -α 
φού και ο πατήρ πρωθυπουργός και ο
υιός υπουργός— είναι προστάτες του,
δεν απαγορεύεται τίποτε.
Αρμόδιοι καθ’ ύλην είναι ο υπουργός
Γεωργίας κ. Ποττάκης και ο ΠΕΧΩΔΕ κ.
Κουλουμπής. Περιμένουμε τη σαφή α
πάντησή τους.
Ο κ. Κουλουμπής πάντως είχε παραβλέψει στο παρελθόν τις άλλες παρανομιες του «δρα» όταν, με την ανοχή του, ο
λοκληρώθηκε το όργιο των αυθαιρέτων
κατασκευών στην Παλλήνη. Μήπως ετοι
μάζει ένα νέο συγχωροχάρτι για τον α
πατεώνα «δρα»; Το δις εξαμαρτείν κύριε
υπουργέ...
Υ.Γ. 1. Σε άλλες σελίδες σημειώνονται
οι αυθαιρεσίες ενός άλλου βασιλιά των
ερτζιανών, του κ. Μίνωος Κυριάκού. Και
εδώ το πεδίο ευθύνης ανήκει στον κ.
Κουλουμπή. Και παραδόξους και στον κ.
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δείξει όμως αυτή η κυβέρνηση, όταν ο κ.
Γιαννόπουλος «κατεβάζει» λιμενικούς
και ειδικές δυνάμεις να δείρουν τους α
περγούς ναυτεργάτες όταν το υπουρ
γείο του εκδίδει εγκύκλιους «προστα
σίας των εφοπλιστών» και όταν οργιά
ζουν οι φήμες στο Πέραμα για άδειες ερ
γασιών στα πλοία που δεν 1περνούν καν
από την στοιχειώδη διαδικασία ελέγχου;
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Ποττάκη που γνωρίζει και από πρώτο χέ
ρι την Ερμιονίδα.
Υ.Γ.2. Ως γνωστόν και άλλοι δυο βασι
λιάδες των αιθέρων έχουν αυθαιρετήσει:
0 Λαμπράκης έχει εγκαταστήσει την κε
ραία του μέσα στο στρατόπεδο της Πάρ
νηθας και ο Κουρής στον πύργο της Διε
θνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη. Μή
πως οι κ. Κουλουμπής και Ποττάκης θα επικαλεσθούν τις αμαρτίες αυτές για να
νομιμοποιήσουν τώρα και τη νέα αυθαι
ρεσία του «δρα»;
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Επειδή έχουμε κάθε λό
γο να πιστεύουμε ότι οι αρμόδιοι θα κω
φεύσουν και θα κουκουλώσουν και αυτό
το σκάνδαλο, καλούμε τις οικολογικές ο
μάδες και όσους βουλευτές δεν «κωλύ
ονται» να διαμαρτυρηθούν ώστε να απο
τραπεί η βεβήλωση του Υμηττού.

Το «μπλακ-άουτ»
και το «έμφραγμα»
της χώρας
Η γενική συσκότιση της μισής χώρας το
βράδυ της περασμένης Πέμπτης από
βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή της
ΔΕΗ στη Λάρισα έδειξε τη «γήρανση» της
επιχείρησης και την αδυναμία της να εκσυγχρονισθεί. Η «γήρανση», αποτέλε
σμα της ανυπαρξίας υποδομής και εξο
πλισμού με σύγχρονη τεχνολογία που να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες διανομής
και κατανάλωσης ενέργειας, φάνηκε με
τα αποτελέσματα που είχε το «άνοιγμα»
ενός διακόπτη: η μισή Ελλάδα έπαυσε να
έχει ρεύμα. Θα μπορούσε δηλαδή, αν η
βλάβη ήταν μεγαλύτερα η χώρα να μην
έχει ρεύμα, όχι μόνο για 3-5 ώρες, αλλά
για ένα 24ωρο. Η αδυναμία του εκσυγ
χρονισμού της ΔΕΗ αποτέλεσμα της πο
λιτικής ανεπάρκειας της κυβέρνησης και
των κατά καιρούς διοικήσεών της μπορεί
να διαπιστωθεί από τις ελλείψ εις στοι
χειώδους υλικού, μέχρι την αυτοματο
ποίηση του Κέντρου Ελέγχου Κατανο
μής Φορτίου.
Δεν είναι τυχαίο π.χ. ότι από το 1985
είχε γίνει διαγωνισμός για ηλεκτρονικό
σύστημα ελέγχου ροής υψηλής τάσης,
που όμως, όπως πληροφορούμαστε, ε
πειδή δεν μειοδότησε ευνοούμενος των
υψηλά ισταμένων, ακυρώθηκε. Τώρα με
τά το «μπλακ-άουτ» ο υπουργός κ. Σ. Πεπονής ανήγγειλε ότι θα γίνει ο διαγωνι
σμός στις 30/9. Επισπεύδεται δηλαδή, ά
γνωστο γιατί, αφού ήταν να γίνει στις 20
Οκτωβρίου. Ανεξάρτητα από το γιατί και
πώς καθυστέρησε αυτή η διαδικασία, ε ί
ναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο για τον
τρόπο που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση
τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ.
Το σκοτάδι όμως της Πέμπτης έδειξε
και το «αλλαλούμ» που επικρατεί στην
κρατική μηχανή και τη δημόσια διοίκηση.
Ο διοικητής της ΔΕΗ ανεζητείτο κάπου
σε κρουαζιερόπλοιο, ο αρμόδιος υπουρ
γός δεν είχε ιδέα για την έκταση της
βλάβης με τελικό αποτέλεσμα να οργιά
ζουν φήμες περί δολιοφθοράς, εκρήξε
ων και άλλων.
Σε μια οποιαδήποτε επιχείρηση ηλε

κτρισμού, που λειτουργεί με στοιχειώδη
αντανακλαστικά, σε τέτοιες περιπτώσεις
και η βλάβη θα είχε εντοπισθεί άμεσα,
και η αποκατάσταση θα ήταν ζήτημα του
αρμόδιου συνεργείου, και κυρίως δεν θα
είχε πάθει «μπλακ-άουτ» ολόκληρος ο
κυβερνητικός μηχανισμός.
Για να γίνει όμως αυτό, η ΔΕΗ θα έπρε
πε να είχε ήδη προχωρήσει στην εγκατά
σταση συστήματος ηλεκτρονικού αυτο
ματισμού που σε πολύ μικρό χρονικό διά
στημα εντοπίζει τη βλάβη και βοηθά
στην αποκατάστασή της. Θα έπρεπε να
υπήρχε ήδη πολιτική εκσυγχρονισμού
της επιχείρησης σε όλους τους τομείς
των δραστηριοτήτων της και θα έπρεπε
η κυβέρνηση να είχε έγκαιρα διαμορφώ
σει ένα πρόγραμμα. Αντί αυτών είχαμε
καθυστερήσεις, π ολιτικές σκοπιμοτή
των, ρουσφετολογικούς μηχανισμούς,
συνεχή αναβολή μέτρων και κυριαρχία
της λογικής του «ωχαδερφισμού» με α
ποτέλεσμα ακόμη και η συντήρηση των
γραμμών, όπως καταγγέλλεται από τους
εργαζόμενους, να γίνεται πλημμελώς.
Να γιατί ένα «μπλακ-άουτ» στη ΔΕΗ μετατρέπεται τελικά σε «έμφραγμα» της χώ
ρας...

«Τις πταίει;»
Ίδ ια με τη ΔΕΗ έως και χειρότερη, είναι η
κατάσταση και σε άλλες επιχειρήσεις
κοινής ωφέλειας. Το τραγικό δυστύχημα
στην Κινέττα με 6 νεκρούς από τον εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας του ΟΣΕ και
δεκάδες τραυματίες συμπλήρωσε την ει
κόνα του χάους και της ανοργανωσιάς
σε ένα άλλο κρίσιμο τομέα των συγκοι
νωνιών. Είναι το τέταρτο σοβαρό δυστύ
χημα που γίνεται τα τελευταία δέκα χρό
νια και δικαιολογημένα ανασύρθηκε μέ
χρι και ο Χαρ. Τρικούπης, που είχε σχε
διάσει το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου, για να φανεί ότι ενώ βαδί
ζουμε προς το... 2000 όπως επισημαίνουν
οι κυβερνήτες μας, είμαστε ακόμη 100
χρόνια πίσω. Μία και μοναδική ανακαίνι
ση έγινε στο δίκτυο της Πελοποννήσου
από τα χρόνια εκείνα. Την περίοδο 1960-

1965, (ο ΣΠΑΠ), και μετά οι αρμόδιοι τα
βλέπουν όλα καλά κάνοντας μόνο συντη
ρήσεις. Κι όμως κάθε καλοκαίρι έχουμε
εκτροχιασμούς, οι διαβάσεις είναι αφύ
λακτες, η συντήρηση δεν μπορεί να κα
λύψει την παλαιότητα και τη φθορά του
δικτύου και μόλις τώρα ανακοινώνεται
καινούργια γραμμή που θα αποτελεί τη
«δυτική πύλη» (!) προς την ΕΟΚ από την
Αθήνα στην Πάτρα.
Το χειρότερο είναι ότι οι αρμόδιοι επα
ναπαύονται στο ότι ο μέσος όρος ζωής
των γραμμών είναι περίπου 50 χρόνια,.ε
νώ γνωρίζουν ότι μιλάνε για γραμμές
που ήδη συμπλήρωσαν 50, 60, 70 ή και
100 χρόνια ζωής. Από την άλλη ούτε το
δίκτυο προς τη Βόρειο Ελλάδα είναι ικα
νοποιητικό παρόλο που η επέκταση και ο
εκσυγχρονισμός του σιδηροδρόμου προ
σφέρει πολλά πλεονεκτήματα στις μαζι
κές συγκοινωνίες και τις μεταφορές. Ό 
μως με ένα απαρχαιωμένο σιδηροδρομι
κό δίκτυο, κάθε άλλο παρά είναι δυνατή
η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του
σιδηροδρόμου.
Η πραγματικότητα δυστυχώς είναι
τραγική. Η παλαιότητα γραμμών και συρ
μών, η ελλειπής συντήρηση, η περικοπή
των επενδύσεων δημιουργεί μια κατά
σταση η οποία δεν επιτρέπει να μιλά κα
νείς για αξιοποίηση και επέκταση του σι
δηροδρομικού δικτύου, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαζικών μετα
φορών. Αντίθετα αυτό που συζητάμε εί
ναι πώς θα περιορισθούν τα ατυχήματα,
πώς στις διαβάσεις δεν θα παραμονεύει
ο θάνατος, πως θα γίνεται η «συντήρη
ση» στο δίκτυο, πώς θα εξασφαλίζεται η
επικοινωνία μεταξύ των σταθμών με σύγ
χρονα μέσα κτλ.
Ούτε καν, γ ι’ αυτά τα στοιχειώδη όμως
δεν υπάρχει, όπως έδειξε το τελευταίο
δυστύχημα, πρόνοια και μέτρα. Πώς εί
ναι δυνατόν μετά να στοιχειοθετηθεί σο
βαρά μια πολιτική εκσυγχρονισμού, επέ
κτασης και αξιοποίησης του σιδηροδρό
μου; Και με ποια φερεγγυότητα και αξιο
πιστία η κυβέρνηση και η διοίκηση του
ΟΣΕ όταν αδυνατούν να καλύψουν χειρο
πιαστές ανάγκες μπορούν να εξαγγέλουν τα «μεγάλα», θυμίζοντας τα παιδά
κια που παίζουν στην άμμο με τα κουβαδάκια τους;
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του Βαγγέλη Γιαχνή
ε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει α
ποδεκτό ότι η ασθένεια του πρωθυ
πουργού, απλώς, επιτάχυνε τις δια
δικασίες ανακατάταξης και αλλαγών στο
πολιτικό σκηνικό και στους συσχετι
σμούς που είχαν ήδη δρομολογηθεί από
τον Οκτωβρη του 1985.
Για πολλούς ο Οκτώβρης του '85 ήταν
η ληξιαρχική πράξη θανάτου του Κινήμα
τος της μεταπολιτευτικής περιόδου. Απ'
αυτό το σημείο, τίθεται πλέον με ιδιαίτε
ρη οξύτητα το πρόβλημα της προσαρμο
γής στα νέα δεδομένα. Πολλοί που δεν
όντεξαν ή δεν δέχτηκαν να εξανδραποδισθούν —οι απροσάρμοστοι ή κατ’ άλ
λους οι «αιθεροβαμονες»— έσπευσαν να
διαχωρίσουν τη θέση τους. Οι περισσό
τεροι όμως εμπνεόμενοι από τις «βοναπαρτικές» ικανότητες του αδιαμφισβήτη
του αρχηγού και όντας με τη μια ή την
άλλη μορφή εξαρτημένοι από τα κρατικά
ή κομματικό ταμεία, παρέμειναν αναμένοντες το «θαύμα». Αντ’ αυτού, όμως,
προέκυψε το αναμενόμενο —λίγο νωρί
τερα είναι αλήθεια— βιολογικό πρόβλη
μα του αρχηγού.
Πάντως ανεξάρτητα από την έκβαση
της πρωθυπουργικής περιπέτειας το
πρόβλημα της διαδοχής έχει τεθεί πλέον
στην προεξέχουσα θέση της ημερήσιας
διάταξης. Σε φυσιολογικές συνθήκες ένα
δημοκρατικό κόμμα δεν θα είχε κανένα
πρόβλημα μέσα από δημοκρατικές διαδι
κασίες και με βάση τις καταστατικές του
αρχές θα ψήφιζε τον πλειοψηφούντα.
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Σ τη ν περίπτωση όμως του ΠΑΣΟΚ τα
π ράγματα είνα ι εντελώ ς ιδιόμορφ α και ε 
ξ α ιρ ε τικ ό επώδυνα. Η α ρχηγική του δο
μή, οι δια δ ικα σ ίες και οι μέθοδοι λ ειτο υ ρ 
γ ία ς βυζαντινού τυπου, προσδίδουν στο
πρόβλημα της διαδοχής «ανακτορικές»
δ ια σ τά σ εις.

Αλλωστε, όλοι παρακολούθησαν τις
μέρες αυτές, τον αγώνα δρόμου, προς
τον ασθενούντα ύπατο άρχοντα των δύο
αντιπροέδρων —και όχι μόνο— προκειμένου να χρησθούν πρωθυπουργεύοντες. Και «Εκείνος», ως άλλος Σολομών έ
δωσε τη λύση της «τρόικας» πλην όμως η
λύση αυτή απλώς αντιμετώπισε το πρό
βλημα της κυβερνητικής εκπροσώπησης
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τίπο
τα περισσότερο.
Οι διάδοχοι διαπαιδαγωγημένοι κατά
το πρότυπο του ενός και απόλυτου αρχη
γού, δεν δείχνουν καθόλου ικανοποιημέ
νοι από παρόμοιες συλλογικές λύσεις.
Αυτοί θέλουν να γίνουν επίσης «χαλίφη
δες στη θέση του χαλίφη».
Ήδη το προσωπικό όργανο του κ. Κου8

Ακόμη και ο πλέον οξυδερκής
παρατηρητής δεν θα μπορούσε
να προβλέψει αυτή την εξέλιξη.
Η ζωή όμως —ως γνωστόν—
επιφυλάσσει πάντα εκπλήξεις.
Η απροσδόκητη ασθένεια του κ.
Α. Παπανδρέου, ανέτρεψε,
πράγματι, όλα τα σενάρια,
προκαλώντας σύγχυση κυρίως
στις γραμμές του κυβερνώντος
κόμματος. Αλλά και γενικότερα
οι παρενέργειες, απ’ αυτή την
αιφνίδια εξέλιξη, θα είναι
πολλαπλές. Πολλές απ’ αυτές
είναι ήδη ορατές. Άλλες θα
φανούν στο αμέσως, προσεχές
μέλλον.

τσόγιωργα η «Αυριανή» απευθύνει καθη
μερινές παρακλήσεις στο Μέγα Μύστη
να ορίσει προσωπικό του εκπρόσωπο εφ'
όλης της ύλης «γιατί ο καημένος ο Αντρέας άνθρωπος είναι κι αυτός και πρέ
πει να ξεκουρασθεί μετά την αρρώστια
του».
Αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Έ χ ει γρα
φτεί και δεν διαψεύσθηκε ότι ο κ. Χαραλαμπόπουλος διεκδίκησ.ε την πρωτοκα
θεδρία ως παλιότερος αντιπρόεδρος. Ε
νώ ο κ. Αλευράς έσπευσε να υπενθυμίσει
διαμέσου του Τύπου ότι «μόνο οι βου
λευτές έχουν την αρμοδιότητα να εκφράοουν τη γνώμη τους για το ποιος θα
είναι ο Πρώτος της κυβέρνησης, για τί ε ί
ναι αυτοί που εκλέχθηκαν άμεσα από το
λαό και αυτοί διατηρούν τις —κά
ποιες— σχέσεις μαζί του».
Ωστόσο, ο κατάλογος των μνηστήρων

δεν εξαντλείται σ' αυτό το σημείο. Είναι
βέβαιο ότι και οι λεγόμενοι «κομματικοί»
κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Οι δια
κριτικές φιλοδοξίες του κ. Γεννηματά έ
γιναν ήδη αντιληπτές προ πολλου στο
Καστρί που δεν παρέλειψε να διαμηνυσει στον πρώτο «ότι όλες του οι κινήσεις
είναι γνωστές —ο.ο. τι διάολο κάνει ο
Τόμπρας— και να κάτσει στ' αυγά του
γιατί θα του κοπούν τα πόδια».
Αυτά βέβαια συνέβησαν προ πολλών
μηνών (ήταν τότε που όλος ο φάκελος
για την έκδοση εφημερίδας ενός φίλου
του κ. Γεννηματά, έπεσε ατυχώς στα χέ
ρια του —τό τε— κυβερνητικού εκπρο
σώπου που τον παρέδωσε αυθωρεί στον
ίδιο τον κ. Παπανδρέου), αλλά εξακολου
θούν να ισχυουν και σήμερα.
Πολύ περισσότερο μάλιστα καθώς στο
παιχνίδι μπαίνει πλέον και ο φυσικός διά
δοχος που συγκεντρώνει πολλές πιθανό
τητες να «στεφθεί» αρχηγός του κόμμα
τος. Αυτή ακριβώς η πιθανότητα δεν διέ
φυγε από τη διορατικότητα του κ. Λαλιωτη που σπεύδει ήδη ν’ απαλλαχθεί από
το επαχθές βάρος της 3ης του Σεπτέμ
βρη και να συντονισθεί στους ευρωπαϊ
κούς ρυθμούς της «ηρεμης δύναμης».
Και ενώ η διαμάχη μεταξύ των μνηστή
ρων για τη διαδοχή θα οξύνεται μέρα με
τη μέρα, ο κ. Παπανδρέου που θα έχει ε
πιστρέφει εν τω μεταξύ από το Λονδίνο,
με μια πρόσθετη πλαστική βαλβίδα στην
αορτή, θα πρέπει να πάρει ταχύτατα ορι
στικές αποφάσεις καθώς ο χρόνος για
τις εκλογές συρρικνώνεται. Το βέβαιο εί
ναι ότι δεν θα εγκαταλείψει τόσο εύκολα
ούτε την αρχηγία του κόμματος αλλά ού
τε και την εξουσία.
Η πιθανότερη επιλογή θα είναι η έμμε
ση σχέση και με τις δύο ερωμένες του.
Στο κόμμα θα τοποθετήσει ανθρώπους
που θα ελέγχονται απόλυτα από τον ίδιο
(γι’ αυτό η όποια λύση θα συμπεριλαμβά
νει οπωσδήποτε και το φυσικό του διάδο
χο: Το αίμα νερό δεν γίνεται) και όσο για
την εξουσία, θα συνεχίσει «απλώς να
προεδρεύει» αλλά επισήμως αυτή τη φο·
ρά.
Και με τις εκλογές τι θα γίνει; Αυτές εί
τε διεξαχθούν μ’ επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ
τον Ανδρέα ακμαίο και υγιέστατο, είτε μ'
αυτόν ασθενούντα αλλά και είτε με διά
δοχο, είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να
κερδηθούν.
Αυτό είναι γνωστό από καιρό τώρα στα
υψηλά κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ που αναζη
τούν μανιωδώς τη σωτηρία τους με τρο
ποποιήσεις του εκλογικού συστήματος.
Ένα αναλογικότερο σύστημα και ίσως οι
δύο Κυριακές θα είναι μια κάποια λύση.
Ούτως ή άλλως όμως οι κρισιμότερες
εκλογές δεν θα είναι αυτές του '89 αλλά
εκείνες του '90. Εκεί θα κριθούν πολλά
και πιθανώς η μοναδική εφικτή λύση να
είναι τελικά το «ιταλικό ασανσέρ».
■
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ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΩΙ
ταν γράφονταν αυτές οι γραμμές
τίποτα δεν ήταν βέβαιο για την
πραγματική κατάσταση της υγείας
του πρωθυπουργού. Ο κ. Χυτήρης διαβε
βαίωνε τους ανταποκριτές των αθηναϊ
κών εφημερίδων στο Λονδίνο, ότι «όλα
πάνε καλά», οι εφημερίδες της αντιπολί
τευσης διαβεβαίωναν το κοινό τους ότι
«ο Αντρέας είναι πολύ σοβαρά», φιλοκυβερνητική εφημερίδα δημοσίευσε μια
φωτογραφία που έδειχνε τον Ανδρέα
«μισό» από όσο τον γνωρίζαμε και μια
«καλά πληροφορημένη πηγή» του στε
νού περιβάλλοντος του, μας έλεγε ότι «ο
πρόεδρος είναι πολύ πεσμένος ψυχολο
γικά».
Το ίδιο ασαφής και «σκοτεινή» ήταν
και η κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ. Μετά την
αρχική προέλασή του, ο κ. Κουτσόγιωργας δεχόταν πισώπλατα «συντροφικά
μαχαιρώματα» από τον κ. Γιάννη Αλευ
ρά, ο κ. Χαραλαμπόπουλος έλεγε ότι «ό
λα αυτά δεν τον αφορούν», αλλά στην
πραγματικότητα τον αφορούσαν και πο
λύ μάλιστα, έλα όμως που είχε μόνον το
«κύρος» του να προβάλει, ο κ. Αλευράς
καμάρωνε τον εαυτό του στα δημοσιεύ
ματα του φιλοκυβερνητικού Τύπου που
θεωρούν ότι «μόνο αυτός θα εκλεγεί
πρωθυπουργός από την κοινοβουλευτι
κή ομάδα», οι «κομματικοί» διαπίστωναν
ότι έχασαν οριστικά το παιχνίδι από τους
«παλαιοκομματικούς» και ο κ. Γιώργος
Παπανδρέου διαπίστωνε ότι δεν «μετρά
ει» καθόλου χωρίς τον πατέρα του, βλέ
ποντας τους ανθρώπους του —όπως η κ.
Κακλαμανάκη και ο κ. Σεφερτζής— να
χάνουν ένας - ένας τις Θέσεις τους.

Ο

Λύση Αλευρά;
Στις δυο - τρεις τελευταίες ημέρες, ω
στόσο, η λύση Αλευρά προέβαλε ως η
μόνη δυνατή για το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον
για τη μεταβατική περίοδο. Εξ ου και η ά
τακτη υποχώρηση του «Μένιου», όταν έ
φτασαν από το Λονδίνο τα μηνύματα της
«οργής του μεγάλου» προς το πρόσωπό
του. Άλλω στε η πανταχόθεν διαμηνυό
μενη δυσαρέσκεια του κ. Α. Παπανδρέου
προς τον β' αντιπρόεδρο τού έδωσε τη
δυνατότητα σαν πρόεδρος της Βουλής
να επιτεθεί στον κ. Κουτσόγιωργα, «βγά
ζοντας στη φόρα» τη φορολογική του δή
λωση. «Πονηρός ο μπαρμπά-Γιάννης» εί
χε φροντίσει πρώτα να πλαγιοκοπήσει
τον κ. Κουτσόγιωργα με εκείνη τη συζή
τηση συνταγματολογων στον «Αθήνα
9,84», η οποία όπως λέγεται ήταν δικής
του έμπνευσεως.
Μια άλλη ένδειξη της «υπεροχής Α
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λευρά» θεωρείται και η ένταξη του Γιώργου Παπανδρέου στο στρατόπεδό του. Ο
Γιώργος Παπανδρέου έσπευσε την πε
ρασμένη εβδομάδα στο Λονδίνο και όταν
επέστρεψε η εγκατάλειψη του κ. Κουτσόγιωργα και η ένταξή του στο στρατόπεδο
Αλευρά ήταν γεγονός.
Δεν αξίζει, όμως, να παρακολουθήσου
με λεπτομερέστερα τη φατριαστική δια
μάχη στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, όχι επειδή
δεν μας αφορά, αλλά επειδή η έκβασή
της είναι προδιαγεγραμμένη. Είναι κοινή
διαπίστωση πλέον ότι το ΠΑΣΟΚ όχι μό
νον δεν μπορεί να κυβερνήσει, αλλά ού
τε να υπάρξει χωρίς τον «Αντρέα» —με
τη μορφή που το γνωρίσαμε τουλάχι
στον. Έφτασαν μόνον λίγες μέρες παρα
μονής του κ. Α. Παπανδρέου στο νοσοκο
μείο για να αντιληφθούν όλοι ότι «ο Αν
τρέας είναι η αρχή και το τέλος του ΠΑ
ΣΟΚ».
•
Διαπίστωση πρώτη λοιπόν: Η χώρα
έχει εισέλθει ανεπιστρεπτί στη μεταανδρεϊκή περίοδο, με την έννοια ότι η
σοβαρή ασθένεια του πρωθυπουργού
και η πιθανότητα αναγκαστικής αποχώ
ρησής του από τον πολιτικό στίβο απο
σταθεροποιεί το γνωστό μας πολιτικό
σκηνικό και αναγκαστικά οδηγεί ευρύτε
ρα στρώματα ψηφοφόρων —και κυρίως
τους αναποφάσιστους— στην αναζήτη
ση άλλων «σταθερών» στις πολιτικές επι
λογές τους.
Η αποχώρηση του Α. Παπανδρέου από
την πολιτική σκηνή, αρχίζει να αντιμετω
πίζεται όχι ως ένα ενδεχόμενο που θα
μπορούσε να συμβεί στο απώτερο μέλ
λον, ύστερα λχ. από μια πιθανή εκλογική
ήττα, αλλά ως η παρούσα πραγματικότη
τα.
Πανικόβλητη από τη διαπίστωση αυτή,
η υπόλοιπη ηγεσία του ΠΑΣΟΚ προσπά
θησε τις πρώτες ημέρες να αντιμετωπί
σει τις πολιτικές επιπτώσεις της ασθέ
νειας του πρωθυπουργού, ωραιοποιών
τας την πραγματική κατάσταση της υ
γείας του. Αργότερα, όταν το πράγμα
τραβούσε πολύ, έφτασαν μέχρι του ση
μείου να ευνοήσουν τη όημοσίευση φω
τογραφιών της κ. Δήμητρας Λιάνη σε φιλοκυβερνητικά έντυπα, με την προσθήκη
ότι το διάσημο ζεύγος θα παντρευτεί. Συ
νηθισμένοι προφανώς να απευθύνονται
σε αφελείς, νομίζουν ότι αν ο κόσμος
διαβάσει ότι ο κ. Α. Παπανδρέου «παν
τρεύεται» θα πιστέψει ότι μπορεί και να
κυβερνήσει. Φαίνεται ότι η συζυγική πα
στάδα και ο πρωθυπουργικός θώκος α
παιτούν τις ίδιες ικανότητες στον τόπο
αυτό.

Και η «πολιτική»; Πού πήγε η «πολιτι
κή» αντιμετώπιση των γεγονότων και κα
ταστάσεων; Ό σο κι αν ψάξαμε στις σελί
δες των εφημερίδων και στα πολυσέλιδα
των ανακοινώσεων αυτές τις ημέρες, δεν
τη βρήκαμε πουθενά. Φαίνεται ότι ασθε
νεί κι αυτή σοβαρά και νοσηλεύεται στο
ίδιο νοσοκομείο του Λονδίνου.

Από τον Ιανό στον Ιβανόη
Ποιος μπορεί να μας πείσει για το αντί
θετο —ότι δηλαδή οι συσχετισμοί δύνα
μης στη σημερινή Ελλάδα διαμορφώνον
ται με όρους πολιτικούς —όταν τη στιγ
μή που έχει προκύψει σαφώς πρόβλημα
διαδοχής και ενεδρεύει ένα εξίσου βέ
βαιο κενό εξουσίας, το ίδιο το κυβερνητι
κό κόμμα εκμεταλλεύεται την ασθένεια
του αρχηγού του για να δημιουργήσει
κλίμα συμπάθειας; Ό ταν το πολιτικό
μέλλον αυτού του τόπου εξαρτάται από
τα ιατρικά ανακοινωθέντα και τις γνωμα
τεύσεις συνταγματολογων; Και τι μπορεί
να πει κανείς γ ι’ αυτή τη χώρα, όταν γίνε
ται πρωτοσέλιδο θέμα μια προσωπική α
δυναμία ενός άρρωστου ανθρώπου και ό
χι η αδυναμία ενός πρωθυπουργού και ε
νός κόμματος να βρουν αντικαταστάτη;
• Διαπίστωση δεύτερη: Το ατυχές
περιστατικό της ασθένειας του πρω
θυπουργού, απέδειξε ότι το ΠΑΣΟΚ
δεν έχει πλέον κανέναν πολιτικό λό
γο ύπαρξης, ως κυβερνών κόμμα του
λάχιστον. Επειδή στερείται ιδεολο
γίας, προγράμματος και αρχών. Γι’
αυτό και όλα συγκεντρώνονται γύρω
από το κρεβάτι, το μυαλό και την καρ
διά του Ανδρέα Παπανδρέου. Η συνέ
χεια στο ΠΑΣΟΚ μπορεί να υπάρξει
πλέον μόνο με όρους βιολογικούς και
όχι πολιτικούς.
Η κατάσταση θα ήταν βέβαια εντελώς
διαφορετική, αν το ΠΑΣΟΚ είχε ιδεολογία
και πρόγραμμα, αν ήταν ένα κόμμα αρ
χών και όχι το εκλογικό όργανο του κ.
Παπανδρέου. Σε ένα υγιές κόμμα, η απο
χώρηση του αρχηγού δεν δημιουργεί πο
τέ συμπτώματα διάλυσης και αλληλομαχαιρώματα, μέσω φορολογικών δηλώσε
ων και γνωματεύσεων συνταγματολό· $
γων...
1
\
Και δεν μπορούμε παρα να επίσημανουμε την αντίθεση του ΠΑΣΟΚ με ένα
κόμμα που φυσικά κάθε άλλο παρά ως
κόμμα αρχών μπορεί να χαρακτηριστεί,
τη «Νέα Δημοκρατία». Ό ταν ο κ. Καρα
μανλής αποχώρησε, η ΝΔ δεν διαλύθη
κε, υπήρξαν συγκρούσεις και αποχωρή
σεις, αλλά υπήρξαν και ο κ. Ράλλης με
τον κ. Αβέρωφ και ο κ. Μητσοτάκης υ-

: ΤΗΣ ΠΟΜΠΗΊ ΑΣ
πάρχει ακόμα. Η ΝΔ επέζησε της αποχώ
ρησης του κ. Καραμανλή. Ποιος πιστεύει
σήμερα ότι θα επιζήσει και το ΠΑΣΟΚ, αν
για οποιοδήποτε λόγο αποχωρήσει ο κ.
Παπανδρέου. Και ποιος θα είναι αυτός ο
διάδοχος; Εξίσου πιθανοί είναι ο κ. Τσιγαρίδας και ο κ. Κουλούρης, με τον κ. Χαραλαμπόπουλο και τον κ. Κουτσόγιωργα.

Με ποιον;
Με τον κ. Κουτσόγιωργα λοιπόν; Είναι
απορίας άξιον το ότι ο Β' Αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης προχώρησε τόσο βια
στικά και τόσο άκομψα στην υποβολή
της υποψηφιότητάς του ως διαδόχου;
• Να πιστεύει άραγε και ο ίδιος ότι η δημοτικότητά του επεκτείνεται και πέραν
των φανατικών οπαδών του ΠΑΣΟΚ που
ενθουσιάζει κάθε Σαββατόβραδο στα κα
φενεία των χωριών; Και γιατί τον υπο
στήριξε η μερίδα του φιλοκυβερνητικού
(II Τύπου; Μήπως επειδή ο Μένιος μπορεί
ch; να διαπραγματευτεί σκληρότερα από ό
λους την αποχώρησή τους; Ίσω ς η «πε
IS ρίπτωση Κουτσόγιωργα» να είναι μόνο έ 
Αί να τυπικό δείγμα της σύγχυσης που επι
κρατεί στους εγκέφαλους των κορυ
W
S φαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ που έφτα
σαν να θεωρούν ότι η παραμονή στην ε 
ξουσία είναι κυρίως θέμα χωροφυλακί
στικης κουτοπονηριάς.
Μήπως άραγε, με τον κ. Αλευρά; Αν
δεν κάνουμε λάθος η μοναδική φιλοδο
ξία του «μπαρμπα-Γιάννη» ήταν αυτά τα
c χρόνια να φωτογραφίζεται δίπλα στον
J,, Πρόεδρο στις συνόδους της ΚΕ του Κινή
0 ματος και να διατηρεί τον τίτλο του σε
10 βάσμιου γέροντα που όλοι θέλουν να
συμβουλεύονται. Πώς όμως έφτασε κι
0
αυτός στο σημείο «να πιστεύει ότι μπο
ρούν να του εμπιστευτούν και τη δ ια χ εί
ριση του μπακάλικου», όπως μας έλεγε
χαιρέκακα κάποιος υπουργός;
Δεν αξίζει να ασχοληθούμε με τις άλ0 λες υποψηφιότητες, επειδή θα μπορού
0 σαν ίσως να ήταν αρχηγοί σε ενα ΠΑΣΟΚ
Γ,' της αντιπολίτευσης, δεν θα μπορέσουν
1 όμως να γίνουν ποτέ πρωθυπουργοί. Ο κ.
^ Κατσιφάρας είπε, όπως πάντα, τη σκληιο^,ρή αλήθεια («από παιδί κι από...»): «Αν
0 '·' δεν ήταν ο A ντρέας δεν θα μας ήξερε ού
τε ο θυρωρός μας;».
0
Θα επισημάνουμε μόνο μια πολύ σκληι0/ ρή αλήθεια για το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα, έτσι
flg£o^ που ήταν κάποτε. Αυτές τις ημέρες της
^ έντονης ενδοκυβερνητικής και εσωκομ1 p ματικής διαμάχης, το ειδικό βάρος των
«κομματικών», των κ. Λαλιώτη, Γεννημαtnà, κ.ά. είναι πολύ μικρό έως ελάχιστο.
ιΟι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες «παίifé
r

ζουν» μόνον με τους παλαιοκομματικούς, μεταξύ των οποίων ορίζουν και τον
πιθανό διάδοχο του κ. Παπανδρέου. Τα
«παιδιά - θαύματα» δεν υπάρχουν πια, έ
σβησαν κι αυτά μαζί με το φως που τα
φώτιζε και τα δημιούργησε.
Ο λόγος του κ. Γεννηματά είναι μόνον
ο λόγος του «καλαθιού της νοικοκυράς»,
μια «φωνή τιμιότητας», που όμως δεν εί
ναι τίποτα άλλο πέραν αυτού. Επειδή δεν
υπάρχει τίποτα από πίσω της. Τα μεγάλα
οράματα για το σοσιαλισμό, την Αλλαγή,
τον εκσυγχρονισμό, το ΕΣΥ και όλα τα
συναφή, έμειναν μόνο οράματα, λόγια
που όταν τα εκφωνεί ο κ. Παπανδρέου α
πό κάποιο μπαλκόνι παίρνουν μια στιγ
μιαία υπόσταση που διαρκεί μέχρι την
κάλπη. Ό τα ν όμως επιχειρεί να τα εκφω
νήσει κάποιος επίδοξος διάδοχός του, τα
ίδια αυτά «οράματα», γίνονται παραμύ
θια για μικρά παιδιά που κανείς δεν τα πι
στεύει.
Ό λ ο ι οι επιφανείς των «κομματικών»
του ΠΑΣΟΚ απέδειξαν ότι στερούνται δι
κής τους πολιτικής ύπαρξης, γ ι’ αυτό και
ο πολιτικός τους λόγος είναι αφηρημένος, γ ι’ αυτό και δεν πήραν ποτέ θέση
στα μεγάλα προβλήματα αυτής της χώ
ρας αλλά μόνον στα επιμέρους και στα
μικρά, όπως και για αυτό δεν διαφώνη
σαν ποτέ. Πώς λοιπόν μπορούν τώρα να
προβάλλονται ως ηγέτες;
ΤΓ μένει λοιπόν μετά τον Ανδρέα; Η μό
νη λύση που προβάλλει στο ΠΑΣΟΚ από
τα ίδια τα πράγματα, θα είναι ένα διευ
θυντήριο, πέντε ή επτά, ή δεν έχει σημα
σία, πόσων στελεχών. Το οποίο όμως θα
είναι μόνο ένα διευθυντήριο της ήττας, ε
πειδή δεν θα το συνέχει τίποτα άλλο ε
κτός από το φόβο της ήττας. Τι άλλο θα
είχε να υπερασπίσει εκτός από την παρα
μονή του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία; Και με τι
άλλο θα μπορούσε να κινητοποιήσει
τους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ εκτός από το
φόβο της απώλειας της εξουσίας, εξ ου
και οι κραυγές περί της δεξιάς που βρί
σκεται «προ των πυλών»; «Προ των πυ
λών», καραδοκεί απλώς η ήττα.
Όσον αφορά τον ίδιο τον πρωθυπουρ
γό, λέγεται ότι έχει αγανακτήσει με όλα
αυτά και όταν επιστρέφει «θα πέσουν
πολλά κεφάλια». Διόλου απίθανο αν και
θα είναι δύσκολο να βρει άλλα κεφάλια
να του κάνουν την ίδια δουλειά ή να σκέ
φτονται απλώς. Το ερώτημα όμως είναι
άλλο: Θα γυρίσει ίδιος ο Ανδρέας Πα
πανδρέου από το Λονδίνο;
Δεν εννοούμε φυσικά την καρδιά του
—ελπίζουμε ότι θα γυρίσει υγιείς— ούτε
τη συζυγική του κατάσταση. Εννοούμε

του Βασίλη Ζήση

την ψυχολογία του, επειδή μόνον με αυ
τή μπορεί κανείς να ερμηνεύσει ασφα
λώς τις προθέσεις του. Υπάρχουν λοιπόν
πολλοί και καλά πληροφορημένοι παρα
τηρητές των πολιτικών μας πραγμάτων
που πιστεύουν ότι ο Ανδρέας Παπανδρέ
ου έχει κουραστεί, δεν έχει —και ούτε
μπορεί να έχει έτσι που ήρθαν τα
πράγματα— άλλες φιλοδοξίες. Συνεπώς
ενδέχεται να χρησιμοποιήσει την περιπέτειά του για να αρχίσει να απαγκι
στρώνεται από την πρωθυπουργία.
Ο λόγος είναι απλός. Πριν ο κ. Παπαν
δρέου εισαχθεί στο Σαιν Τόμας, γνώριζε
ότι το αποτέλεσμα των προσεχών εκλο
γών θα είναι πολύ αμφίβολο για το ΠΑ
ΣΟΚ. Είναι βέβαιο ότι η δυσμενής αυτή
για το ΠΑΣΟΚ προοπτική, επιδεινώθηκε
σήμερα από τη χρονίζουσα ασθένεια του
κ. Παπανδρέου και θα επιδεινώνεται όσο
θα μένει κλινήρης, κυρίως επειδή στην
ψυχολογία των ψηφοφόρων θα επικρα
τεί όλο και πιο πολύ η λογική της μεταανδρεικής περιόδου. Σήμερα λοιπόν
προσφέρεται μια μοναδική ευκαιρία στον
κ. Παπανδρέου για μια ένδοξη αποχώρη
ση ή για μια ένδοξη ήττα, αν αποφασίσει
να κάνει τις εκλογές με την απλή αναλο
γική.
Σ τη ν τε λ ευ τα ία περίπτωση θα μπορέ
σει να πει ό τι «το ΠΑΣΟΚ έχασ ε επειδή ι
κανοποίησε το α ίτημα της Α ρισ τερός για
την απλή αναλογική». Θα μπορέσει έτσι
να π ερ ιμ ένει «ως εθνική εφεδρεία» να
κλη θ εί γ ια να φω τογραφίσουν αυτόν στα
σκαλοπάτια του προεδρικού μεγάρου το

1990.
Το άλλο σενάριο που συζητούν οι πο
λιτικοί κύκλοι της Αθήνας είναι αυτό των
πρόωρων εκλογών, μετά την εξαγωγή
του κ. Παπανδρέου από το νοσοκομείο
και την πλήρη αποθεραπεία του, δηλαδή
σε δυο μήνες το νωρίτερο. Στην περίπτω
ση αυτή ο κ. Παπανδρέου θα θελήσει να
αναχαιτίσει τη φθορά της κυβέρνησής
του και να αντιστρέφει το λαϊκό αίσθημα
εκμεταλλευόμενος τη συμπάθεια που δη
μιουργεί προς το πρόσωπό του η ασθένειά του. Αλλά γ ι’ αυτό χρειάζεται πολλή
δουλειά, τύχη για το ΠΑΣΟΚ, Μητσοτάκης
στη Δεξιά, Αριστερά εν διαλύσει και
—κυρίως αυτό— να μετατραπουν όλοι οι
Έλληνες σε λωτοφάγους που θα έχουν
ξεχάσει το ΠΑΣΟΚ του Τόμπρα, των σκαν
δάλων και της ανευθυνότητας.
Δεν περιμένουν πολλά καλά μαζί να
συμβούν; Το πιθανότερο είναι ότι κάποια
ιστιοσανίδα θα προκόψει, ξαφνικά.
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ΓΡΟΘΙΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ
του Ρεπόρτερ
ατμόσφαιρα
και επικλήσεις στον «μεγάλο πα
ρόντα - απάντα» είναι οι δυο κυ
ρίαρχες επιδιώξεις για τη Θεσσαλονίκη
το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Επικεφα
λής της κομματικής πανστρατιάς από ο
λόκληρη τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη
Θεσσαλία και την Αθήνα ο κ. Κώστας Λαλιώτης, που δίνει τις οργανωτικές εξετά
σεις της ζωής του, μετά την αποτυχία
της τοπικής «περεστρόικας».
ΕΑΝ ΣΤΗΝ τοπική κομματική ανασυγ
κρότηση δεν αποδείχθηκε καθόλου απο
τελεσματική η χρήση της κρατικής μηχα
νής, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο το ΠΑΣΟΚως κυβερνητικό κόμμα, πρόκειται να
κάνει πλούσια την παρουσία του, με τη
μετάβαση εκεί δεκάδων υπουργών και υ
φυπουργών, διοικητών, προέδρων, γενι
κών κάθε κατηγορίας και άλλων κρατικο
δίαιτων. Αυτοί μαζί με τους παρατρεχάμενους και τα κομματικά στελέχη, θα δώ
σουν τον τόνο ενότητας και ενθουσια
σμού στο «Παλαί Ντε Σπορ» και στις άλ
λες εκδηλώσεις του διήμερου της ΔΕΘ.
ΜΑΖΙ θα δώσουν εξετάσεις οργανωτι
κής επιτυχίας ο κ. Λαλιώτης και οι συν
αυτώ κυρίως στο επίπεδο της ελεγχόμε
νης αλλά αυθόρμητης συμπεριφοράς,
δηλαδή χωρίς ιδιαίτερες εκδηλώσεις
λ.χ. προς τον κ. Μένιο Κουτσόγιωργα εις
βάρος του κ. I. Χαραλαμπόπουλου ή του
κ. Γιάννη Αλευρά, προκειμένου να δοθεί
από το σκηνοθέτη της όλης τελετής κ.
Δημήτρη Μαρούδα η εικόνα «ενθουσια
σμού, μάχης και αισιοδοξίας για το μ έλ
λον». Εικόνα που θα παρακολουθεί με ει
δική τηλεοπτική σύνδεση στο δωμάτιό
του στο Λονδίνο και ο «μεγάλος τιμονιέ
ρης».
ΗΔΗ ο κ. Κουτσόγιωργας στην ομιλία
του, δέκα δακτυλογραφημένων σελίδων
έχει περιλάβει πολλές υμνητικές αναφο
ρές στον κ. Α. Παπανδρέου με αντάλλαγ
μα να μην περιορισθεί σε τυπικό χαιρετι
σμό αλλά στην εκφώνηση μιας εικοσάλε
πτης πολιτικής ομιλίας. Γεγονός το ο-
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ΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ενωτική

ποιο δυσαρέστησε όσους έμαθαν ότι ο
«κύριος βήτα αντιπρόεδρος» μεθόδευσε
και πέτυχε να εμφανισθεί ως ένα είδος
δεύτερου.
ΓΙΑΤΙ, δεν πρέπει να διαφεύγει από την
προσοχή κανενός ότι οι κάθε είδους
«δελφινολογικές» κινήσεις τον τελευ
ταίο καιρό μέσα στην κυβέρνηση και το
ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν τον χαρακτήρα της
προετοιμασίας για τη «μετα-ανδρεική» ε
ποχή, δηλαδή, αρχηγικού χαρακτήρα ε
πιδιώξεις. Έχουν το χαρακτήρα προώ
θησης απλώς στη θέση του «δεύτερου τη
τάξει» του προσωρινού αναπληρωτή. Τί
ποτα περισσότερο.
ΟΛΟΙ, ως συνυπεύθυνοι τα τελευταία
χρόνια σε κάθε είδους «αθλιότητες» της
κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ (αντιδημοκρατικές αποφάσεις, διαγραφές, τυφλή
υποταγή στα κελεύσματα του Καστριού
κ.λπ.) και ευνουχισμένοι πολιτικά και ιδε
ολογικά (π.χ. οι κ. Γιώργος Γεννηματάς
και Κ. Λαλιώτης θεωρούνται απλώς ως
κάποιες «αποχρώσεις» συμπεριφοράς
και τίποτα περισσότερο) δεν έχουν ούτε
το σθένος, ούτε τη θέληση να επιδιώ
ξουν κάτι περισσότερο. Να υπερβούν τα
«πλαίσια νομιμότητας» της αρχηγίας του
κ. Ανδρέα Παπανδρέου, που εκτείνονται
από το θέμα του «Μανιφέστου» έως το
θέμα Λούβαρη και Κοσκωτά.
ΟΛΟΙ λοιπόν οι συνυπεύθυνοι και ευ
νουχισμένοι είναι φυσικό να επιδίδονται
σε δημόσιες διαβεβαιώσεις νομιμότητας
και υποταγής και στο παρασκήνιο στις
«γροθιές κάτω από το στομάχι».
ΕΙΝΑΙ χαρακτηριστικό ότι ο κ. Γιάννης
Χαραλαμπόπουλος με τρεις τηλεφωνι
κές επικοινωνίες του με το Λονδίνο μέσω
Αγγέλας, πέτυχε να μην εμφανισθούν
στη Θεσσαλονίκη μόνο οι κ. Κουτσόγιωργας και Ρουμελιώτης σε (προσωρινούς)
πρώτους ρόλους αλλά και ο ίδιος. Όσο
και εάν η συνέντευξη Τύπου στη «Ρέμβη»
—που φέτος θα δώσει ο κ. Χαραλαμπό
πουλος— παραδοσιακά αφορούσε σε θέ
ματα — από την εποχή του 1984 με τις κα

ταγγελίες «περί Εφιάλτη»— εσωτερικής
πολιτικής.
ΕΙΝΑΙ επίσης χαρακτηριστικό ότι στην
πρώτη και την τρίτη σύσκεψη, που συγκάλεσε ο κ. Κουτσόγιωργας απέφυγαν
να πάνε οι υπουργοί κ. Ευάγ. Κουλουμπής, Μελίνα Μερκούρη, Νίκος Ακριτίδης
και Γιάννης Ποττάκης και απλώς έστει
λαν αναπληρωτές τους. Κι αυτό, όπως εί
παν δυο από αυτούς στο «ΑΝΤΙ», προκει
μένου να μην δώσουν λαβή ότι εξυπηρε
τούν τα σχέδια πρωτοκαθεδρίας του Μένιου.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ πλευρά, ο περίλυπος
τον τελευταίο καιρό κ. Γιάννης Αλευράς
(που σπεύδει να ανακοινώσει τις επαφές
του με τους πολιτικούς αρχηγούς και τον
κ. Κ. Καραμανλή για τα νεώτερα της υ
γείας του Πρωθυπουργού) φαίνεται να
προωθεί τη συμμαχία του με τον κ. Αντ.
Λιβάνη και δεν θεωρείται τελείως αμέτο
χος στο θέμα της δήλωσης του «πόθεν έ·
σχες» του κοινού αντιπάλου τους κ. Μέ·
νιου Κουτσόγιωργα. Θέμα το οποίο ο κ. ι
Κουτσόγιωργας, «πατώντας στη λούμ- -J
πα», το αντιμετώπισε με το γνωστό, πολι- ϊί
τικό του κυνισμό.
ΑΛΛΑ και στο χώρο των εξωτερικών ^
σχέσεων οι «γροθιές κάτω από το στομά
χι» πολλαπλασιάζονται εφόσον ο υπουρ
γός Εξωτερικών κ. Κάρολος Παπούλιας ^
δεν θεώρησε σκόπιμο να ενημερώσει
καν τον «αρμόδιο» αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Γ. Χαραλαμπόπουλο για τις ^
συνομιλίες, που θα είχε στην Άγκυρα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, η εικόνα της «αρραγούς», εν ό τη τα ς το ερχόμενο Σαββατοκύριακο δεν π ρ ό κειτα ι να συγκαλύψει
για πολύ (ίσως και καθόλου) το παιχνίδι
της α λ λ η λο εξό ντω σ η ς, που διεξάγεται
στα κρυφά, με «μεθόδους ΠΑΣΟΚ», δηλαδή πόσο ο έν α ς θα π λή ξει τον άλλο, προ
κ ειμ ένο υ να πέσουν οι μ ετο χές του στον
«μεγάλο αρχηγό».
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λη στήλη (του Τύπου) επισημάναμε τη μετονομασία του
«μεσάζοντος» ή «μεταφρα
στή» αξιότιμου κ. Γ. Λούβαρη
σε «επιχειρηματία» από το
«ΒΗΜΑ» της 4/9. Δεν πέρασαν
δυο εικοσιτετράωρα και πληροφορηθήκαμε ότι ο κ. Γ.
Λούβαρης μετονομάστηκε τελικώς «κουμπάρος».
Κυ
κλοφορεί: «Η Μαφία άλλαξε
όνομα γιατί συνδέθηκε με το
όνομα ",Κοσκωτά” ».
□ □ □ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΕΣ.

□ □ □ Α Λ Χ Η Μ Ε Ι Ε Σ . Καθώ ς
μπήκαμε σε προεκλογική πε
ρίοδο, το ρουσφέτι άρχισε να
νουθετεί. Ιδού τι καταγγέλλει
ο Σύλλογος Αριχετεκτόνων
για τη δραστηριότητα του ΥΠΕΧΩΔΕ:
«Ο ς α δ α ς επισημαίνει ότι νομο
θετικές ρυθμίσεις οι οποίες θε
σπίστηκαν για να λειτουργήσουν
ευεργετικά στην ανασυγκρότηση
των πόλεων και των οικισμών της
χώρας αρχίζουν να χρησιμο
ποιούνται εξυπηρετώντας διαμε
τρικά αντίθετους σκοπούς. Για πα
ράδειγμα με το Π.Δ. της 29.5.88 ΦΕΚ 457 Δ εγκρίθηκε η μεταφορά
συντελεστή από ακίνητο που βρί
σκεται στα όρια της Κοινότητας
Αμπελώνα Ν. Λάρισας σε ακίνητο
στα όρια του Δήμου Αγ. Παρα
σκευής Ν. Αττικής (!) και μάλιστα
με τρόπο που να δεσμεύεται από
λυτα η αρχιτεκτονική μορφή του
κτιρίου που θα κατασκευαστεί, α
φού το εγκριτικό Π.Δ. συνοδεύε
ται από πλήρη αρχιτεκτονική μεI λέτη.
Με αυτό τον τρόπο το χρήσιμο
εργαλείο που μπορεί να είναι ο Ν.

Κάτω τα χέρια από τα γλυκά!
Υπάρχει η αρχιτεκτονική, η
διακόσμηση σπιτιών και αυτο
κινήτων, η ένδυση, πολλές
ευκαιρίες τέλος πάντων για
να βγάλουν το άχτι τους οι
αρχιερείς της κακογουστιάς.
Βάλτε φρένο λοιπόν παιδιά,
μην μας κόβετε την όρεξη για
τα παράγωγα της ζαχαροπλα
στικής.
Στη φωτογραφία η τούρτατριήρης που «ναυπηγήθηκε»
στις κουζίνες του Interconti
nental ειδικά για τις γιορτές
των «Ποσειδωνίων» και υπερηφάνως απεστάλη (ως φω
τογραφία) για να καταχωρηθεί στο βιβλίο Γκίνες, όχι για
την κακογουστιά του αλλά
γιατί ήταν το «μεγαλύτερο
γλύκισμα που έ χ ε ι γίνει
ποτέ». Ελλάδα με τις τριήρεις
σου και τους φουστανελάδες!...
880/79 εξουδετερώνεται διπλά,
δεδομένου ότι αφενός μεταφέρει
συντελεστή από την περιφέρεια
προς το κέντρο και μάλιστα προς
το Λεκανοπέδιο Αττικής και αφε
τέρου μπορεί να οδηγήσει σε πα
ρερμηνείες υποκατάστασης της
λειτουργίας των ε π α ε φέροντας
προς έγκρισή τους πλήρως εγκε
κριμένα κτίρια.
Ο ΣΑΛΑΣ γνωρίζει ότι ο Ν.
880/79 αρχίζει να χρησιμοποιεί
ται ευρύτατα και για τον λόγο αυ
τό θεωρεί ότι θα πρέπει επιτέ
λους να τεθούν οι όροι και οι
προϋποθέσεις κάτω από τις ο
ποίες θα είναι δυνατή η μεταφο
ρά του συντελεστή, με τη χρησι
μοποίηση και των προτάσεων των
μελετών της ΕΠΑ.
Μέχρι να οριστικοποιηθούν οι
παραπάνω όροι στη διατύπωση
των οποίων προτίθεται να λάβει ε
νεργό μέρος, ο ς α δ α ς θεωρεί απα
ράδεκτη την τέτοιου είδους χρη
σιμοποίηση μεταφοράς συντελε
στή και απαιτεί την ανάκληση του
συγκεκριμένου Π.Δ. και όσων άλ
λων έχουν στο μεταξύ εκδοθει ή
βρίσκονται σε διαδικασία έκδο
σης και εξυπηρετούν ανάλογους
σκοπούς».

□ □ □ ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ. Και αίφ
νης εμφανίσθηκε στο Σαίντ Τόμας και ο τέως κυβερνητι
κός εκπρόσωπος και νυν επί

του «στρατηγικού σχεδιασμού» της Γραμμής Α.Ε, κ.
Γιάννης Ρουμπάτης. Οι εκεί
δημοσιογράφοι λαχτάρησαν
ότι εξασφάλιζε αποκλειστική
συνέντευξη για τις «24 ΩΡΕΣ».
Η αλήθεια είναι ότι εκτός που
πήγε να υποβάλει σέβη και
συμπάθεια, λειτούργησε και
ως προπομπός του «δρα» που
πάει στο τέλος της επόμενης
βδομάδας στο Λονδίνο.
□ □□ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΥΦΛΗ. Ο
κ. Αλέκος Ακριβάκης, πρόε
δρος της Ολυμπιακής και
προϊστάμενος της κ. Δήμη
τρας Λιάνη, πρόκειται σύντο
μα να αποχωρήσει από την ε
ταιρεία. Ο λόγος είναι ότι πε
ριλαμβάνεται στη λίστα την ο
ποία θα υπερψηφίσουν οι ο
παδοί του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ακριβάκης θα ανταμειφθεί με τον
τρόπο αυτό από τον Πρόε
δρο, ίσως για να τον παρηγο
ρήσει από την απώλεια αποδόσεως του τίτλου του «κουμ
πάρου». Ως προς την απόδο
ση του τίτλου —για να πούμε
και του στραβού το δίκιο—
την προτεραιότητα είχε ο κ.
Λάμπρος Κανελλόπουλος και

ο, «τελικως δικαιωθείς», κ. Γ.
Λούβαρης. Αλλά η καταχώρηση του προέδρου της ΟΑ στις
εκλογικές λίσ τες αποδίδει
το υ λ ά χ ισ το ν δ ικα ιο σ ύ νη ,
στον άνθρωπο που φρόντισε
να ικανοποιήσει μερικές περι
φ ερ εια κές οργανώ σεις με
τους αξιοκρατικούς δ ιο ρ ι
σμούς στην Ο.Α.
Στο μεταξύ, εμείς αισθανό
μαστε, ήσυχοι αφού η τυφλή
δικαιοσύνη του Μένιου δεν
μας εδίωξε για όσα έχουμε
γράψει στο παρελθόν για την
ΟΑ. Ό χι όπως την άλλη φορά
που «μας έβαλε πιπέρι» στο
στόμα όταν, μετά την αποκά
λυψη του νυν «κουμπάρου»
Λούβαρη, μας επιδικάστηκε
πρόστιμο 6 εκατομμυρίω ν
δραχμών γιατί θίξαμε «την τι
μή και την υπόληψη» του μεγαλέμπορου όπλων Θωμά
Λιακουνάκου. Ο κ. Κουτσόγιωργας διαβεβαιώνει ότι η
Δικαιοσύνη είναι τυφλή και
δεν μπορεί να διαβάσει όσα
γράφονται. Το σύστημα της
τυφλής αναγνώσεως δεν προβλέπεται εξάλλου από τα
προγράμματα εκ σ υ γ χ ρ ο ν ι
σμού ενόψει του 1992...

«Η ελευθερία κρατείται αιχμάλωτη»
Η πρωτοβουλία, που πήρε πρόσφατα το
ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού στη
/ διοργάνωση του Συμποσίου «Πολιτιστι
κό μέτωπο εναντίον του απαρτχάιντ», ή
ταν φυσικά λίαν συμπαθής και διόλου α
ξιοκατάκριτη —όπως άλλωστε και η πα
ρουσία της ίδιας της υπουργού Πολιτι
σμού.
Αν εξαιρέσουμε όμως τη θετική θεώ
ρηση αυτού καθεαυτού του γεγονότος,
προκύπτουν ορισμένα εύλογα ερωτήμα
τα.
Πώς είναι δυνατόν μία κυβέρνηση, και

μάλιστα σοσιαλιστική, να εμφανίζεται
«διχασμένη» σε ένα τόσο καίριο ζήτημα;
Ψηφίζοντας από τη μία πλευρά —την
πολιτική— στην 42η Σύνοδο του ΟΗΕ υ
πέρ της αποχής από τα αντιρατσιστικά
μέτρα και οργανώνοντας από την άλλη
πολιτιστικά συμπόσια εναντίον του α
παρτχάιντ;
Και εάν μέσα στο διάστημα Δεκεμ
βρίου ’87 - Σεπτεμβρίου ’88 η πολιτική
της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ μεταβλήθη
κε ριζικά, γιατί δεν ανακαλεί δημόσια;
Εάν πάλι το υπουργείο Πολιτισμού

διαχωρίζει τη θέση του, δεν απαιτείται
τουλάχιστον μία διευκρίνιση όχι μόνον
στον ελληνικό λαό αλλά και στους ξέ
νους προσκεκλημένους;
Προς τι αυτή η μυστικοπαθής στάση
της υπουργού Πολιτισμού και η συστη
ματική αποφυγή των δημοσιογράφων;
Με ποιον τρόπο οφείλει να ευαισθητο
ποιηθεί η κοινή γνώμη, αν μη τι άλλο μέ
σω μιας πλήρους ενημέρωσης;

Κ. Λ
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ΚΟΣΚΩ ΤΑΣ - Β Α Ρ Δ ΙΝ Ο ΓΙΑ
του Βασίλη Ζήση

Η πολιτική οικονομία του πρωταθλήματος οι

με<ς θέλαμε τον Ολυμπιακό για να
κάνουμε την πλάκα μας. Ή ταν ένα
χόμπυ για μας, έστω και πανάκρι
βο. Δεν τον θέλαμε για τα επαγγελματι
κά ή άλλα συμφέροντά μας, τα δικά μας
τα καράβια ταξιδεύουν έξω και δεν έ
χουμε ανάγκη την κυβέρνηση.
Τα λόγια αυτά του κ. Ζάχου Κρίτσα, φί
λου και στενού συνεργάτη του κ. Νταϊφά
στον «Ολυμπιακό», μας ήρθαν στο νου,
αυτές τις ημέρες που περιμένουμε να αρ
χίσει το πιο «πολιτικοποιημένο» πρωτά
θλημα από όλα όσα έχουν γίνει μέχρι σή
μερα. Ένα πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην πραγματικότητα σε «άλλα» γή
πεδα από αυτά που γνωρίζουμε —μέσα
σε κλιματιζόμενες αίθουσες χρηματιστη
ρίων και πολυτελή γραφεία επιχειρημα
τιών— και με ένα διαιτητή απαρχής και
εξ ορισμού «πουλημένο», την κυβέρνη
ση.
Πρωταγωνιστές αυτού του πρωταθλή
ματος θα είναι φυσικό πάλι ο «Ολυμπια
κός» και ο «Παναθηναϊκός». Ό χ ι όμως
ως οι συμπαθείς «γάβροι» και «βαζέλες»,
αλλά ως μετοχές σε ένα χρηματιστήριο
«αξιών», τις υψηλότερες τιμές του ο
ποίου διεκδικούν οι κ. Κοσκωτάς και
Βαρδινογιάννης.
Το καλοκαίρι που πέρασε πήραμε μια
καλή γεύση της αντιπαράθεσης που ξέ
σπασε στα αποδυτήρια των γηπέδων και

στους διαδρόμους της ΕΠΟ και της ΕΠΑΕ
με την είσοδο του κ. Κοσκωτό στον αγω
νιστικό χώρο. Αφορμή ήταν η κινητοποί
ηση της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδο
σφαίρου (ΕΠΑΕ) με αιτήματα την αναθεώ
ρηση του θεσμικού καθεστώτος που διέπει σήμερα το ελληνικό επαγγελματικό
ποδόσφαιρο, την αύξηση, αλλά και θε
σμοθέτηση του ήδη χορηγούμενου πο
σού στις ομάδες και τη συμμετοχή τους
στα κέρδη του ΠΡΟ-ΠΟ.
Ο κ. Κοσκωτάς τάχθηκε αμέσως στο
πλευρό του Προέδρου της ΕΠΑΕ κ. Χάρρυ Κλυν, υιοθέτησε όλα τα αιτήματά
τους και συμφώνησε να κατέβουν σε α
περγία πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, αν
ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού
και αρμόδιος για τον αθλητισμό κ. Θεό
δωρος Στάθης δεν ικανοποιούσε πάραυτα τα αιτήματά τους.
Ο κ. Στάθης, που μόλις είχε αναλάβει
τα καθήκοντά του και γνώριζε τον κ.
Κλυν μόνο από τους δίσκους του, δεν ή
ξερε τι να κάνει όταν είδε τον κ. Κοσκωτά να ετοιμάζεται να κατέβει με πάνω και
με «ντουντούκες» στους δρόμους και άκουσε τον κ. Κλυν να ψιθυρίζει, έκπλη
κτος από τον απρόσμενο σύμμαχό του
«γκράτσια Κοσκωτάς».
«Τι να κάνω, τι να κάνω», μονολογούσε
ο κ. Στάθης, όταν ο κ. Παπανδρέου, που
τότε νόμιζε ακόμα ότι ήταν υγιής, του έ 
ριξε μια ιδέα. «Γιατΐ δεν βρίσκεις εκείνον
τον Λοΰβαρη, που είναι και αθλητικός
παράγων»; Όμως ο κ. Λούβαρης που
«δεν χωνεύει» και πολύ τον κ. Στάθη από
τον καιρό που ο τελευταίος ήταν στο υ
πουργείο Άμυνας, δεν είχε καμιά όρεξη
να αναμιχθεί στη διένεξη. Άλλω στε, ο κ.
Στάθης δεν τον επαναπρότεινε, όπως ο
κ. Βαλυράκης, ως «αριστίνδην» μέλος
της ΕΠΟ.
Τελικά, ο από μηχανής Θεός, βρέθηκε
στο πρόσωπο του κ. Βαρδινογιάννη, ο ο
ποίος συνειδητοποιώντας τον κίνδυνο
που τον απειλούσε με την πρωτοκαθε
δρία του κ. Κοσκωτά στα ποδοσφαιρικά
πράγματα, έφτασε μέχρι του σημείου να
εμφανιστεί για πρώτη φορά στη ζωή του
στα γραφεία της ΕΠΑΕ και να πάρει μάλι
στα μέρος σε συνεδρίασή της.
Η θέση του κ. Βαρδινογιάννη ήταν
συμβιβαστική εξ αρχής. Για να μην μείνει
έξω από το χορό συμφώνησε με τα αιτή
ματα των ομάδων, αλλά πρότεινε να δια
πραγματευτούν πρώτα με τον κ. Στάθη,
να άρχιζε το πρωτάθλημα και αν ο τελευ-
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£ Οταν παίζαμε μπάλα στην
αλάνα της γειτονιάς μας,
«σέντερ φορ» έπαιζε πάντα
ένα παιδί που όχι μόνο δεν
ήξερε από ποδόσφαιρο αλλά
ήταν και χοντρό. Ρωτούσαμε
λοιπόν κάθε Κυριακή τον
«αρχηγό» για τί βάζει τον
«χοντρό σέντερ φορ»; %

ταίος δεν ικανοποιούσε τα αιτήματά τους
να κατέβαιναν σε απεργία το Δεκέμβριο.
Σημειώνεται ότι οι μόνες ομάδες που αντιδρούσαν με την απεργία ήταν αυτές
που ελέγχονται από τον κ. Βαρδινογιάννη, δηλαδή, ο «Παναθηναϊκός», ο ΟΦΗ,ο
«Ολυμπιακός» Βόλου και ο «Απόλλων» Α
θηνών.
Τελικά η λύση που βρέθηκε ήταν αυτή
που πρότεινε από την αρχή ο κ. Βαρδινογιάννης. Ο κ. Στάθης συμφώνησε να δημιουργηθεί μια επιτροπή που θα μελετή
σει το βασικό αίτημα των ΠΑΕ, δηλαδή να
επιστρέφει η διοργάνωση του πρωτα
θλήματος στους φυσικούς φορείς του,
δηλαδή τις ομάδες, καθώς και το θεσμι- ’ί
κό πλαίσιο του επαγγελματικού ποδο- <
σφαίρου. Και το σημαντικότερο, αυξήθη
κε η επιχορήγηση που παίρνουν οι ομά- !
δες της πρώτης κατηγορίας, που αναμέ
νεται να φτάσει τώρα γύρω στα 100 εκα
τομμύρια για την κάθε μια. Έτσι όλοι πε
ριμένουν τώρα το Δεκέμβριο να δουν τι
θα γίνει.
Ο κ ερ δ ο φ ό ρ ο ς Κ οσκω τάς
Μια πρώτη ανάγνωση όλων αυτών ο
δηγεί στο συμπέρασμα ότι ο κ. Κοσκω
τάς ίσως δεν είναι και τόσο φιλοκυβερνητικός και ότι υπερασπίζει πρώτα απ’ όλα %
τα οικονομικά του συμφέροντα, πηγαί ft
νοντας με το μέρος των φτωχών ΠΑΕ.
Σύμφωνα με την ίδια θεώρηση των ποδο
σφαιρικών πραγμάτων, ο κ. Βαρδινογιάννης αποφάσισε να αναμιχθεί ενεργά
στον ποδοσφαιρικό συνδικαλισμό μόνο
και μόνο για να μην χάσει την πρωτοκα
θεδρία από το «δόκτορα».
Υπάρχει όμως και άλλο παρασκήνιο,

ΚίΗΣ ΣΤ Η ΣΕ Ν Τ Ρ Α
ρνοι της θύρας «7» και οι παλιοί της αλάνας
πολύ πιο σημαντικό και καθοριστικό για
το μέλλον του ελληνικού επαγγελματι
κού ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με την άπο
ψη του κ. Κοσκωτά ο εκσυγχρονισμός
του ποδοσφαίρου είναι ο μοναδικός τρό
πος για την αύξηση των κερδών. Η άπο
ψη του κ. Βαρδινογιόννη είναι πιο «επαρ
χιώτικη». Θέλει να μείνουν τα πράγματα
όπως είναι, για να «κάνουμε την πλάκα
μας» και «να είμαστε και δ ημοφ ιλείς».
Ο κ. Κοσκωτός θέλει λοιπόν «να βγά
λει λεφτά» και από το ποδόσφαιρο και ί
Μ σως κυρίως από αυτό. Θεωρεί λοιπόν ότι
«οι ΠΑΕ πρέπει να είναι κερδοφόρες επι
χειρήσεις, αν όχι όλες τουλάχιστον οι
μεγάλες, όπως οι δικές μας». Για να εί
ναι όμως κερδοφόρος ο «Ολυμπιακός»
πρέπει να παίζουν και άλλες ομάδες και
να ανεβεί η αγωνιστικότητά τους για να
πηγαίνει κόσμος στα γήπεδα. Επειδή ο
«Ολυμπιακός» δεν μπορεί φυσικά να παί
«Μί ζει μόνος του ή μόνο με τον «Παναθηναϊ
I#' κό» και την ΑΕΚ.
iwite
Χρειάζεται λοιπόν ο κ. Κοσκωτάς και
τους ιεραπόστολους που τους καλοταίMit1*' ζουν πριν τους φάνε. Αυτοί είναι οι άλλες
ομάδες, οι φτωχές ΠΑΕ, όπως η «Δόξα»
Δράμας και η «Παναχαϊκή», οι οποίες
ρoff πρέπει να βρουν κανένα φράγκο για να
<;ö#: ανεβάσουν την αγωνιστικότητά τους και
poi# να τραβήξουν κόσμο στα γήπεδα. Ο στό
χος αυτός περνάει φυσικά μέσα από την
αύξηση της επιχορήγησης από το ΠΡΟΠΟ, πράγμα το οποίο επιτεύχθηκε όπως
είδαμε και από ένα εκατομμύριο, που έ
παιρναν κάποτε οι ομάδες της πρώτης
00
κατηγορίας, έφτασαν σήμερα στα εκατό.
Βέβαια, αυτά τα χρήματα δεν φτάνουν
Ino#';
στη «Δόξα» Δράμας για να πάρει κάποτε
offl# το πρωτάθλημα, αλλά αυτό δεν ενδιαφέ
apo#;, ρει τον κ. Κοσκωτά. Το θέμα είναι να γ ί
νεται «τζόγος», να πουλιούνται εισιτήρια
και να αυξάνει ο προσωπικός λογαρια
σμός του.
Ko#
Αλλά οι στόχοι του δόκτορα δεν στα
ματούν εδώ, δεν του αρκεί μόνο το ελλη
νικό πρωτάθλημα και λέει στους συνομιι0ί;ι λητές του: «Η άνοδος της ανταγωνιστικότητας των μικρών ομάδων, μέσα από
f την αύξηση της επιχορήγησης και της
!0Uw ποιότητας του ποδοσφαίρου, θα έχει θε
αματικό αποτελέσματα σε ευρωπαϊκό εy
πίπεδο,
όπου τα χρήματα είναι πάρα
ß
πολλά από τις διαφημίσεις». Και φαίνεI νο^ ται ότι έχει δίκιο αν σκεφτούμε ότι η ομάjjjiKÔ^Ôa μπάσκετ του «ΑΡΗ» που δεν είναι εμ
(1v f! παγγελματική, εισπράττει σήμερα μόνο
. Kfli

από διαφημίσεις 200-300 εκατομμύρια το
χρόνο και έχει κέρδος. Φανταστείτε τώ
ρα τι έχει να εισπράξει ο κ. Κοσκωτάς α
πό μια επιτυχημένη καριέρα του «Ολυμ
πιακού» στην Ευρώπη.
Και ο «λοκαλ» Β α ρ δ ιν ο γ ια ν ν η ς
Αυτή η δυναμική του κ. Κοσκωτά δη
μιουργεί όπως είναι φυσικό πολλά προ
βλήματα στον κ. Βαρδινογιάννη, non αν
δεν θέλει να χάσει την αρχηγία του στο
ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι αναγκασμέ
νος να αντιμετωπίσει την εμπορευματική
λογική του αντιπάλου του περί ποδο
σφαίρου. Αναγκάζεται έτσι να συνδικαλί
ζεται και να διαπραγματεύεται λύσεις με
την κυβέρνηση, προσπαθώντας να καθυ
στερήσει αυτό που επιδιώκει ο κ. Κοσκω
τάς.
Και η κυβέρνηση; Τι κάνει η κυβέρνη
ση για όλα αυτά; Τίποτα άλλο από το να
εξυπηρετεί τα συμφέροντα του μεγάλου
κεφαλαίου στο ποδόσφαιρο- αυτή είναι η
απάντηση.
Ό ταν ξέσπασε η διένεξη ΕΠΑΕ - Στάθη
ο κ. Λαλιώτης του ΠΑΣΟΚ ήθελε να ικανο
ποιηθούν τα αιτήματα του κ. Κοσκωτά
και να ανατεθεί η διοργάνωση του πρω
ταθλήματος στους «φυσικούς φορείς
του» επειδή «πάμε για εκλογές και θέλω
ηρεμία». Σημειώνεται ότι ο κ. Λαλιώτης
είναι επιφανές στέλεχος ενός κόμματος
που όταν ήταν στην αντιπολίτευση και η
ΝΔ περνούσε το νόμο για την επαγγελματικοποίηση του ποδοσφαίρου, αποχώ
ρησε από τη Βουλή.
Σήμερα όμως, κύλησε πολύ νερό κάτω
από το αυλάκι και στο ΠΑΣΟΚ προσχώρη
σαν προσωπικότητες όπως οι κ. Κοσκω
τάς, Κόκκαλης και Λούβαρης. Έτσι, το
κυβερνητικό κόμμα ισχυροποίησε και
θωράκισε το θεσμικό καθεστώς του ε
παγγελματικού ποδοσφαίρου, προετοι
μάζοντας την ανάδειξη «σέντερ φορ» ό
πως ο κ. Κοσκωτάς.
Γιατί να θέλει όμως το ΠΑΣΟΚ την άλω
ση του ποδοσφαίρου από το μεγάλο κε
φάλαιο; Η αλήθεια είναι ίσως πολύ απλή.
Οι απλοί παράγοντες, οι γραφικοί τύποι
που κυριαρχούσαν στο επαγγελματικό
ποδόσφαιρο μέχρι σήμερα, δεν μπορού
σαν να δουν το ποδόσφαιρο «πολιτικά»,
να το αξιοποιήσουν για την άσκηση πιέ
σεων και τη διαμόρφωση συσχετισμών
δύναμης. Το μεγάλο κεφάλαιο, έχοντας
μάλιστα στη διάθεσή του τον έλεγχο στα
μέσα μαζικής επικοινωνίας, μπορεί.
■

Ο ΕΤΡΟΥΣΚΟΣ
(Τουρμς ο Αθάνατος)
Τον είχαν βρει εξω απο την Έφεσο,
δίπλα στη ρίζα μιας βελανιδιάς, σκι
σμένης στα δυο από κεραυνό
Μαζί με τους Έλληνες της Ιωνίας,
χόρεψε το χορο της λευτεριάς κι ή
ταν εκείνος που πυρπόλησε το ναο
της Κυβέλης στις Σαρδεις.
Κυνηγημένος απο θεούς και αν
θρωπους, ζήτησε τη βοήθεια της Πυ
θίας των Δελφών —και εκείνη τον ε
στείλε στη Δύση.
Πολεμιστής και εραστής, σοφος
και πειρατής, είδε την ακμή της Μεγά
λης Ελλάδας και την ανατολή της Ρώ
μης. Πιασμένος αναμεσα στις μύλο
πετρες δυο εποχων —εκείνης που ε
σβήνε κι εκείνης που ερχόταν— αψή
φησε ανθρώπους και θεούς για να
βρει τον εαυτό του. Και όταν οι θεοί
τον κάθισαν δίπλα τους, στο συμπο
σιό τους, κατάλαβε πως ήταν ίσος
τους.
Ή ταν ο Τουρμς ο Αθάνατος, που
γύριζε ξανά και ξανά πάνω σε τούτη
τη σφαίρα.
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ΤΟΜΠΡΑΣ
Ή ΠεζογραφίΧΎ) μας

ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

Παράδοση

ΕΜΜ. ΡΟΪΔΗΣ
Η ΠΑΠΙΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΪΔΗΣ
Ή Πάπισσα ’Ιωάννα
»

ΈκδββηςNcpÖJ]

Ή Πάπισσα ’Ιωάννα είναι χω
ρίς αμφιβολία τό πιό πολυδιαβασμένο καί συζητημένο βιβλίο
της Ε λληνικής Γραμματολο
γίας (όταν έκδόθηκε στά 1866
«δέν έμεινε άνθρωπος πού νά
μήν τό έχει διαβάσει»), ένα β ι
βλίο πού ακόμη καί σήμερα κε
ντρίζει τό ένδιαφέρον του ανα
γνώστη, οχι βέβαια γιά τίς
σκανδαλιστικές του πλευρές πού
τόσο θορύβησαν τήν κοινωνία
τής έποχής του, όσο σάν ένα
δείγμα γραφής πού ξαφνιάζει
γιά τήν πρωτοτυπία του, τό
σπινθηροβόλο του πνεύμα καί
τήν εύρηματικότητα τού ύφους,
ένός ύφους πού άποτελεϊ καί
τήν κατ’ έξοχήν «άποκλειστικότητα» του συγγραφέα του.
Έ να βιβλίο σταθμός στην έλληνική πεζογραφία.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ Ν ΕΦ ΕΛ Η
Μαυρομιχάλη 9, Αθήνα
Τηλ. 360.77.44
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Νέες διαστάσεις πήρε η
«υπόθεση Τόμπρα» το
περασμένο δεκαπενθήμερο
μετά από άρθρο του κ.
Ζούβελου στην «Πρώτη» και
υβριστική νέα απάντηση του κ.
Τόμπρα. Ο κ. Ζούβελος
υπέβαλε μήνυση και μια
τουλάχιστον πλευρά του
φαινόμενου Τόμπρα αναμένεται
να έχει συνέχεια στη
Δικαιοσύνη. «Αποφθέγματα
Τόμπρα» ο αναγνώστης μπορεί
να διαβάσει στη διπλανή
σελίδα. Η «σύγκρουση» Τόμπρα
- Μπαλέρμα είναι μια άλλη
πλευρά, που έχει να κάνει με τη
διοίκηση και διαχείριση του
ΟΤΕ.
α ερωτήματα της υπόθεσης Τόμπρα
που θέσαμε στο προηγούμενο τεύ
χος του ΑΝΤΙ έμειναν αναπάντητα, ε
κτός από ένα. Ο μαινόμενος Φάνης, που
σε άλλες περιπτώσεις σπεύδει να κατα
κεραυνώσει τους πόντες, αυτή τη φορά
δεν «καταδέχτηκε» να απαντήσει στα ό
σα γράψαμε για τις σχέσεις του με τον κ.
Σωκράτη Κόκκαλη της INTRACOM και τον
τρόπο με τον οποίο έγιναν μερικές πωλήσεις της εταιρείας του προς τον ΟΤΕ. «Α
πάντησε», όμως, στο ερώτημα που θέτα
με για τις σχέσεις του με τον αναπληρω
τή γενικό διευθυντή του ΟΤΕ και άνθρω
πο του Καστριού κ. Μπαλέρμπα.
Στο προηγούμενο τεύχος (ο. 20) το ΑΝ
ΤΙ έγραψε ότι το Καστρί, αφού επωφελή
θηκε από τη λάσπη που πέταξε ο ουσια
στικός, όπως φαίνεται, εκπρόσωπός του
επί του Τύπου εναντίον του Γ. Μασσαβέτα και της «Ελευθεροτυπίας», επιδιώκει
τώρα έναν εύσχημο τρόπο απαλλαγής α
πό τον κ. Τόμπρα, που κατά τα φαινόμενα
διαθέτει πάντα «εκείνες τις κασέτες». Έ 
νας εύσχημος τρόπος απομάκρυνσης
του κ. Τόμπρα θα ήταν η «προώθησή»
του στην τιμητική μόνο θέση του προέ
δρου του ΟΤΕ —η θητεία του κ. Μαντέλη
λήγει αυτόν το μήνα— και η τοποθέτηση
του κ. Μπαλέρμπα, που είναι κι αυτός άν
θρωπος του Καστριού, στη θέση του γ ε
νικού διευθυντή του ΟΤΕ.
Φαίνεται λοιπόν ότι ο κ. Τόμπρας τα
διάβασε όλα αυτά και την προηγούμενη
Τετάρτη (31.8), εκμεταλλευόμενος την α

Τ

πουσία του πρωθυπουργού και όλων των
αυλικών του, απογύμνωσε τον κ. Μπα
λέρμπα από κάθε ουσιαστική αρμοδιότη
τα. Αντιδρώντας, ο κ. Μπαλέρμπας δή
λωσε ότι «πρόκειται περί σκευωρίας του
κ. Τόμπρα», αλλά δεν πρόκειται να του
κάνει το χατήρι και να παραιτηθεί.
Έσπευσε λοιπόν να μας επιβεβαιώσει
ο κ. Τόμπρας και επιτέθηκε στον κ. Μπα
λέρμπα για να αποδείξει ότι αυτός «είναι
πάντα ο ισχυρός ανήρ στον ΟΤΕ». Όμως,
η διένεξη Τόμπρα - Μπαλέρμπα έχει και
ένα άλλο παρασκήνιο, πολύ πιο ουσια
στικό από τους συσχετισμούς δύναμης
γύρω από το Καστρί. Διαβάζοντας τον η
μερήσιο Τύπο πληροφορηθήκαμε ότι ο κ.
Τόμπρας «έγινε έξαλλος», όταν ο κ. Μπα
λέρμπας εισηγήθηκε στο ΔΣ του ΟΤΕ να
μην υλοποιηθεί πλήρως —αλλά μόνον
κατά ένα μικρό μέρος για τις επείγουσες
ανάγκες— μια σύμβαση με την εταιρεία
«Υψηλή Τεχνολογία Ελλάδας» (ΥΤΕ) για
το πρόγραμμα «ΕΡΜΗΣ», επειδή ίο υλικό
που έδωσε στον ΟΤΕ ήταν ελαττωματικό.
Η ΥΤΕ ελέγχετα ι από τον κ. Μαλκουτσή, άνθρωπο προσκείμενο στο ΠΑΣΟΚ
και κουμπάρο, όπως λέγεται, του κ. Γ. Α.
Παπανδρέου, με τον οποίο ο κ. Μπαλέρ
μπας διατηρεί καλές σχέσεις. Γιατί λοι
πόν ο κ. Μπαλέρμπας ζήτησε να κηρυ
χθεί έκπτωτη η ΥΤΕ;
Έ γκυρες πηγές του ΑΝΤΙ υποστηρί
ζουν ότι η απάντηση βρίσκεται στο σενά
ριο αντικατάστασης του κ. Τόμπρα από
τον κ. Μπαλέρμπα. Κυρίαρχος των προ
μηθειών του ΟΤΕ είναι, ως γνωστόν, ο κ.
Κόκκαλης και η INTRACOM. Είναι επίσης
γνωστό ότι ο κ. Κόκκαλης διατηρεί στε
νότατες σχέσεις με τον πρωθυπουργό,
τον οποίο μάλιστα επισκέφθηκε στο Λον
δίνο την περασμένη Δευτέρα (έφυγε με
πτήση της ΒΕΑ, όπως και ο κ. Λούβαρης).
Αν λοιπόν ο κ. Μπαλέρμπας θέλει να
πάρει τη θέση του κ. Τόμπρα πρέπει πρώ
τα απ’ όλα να αποδείξει ότι είναι νόμιμόφρων προς την κρατούσα τάξη πραγμάτων γ ι’ αυτό και κατάγγειλε την ΥΤΕ. Πρά
ξη από την οποία επωφελείται φυσικά η INTRACOM.
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Αυτός είναι σύμφωνα πάντα με τις ί·
δίες πληροφορίες ο δεύτερος και ίσως "
σημαντικότερος λόγος που εξηγεί την
οργή του κ. Τόμπρα κατά του κ. Μπαλέρ
μπα. Περιμένουμε, λοιπόν και νέο ξέσπα- \
σμα οργής του κ. Τόμπρα για να διαπι
στώσουμε κατά πόσον το σενάριο αυτό,
ανταποκρίνεται προς την πραγματικότη·
τα καθ’ ολοκληρία.
□ [ύ

Ο «ΤΡΕΛΟΣ»
ΤΗΣ
ΠΑΡΕΑΣ
φτιασίδωτος Κουτσόγιωργας και
μιμητής του Κουρή αποδείχτηκε ο
Γενικός Κληρονόμος του ΟΤΕ, πε
ριώνυμος Φόνης Τόμπρας. Δεν είναι μό
νον η αντικοινωνική συμπεριφορά του, ο
φασισμός του και οι πρωτοφανείς μέθο
δοι που εγκαινίασε ο κύριος αυτός. Είναι
και οι διατυπώσεις που χρησιμοποιεί, πα
ραλλαγή του λόγου της ομογάλακτης
«σοσιαλίστριας» ΑΥΡΙΑΝΗΣ και ο ανεπε
ξέργαστος κουτσογιωργισμός που τον έ 
χουν κατατάξει, δικαίως, στην κορυφή
των υβριστών και των ρυπαρογράφων.
Γιατί πέραν όλων των άλλων που θα
μπορούσε κανείς να κατολογήσει στον
Γενικό Υβριστή, είναι και ο παραληρημα
τικός του λόγος. Αξίζει να μεταφέρουμε
εδώ στην τύχη, μερικά αποσπάσματα α
πό τα σπαρταριστά που «συνέταξε» και
μετέδωσε δια του Τύπου και του ραδιοφώνου. Απολαύστε τον «υπηρέτη του δη
μοσίου συμφέροντος»:•

Α

• «Δηλώνω δε ότι θα κάνω χρήση
όλων εκείνων των στοιχείω ν που μου
έχουν ήδη αποστείλει και συνεχίζουν
να μου παραδίδουν ανώνυμοι Έλληνες
πολίτες, μόνο και μόνο για το
συμφέρον του Έθνους και του Λαού».
• «... Να αποκαταστήσω το κόρος του
υβριζόμενου στην ουσία υπουργού.
Από πού και ως πού ένας ασήμαντος
άνθρωπος, όπως είναι ο κ. Κελαϊδής,
που δεν έχει ούτε απολυτήριο
Γυμνασίου, μπορεί να β ρ ίζει έναν
υπουργό που έχει ετυμηγορία ενός
συνόλου ψηφοφόρων τουλάχιστον
τόσες χιλιάδες, που έχ ε ι την
εμπιστοσύνη μ ιας κυβέρνησης, που
έχει τις τύχες και, και, και...».
• «Θα κάνω έγκλημα... Όλους τους
αριστερούς θα σας αποκαλύψω και θα
σας εξοντώσω, όλοι σας είσαστε
χαφιέδες και προδότες. Εγώ είμα ι
αγωνιστής ρε και θα σας αποκαλύψω
εσάς, τους προδότες και τους
χαφιέδες».
• ((Αν και εσείς και οι δημοσιογράφοι
ενθαρρύνετε τέτοιους ανεγκέφαλους
ανθρώπους να κάνουν πολιτική, τότε
ί
σας πληροφορώ ότι δεν προσφέρετε
I καλές υπηρεσίες στο Έθνος... Και
I δεύτερον ο κ. Κελαϊδής εξύβρισε τον
προϊστάμενο του ΟΤΕ υπουργό και
όφειλα να τον ανακαλέσω στην τάξη
ί και εφόσον ανακαλώντας τον στην τάξη

ο κ. Κελαϊδής ήρξατο χειρών αδίκων
ύβρεις, όπως καταλαβαίνετε δεν θα
του χαριζόμουνα αλλά θα το
ξεπέρναγα. Αυτά έχω να δηλώσω και
ευχαριστώ».
• «Για τον ίδιο λόγο ρε ανεκδιήγητε
Ζούβελε, ίδιον χαμερπές οντάριο δεν
ήλθα και στη δίκη των "πρω ταιτίω ν"
■γιατί κατηγορούμενοι ήταν πρώτα οι
Αποστάτες και η Δεξιά και βασιλικός
επίτροπος είχ ε επ ιλεγεί ένας όμοιος
και της ίδιας ποιότητας του
καθάρματος δασκάλου του
Παπαδόπουλου».
• ((Κύριε Ζούβελε, μήπως και σήμερα
σ υνεχίζετε το εθελοντικό σας έργο
προς την αφιλόστοργη μητέρα σας που
γέννησε και την "εθνοσω τήρια" γιατί
δεν εξηγείται διαφορετικά η
επαίσχυντη κατάντια σας να φτάνετε
στο αισχρό σημείο αδιαντροπιάς και να

λ έ τ ε δημόσια ΨΕΜΜΑΤΑ για να
εξυ π η ρ ετή σ ετε τη φυσική σας μ η τέρ α
και α φ ιλό σ το ρ γη μάνα της
"εθνοσ ω τήρ ια ς"».

• ((Και επειδή εγώ δεν μιλάω με
λασπόχαρτα χαλκευμένα από τους
εθελοντές της χούντας Ζούβελους,
πάρτε στα μούτρα σας και τη
φωτοτυπία της Φ. 120Π6/35442ΊΠ5.3.79
της αφιλόστοργης μάνας σας που
γέννησε την "εθνοσωτήριο"».
• ((Σας χ α ρ ίζ ο υ μ ε στο ΚΚΕ. το κόμμα
το οποίο επ ιμ έν ει να β εβ α ιώ ν ει τον
ελ λ η ν ικό λαό ότι δ ίν ει ηθελημένα
άσυλο ό χ ι μόνο σε χ α φ ιέ δ ε ς αλλά και
σε εγ κ λ η μ α τίε ς της χ ο υ ντική ς
περιόδου».

• «Εγώ δεν ανήκα στον Ασπίδα που
αναφέρεται το άρθρο του κ. Ζούβελου,
ανήκα στον Ασπίδα των ιδανικών της
ελευθερίας και της δημοκρατίας».
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ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ
Μια νεα συνάντηση των ηγετών των δυο Κοινοτήτων τεσσερα
χρόνια ύστερα από την προηγούμενη, είναι αυτό καθ’ εαυτό
ένα σημαντικό γεγονός.
Οι προηγούμενες συναντήσεις που έγιναν κάτω από το φως
της πιο έντονης δημοσιότητας κατέληξαν σε συμφωνίες που
όχι μόνο δεν εφαρμόστηκαν αλλά αντίθετα παραβιάστηκαν
βάναυσα. Από την επομένη που συνομολογήθηκαν έγιναν
αντικείμενο έντονων διαξιφισμών γιατί ερμηνεύτηκαν
διαμετρικά αντίθετα και επηρέασαν τελικά δυσμενώς τις
κυπριακές εξελίξεις γιατί έδιναν πρόσχημα για παράκαμψη
των ψηφισμάτων του Ο.Η.Ε.
Η τελευταία συνάντηση το Γενάρη του 1985 σήμανε μια
αρνητική για την υπόθεσή μας εξέλιξη γιατί τα καταφέραμε
να επιρριφθεί σε μας η ευθύνη για την αποτυχία της και να
θεωρηθούμε υπαίτιοι της παράτασης του Κυπριακού όταν
αρνηθήκαμε να υπογράψουμε ένα απαράδεκτο για μας
κείμενο του Γενικού Γραμματέα.
νέος κύκλος των συνομιλιών γίνε
ται όπως και οι προηγούμενοι κά
τω από την απειλή του τουρκικού
κατοχικού στρατού. Συνομιλούμε και πά
λιν μέσα σε τρομερά άνισες συνθήκες με
το πιστόλι του κατακτητή στον κρόταφο.
Οι συνομιλίες όμως που αρχίζουν στις
15 Σεπτεμβρίου έχουν ορισμένα νέα χα
ρακτηριστικά που θα πρέπει να επισημάνουμε από την αρχή.•

Ο

• Το διεθνές κλίμα είναι διαφορετικό. Η
συνεννόηση μεταξύ των υπερδυνάμεων,
η ύφεση, και η προσπάθεια για ρύθμιση
των τοπικών προβλημάτων έχει την επί
δραση της και στο Κυπριακό.
• Η ελληνοτουρκική προσέγγιση που
άρχισε στο Νταβός καθόρισε και το εί
δος των εξελίξεων στο Κυπριακό.
• Η προσπάθεια της Τουρκίας να συνδε
θεί πιο στενά με την Ευρώπη και η υπο
βολή αίτησης για ένταξη στην ΕΟΚ σήμα
νε και την ανάγκη βελτίωσης της θέσης
της στο διεθνή χώρο.
Το Κυπριακό είναι ένα αρνητικό για
την Τουρκία συστατικό σε αυτή την πο
ρεία.
• Ο Ο.Η.Ε. και ο Γ.Γ. λόγω των διεθνών ε
ξελίξεων εμφανίζεται στο προσκήνιο με
αυξημένο κύρος κι ενισχυμένο ρόλο.
• Οι εκλογές στις ΗΠΑ και το ενδεχόμε
νο της εκλογής του Δουκάκη απασχο
λούν πολύ σοβαρά τους Τούρκους.
• Η Κύπρος ως κράτος έχει κερδίσει
τον τελευταίο καιρό μια καλύτερη θέση
διεθνώς.
Οι εκλογές απέδειξαν ότι στην Κύπρο
υπάρχει ένας ώριμος και δημοκρατικός
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λαός που δεν μπορεί να παραγνωρίζεται.
Πρόσθετα η άψογη λειτουργία των δημο
κρατικών θεσμών εμπνέει εμπιστοσύνη
για μια μελλοντική λύση όπου τα δικαιώ
ματα του πολίτη θα είναι κατοχυρωμένα.
Βελτιωμένη είναι η θέση της Κύπρου
διεθνώς με την επιτυχή παρουσία της
στο χώρο των Αδέσμευτων αλλά και
στην Ευρώπη, αξιοποιώντας έτσι σωστά
τη γεωγραφική της θέση.
Ό λα αυτά μαζί, αλλά και στις επιμερους πτυχές τους, είχαν μια ευνοϊκή επί
δραση στο Κυπριακό. Δεν είναι νοητό να
φεύγουν τα σοβιετικά στρατεύματα από
το Αφγανιστάν όμως να μένουν τα τουρ
κικά στην Κύπρο. Δεν είναι αποδεκτό να
γίνεται μια ρύθμιση στην Ναμίμπια και
συμφωνία Αγκόλας και Ν. Αφρικής όμως
να συνεχίζεται η κατοχή της Κύπρου από
την Τουρκία. Η τελευταία κοινή δήλωση
ΗΠΑ και ΕΣΣΔ περιλαμβάνει και το Κυ
πριακό μέσα στις τοπικές κρίσεις που θα
πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Τα ευνοϊκά διεθνή δεδομένα γύρω από
το Κυπριακό δεν είναι δυστυχώς αρκετά
για να μπορούμε να μιλούμε για πρόοδο
ή για διάσπαση του αδιεξόδου στο πρό
βλημά μας.

Τι χρειάζεται
Για να υπάρξει πρόοδος στο Κυπρια
κό, χρειάζεται πέραν της αλλαγής στο
διεθνή χώρο και αλλαγή στην ίδια την
τουρκική πολιτική. Χρειάζεται να εγκαταλείψει η Τουρκία τα επεκτατικά της σχέ
δια και να θελήσει να ζήσει ειρηνικά με
τις γειτονικές της χώρες και φυσικά με
την Κύπρο.

Τέτοιες ενδ είξεις όμως δεν έχουν μέ
χρι της στιγμής εμφανιστεί. Αυτό σημαί
νει ότι η Τουρκία δεν παίρνει τα μηνύμα
τα των καιρών; Κάθε άλλο. Ακολουθεί ό
μως μια δική της τακτική ώστε τίποτα α
πό τα κεκτημένα της να μην χάσει και
ταυτόχρονα να πετύχει στους ευρύτε
ρους και φυσικά στους ευρωπαϊκούς
στόχους της.
Η Τουρκία, ενώ μένει σταθερή στους
στρατηγικούς της στόχους, έχει προσαρ
μόσει προς τα νέα δεδομένα τη φρασεο
λογία και την τακτική της. Παρουσιάζε
ται πια σαν η μεγάλη χώρα που παρακο
λουθεί με κατανόηση την κατάσταση,
πρόθυμη για διαιτητικού τύπου παρεμβά
σεις, ωσάν να μην είναι η χώρα που εισέ
βαλε στην Κύπρο που κατέχει το 37%
του εδάφους της και που μετέφερε σε
αυτά τα εδάφη το λιγότερο 65.000 εποίκους.
Με την τακτική της αυτή η Τουρκία επι
διώκει ένα νέο εγκλωβισμό του Κυπρια
κού μέσα σε στενά διακοινοτικά πλαίσια,
μακριά από τους διεθνείς χώρους. Με τις
διακοινοτικές ελπίζει ότι θα κερδίσει
χρόνο. Υπολογίζει ότι στο μεταξύ θα με
ταβληθούν τα διεθνή δεδομένα και ότι οι
κρίσεις θα επανέλθουν στο τοπικό αλλά
και στο διεθνές επίπεδο.
Στη σκέψη των Τούρκων επισήμων,
που εκτιμούν ότι οι εντάσεις ευνοούν ι
διαίτερα τη χώρα τους μέσα στο Δυτικό
Κόσμο, επικρατεί η νοοτροπία ότι η τωρι
νή ύφεση μπόρα είναι και θα περάσει. Εί
ναι γ ι’ αυτό που η πορεία προς τις διάκοινοτικές συνομιλίες, δεν αντιβαίνει προς
τα τουρκικά σχέδια και επιδιώξεις. Να
μην ξεχνούμε άλλωστε ότι οι διακοινοτικές αντικατέστησαν την άλλη πορεία
που είχε στο μεταξύ ωριμάσει, της συζή
τησης του Κυπριακού στον Ο.Η.Ε.

Η διεθνοποίηση
Τα τέσσερα χρόνια της στασιμότητας
της τουρκικής αδιαλλαξίας και των ατο
πημάτων του Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. επέβαλλαν
τη συζήτηση στη Γ ενική Συνέλευση του
Ο.Η.Ε. Θα μας δινόταν η ευκαιρία να διε
θνοποιήσουμε το πρόβλημά μας, να δια
φωτίζαμε τη διεθνή κοινή γνώμη και να
παίρναμε ένα ψήφισμα με επιβεβαίωση
αν όχι περαιτέρω διευκρίνιση των όρων
εντολής του Γ.Γ.
Η συζήτηση στη Γ ενική Συνέλευση θα
ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη του αδιε
ξόδου ενώ η επανάληψη των διακοινοτικών μια πιστοποίηση αδυναμίας για ευ
ρύτερες διεκδικήσεις και αναζήτηση
μιας επανατοποθέτησης του ζητήματος. I'

U ΠΑΓΙΔΕΣ

του Τάκη Χατζηδημητρίου

Γενικού Γραμματέα του Σ.Κ. ΕΔΕΚ, Βουλευτή της Κυπριακής Βουλής

Η πορεία προς τη Γ.Σ. εθεωρείτο πέρ
σι τον Οκτώβρη η πιο ενδεδειγμένη πο
ρεία που την υιοθέτησαν μάλιστα οι δυο
κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου μαζί
με νέες αποφάσεις για νέα σταυροφορία
ενημέρωσης της διεθνούς κοινής γνώ
μης. Και ενώ ορίστηκε η συζήτηση για το
τέλος του περσινού Νοέμβρη τελικά ήρ
θε πρόταση αναβολής για την άνοιξη του
’ 88 .
Επειδή οι δυο κυβερνήσεις δεν είχαν
δικά τους επιχειρήματα που θα μπορού
σαν ανοικτά να υποστηρίξουν την αναβο
λή, επικαλέσθηκαν απόψεις φίλων ότι
τάσσονταν υπέρ της αναβολής.
Μπλέξαμε έτσι τους φίλους μας αδέ
σμευτους και άλλους για να δικαιολογή
σουμε δικές μας υπαναχωρήσεις.
Την άνοιξη ήρθε και η νέα κυβέρνηση
με το ίδιο δικαιολογητικό της προηγού
μενης για να ζητήσει νέα αναβολή της
συζήτησης στη Γενική Συνέλευση.
Δίναμε έτσι στο διεθνή χώρο το μέγε
θος της αδυναμίας μας να ξανοιχτούμε
σε πλατιούς ορίζοντες, να υποστηρίξου
με σταθερά την υπόθεσή μας, να δη
μιουργήσουμε συνθήκες πίεσης πάνω
στην Τουρκία. Το σαφές μήνυμα που δί
ναμε πια σε όλους τους παράγοντες που
επηρεάζουν την πορεία του Κυπριακού
ήταν ότι έκλεινε ο δρόμος της διεθνοποί
ησης και άνοιγε ο δρόμος για ένα νέο κύ
κλο διακοινοτικών συνομιλιών.

Η αναμέτρηση
Η παλιά ιστορία της αναμέτρησης με
ταξύ δυο γραμμών της μιας που περιορί
ζει το Κυπριακό μέσα σε δυτικά πλαίσια
και της άλλης που φέρει το Κυπριακό σε
διεθνή χώρο, επαναλήφθηκε ακόμη μια
φορά και κέρδισε και πάλι ο περιορισμός
του Κυπριακού στα στενά, ελεγχόμενα α
πό τη Δυτική Συμμαχία πλαίσια. Και αυτό
ήταν πρόσθετα μια ανεκτίμητη δωρεά
προς την Τουρκία. Έ φ ευγε το Κυπριακό
από το διεθνές προσκήνιο και λιγό
στευαν έτσι οι πιέσεις σε βάρος της. Δεν
ακούγονταν οι κυπριακές καταγγελίες
για παραβίαση από την Τουρκία του διε
θνούς νόμου και δεν θα χρειαζόταν η
Τουρκία να αμυνθεί για τις ενέργειές της
και τελικά να μείνει εκτεθειμένη. Τώρα ό
λοι, συμπεριλαμβανόμενης και της Τουρ
κίας, παρακολουθούν την κατάσταση ως
τρίτοι και απευθυνόμενοι προς τους δυο
εκπροσώπους με παραινέσεις κι ευχές
για ευόδωση των συνομιλιών.

Ξεχάσαμε
Πάμε σε διακοινοτικές συνομιλίες χω
ρίς να έχουμε οτιδήποτε χειροπιαστό

που να μπορεί να μας ενθαρρύνει. Οι
Τούρκοι φανερά καλλιεργούν μια ανα
βλητική πορεία. Ο Οζάλ λέγει ότι αποφα
σεις θα υπάρξουν ύστερα από τις ελληνι
κές εκλογές. Ο Ντενκτάς λέγει ότι για να
υπάρξει πρόοδος θα πρέπει να διαλυθεί
η Κυπριακή Δημοκρατία και οι έποικοι
μαζί με τους ελεγχόμενους από την Ά γ 
κυρα παράγοντες λέγουν ότι η Κύπρος
τους ανήκει και ότι δεν θα φύγουν από το
νησί.
Πάμε σε κάποιες συνομιλίες, που ανέ
τρεψαν την κανονική μας πορεία, από τις
οποίες φοβούμαι ότι όχι μόνο δεν θα υ
πάρξει πρόοδος αλλά και θα σημειωθούν
νέες δικές μας απώλειες. Ξεχάστηκε κιό
λας η καταδίκη του ψευδοκράτους και
δεχτήκαμε τη δική μας υποβάθμιση σαν
η Κυπριακή Δημοκρατία να είναι κάτι το
αντίστοιχο του Ντενκτάς. Στην Γενεύη
μάλιστα ούτε η κυπριακή σημαία δεν
στάθηκε μπορετό να υψωθεί, γιατί στο
ξενοδοχείο που έμενε ο Βασιλείου έμενε
και ο Ντενκτάς.
Η υποβάθμιση του Κυπριακού επιση
μοποιήθηκε με την αποδοχή της πρότα
σης του Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. για έναρξη των
διακοινοτικών πάνω στη βάση των συμ
φωνιών κορυφής που παραβιάστηκαν α
πό την Τουρκία, χωρίς καθόλου να γίνε
ται λόγος για τα ψηφίσματα του Ο.Η.Ε. Έ 
γινε χειρότερη η κατάσταση όταν ο Γ.Γ.
παρασπόνδησε προς τη δική μας πλευρά
και αποδέχτηκε πρόσθετους όρους του
Ντενκτάς που περιορίζουν ακόμη περισ
σότερο τα πλαίσια αναζήτησης λύσης.
Έ τσι το Κυπριακό είναι το μόνο διε
θνές πρόβλημα που η λύση του δεν συν
δέεται από τους επίσημους του Ο.Η.Ε. με
τα ψηφίσματα του Διεθνούς Οργανι
σμού. Κι αυτό γιατί έτσι θέλει η Τουρκία
κι εμείς συγκατανεύουμε.

Παγίδες
Το καινούργιο στοιχείο σε αυτό τον κύ
κλο των συνομιλιών είναι το αυξημένο
κύρος του Γ.Γ. με το οποίο δεν μπορούμε
να παίζουμε. Γ Γ αυτό και οι συναντήσεις
με τον Ντενκτάς θα πρέπει να είναι ιδιαί
τερα προσεκτικές. Να αποφύγουμε νέα
σφάλματα και νέες παγίδες γιατί ότι πια
δεχτούμε θα είναι απόλυτα δεσμευτικά.
Η υποστήριξη που και οι δυο υπερδυνάμεις δίνουν στον Γ.Γ. τον υποχρεώνει σε
μια πιο σφαιρική παρά προηγουμένως
γραμμή.
Η προηγούμενη κατάσταση όπου ο
Γ.Γ. διαμόρφωνε γνώμη με βάση τις υπο
δείξεις των δυο ειδικά πάνω στο Κυπρια
κό συμβούλων του, ενός Βρετανού και ε-

V *»

/ς Αμερικανού, θα πρέπει να μην ισχύει
πλέον. Αν τούτο συμβαίνει, αν δηλαδή ο
ρόλος της Σοβιετικής Ένωσης και των Α
δεσμεύτων θα είναι ενισχυμένος μελλον
τικά μέσα στη Γραμματεία του Διεθνούς
Οργανισμού, θα πρέπει να φανεί σύντο
μα στο Κυπριακό.
Οι εντατικές συνομιλίες μεταξύ Βασι
λείου και Ντενκτάς και η νέα συνάντηση
τον Οκτώβρη με τον Γ.Γ. θα πρέπει να κα
θορίσουν την τύχη των συνομιλιών. Αν
μέχρι τη νέα κοινή συνάντηση με το Γ.Γ.
στη Νέα Υόρκη δεν σημειωθεί πρόοδος,
τότε άμεσα θα πρέπει να καταγγελθεί η
τουρκική αδιαλλαξία και να συνοδευτεί
με άμεση συζήτηση του Κυπριακού στην
Γενική Συνέλευση. Αυτή είναι μια μονα
δική και πιθανόν τελευταία ευκαιρία για
επανατοποθέτηση του Κυπριακού πάνω
σε σωστή βάση. Αν αντίθετα υποτιμηθεί
η έλλειψη προόδου και δοθούν νέες προ
θεσμίες, τότε διολισθαίνουμε σε μια
φθοροποιό χρονιότητα με απρόβλεπτες
δυσμενείς συνέπειες για το μέλλον της
Κύπρου.
Καταλήγουμε: Οι διεθνείς συγκυρίες
είναι τώρα καλύτερες από πριν. Γι’ αυτό
θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα σημεία
στα οποία εμείς είμαστε ισχυροί, με στό
χο να εξαναγκαστεί η Τουρκία να αλλά
ξει πολιτική. Κι αυτό θα συμβεί όταν αι
σθανθεί ότι η παρουσία της στην Κύπρο
είναι πια ασύμφορη.
Τότε θα έχουμε ουσιαστικές συνομι
λίες που θα αφορούν την απομάκρυνση
του στρατού κατοχής και των εποίκων
και τότε θα διαμορφωθούν οι συνθήκες
για τη δημιουργία ενός λειτουργήσιμου
και δημοκρατικού κράτους.
5.9.1988
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Κ ΐ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ο ΐ Ν
Ν Ε Ο Ι

Τ Ι Τ Λ Ο Ι

1 9 8 8 - 1 9 8 9

ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ/ΠΟΙΗΣΗ
ΚΡΙΣΤΙΝΕ ΜΠΡΤΚΝΕΡ

ΤΖΩΝ ΑΠΝΤΑΪΚ

Ω , Δεισδαιμόνα, αν είχες μιλήσει!... Μυθιστόρημα

Το παζάρι στο άσυλο, Μυθιστόρημα

ΓΚΡΑΧΑΜ ΓΚΡΙΝ

ΠΙΕΡ ΜΠΟΤΑΛΟ - ΤΟΜΑ ΝΑΡΣΕΖΛΚ

0 άνθρωπος μέσα μας, Μυθιστόρημα

Ο ι διαβολογυναίκες, Μυθιστόρημα

Π. ΓΟΤΝΤΧΑΟΪΖ

ΓΟϊΣΤΑΤΟΣ ΦΛΩΜΠΕΡ

Μην μπλέξεις με το Διάβολο, Μυθιστόρημα

Τ α ξίδι στην Ελλάδα

ΜΑΡΚ ΤΟΤΕΪΝ

ΝΤΜΙΤΡΙ ΜΙΊΙΛΕΝΚΙΝ

0 πρίγκιπας και ο φτωχός, Μυθιστόρημα

Η αρχή της αβεβαιότητας, Διηγήματα

Ε. Μ. ΦΟΡΣΤΕΡ

ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΤΧΕΦ - ΓΕΡΕΜΕΪ ΠΑΡΝΩΦ

Εκεί όπου οι άγγελοι δεν τολμούν, Μυθιστόρημα

Παγκόσμια ψυχή, Μυθιστόρημα
A. Α. ΜΙΑΝ

Μ ωρίς, Μυθιστόρημα

Το μυστήριο του κόκκινου σπιτιού

Αστυνομικό μυθιστόρημα

ΕΦΡΕΜ ΚΙΣΟΝ

Η Κιβωτός του Νώ ε, τουριστική θέση

ΤΑΧΑΡ ΜΠΕΝ ΤΖΕΛΟΤΝ

Σατιρικά διηγήματα

Ο δημόσιος συγγραφέας, Μυθιστόρημα

ΤΖΕΪΝ ΩΣΤΙΝ

ΧΤΕΦΑΝΟ ΜΠΕΝΙ

Έ μ μ α , Μυθιστόρημα

Το μπαρ κάτω από τη θάλασσα, Μυθιστόρημα

ΝΤΟΡΙΣ ΛΕΧΙΝΓΚ

ΓΙΑΝ ΚΕΦΕΛΕΚ

Το πέμπτο παιδί, Μυθιστόρημα

Η γυναίκα κάτω απ’ τον ορίζοντα, Μυθιστόρημα

ΓΟΤΙΛΙΑΜ ΓΚΟΛΝΤΙΝΓΚ

ΧΡΙΧΤΟΦΟΡΟΧ ΛΙΟΝΤΑΚΗΧ

Ο άνθρωπος από χαρτί, Μυθιστόρημα

Ανθολογία Γαλλικής Ποίησης

(Από - -ί Μπωντλαίρ ως τις μέρες μας)

ΑΝΑΤΟΛΙ ΠΡΙΧΤΑΒΚΙΝ

Πέρασε μια νύχτα η χρυσή νεφέλη, Μυθιστόρημα
ΝΙΚΟΛΑΪ ΓΚΟΓΚΟΛ

Ο μαγικός κύκλος, Διηγήματα

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ

ΛΟΪΙ ΑΡΑΓΚΟΝ - ΧΑΜΙΝΤ ΦΟΤΑΑΝΤΒΙΝΤ ΑΛΕΚΟΧ ΦΑΧΙΑΝΟΧ

•· εγεία στον Ρομάνο, Ποίηση

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
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Κ Ϊ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ο Ϊ Ν
Ν Ε Ο Ι

Τ Ι Τ Λ Ο Ι

1 9 8 8 - 1 9 8 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ/ΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΗΝΟΣ

Η αγία αλητεία

Το Οδοιπορικό

Μυθιστόρημα

Ένα κυκλικό αφήγημα

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ

Χωρισμένη στα δύο

Διηγήματα

ΛΗΤΩ ΚΑΤΑΚΟΤΖΗΝΟΤ

Ο Βαλής μου

Μυθιστόρημα
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΤΡΟΤΝΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΤ

Ο ι συμπαίχτες

Λαβύρινθος

Μυθιστόρημα

Μυθιστόρημα

•
Μερόνυχτα Φραγκφούρτης

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΤΤΟΣ

Διηγήματα

Νυχτερινή αποστασία

Νουβέλα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΪΛΙΔΗΣ

Ο ι σημειώσεις ενός ζηλωτή

ΤΑΤΙΑΝΑ ΓΚΡΙΤΣΗ-ΜΙΛΛΙΕΞ

Ποίηση

Από την άλλη όχθη του χρόνου

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ

Μυθιστόρημα
•
Σ τη σκάλα του Ουρανού

Διηγήματα

Ο ι ροδώνες με τους χωροφύλακες

Ποίηση
ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΤΖΟΪΦΡΑΣ

Τ α τραγούδια μας
ΦΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΙΣ

Έ να υπερβατικό γεγονός

Αφήγημα
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΜΑΖΑΝΗ

Ανθολογία
ΝΑΣΑ ΠΑΤΑΠΙΟΤ

Το φωνήεν σώμα

Ποίηση

Το καφενείο των ψεμάτων

ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΪΛΟΣ

Διηγήματα

Η Κοίμηση, Ποίηση

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
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Η ΡΗΜΑΓΜΕΝΗ ΧΩΡΑ
ο ειδυλλιακό τοπίο της Ελλάδας,
τα γραφικά ακρογιάλια της, το
θαυμάσιο κλίμα της χώρας —και
ειδικά εκείνο της Αττικής—, η
σύμμετρη και αρμονική διάταξη των
οικισμών της, όλα αυτά συλλήβδην
ανήκουν λίγο πολύ στο παρελθόν και
στη δικαιοδοσία αργόσχολων
τραγουδοποιών.
Η χώρα έχει ρημάξει, έχει
λεηλατηθεί και έχει λίγες ελπίδες πια
για να επιβιώσει. Ό σοι επιχείρησαν να
κάνουν τις διακοπές τους, επέστρεψαν
στα μεγάλα αστικά κέντρα με την
εντύπωση πως επισκέφθηκαν μια
κουρσεμένη γη. Ειδικά εκείνοι που
έχουν την κακοτυχία να είναι Αθηναίοι,
βρέθηκαν και πάλι στο ίδιο
κυκλοφοριακό χάος, στους ρύπους και
το νέφος, στα σκοτάδια της ΔΕΗ —και
αυτό το τελευταίο, το μοιράστηκαν με
τους άλλους συνέλληνες.
Ενώ τα πρωτοσέλιδα μετέδιδαν τα
τελευταία ιατρικά δελτία από το
νοσοκομείο του Σαιντ-Τόμας και
έκπληκτοι προσπαθούσαμε να
παρακολουθήσουμε το βορβορώδες
σήριαλ του Τόμπρα ή να βρούμε την
άκρη στο κρυφτούλι του «δρα» της
Παλλήνης, τα βέβαια σημάδια της
καταστροφής μιας ολόκληρης χώρας
καταγράφονταν ρουτινιέρικα στις
μεσαίες σελίδες.
Με πρώτο διδάξαντα τον
Κωνσταντίνο Καραμανλή και το κράτος
της Δεξιάς που παρέδωσε τη χώρα
στους εργολάβους και τους
καταπατητές, οι φωτισμένοι
«αναπτυξιολόγοι» του εγχώριου
σοσιαλισμού αποτέλειωσαν ό,τι είχε
απομείνει στης Ελλάδας την
κατάμαυρη ράχη. Ανιστόρητοι και
υποκριτές είναι όσοι καμώνονται άτι
δεν κατάλαβαν πότε και πώς έγινε το
κακό.
Ό λοι αυτοί μαζί είναι που πρότειναν
στον ελληνικό λαό —και το διαφήμισαν
με λαμπερά χρώματα και ήχους— ένα
«πρότυπο ανάπτυξης» και ένα
«καταναλωτικό πρότυπο» βασισμένα
στον αρπακολισμό και τη χυδαιότητα.
Κράτησαν για τον εαυτό τους και
εξασφάλισαν για τα οργανωμένα
συμφέροντα, τα ακριβά προάστεια
—αφού επιμελήθηκαν πρώτα τη
βέλτιστη υποδομή τους— και
παραχώρησαν μετά στους
απελπισμένους και αλλοτριωμένους
μικρομεσαίους τις «Λούτσες» και τα
αυθαίρετα. Στο τέλος, μας χάρισαν το
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προνομιο να σπρωχνόμαστε στα
βιντεοκλάμπ, ώσπου κάποια νύχτα
κόπηκε το ακριβοπληρωμένο ρεύμα,
αχρηστεύοντας τους τεχνητούς
παραδείσους.
Το «πρότυπο ανάπτυξης»
αναπαράγεται με τις νέες άδειες που
χορηγεί ο φαυλότατος κ. Πέτσος για
εγκατάσταση και άλλων βιομηχανιών
στο Λεκανοπέδιο. Όμως μια εντολή του
κ. «ΥΠΕΧΩΔΕ» θα τις καταστήσει
υπολειτουργούσες σε ένα ποσοστά
30%, όταν ο ρύπος σκεπάζει την πόλη.
Αυτά είναι το «αναπτυξιακό μοντέλο»:
Παράλογο, σπάταλο, ρυπογόνο.
Το «καταναλωτικό πρότυπο»
παρακινεί την ιδιωτική ασυδοσία σε
καταπατήσεις δασικών εκτάσεων, στην
καταστροφή του περιβάλλοντος, στην
αναζήτηση υποκατάστατων της
κοινωνικής δραστηριότητας και των
συλλογικών διαδικασιών. Συστατικό
στοιχείο και προϋποτιθέμενο της
«ανάπτυξης», το «καταναλωτικό
πρότυπο», οδηγεί στην ιδιώτευση και τη
μανιακή υπεράσπιση του ατομικού
απέναντι στο συλλογικό. Θεοποιεί τον
ανταγωνισμό —κινητήρια δύναμη για
την ανάδειξη και την προβολή. Αυτά
είναι τα αγαθά του «καταναλωτικού
προτύπου»; θέαμα, κουφότητα,
αποξένωση.
Δεν θα αναλυθούμε όμως τώρα στο
μοιρολόι για τη διαλυμένη κοινωνική
ζωή, την υστέρηση, την έλλειψη
οποιοσδήποτε μέριμνας για την
καθημερινή ζωή του πολίτη. Θα
αναφερθούμε μόνο σε μαρτυρίες που
μας κατέθεσαν φίλοι που είχαν την
ευκαιρία να διαπιστώσουν «από πρώτο
χέρι» μερικές οικολογικές καταστροφές
και.αντικοινωνικές συμπεριφορές, από
τις τόσες που συντελούνται
καθημερινά. Τις παραθέτουμε τυχαία
—δείγματα από μια αρρωστημένη χώρα
και μια πληγιασμένη γη. Σε όλες τις
περιπτώσεις, μαζί με τα παραπαίοντα
άτομα συμβαδίζει ένα κράτος άστοργο
και αδιάφορο.
Ημέρα συνολικού απολογισμού η 1η
Σεπτεμβρίου. Η σκοτεινή νύχτα του
παραλυμένου κράτους ήταν η κατάληξη
μιας μέρας που οι Αθηναίοι για άλλη
μια φορά ασφυκτιούσαν από το νέφος
του θανάτου. Οι επόμενες μέρες
αναμένονταν το ίδιο πνιγηρές. Στο
λεκανοπέδιο, αρμόδιοι δήμαρχοι της
Δεξιάς και αρμόδιοι υπουργοί,
θεράποντες του «σοσιαλιστικού
ιδεώδους», συναγωνίζονται ποιος θα

επιδειξει μεγαλύτερη δραστηριότητα
για τους Ολυμπιακούς του μέλλοντος.
Ανήμποροι, άβουλοι και μοιραίοι, οι
υπουργοί μας, συμπαριστανται σιον
Τόμπρα προκειμένου να
νομιμοποιηθούν στην Ανώτατη Αρχή
που τους κανοναρχεί αλλα δεν κάνουν
τίποτε για την εξασφάλιση όρων
επιβίωσης των υπηκόων τους.
Ίσω ς υπάρχει μια διαφυγή και μια
διέξοδος από την τελική καταστροφή
ΑΝ οι ίδιοι οι πολίτες,
ανακαλύπτοντας το κάλπικο των
«προτύπων» και των «μοντέλων».
ΑΝ ανακαλύπτοντας την κοροϊδία και
τη φενάκη:
Αποφασίσουν ότι η ζωη είναι πιο
πολύτιμο αγαθό από τις «πολίτικες
αξίες» που ο Τόμπρας με το κράτος του
ΠΑΣΟΚ τους καλούν να υπερασπίσουν
Ό τι η ζωή είναι πιο πολύτιμο αγαθό
από το κυνήγι για την απόκτηση της
«αφορολόγητης Μερσεντές» που τους
προτείνει ο κ. Μητσοτάκης.
Η ζωή είναι αλλού: στις καθαρές
ακτές, τα ζωογόνα δάση, τις
λειτουργικές και ήρεμες πολιτείες.

ΑΘΗΝΑ: ΘΑΑΑΜΟΣ ΑΕΡΙΩΝ
ο νέφος δεν υποχώρησε ούτε στα έ
κτακτα μέτρα, που ίσχυσαν δύο μέ
ρες στην Αττική ούτε, βέβαια, στις
ανακοινώσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ περί... μέ
τρων για το νέφος: το διοξείδιο του αζώ
του σε όλες τις σχετικές μετρήσεις που
έγιναν την περασμένη εβδομάδα ξεπέρναγε τα όρια συναγερμού.
Με την επιστροφή των Αθηναίων έγινε
φανερό ότι η κυριαρχία του νέφους στο
Λεκανοπέδιο είναι απόλυτη και μετατρέ
πει την Αθήνα σε θάλαμο αερίων. Μόνη
ελπίδα και διέξοδος για τους κατοίκους
της Αθήνας είναι η ΕΜΥ, όταν προβλέπει
αύξηση των ανέμων. Τότε και μόνο τότε
ξεκαθαρίζει κάπως ο ουρανός, χωρίς βέ
βαια να μειώνεται η ρύπανση μιας και οι
ρυπογόνες εστίες μένουν αδιατάρακτες.
Το ΠΕΡΠΑ, δηλαδή η κυβέρνηση, επιμέ
νει ότι το νέφος δημιουργείται από τα
«γερασμένα» αυτοκίνητα και φωνάζει για
την αντικατάστασή τους με «νέα» και
«καθαρά» Ι.Χ. Έ τσ ι περιορίζει την αιτιο
λόγηση του νέφους μόνο στα αυτοκίνη
τα, που έχουν βεβαίως μεγάλο μερίδιο
στη ρύπανση, το μεγαλύτερο σύμφωνα
με τα στοιχεία του ΠΕΡΠΑ, και αφήνει απ’
έξω και άθικτες τις άλλες εστίες: •
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• Όπως την έλλειψη μέτρων για τη βελ
τίωση του κυκλοφοριακού.
• Τη συσσώρευση όλων των λειτουρ
γιών της διοίκησης στο κέντρο της Αθή
νας.
• Την αταραξία και απραξία απέναντι
στη συνεχιζόμενη οικοπεδοποίηση της
Αττικής.
• Την αδιαφορία για την έλλειψη πρασί
νου.
• Τα κούφια λόγια για αποκέντρωση και
στοιχειώδη προγραμματισμό ανάπτυξης
της επαρχίας.
• Την προσέλκυση με ευθύνη της κυ
βέρνησης, και άλλων δραστηριοτήτων
στο Λεκανοπέδιο σε τομείς της παραγω
γής ιδιαίτερα ρυπογόνους, όσο ή και
πλέον επικίνδυνους από το αυτοκίνητο.
Ποιος τώρα π.χ. θυμάται το «πρόγραμ
μα» του 1982 για σταδιακή απομάκρυνση
των βιομηχανιών από το Λεκανοπέδιο;
Ποια μέτρα έχει πάρει η κυβέρνηση για
τις βιομηχανίες που ρυπαίνουν και δεν
προχώρησαν καν στην υλοποίηση και
των ελάχιστων εξαγγελιών;
Στα ζητήματα αυτά η μόνη απάντηση
είναι η σιωπή. Μένει η καταγγελία της
ρύπανσης από αυτοκίνητα και αυτή χω
ρίς διέξοδο. Και αυτό γιατί, μια διαφορε
τική πολιτική ως προς το θέμα αυτοκίνη
το δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στο
«αλλάξτε αυτοκίνητα». Ταυτόχρονα
χρειάζονται και άλλα μέτρα, που συνδέ

ονται με τις παραγωγικές δραστηριότη
τες στο Λεκανοπέδιο, τη διοικητική συγ
κέντρωση, το κυκλοφοριακό, τις συγκοι
νωνίες, τα καύσιμα. Κυρίως, όμως, πριν
από την απαίτηση για «καθαρά Ι.Χ.», που
θα μας σώσουν έτσι όπως το ζήτημα πα
ρουσιάζεται από την κυβέρνηση, απαι
τούνται λύσεις σε άμεσα προβλήματα. Τι
λύση, όμως, μπορεί να δώσει μια κυβέρ
νηση, που ολόκληρο το καλοκαίρι δεν έ
κανε απολύτως τίποτα και περίμενε την
πρώτη επίθεση του νέφους για να θέσει
απλώς τα έκτακτα μέτρα περιορισμού κυ
ρίως της κυκλοφορίας, περιμένοντας,
ουσιαστικά, τον άνεμο να φυσήξει; Και
ποιο πρόγραμμα περιορισμού των ρυπογόνων εστιών μπορεί να εφαρμόσει αυτή
η κυβέρνηση όταν εξακολουθεί να δίνει
άδειες για εγκατάσταση βιομηχανιών
στην Αττική και ίδρυση νέων, ενώ παράλ
ληλα συζητά με το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιά για «εκσυγχρο
νισμό» των βιομηχανιών, που μεταφρά
ζεται σε επέκταση μέσα στο Λεκανοπέ
διο;
Το νέφος για να φύγει απαιτεί ριζικές
λύσεις και μέτρα με συγκεκριμένους
στόχους. Αντ’ αυτών όμως οδηγούμαστε
σε ένα συμβιβασμό με τη «νέα» πραγμα
τικότητα που είναι περισσότερο επικίν
δυνος για το μέλλον της Αθήνας απ’ ό,τι
και αυτά ακόμη τα ημίμετρα. Γιατί καλ
λιεργείται η εντύπωση, με τα μέτρα έκτα
κτης ανάγκης, ότι κινητοποιείται ο κρατι
κός μηχανισμός, εντύπωση που κατά βά
θος καλύπτει τα προβλήματα και κυρίως
σκεπάζει με... νέφος την πολιτική που α
κολουθείται: μόνο που είναι μια πολίτικη
που δεν υπηρετεί τον περιορισμό, έστω
του νέφους αλλά κυρίως επιζητά την ε
ξυπηρέτηση των οικονομικών και άλλων
συμφερόντων της κερδοσκοπίας και του
μοντέλου ανάπτυξης που εξακολουθεί
να κυριαρχεί. Όσο για το νέφος, αυτό εί
ναι που κυριαρχεί π αίζον
—με τις με
τρήσεις του ΠΕΡΠΑ— κα^ .ερινά, όλο
και πιο επικίνδυνο παιχνίδι πάνω στην υ
γεία των κατοίκων της Αττικής και παραμένοντας όλο και πιο άτρωτο από τα έ
κτακτα μέτρα και τις εξ , λίες που αντί
να το μειώνουν του δίδο
πιπλέον έδα
φος να μεγαλώνει και να επεκτείνει τις
δραστηριότητές του. Μετά τον καπνό και
το διοξείδιο του αζώτου, αναμένονται
και άλλα. Και τότε, βέβαια, ούτε τα «κα
θαρά Ι.Χ.» θα μπορούν να μας σώσουν,
ούτε το βορειαδάκι, που προς το παρόν
όταν φυσάει, λυτρώνει την Αθήνα. Ά ρα
γε πρέπει να έρθουν τα χειρότερα για να
αντιληφθεί η κυβέρνηση και άλλοι κοινω
νικοί φορείς ότι η Αθήνα μετατράπηκε σε
κόλαση;

Η ΠΥΡΠΟΑΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
νας πρόχειρος υπολογισμός του α
ριθμού των πυρκαγιών μετά και απο
εκείνες στα τέλη Αυγουστου σε διά
φορες περιοχές της χωράς (Καβάλα, Κο
μοτηνή, Μέτσοβο, Δίστομο Λειβαδιά,
Σέρρες, Ηράκλειο και άλλου), δείχνει ότι
μόνο το τρίμηνο Ιουνίου - Ιουλίου - Αυ
γουστου ξεπερνούν τις 600. Από τα στοι
χεία που δημοσιεύθηκαν μέχρι τώρα, οι
δασικές εκτάσεις, οι χορτολιβαδικές και
οι καλλιεργήσιμες που κάηκαν υπολογί
ζεται ότι θα πρέπει να ξεπερνούν τα
650.000 στρέμματα. Το σύνολο των καιγομένων εκτάσεων από το 1947 μέχρι και
το 1987 υπολογίζεται σε 5.300.000 στρέμ
ματα.
Από όλες αυτές τις εκτάσεις είναι ά
γνωστο πόσες έχουν αναδασωθεί, αν και
ποιες έχουν οικοπεδοποιηθεί και σε
ποιες περιπτώσεις μέσα σε 14 χ ^ π α
δεν ξανάναψαν πυρκαγιές σε περ
;ς
που ήδη είχαν πυρποληθεί.
Οι φετινές φωτιές έκαψαν επιπλέον
και τμήματα από πέντε Εθνικούς Δρυ
μούς, που είναι δασικές περιοχές με ι
διαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον. Προκληθηκαν σοβαρότατες ζημιές στους Ε
θνικούς Δρυμους Πρεσπών, Παρνασσού,
Ολύμπου, Βίκου - Αώου και Αίνου.
Οι επιπτώσεις από τις καταστροφές
αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές γιατί οι
διαβρώσεις του εδάφους επεκτείνονται,
η φυσιολογική βλάστηση αλλάζει υποβαθμιζόμενη και μειώνεται, ενώ η αποκα
τάσταση με τα σημερινά δεδομένα είναι
προβληματική: είτε η ελεύθερη βόσκηση
δεν επιτρέπει την αποκατάσταση, είτε η

Ε
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προγραμματισμένη αναδάσωση καρκινο
βατεί.
Η εικόνα των καμένων δασικών εκτά
σεων θα συνοδεύει για πολλά χρόνια την
ύπαιθρο και δυστυχώς θα γίνεται ακόμη
μεγαλύτερη να υπολογισθεί η συχνότη
τα πυρκαγιών και ο αργός ρυθμός της α
ναδάσωσης. Δεν είναι υπερβολή να πού
με ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαι
νόμενο πυρπολισμού του δάσους με ανυ
πολόγιστες συνέπειες για το οικολογικό
σύστημα και τον άνθρωπο.
Τις καταστροφές από τις πυρκαγιές
συμπληρώνουν οι καταπατήσεις, η ανυ
παρξία προγράμματος αναδάσωσης και
η έλλειψη έργων που να περιορίζουν τις
διαβρώσεις με αποτέλεσμα να περιορί
ζονται ακόμη περισσότερο οι δυνατότη
τες αναγέννησης του δάσους.
Η αρνητική αυτή εικόνα γίνεται ακόμα
πιο ζοφερή με την ερήμωση της υπαί
θρου, την έλλειψη καθορισμού χρήσεων
γης, δασικού κτηματολογίου και χωροτα
ξικού σχεδιασμού αλλά και την πολύ
πλευρη παρέμβαση ιδιωτικών και οικονο
μικών συμφερόντων, που δεν περιορί
ζονται μόνο στην οικοπεδοποίηση.
Σε όλα αυτά προστίθενται και οι επι
πτώσεις από τη ρύπανση των νερών από
βιομηχανικά και αστικά απόβλητα και τη
χρήση χημικών ουσιών στη γεωργία που
οδηγουν σε ανισορροπία τα οικοσυστή
ματα.
Τα δάση δεν κινδυνεύουν αλλά εξαφα
νίζονται. Και όσο μένουμε απαθείς η
πυρπόληση του δάσους δεν θα μείνει μό
νο ως εικόνα αποτέφρωσης σαν αυτή
που είδαμε και το φετινό καλοκαίρι. Μαζί
θα «πυρποληθούν» τα αστικά κέντρα- θα
καταστραφεί η ζωή στην επαρχία με τον
βιολογικό θάνατο περιοχών, που η ίδια η
φύση χρειάσθηκε αιώνες για να δημιουρ
γήσει.
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ΟΙ ΒΙΛΕΣ
ΦΥΤΡΩΝΟΥΝ

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΠΟΥ ΝΕΚΡΩΝΕΙ
Αλιάκμωνας ήταν ένα από τα πιο ό
μορφα ποτάμια της Ελλάδας. Δια
σχίζει τον κάμπο της Βέρροιας και
των Γιαννιτσών και εκβάλλει προς βορράν της Κατερίνης. Οι εκβολές του Αλιάκμωνα ήταν από παλιά μια ονομαστή ο
στρακοφόρα θαλάσσια περιοχή. Μια με
γάλη ποικιλία unô διαλεχτά θαλασσινά,
σε αφθονία όση και τα ψάρια, συγκέν
τρωνε τους εργάτες της θάλασσας και
τους αποζημίωνε πλουσιοπάροχα στις
καθημερινές τους εξόδους.
Οι φερτές ύλες που, από τα βουνά και
τον κάμπο, κουβαλούσε η νεροσυρμή

Ο

του ποταμού ώς την ακτή και η μίξη με τα
υποθαλάσσια υλικά, είχε σαν αποτέλε
σμα ένα ιδανικό συνδυασμό για την ανά
πτυξη των οστρακοφόρων. Η φύση, στη
μακριά ιστορία της, είχε κατασταλάξει ε
δώ σε μια θαυμαστή οικολογική ισορρο
πία, που προσπόριζε και στον άνθρωπο
πολύτιμη τροφή.
Και το ποτάμι πάλι, από τις πηγές ως
τις εκβολές του, ήταν όχι μόνο χρήσιμο
για τα ποτιστικά χωράφια αλλά είχε κι
αυτό, χέλια, ψάρια, καβούρια. Όμως από
μια εικοσαετία τώρα, εξαιτίας της άλο
γης ανάπτυξης, το ποτάμι άρχισε να νε
κρώνει. Η κοίτη του χρησίμευε για να παροχετευθούν τα απόβλητα από τις βιομη
χανίες και ειδικά από αυτές που παρα
σκεύαζαν χυμούς από φρούτα. Δεν είναι
μόνο που νεκρώθηκε η ζωή του ποταμού:
η ιλύς του, που προηγούμενα κουβαλού
σε ως τη θαλάσσια ακτή, πλούσιες προ
σμίξεις για τον υποθαλάσσιο πλούτο, με
αποτέλεσμα ο κόλπος αυτός να είναι μο
ναδικός ψαρότοπος, έγινε τώρα ιλύς που
μεταφέρει το θάνατο στη θαλάσσια πανί
δα.
Χρόνο με το χρόνο, τα όστρακα άρχι
σαν να λιγοστεύουν, ορισμένα είδη εξα
φανίζονταν και άλλα ήταν πια ακατάλλη
λα για τη διατροφή. Σήμερα, οι εκβολές
του Αλιάκμωνα είναι σχεδόν νεκρές. Στις
εκβολές βρίσκει κανείς τώρα πια ψάρια,
αλλά είναι όλα ψόφια ψάρια. Τις ημέρες
αυτές (βλ. και «Ριζοσπάστη» της 1/9/88) έ
χουν καταγγελθεί οκτώ βιομηχανίες κονσερβοποιίας γιατί ρίχνουν τα απόβλητα
χωρίς προηγούμενο βιολογικό καθαρι
σμό, στην κοίτη του πάλαι ποτέ ζωογό
νου Αλιάκμωνα. Είναι αβέβαιο αν θα μπο
ρέσει και πάλι η ακτή να προσελκύσει
τους ψαράδες...
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κλεισαν δυο χρόνια από την «α·
I * ποφράδα» για το Λουτράκι (και
τη χώρα μας) ημέρα που μέσα σε
λίγες ώρες η φωτιά είχε ρημάξει το ό
μορφο δάσος που στεφάνωνε και προ
στάτευε την κάποτε όμορφη λουτρόπο
λη. Από τις 2 το απόγευμα οι κολυμβητές
διέκριναν κύματα καπνού να κατεβαί
νουν από τις πλαγιές πίσω από τους λό
φους του Ά γιο υ Πατάπιου. Σε λίγο εφάνηκαν οι πρώτες γλώσσες φωτιάς ψηλά
στη ράχη της Αγίας Παρασκευής. Και
στις 4 το απόγευμα εκάλπαζαν τα πύρινα
άλογα πότε προς την κορυφή, πότε προς
τη θάλασσα. Και ολοένα έζωναν την πλα
γιά προχωρώντας προς τα ανατολικά. 0
ουρανός επί δύο ώρες, μεσημέρι, αρχές
Αυγούστου είχε σκοτεινιάσει. Οι ένοικοι
του συγκροτήματος POSEIDON CLUB εί
χαν καταφύγει στα διάφορα πλεούμενα,
καΐκια, γιωτ, κρις-κραφτ, κι έκαναν περι
πολίες παράλληλα προς την ακτή. Οι χι
λιάδες των κολυμβητών απολάμβαναν
το θέαμα. Στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ε
κεί κοντά στην πιάτσα των ταξί οι νεαροί
συνέχιζαν το παιχνίδι τους. Πού και πού
έβγαινε κάποιος και κοίταζε.
— Ρε σεις έχ ει φτάσει πάνω από την ΗΛΕΚΤΡΑ η φωτιά. Και συνέχιζαν το παιχνί
δι τους. Έ νας ηλικιωμένος τους επλησίασε και τους συνέστησε να κάνουν κάτι, να πάνε στο Δημαρχείο. Εγέλασαν
—«Μαλακίες» είπε ένας νεαρός. «Εσύ
γιατί δεν πας ρε γέρο» είπε ένας άλλος.
Ο καπνός έτσουζε τα μάτια. Η στάχτη
είχε μπει από τις μπαλκονάπορτες και τα
παράθυρα και είχε σχηματίσει ένα στρώμα πολλών εκατοστών στο δάπεδο, που
κάθε λίγο το καθάριζαν.
hm

Οι νοικοκυρές έκλειναν τα πορτοπαρά
θυρα, μα η στάχτη συνέχιζε να εισχωρεί.
Τα πυροσβεστικά επηγαινοέρχονταν,
υπουργοί και βουλευτές «παρίσταντο»
μα τι να κάνουν και αυτοί; Η φωτιά προ
χωρούσε στις νότιες πλαγιές των Γέρανίων και ακολουθούσε πορεία παράλλη
λη στο γερμανικό δρόμο.
Κατά τις 8 το βράδι (ετοιμότης έ;) ένα
αυτοκίνητο, πιθανόν της Δημαρχίας, εκαλούσε με τα μεγάφωνα «όσους θέλουν
να πάνε στη Δημαρχία για να βοηθήσουν
στο σβύσιμο της πυρκαγιάς». Μια παρέα
φίλων ηλικιωμένων επήγαμε. Υπήρχαν
γύρω στα πενήντα άτομα, όλοι πάνω από
40 χρόνων. Δεν υπήρχε βέβαια κανείς να
υποδείξει τι θα έκαναν οι εθελοντές, κι
αυτοί έκαναν «πηγαδάκια» συζητώντας
και δίνοντας ο καθένας τις εντυπώσεις
και τις ερμηνείες του.
Η νύχτα επέρασε με το εφιαλτικά φω·
ταγωγημένο μονοπάτι της φωτιάς στις
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Πριν δυο χρονιά: Η φωτιά κατατρωει το δάσος...

πλαγιές του βουνού. Που και που η φω
τιά εχανόταν για λίγο κι άρχιζαν οι θλιβε
ροί θεατές να ελπίζουν πως θα σταματή
σει, πως εκορέσθη. Ό μω ς αυτή είχε
στρίψει σε χαράδρα, την περνούσε, την
έκαιγε και ξαναφαινόταν στην άλλη ρά-

ΧΠ·
Το πρωί είχε κάνει πολύ δρόμο. Είχε
προχωρήσει ως το Πεδίο Βολής. Κατά το
απόγευμα της Δευτέρας η πυρκαϊά «είχε
τεθεί υπό έλεγχον». Είχε καταφάει δεκά
δες χιλιάδες στρέμματα κι είχε σταματή
σει σ’ ένα ξέφωτο. Et la battaille est ter
minée en defaut des combattants.
Σ’ αυτό το διάστημα αμείωτη εστάθηκε
η προσπάθεια των δασοπυροσβεστών
και των στρατιωτών και προπάντων των
πυροσβεστικών αεροπλάνων. Το «κοι
νόν», εξαιρέσει των παρεπιδημούντων
ξένων που έσπευσαν στις εκκλήσεις του
Δήμου, εστάθηκε απαθές, ανενεργό και,
όπως συνήθως, έτοιμο για κριτική.
«Μα τι κάνει το κράτος. Δεν μπορεί να
βάλει πέντε αεροπλάνα;» Τα πάντα από
το κράτος.
Αυτοί που δουλεύουν τρεις μήνες για
να ζήσουν τους δώδεκα, δεν εσυνειδητοποίησαν ποτέ, ότι αυτό το δάσος βοηθάει
το βουνό - σφουγγάρι να πιει τη βροχή
. και να τη δώσει με τις φυσικές και «μυστι-

και οι παραθεριστές παρατηρούν το αξιοπερίεργο
rou θεάματος.
...

κές» διαδικασίες, στις διαδρομές των
καρστικών διακλάσεων σαν το διαλεχτό
«νερά Λουτρακιού» που έχει κάνει χρυσοφόρα την περιοχή του.
Θα περίμενε κανείς μια αντί-δράση
στη δράση της φωτιάς, να ανασυνταχθεί
ο Δήμος, οι επαγγελματικές οργανώσεις,
οι πολιτικές νεολαίες, μα δεν είδαμε τί
ποτα.
Μόνον κατά τη δεύτερη χρονιά άρχισε
να φαίνεται κάτι «θετικό», κάποια δράση,
όχι βέβαια κατά της φωτιάς. Μερικοί
στην καμένη γη άρχιζαν να κτίζουν βίλες
και βιλάρες (όρα φωτογραφίες) που προ
χωρούσαν δειλά δειλά, μήπως κάποιος ΥΠΕΧΩΔΕΣ, ή κάποιος αστυνόμος σκεφθεί
το «ισχύον» Σύνταγμα του 1975, του ο
ποίου το άρθρο 24, και το άρθρο 117 ρη
τά {και πολλά άλλα πλαγίως) επιτάσσουν
την απαγόρευση μετατροπής χρήσεως
των καμένων δασικών εκτάσεων και μά
λιστα επιβάλλουν την αναδάσωσή τους.
Τίποτα τέτοιο. Μόνο οι καμένοι κορμοί
των δένδρων και ο γυμνωμένος από το ε
δαφικό φλοιό βράχος, θα περιμένει τους
οικοπεδοφάγους που προς το παρόν κα
τασκευάζουν «τίτλους» για να μετατρέ
ψουν κι αυτόν τον πρώην παράδεισο σε
κρανίου τόπο.

Δημ. Θ. Κωνσταντινίδης
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Έ ν α είδος βαρύτητας δεν
αφήνει το Νότη
Σεβαστόπουλο ν'
απογειωθεί προς τα όνειρά
του. Κ αθώ ς οι φίλοι
χάνονται κι οι έρωτες
αποδείχνονται πρόσκαιροι
και απατηλοί,
καταφεύγει σταθερά στην
ιστορία του ιππότη
Αάνσετρις. Ό μ ω ς μέσα
απ' το κόμικς αυτό, ο
ιππότης παρακολουθεί κι
εκείνος — σαν σε κόμικς —
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Η βίλλσ, ξεφύτρωσε φέτος στο πυρπολημένο δάσος
του Λουτρακιού.

Δεύτερη βίλλα και επιχωματώσεις στα πυρπολημένο.

τη ζωή του Ν ότη. Μ ε τις
διαρκείς αυτές
αντιστροφές των ειδώλων,
ο αναγνώστης ίσως
ανακαλύψει πως κάτι
παρόμοιο άρχισε να
συμβαίνει ανάμεσα στον
ήρωα της «Μ εγάλης
Πομπής» και σ' εκείνον...

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
I . I ΓνναΛίον 3 - τηλ. 36.02.007
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΑΣΟΣ
παίνοντας κανείς μέσα στο δάσος
του Αρκουδίλα (στη νότια Κέρκυ
ρα) το πρώτο που θα συναντήσει
είναι μια πινακίδα του υπουργείου Γεωργίας με την επιγραφή: «Σώστε τα δάση
μας από τη φωτιά». Τελικά το δάσος του
Αρκουδίλα ενώ γλίτωσε από τις πυρκα
γιές που κατέκαυσαν την Κέρκυρα μέσα
στο καλοκαίρι, κινδυνεύει από τις δρα
στηριότητες της ιδιωτικής πρωτοβου
λίας και τη νομοθεσία που είναι κομμένη
και ραμμένη στα μέτρα της.

Μ

Πιο συγκεκριμένα στο νοτιότατο άκρο
του νησιού, στην περιοχή Λευκίμμης βρί
σκεται το μοναδικής ωραιότητας δάσος
του Αρκουδίλα, όπου στη βλάστησή του
κυριαρχούν τα είδη: κουμαριά, αριό, φυλίκη, πουρνάρι, ερείκι, αγριελιά, κυπα
ρίσσι και σχίνα. Το δάσος αυτό με τις ευ
λογίες της νομοθεσίας θυσιάζεται στο
βωμό της ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον Ν.
998/79 άρθρο 51 ορίζει ότι «μπορεί να
χρησιμοποιείται για εγκατάσταση τουριτικών μονάδων ποσοστό μέχρι 10% της
έκτασης δασών ή δασικών εκτάσεων» (Ε
φημερίδα «Κερκυραϊκό Βήμα», επιστολή
της Διεύθυνσης Δασών). Συγκεκριμένα
δόθηκε άδεια υλοτόμησης στους ιδιοκτή
τες, οι οποίοι κόβουν δένδρα με προοπτι
κή την ανέγερση τουριστικής μονάδας,
σε μια περιοχή ήδη κορεσμένη τουριστι
κό. Σημειωτέον ότι από το δάσος έκτα
σης περίπου 800 στρεμμάτων, τα 407 α
νήκουν σε ιδιώτες, στα οποία και αναφε
ρόμαστε.
Σαν να μην έφταναν όλα αυτό, η διεύ
θυνση δασών μετατρέπεται σε απρόσμε
νο σύμμαχό τους όταν σε επιστολή της
που δημοσιεύτηκε στο «Κερκυραϊκό Βή
μα», με στόχο να ενημερώσει το κερκυραϊκό κοινό, αλλά και να απαντήσει στο
θόρυβο που δημιουργήθηκε πάνω στο
θέμα, μεταξύ άλλων γράφει:
«Πέρα από αυτό θα δημιουργηθούν
νέες θέσεις εργασίας, θα αποσυμφορηθοάν άλλες κορεσμένες τουριστικά πε
ριοχές και θα προσελκυσθούν υψηλής
στάθμης τουρίστες» Τα πάντα, δηλαδή,
θυσία στη «θεότητα» του τουρισμού.
Η καταστροφή του θα συντείνει στη
διάβρωση των εδαφών. Και επειδή θα
πρεπει να αρχίσουμε να συνυπάρχουμε
με τη φύση σαν ένα τμήμα της. και οχι έ
ξω από αυτήν προσπαθώντας να την κα
τακτήσουμε καταστρεφοντάς την, γι' αυ
τό ζητούμε τη βοήθεια όλων ώστε να
σταματήσει η καταστροφή που εχει ηδη
προχωρήσει αρκετα.

Α. Χρυσικόπουλος, Τ. Κοτινάς,
Κ. Ραψομανίκης
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Ο «Αρχίλοχος» - πολιτιστικός όμιλος της Πάρου,
κυκλοφόρησε το «Ντοκουμέντο μιας καταστροφής»,
όπως χαρακτηρίζει ένα φυλλάδιο με φωτογραφικές
απεικονίσεις για τις αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις
που κακοποιούν το τοπίο και το χαρακτήρα του
ωραίου κυκλαδίτικου νησιού. Από το φυλλάδιο αυτό
<ίναι οι φωτογραφίες που αναδημοσιεύουμε.

ουριστική αρχιτεκτονική και αρχιτε
κτονική έμμεσα συνδεδεμένη με
τουρισμό (ζώνες υψηλής τουριστι
κής εκμετάλλευσης), μπάγκαλοους, πα
ραδοσιακές βίλες ή χωριά, προδιαγρα
φές EOT, προεγκρίσεις δανείων, μικροεπενδυτές ενοικιαζομένων δωματίων, ξέ
να μονοπώλια ξενοδοχείων, τουρ οπερέιτορς —ένας ατέλειωτος πακτωλός
θεσμικών όρων και οργανωτικών σχημά
των που περνώντας (όχι πάντα) από κά
ποιο σχεδιαστήριο καταλήγουν σε αυτό
που τόσο ευσχήμως ονομάζουμε χτισμέ
νο περιβάλλον. Είναι αυτό που ολοκλη
ρωτικό πια ταυτίζεται με τις περιοχές ό
που συνοστιζόμαστε κάθε καλοκαίρι στις
«διακοπές» μας. Και να, απέναντι μας,
φάτσα το αποτέλεσμα. Ένα απίστευτο
συνονθύλευμα από χτίσματα (ποιος μπο
ρεί να καταγράψει τέτοιους ρυθμούς δό
μησης;) που απευθύνονται σε κάθε κατη

Τ

γορία βαλάντιου, σαν ιστοί αράχνης α
πλωμένοι πάνω στο τοπίο για να αρπά
ξουν τα περαστικά έντομα.
Αυτό που βλέπουμε είναι η μια πλευ
ρό, ίσως η πιο ανώδυνη, αν και ως αρχι
τέκτονες θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυ
τό «τα λέει όλα». Μας αρέσει να σχολιά
ζουμε τα κρούσματα οπτικής μόλυνσης,
την αδεξιότητα ή αφέλεια του ανώνυμου
μάστορη ή τις γκάφες του επώνυμου συ
νάδελφου για να καταλήξουμε στη μοι
ραία επωδό: μόνο οι παλιοί ήξεραν να
χτίσουν κάτι που να ταιριάζει με το τοπίο
κτλ. Έ τσι νομίζουμε πως επιτελέσαμε το
υψιστο καθήκον και με ήσυχη συνείδηση
χαιρόμαστε τον ήλιο και το κύμα. Εδώ
βρισκόμαστε περαστικοί, το «πρόβλημα»
(αν υπάρχει) δεν μας αφορά.
Αλλά ακόμα και σε μια τέτοια επιφα
νειακή ανάγνωση, συμβαίνουν παράδοξα
πράγματα. Στα μαγαζιά τουριστικών ει
δών ανάμεσα στις κάρτες με γυμνούς πι
σινούς υπάρχουν και μερικές «αρχιτε
κτονικές», όπου ολοένα και συχνότερα
εμφανίζονται κτίσματα σημερινά, κατακαίνουρια ή μεταποιημένα, με τον υπότι
τλο «παραδοσιακή αρχιτεκτονική». Ένας
γνωστός τις προάλλες είδε την εξώπορ
τα του σπιτιού του, φτιαγμένη στη Χώρα
πριν δέκα χρόνια με σχέδιό του, να σερ
βίρεται ως δείγμα λαϊκής τέχνης! Ύστε
ρα διαπιστώνεται ότι ξαφνικά πλήθυναν
οι καμάρες εκεί όπου παλιότερα ήταν ά
γνωστες. Κάθε αξιοπρεπές καινούργιο
ξενοδοχείο πρέπει απαραιτήτως να δια
θέτει καμάρες μέσα - έξω σε διάφορους
τύπους. Ανάλογα με την περιοχή, αποφασίστηκε (πότε; από ποιους;) ότι επι
βάλλεται κάποιος ανάλογος «τονισμός»
ντόπιων μοτίβων. Καμάρες στα υψηλής
πιστότητος με τις πισίνες; Καμάρες δύο
φορές στα μίζερα διώροφα ROOMS ΤΟ
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ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ A AA ΕΑΛΗΝ1ΚΑ
εμπειρία που είχα κατά τις ολιγοή
μερες φετινές διακοπές μου, προ
σφέρει ένα έξοχο παράδειγμα για
να καταλάβουμε τι εννοούμε όταν μιλάμε
για βελτίωση των υπηρεσιών του τουρι
σμού και προσέλκυση καλών τουριστών
στην Ελλάδα.
Αποφασίσαμε λοιπόν, μία μικρή πα
ρέα, να κάνουμε κάτι διαφορετικό φ£ΐρς.
Να επιλέξουμε μία από τις τόσες κρουα
ζιέρες που διαφημίζονται, να επισκεφτούμε ορισμένα μέρη και χωρίς το άγ
χος του αυτοκινήτου, του αεροπλάνου ή
άλλων επίπονων διαδικασιών να ξεκου
ραστούμε μεγαλοπρεπώς για μία εβδο
μάδα. Διαλέξαμε μία πολύ δελεαστική
εκδρομή που θα μας μετέφερε σε διάφο
ρα λιμάνια της νοτιοανατολικής Μεσο
γείου. Δύο μήνες πριν ονειρευόμασταν
την Αλεξάνδρεια, την Έφεσο, την Κύπρο
και είχαμε βέβαια προμηθευτεί και τα κα
τάλληλα βιβλία που θα μας κρατούσαν
συντροφιά. Ω του θαύματος, πέντε μέρες
πριν από την αναχώρηση μας ειδοποιούν
ότι κρουαζιέρα γιοκ! Τα εισιτήρια είχαν
διπλοπουληθεί... Στενοχωρημένοι και α
ναστατωμένοι απ’ τη μια, αλλά και α
πτόητοι από την άλλη ανακαλύψαμε μία
άλλη κρουαζιέρα, με διαφορετικό μεν
πρόγραμμα, αλλά εξίσου δελεαστικό.
Παρηγορηθήκαμε άλλωστε με την ιδέα
ότι δεν θα ζεσταινόμασταν τόσο πολύ
μια και θα πηγαίναμε σε βορειότερα λι
μάνια. Αλήθεια η Αίγυπτος είναι πολύ ζε
στή τον Αύγουστο.
Το πρόγραμμα της νέας εκδρομής εί
ναι ως εξής: το πλοίο ξεκινάει από τη Βε
νετία και πάει Ιτέα με εκδρομή στους
Δελφούς - Πειραιά - Ηράκλειο - Σαντορί
νη - Κουσάντασι με εκδρομή στην Έ φ ε
σο - Μύκονο - Κόρινθο με εκδρομή την Ε
πίδαυρο και τις Μυκήνες - Ντουμπρόβνικ
και τέλος επιστρέφει στη Βενετία. Του
λάχιστον αυτά γράφει στο πρόγραμμα
που διαφημίζει το πρακτορείο και το ο
ποίο είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερο
μένου. Το πλοίο που εκτελεί τη διαδρομή
είναι το Aegean Dolphin, να το ση
σετε ώστε όταν αποφασίσετε και ο^.,, να
ταξιδέψετε να το προτιμήσετε. Ομολογουμένως πρόκειται για ένα μεγάλο και
πολύ ωραίο πλοίο, με πολλούς καλόγου
στους, άνετους, και καθαρούς
άχρη
στους χώρους, αλλά ας δούμε
αυτό
αρκεί.

Η

LET. Και οι ξένοι που ψάχνουν απεγνω
σμένα για τοπικό χρώμα, αφού φωτογρα
φίσουν τους γαϊδάρους, τους μανάβηδες
και τις βάρκες στο γιαλό, ορμούν ακάθε
κτοι και παίρνουν τις καμάρες σε διάφο
ρες πόζες. Είναι η νέα μεσογειακή αρχι
τεκτονική, που βρίσκεις σήμερα παντού,
από την ισπανική Μαρμπέλα ως την «α
ναπτυσσόμενη» Τουρκία.
Ένα άλλο γνώρισμα είναι ότι οι τουρι
στικοί οικισμοί φουσκώνουν το καλοκαί
ρι έτοιμοι να σκάσουν ενώ το χειμώνα ε
ρημώνουν. Ό σοι μιλούν για παρασιτική
οικονομία έχουν ξεχάσει τους παρασιτικούς πληθυσμούς από διάφορα ζωντανά
που το καλοκαίρι ζουν από τα άφθονα
σκουπίδια και πλευρίζοντας τους πονό
ψυχους τουρίστες ενώ το χειμώνα κυ
κλοφορούν σε πεινασμένες αγέλες. Μια
άλλη γνωστή, μόνιμη κάτοικος σε μια τέ
τοια χειμερινή «έρημο», διηγόταν τρο
μαγμένη πως τέτο ιες αγέλες σκύλων ορμούσαν να μπουν σπίτι της μόλις άνοιγε
την εξώπορτα. Σκόπιμα αποσιωπούμε
τους περίφημους «μόνιμους κάτοικους»
—αυτοί και αν είναι μια χαμένη αγέλη...
Παρασιτική όμως είναι και η εκμετάλ
λευση της γης. Την έχουν πει «ληστρική»
και ο χαρακτηρισμός είναι πολύ ήπιος.
Στο πέρασμά της δε μένει τίποτε όρθιο.
Αν εξαιρέσεις τις εκκλησίες (που προ
στατεύονται από άλλες συμβάσεις) όλα
τα υπόλοιπα κτίσματα επιδέχονται κάθε
μορφής επεμβάσεις. Το κλεισμένο παλιό
«αρχοντικό» απέναντι μας με τα βοηθητι
κά γύρω του, μέσα σε δύο χρόνια αυγάτι
σε και πλήθυνε, εξωράίστηκε και μουμιοποιήθηκε ώστε να χωρά 40 άτομα. Και
στη θέση της παλιότερης κοινωνικής ιε
ραρχίας μπήκε η σύγχρονη, με βάση την
τιμή του δωμάτιου: από τρύπες των 2-3
χιλιάδων το βράδυ ώς τα σούπερ λουξ
των 50 χιλιάδων με τα «σπάνια έργα τέ
χνης» για διακόσμηση, χωρίς να ξεχνάμε
τους προλετάριους που κοιμούνται στα
σκαλιά, σε ταράτσες ή εκεί στα όρια της
νομιμότητας, στρωματσάδα στις ρεσε
ψιόν των ξενοδοχείων. Αλλά με αυτό αρ
χίσαμε πάλι να μπαίνουμε λίγο πιο βαθειά και δεν πρέπει. Ά σ ε να χειμωνιάσει
κάπως...
Δημητρης Φ ιλιππίδης

Θα προσπαθήσω τώρα να εκθέσω τα
καθέκαστα με τη μεγαλύτερη δυνατή α
κρίβεια. Αγοράσαμε τα εισιτήρια από το
Ηράκλειο Κρήτης, απ’ όπου επρόκειτο να
επιβιβαστούμε στις 10.00 π.μ. της 9.8.88.
Την ώρα που ετοιμαζόμασταν να πάμε
στο λιμάνι, μας τηλεφώνησαν από το
πρακτορείο ότι το πλοίο είχε μια μικρή

καθυστέρηση. Το επόμενο τηλεφώνημα
μετέθεσε την εκδρομή για το βράδυ, το
βράδυ για τα ξημερώματα. Έτσι όλη αυ
τή την ημέρα την περάσαμε εναγωνίως
δίπλα στο ακουστικό αναμένοντας κά
ποιο ευχάριστο νέο. Ευτυχώς που το
βράδυ έπαιζε ένα έργο του Χίτσκοκ σε έ
να πολύ όμορφο θερινό σινεμά, αληθινή
ανακούφιση. Την επόμενη μέρα μάθαμε
ότι το πλοίο έχει κάποια βλάβη και ότι τε
λικά θα ερχόταν το βράδυ. Το πήραμε
λοιπόν απόφαση και αφού είχαμε μία ο
λόκληρη μέρα μπροστά προτιμήσαμε να
χαρούμε το Κρητικό πέλαγος αντί να α
τενίζουμε το ταβάνι. Ά λλο αίσχος και
αυτό που δεν είναι βέβαια της παρούσας
να το αναφέρω, αλλά φανταστείτε ότι
για πολλά χιλιόμετρα ανατολικά του Η
ρακλείου είναι κτισμένα άναρχα και κα
κόγουστα ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα
δωμάτια που δεν έχουν αφήσει σπιθαμή
γης «ανεκμετάλλευτη», το φυσικό κάλ
λος ανήκει πλέον στο παρελθόν. Όπως
καταλαβαίνεται η ημερήσια αυτή εκδρο
μή πρόσθεσε ακόμη μία σταγόνα στην α
πογοήτευσή μας. Ας επανέλθω όμως στο
θέμα μου.
Ένας λογικός άνθρωπος θα ματαίωνε
την κρουαζιέρα και θα έκανε κάτι άλλο.
Από τα κεντρικά γραφεία όμως της εται
ρείας στον Πειραιά μας διαβεβαίωσαν ό
τι παρά την καθυστέρηση θα πάμε στα
τρία κύρια λιμάνια της εκδρομής δηλαδή
το Κουσάντασι, το Ντουμπρόβνικ και τη
Βενετία, και ότι μια και η εκδρομή είχε γ ί
νει πλέον πενθήμερη αντί για επταήμερη
θα μας επέστρεφαν ένα μέρος του πο

σού που είχαμε καταβαλει. Έχοντας δε
ως δεδομένο ότι βρισκόμασταν στον Δεκαπενταύγουστο και δεν θα βρίσκαμε
πουθενά αλλού να πάμε, αποδεχτήκαμε
αυτούς τους όρους. Επιβιβαστήκαμε τε
λικά στις 2.00 π.μ. της Πέμπτης 11.8.88,
μετά από δύο ώρες αναμονής στην απο
βάθρα.
Η υποδοχή υπήρξε συγκινητική..., μας
έδειξαν τις καμπίνες και τους ψάχναμε
στη συνέχεια για να μας δώσουν τα κλει
διά. Δεν θεώρησαν βέβαια απαραίτητο
να μας προσφέρουν ούτε ένα ποτήρι νε
ρό. Θα αναγκαστώ εδώ να ανοίξω ακόμη
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μία παρένθεση: Πέρσι, όταν από δικό μας
λάθος, φτάσαμε στην Κωνσταντινούπο
λη στις 3 τα ξημερώματα αντί στις 8 μ.μ.,
μας περίμεναν στο ξενοδοχείο με δροσι
στικό ποτά, ενώ μόλις πήγαμε στα δωμά
τια μας έφεραν, χωρίς να το ζητήσουμε,
εμφιαλωμένο νερό (αχ! αυτοί οι απολίτι
στοι).

Μετά την επιβίβασή μας και αφού ξεκι
νήσαμε μάθαμε ότι το πλοίο είχε πάει ήδη
στο Κουσάντασι, όπου άλλωστε έμεινε
μία μόνον ώρα, ίσα ίσα για να επιβιβάσει
πελάτες. Την επομένη το πρωί ο καπετά
νιος κάλεσε όλους τους Έλληνες επιβά
τες για να μας πει ότι η συνέχεια της εκ
δρομής θα ήταν Ντουμπρόβνικ και Βενε
τία και ότι η πρόταση της εταιρείας ήταν
να επιστρέφει τα 3/7 του εισιτηρίου σε ό
σους θα ήθελαν να συνεχίσουν την εκδρο
μή τους και τα 5/7 σε όσους ήθελαν να διακόψουν και να αποβιβαστούν στην Κόριν
θο. Στην ερώτησή μου πώς από την Κόριν
θο θα επιστρέφαμε στα σπίτια μας, δεν υ
πήρχε καμία απάντηση. Στην Κόρινθο επι
βιβάστηκε ο πλοιοκτήτης ο οποίος μας α
νακοίνωσε, σε αντίθεση με αυτά που είχε
πει ο καπετάνιος του, ότι δεν προλαβαί
νουμε να πάμε στη Βενετία αλλά ότι θα
πάμε στην Ανκόνα! Δεν ήταν βέβαια κάτι
που δεχτήκαμε με χαρά και όταν εκδηλώ
σαμε την αντίθεσή μας, δήλωσε ότι επιτελει εθνικό έργο (το βρήκαμε τώρα!) και ότι
πρέπει να τον συνδράμουμε στην ατυχία
του χωρίς να ζητάμε πολλά. Είχε δε το
θράσος να πει σε όλους αυτούς τους αν
θρώπους, ότι «τέλος πάντων ελάτε μία άλ
λη φορά», σαν να είμασταν συνεχώς σε
διακοπές. Ή ταν περισσότερο από αγενής
και με τον τρόπο του και με την φρασεο
λογία του. Φτάσαμε στο Ντουμπρόβνικ
την Παρασκευή στις 7.00 μ.μ., όπου είχαμε
μόνο δύο ώρες στη διάθεσή μας για να το
δούμε. Βιαστικά γυρίσαμε στο πλοίο και
την άλλη μέρα το μεσημέρι φτάσαμε στην
Ανκόνα. Εκεί μας προσφέρθηκε μία εκ
δρομή στο Σαν Μαρίνο και έτσι άδοξα επιστρέψαμε στη βάση μας.
Αυτή ακριβώς ήταν η εκδρομή που κά
ναμε από τις 9.8.88 έως τις 15.8.88. Οι αλ
λοδαποί συνεπιβάτες μας, κυρίως Ιταλοί,
που επιβιβάστηκαν το Σάββατο 6.8.88 στη
Βενετία έπλεαν επί 7 μέρες στη Μεσόγειο
για να καταλήξουν να δουν μόνο το
Ντουμπρόβνικ, ενώ αναγκάστηκαν να επι
στρέφουν με πούλμαν στη Βενετία. Οι άλ
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σι - Ηράκλειο - Κόρινθο και να κάνει όλη
την υπόλοιπη εκδρομή κανονικά. Θα ή
ταν μία λύση. Το μόνο που μπορώ να υπο
θέσω είναι ότι δεν ήθελε να χάσει ούτε
μία δραχμή, μια και όπως ο ίδιος μας είπε
όταν ερωτήθηκε γιατί δεν την ματαίωσε,
μας απάντησε: «Ξέρετε τι θα έχανα εγώ
αν την ματαίωνα;». Προφανώς δεν τον α
πασχολεί το γεγονός ότι όλα αυτά τα ά
τομα έχασαν τις διακοπές τους και την
ξεκούρασή τους. Οι αλλοδαποί στο
πλοίο, δικαίως δήλωναν ότι δεν επρόκειτο να ξαναέρθουν στην Ελλάδα- η εμπει
ρία τους ήταν μάλλον απαγοητευτική.
Βέβαια ουδέν κακόν αμιγές καλού και
σε αυτή την περίπτωση κερδισμένο είναι
το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας: δεν
μας δόθηκε η ευκαιρία να ξοδέψουμε το
συνάλλαγμά μας, μια και ούτε στην Τουρ
κία πήγαμε να αγοράσουμε δερμάτινα,
ούτε στη Βενετία να βρούμε τα τελευ
ταία μοντελάκια, όταν δε φτάσαμε στο
Ντουμπρόβνικ, τα μαγαζιά έκλειναν. Και
κάτι που αφορά το Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης: η εμπειρία του City of Poros δεν
μας δίδαξε τίποτα απολύτως αφού η εί
σοδος και η έξοδος από τα λιμάνια του
Πειραιά και του Ηρακλείου είναι τόσο ε
λεύθερη όσο ήταν πάντα.
Δεν ξέρω αν είμαστε κατσικοπόδαροι
και θα έπρεπε να είχαμε εγκαταλείψει
κάθε προσπάθεια για διακοπές φέτος, ή
αν αυτά που περιγράφω παραπάνω είναι
ένα σύνηθες φαινόμενο. Μπορεί να συμ
βαίνουν και τα δύο. Επειδή όμως ζω τώρα-και οκτώ χρόνια σε ένα τουριστικό τό
πο, όπως είναι η Κρήτη, έχω τη βεβαιότη
τα ότι η περιφρόνηση προς τους τουρί
στες είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.

λοι Έλληνες που επιβιβάστηκαν στον Πει
ραιά είχαν μια επιπρόσθετη εμπειρία. Εί
χαν έρθει από διάφορα μέρη της χώρας
και έφθασαν στο λιμάνι του Πειραιά το α
πόγευμα της 8.8.88 για να επιβιβαστούν.
Περίμεναν όμως στην αποβάθρα μέχρι τα
μεσάνυχτα χωρίς κανένας εκπρόσωπος
της εταιρείας να εμφανιστεί και αν μη τι
άλλο να τους ενημερώσει για το πρόβλημα.
Μερικές ακόμα λεπτομέρειες του ταξι
διού θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν την
εικόνα. Ο καπετάνιος μου είπε, μετά από
ερώτησή μου, ότι οι εκδρομές στην Επί
δαυρο - Μυκήνες και Δελφούς έχουν καταργηθεί προ πολλού, κανένας όμως δεν
θεώρησε καλό να τις διαγράψει από το
πρόγραμμα που διαφημίζουν τα πρακτο
ρεία. Μέλη του πληρώματος με διαβε
βαίωσαν άλλωστε ότι ποτέ δεν έχει γίνει
όλο το πρόγραμμα.
Εξ άλλου, εκτός από όλα αυτά, στο
πλοίο, παρά την καλή του εμφάνιση, που
όπως σας είπα και στην αρχή είναι πολύ
άνετο, μπορούμε να παρατηρήσουμε μια
σειρά προβλημάτων. Επί παραδείγματι,
μας στοιβάζαν στη μία πλευρά της τρα
πεζαρίας για να μη λερώσουμε την υπό
λοιπη, ώστε αν κάποιο άτομο έφτανε λί
γο αργοπορημένο δεν μπορούσε να καθήσει με την παρέα του. Τα τραπεζομάντηλα είχαν τα ίχνη των προηγουμένων
γευμάτων, μια και όχι μόνο δεν τα άλλα
ζαν ποτέ, αλλά αν τύχαινε το βράδυ να
καθόμαστε σε τραπέζι που είχε κενές θέ
σεις, τοποθετούσαν την ώρα που τρώγα
με τα σερβίτσια του πρωινού: προφανώς
ούτε καν τα τίναζαν τα τραπεζομάντηλα.
Όσο για το ίδιο το φαγητό, το menu ή
ταν εντυπωσιακό, η ποιότητά του όμως
απαράδεκτη. Έ χει catering από την Ιτα
λία, που ως ένα σημείο είναι θεμιτό, αλλά
το να προσφέρεις μπαγιάτικο ψωμί επί
μία εβδομάδα, ή μαγιονέζα που έχει γίνει
σαν λάστιχο είναι μάλλον ντροπή.
Να μη σας πω και για το βραδυνό
show: είχε Καν-Καν! που όπως είπε κά
ποιος, το ίδιο θέαμα παρουσίαζε και η
θεία του η Ευτέρπη όταν έσκυβε για να
πλύνει τα ρούχα στο ποτάμι. Έ τσι και το
χασαποσέρβικο έγινε κοζακοσέρβικο...
κυριολεκτικά! Δεν πίστευα ποτέ ότι θα
δω τα Μπολσόι στο πλοίο, αλλά λίγη σο
βαρότητα δεν βλάπτει. Με όλα αυτά φαί
νεται πιστεύω η περιφρόνηση την οποία
δείχνουν στους πελάτες και που σίγουρα
δεν είναι ο τρόπος για να τους πολλα
πλασιάσουν.
Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο διότι
ούτως ή άλλως θεωρώ ότι τα παραπάνω
αρκούν για να αντιληφθεί κανείς τη σο
βαρότητα της κατάστασης. Θα ήθελα να
σημειώσω ωστόσο, ότι είναι απολύτως
κατανοητό να πάθει βλάβη μία μηχανή
και να καθυστερήσει ή να αλλάξει λίγο
το πρόγραμμα. Δεν καταλαβαίνω όμως
γιατί ο πλοιοκτήτης δεν φρόντισε να επι
βιβάσει τους είκοσι πελάτες του από το
Ηράκλειο σε ένα αεροπλάνο ή πλοίο, να
τους πάει στη Σαντορίνη εξοικονομών
τας έτσι τη μεγάλη διαδρομή Κουσάντα-
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Οι φωτογραφίες είναι του Ηλία X. Παπαδημητρακόπουλου, περσινή σοδειά από την Πάρο. Μας τις έστει
λε με την σημείωση:
«Afieromenes exeretica ston nomo pou apagorevi af·
stiros tis xenoglosses epigrafes.
Αν και δεν σχετίζονται άμεσα με την περιπέτεια της
κρουαζιέρας, έχουν να κάμουν με τη νοοτροπία που ο
EOT καλλιεργεί.

»
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ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
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Νομαρχία Ναυπλίου και το Πολεοδομικό Γραφείο Κρανιδίου ωφείλουν να μας εξηγήσουν με τρόπο
πειστικό πώς έχουν διαπραχθεί και πα
ραμένουν ατιμώρητες τρεις συγκεκριμέ
νες παραβάσεις:

'

ί

• Στην ακτή «Νταρδίζας», στην περιοχή
της Ερμιόνης έχει προγραμματισθεί να
γίνει ιχθυοτροφείο.
Η ακτή αυτή χρησιμοποιείται όμως για
τα θαλάσσια λουτρά τριών χωριών: Ερμιόνη, Ηλιόκαστρο και Λουκαίτη. Ο χώ
ρος που θα γίνει το ιχθυοτροφείο εφά
πτεται σε οικισμούς, ενώ θα έπρεπε να α
πέχει τουλάχιστον 300 μέτρα από τα σπί
τια.
Η πολεοδομία Κρανιδίου έδωσε αρχι
κά άδεια ίδρυσης με αριθμό 160/21-7-88,
άδεια που ανακάλεσε στη συνέχεια προ
σωρινά, στις 17-8-88. Οι κάτοικοι της πε
ριοχής είναι οργισμένοι και κατεβαίνουν
τακτικά σε διαδηλώσεις.
Έχουν και άλλα ιχθυοτροφεία εγκριθεί στην περιοχή και οι ντόπιοι τα δέχθη
καν με ικανοποίηση αφού δεν έθιγαν πε
ριοχές που οι κάτοικοι από χρόνια τώρα
χρησιμοποιούν. Ό λο ι αναρωτιούνται
γιατί πρέπει να ιδρύσουν στην πλαζ το ι
χθυοτροφείο, όταν υπάρχουν τόσες α
κτές έρημες και κατάλληλες γ ι’ αυτές τις
εκμεταλλεύσεις;
Αλλά πέραν αυτού: Με ποια διαδικα
σία και ποιες «παραλήψεις», δόθηκε μια
άδεια που μεταγενέστερα η ίδια η υπηρε
σία αναγκάστηκε να ανακαλέσει;
• Στη θέση «Κουνούπι» στην περιοχή
Κρανιδίου κάποιος Γερμανός έχει απο
κλείσει την ακτή με συρματόπλεγμα σε
μήκος 1 χιλιομέτρου χωρίς να μπορούν
οι κάτοικοι να κατέβουν στη θάλασσα. Έ 
χει επίσης κατασκευάσει ατομικό λιμάνι
και πλατφόρμα που χρησιμοποιεί για τα
βραδινά του παρτάκια. Την περιοχή του
«Γερμανού» φυλάσσουν σκύλοι Ντόπερμαν που προκαλούν τον τρόμο και στους
γείτονες.
Κάτοικοι, της περιοχής μας είπαν ότι:
«Χάσαμε τους γονείς μας στον πόλεμο

κατά των Γερμανών για να μ είνει ο τό
πος ελεύθερος. Και τώρα έρχονται οι
Γερμανοί ή όποιοι ξένοι και ντόπιοι να
μας πάρουν τις περιοχές που ανήκουν
στο κοινωνικό σύνολο. Εμείς τόσα χρό
νια που κατοικούμε στην περιοχή γιατί
σεβαστήκαμε τις ακτές και τις αφήσαμε
ελεύθερες για όλους τους παραθερι
στές;».
• Στη θέση Αγιος Αιμιλιανός στην πε
ριοχή Πορτοχελίου της επαρχίας Ερμιονίδας ο εφοπλιστής Μΐνως Κυριάκού χτί
ζει εδώ και ενάμιση χρόνο βίλα στην αιγιαλίτιδα ζώνη. Αφού αλλοίωσε την ακτή
με επιχωματώσεις στη θάλασσα. Και ό
μως το Λιμενικό Πορτοχελίου το αγνοεί,
η εφορία δεν γνωρίζει τίποτε γ ι’ αυτό και
ο Μίνως Κυριάκού, ανενόχλητος συνεχί
ζει τις εργασίες. Παρά το ότι έχουν γίνει
μηνύσεις από την αστυνομία Κρανιδίου η
υπόθεση έχει θαφτεί στο Δικαστικό τμή

Στις φωτογραφίες διακρίνονται σαφέστατα οι
αυθαιρεσίες του κ. Μίνωος Κυριάκού: Δρόμοι,
κτίσματα, περιορισμός της ακτής. Μόνον οι
«αρμόδιες» υπηρεσίες δε τα παρατήρησαν ίσως
υπήρξαν ραδιοπαρεμβολές...

μα της Νομαρχίας. Το «αρμόδιον» αυτό
τμήμα εδώ και ενάμιση χρόνο συνεχώς
«μελετάει την υπόθεση», όσο δηλαδή
χρόνο δουλεύουν και οι μπουλντόζες...
Αλλά ο κ. Μίνως Κυριάκού δεν είναι ο
οποιοσδήποτε. Ο κ. Μίνως Κυριάκού έχει
ραδιοφωνικό σταθμό δικό του την «α ν τ ε ΝΑ» —για να διασκεδάζει τη νεολαία και
να ελέγχει «τα κακώς κείμενα» της κοι
νωνίας.
Ο κ. Μίνως Κυριάκού δεν είναι ο ο
ποιοσδήποτε: είναι πολιτικός φίλος του
κ. Μητσοτάκη, είναι οικονομικός φίλος
του Κοσκωτά, είναι άνθρωπος που έχει
στα χέρια του ένα ισχυρό όπλο για να
πιέζει. Ο κ. Μίνως Κυριάκού, ένας «εκλε
κτός νεοέλληνας» μπορεί να παρανομεί.
Ο Ά γιο ς Αιμιλιανός είναι η δική του
«Λούτσα».
Έ χει ΑΝΤΕΝΕΣ ο κ. Κυριάκού για να
στέλνει μηνύματα.

Η «βίλα του Γερμσνου» στη θ*ση Κουνούπη. Αποκλεισμός της ακτής και έργα «αξιοποίησής· της
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ Έ κθ εσ η Θ εσ σ α λο νίκη ς ε χ ε ι — πλην ίω ν
άλλω ν τη ς λ ε ιτο υ ρ γ ιώ ν — μ ετα τρ α π ει σε
«συνώνυμο» κ α τα γρ α φ ή ς της π ορείας της
ελ λ η ν ικ ή ς οικονομία ς. Ιδ ια ίτερ α μ ετά τη
μ ετα π ο λίτευ σ η α ν α μ έν ετα ι παντα με ιδ ια ίτερ ο
εν δ ια φ έρ ο ν η ομιλισ - εκθεσ η του πρω θυπουργού για
ιη ν k u t u o t ü o p της οικο νομ ία ς, τους κ υ β ερ ν η τικ ο ύ ς
σ τοχους και τον απ ολογισ μό του π αρελθόντος.
Συνήθω ς α υ τές οι ο μ ιλ ίες α να φ ερ ο ντα ι σε σ το ιχ εία ,
είν α ι εν δ εδ υ μ εν ες με ο ικο νο μ ική κυρίω ς xp o iu k u i
προκσλουν δ ιά φ ο ρ ες και π ο ίκιλ ες ε ρ μ η ν ε ίες yiu ιην
οικονομική, α λλα και την π ο λίτικη σημασία τους.
ΙΣΤΟΡΙΚΑ λοιπ ον η ΔΕΘ έκ το ς απο τον κα θα υτό ρολο
της, ως έν α ς «προωθητικος» μ ηχα νισ μό ς των
εξα γω γώ ν μας, ε χ ε ι τ α υ τισ τε ί και με την π ο λ ιιικ η για
την οικονομία, το «πρόγραμμα» δηλαδη. που προωθι ι

η ε κ α σ ιο ιε κυβ έρ νη σ η σ το ν ο ικ ο ν ο μ ικ ο τομεσ για ιην
επ όμενη περίοδο.
Η ΦΕΤΙΝΗ ΔΕΘ α π ο κισ ενα επ ιπ λέο ν εν δ ια φ έρ ο ν με
την απουσία του π ρω θυπ ουργού και την παρουσιυ της
« ιρ ια δ α ς» Μ. Κ ο υ τσ ο γ ιω ρ γ α - Γ. Χαραλαμποπουλου
και Γ1. Ρ ο υμελιώ τη που θσ α ν τικ α τα σ τή σ ο υ ν τον κ. A
Ιια π υ ν δ ρ εο υ , α ν εξ ά ρ τη τα απο τις ο π ο ίες ε ξ ε λ ίξ ε ις
δ ρ ο μ ο λο γη θ ο ύ ν με την υ γεισ του πρωθυπουργού.
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ιη ς ο ικ ο ν ο μ ία ς, ιη ν οικονομική
π ο λ ιιικ η και το ρολο της ΔΕΘ α ν α φ ερ ο ν τα ι τα κείμενο
ιιου ακολουθούν.
ΤΟ ΑΝΤΙ θεώ ρησ ε χ ρ η ο ιμ ο , ιδ ια ιιε ρ α για ιο θεομο
ιη ς ΔΕΘ. να ε χ ε ι μια σ υ ν ο μ ιλ ία μι ιο ν π ρόεδρό ι ης
HELEXPO - ΔΕΘ κ Β ασίλη Δ ολμα, η οποία α ν α φ ερ ειο ι
α ι οι ι<, ο ιο χ ο υ ς ιη ς Ε κθεσης, υ ιο ρολο ιη ς. ιις
<■)( im α ι κ mo ι η ι τ ς κ α ι ι<> τ μ γ ο ι η ι HELEXPO ΔΕΘ
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Συνέντευξη
του Προέδρου
της
HELEXPO- ΔΕΘ
Βασίλη Δολμά
στον
Βαγγέλη Γιαχνή
για το «ΑΝΤΙ»
ΕΡ:Κάθε χρόνο στα εγκαίνια της ΔΕΘ έρχεται ο
πρωθυπουργός και ολόκληρο το κυβερνητικό επιτελείο,
επειδή θέλουν προφανώς να υπογραμμίσουν τη σημασία του
γεγονότος.
Θεωρείτε ότι αυτή η κυβερνητική πρωτοβουλία, βρίσκεται
*πράγματι σε αντιστοιχία με το βάρος και το ρόλο της
έκθεσης σαν προωθητικού μηχανισμού των εξαγωγών μας;
ΑΠ: 0 ρόλος της Έκθεσης είναι, πραγματικά πολύ σημαντικός.
Και το γεγονός ότι τα εγκαίνιά της γίνονται κάθε χρονιά από
τον πρωθυπουργό, παρουσία μεγάλου κυβερνητικού κλιμα
κίου, αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Ρωτάτε αν η Έκθεση
—και ασφαλώς εννο είτε μόνο τη Γενική Έκθεση του
Σεπτεμβρίου— λειτουργεί αποτελεσματικά σαν προωθητικός
μηχανισμός των εξαγωγών μας. Για να απαντήσω πρέπει να
σας πω ότι η ΔΕΘ, η Γενική Έκθεση του Σεπτεμβρίου, είναι η κο
ρυφαία από τις εκθεσιακές διοργανώσεις μας. Αλλά δεν είναι η
μόνη. Υπάρχει ένα σύνολο διοργανώσεων και δραστηριοτήτων
του φορέα HELEXPO - ΔΕΘ, οι οποίες έχουν ένα κοινό άξονα στό
χων, που δεν περιορίζεται πάντως μόνο στην προώθηση των ε
ξαγωγών. Πάνω στα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και
της συγκυρίας —που έχει σταθερά γνωρίσματα— έχουμε τρεις
συνδυασμένους στόχους, τους οποίους υπηρετεί και προσπα
θεί να εκπληρώσει, με τις εκθέσεις της η HELEXPO - ΔΕΘ.
Οι στόχοι είναι: προώθηση εξαγωγών, υποκατάσταση εισα
γωγών στις συνθήκες της αγοράς και παράλληλα ενίσχυση του
εγχώριου παραγωγικού δυναμικού, με την αφομοίωση και αξιο
ποίηση της προηγμένης τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας, ό
πως αυτές «διηθούνται» στον ελληνικό παραγωγικό μηχανισμό
μέσα από τις εκθεσιακές διαδικασίες.
Όταν λοιπόν η κυβέρνηση υπογραμμίζει με την παρουσία
της στα εγκαίνια της ΔΕΘ, τη σημασία του γεγονότος, αναγνω
ρίζει ταυτόχρονα τη σπουδαιότητα του θεσμού και του έργου
της HELEXPO - ΔΕΘ, στο σύνολό του, έργο που εκφράζεται με 20
τουλάχιστον κλαδικές εκθέσεις το χρόνο, πολυάριθμα ελληνι
κά και διεθνή συνέδρια στο Συνεδριακό Κέντρο της, καθώς και
πολλές σημαντικές πολιτιστικές - καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
I ΕΡ: Θα μπορούσατε να τεκμηριώσετε με συγκεκριμένα
στοιχεία τον όγκο των εξαγωγών που επιτεύχθηκαν
διαμέσου της ΔΕΘ, τα 2 3 τελευταία χρόνια:
ΑΠ: Είναι γνωστό ότι ο μηχανισμός λειτουργίας των Εκθέσεων
δεν παρέχει τη δυνατότητα «λογιστικών μετρήσεων», αφού οι
εμπορικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται σ’ αυτές δεν ε
λέγχονται απ’ τις λειτουργικές διαδικασίες της. Να μου επιτρέ

ψετε όμως να θυμηθώ το παράδειγμα απ’ τον Όμηρο, ο οποίος
πουθενά δεν περιγράφει πως ήταν η ωραία Ελένη, αλλα μας δί
νει την αίσθηση της ομορφιάς της, λέγοντας ότι στο πέρασμα
της προσηκώνονταν οι γέροντες της Τροίας. Θέλω να πω. πως
αν δεν υπάρχουν τέτοια συγκεκριμένα στοιχεία που ζητάτε, υ
πάρχει όμως το ενδιαφέρον των Ελλήνων παραγωγών - εξαγωγέων να συμμετέχουν στις εκθέσεις μας, επειδή προφανώς κα
νουν δουλειές. Θα ανέφερα πάντως σαν ενδιαφέρον στοιχείο,
το γεγονός ότι, σε ετήσια βάση, στις εκθέσεις μας παίρνουν μέ
ρος γύρω στους 7.000 εκθέτες από την Ελλαδα και τουλάχι
στον 40 ξένες χώρες και τις επισκέπτονται γύρω στα 2 000 000
επισκέπτες (εμπορικοί, ειδικοί, ενδιαφερόμενο κοινό) απο ολη
την Ελλάδα και από 50 τουλάχιστον ξένες χώρες.
ΕΡ: Τι σημαίνει κατά τη γνώμη σας η λειτουργία του θεσμού
της Διεθνούς Έκθεσης για τη Θεσσαλονίκη και κατά
προέκταση για τη Β. Ελλάδα;
ΑΠ:Αν μιλάμε μόνο με οικονομικές κατηγορίες, σημαίνει ότι η
Έκθεση είναι ένας πόλος και ένας μοχλός ανάπτυξης της τοπι
κής οικονομίας και της οικονομίας της Β. Ελλάδας. Ας πούμε ό
τι τα αποτελέσματα αυτά (εμπορικά - τουριστική κίνηση, δη
μιουργία δορυφορικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, κίνη
τρα εκσυγχρονισμού και άλλα) βρίσκονται σε σχέση ευθέως α
νάλογη με την εγγύτητα και άρα, όσο πιο κοντά στην Έκθεση,
τόσο πιο πολλά τα αποτελέσματα.
Αλλά η Έκθεση, η HELEXPO - ΔΕΘ, ως φορέας οργανωτής Εκ
θέσεων - Συνεδρίων - Πολιτιστικών Εκδηλώσεων είναι θεσμός
Πανελλήνιας εμβέλειας και σημασίας. Με την αποτελεσματική
υποστήριξη της κυβέρνησης και τη σταθερή πλαισίωσή της α
πό όλες τις παραγωγικές τάξεις και όλες τις πολιτικές δυνά
μεις της χώρας, είναι Οργανισμός εθνικής κλίμακας. Με έδρα ι
στορική, αμετακίνητη και απαραμείωτη τη Θεσσαλονίκη, μετα
φέρει τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις υπηρεσίες της σε ολό
κληρο τον εθνικό κορμό, λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης της
οικονομίας και επιτυχίας των στρατηγικών στόχων της και προ
σφέρει ένα θετικό δείγμα δράσης και παραγωγικού αποτελέ
σματος.
ΕΡ: Οταν αποφασίσατε τη συρρίκνωση της χρονικής
διάρκειας της Γενικής Έκθεσης από 15 σε 10 μέρες, πολλοί
ισχυρίσθηκαν ότι πρόκειται για μια υποχώρηση που έγινε
κάτω από πίεση παραγόντων της Αθήνας που δεν έπαψαν να
απεργάζονται σχέδια για τη μετατόπισή της στο κέντρο.
Υπάρχουν πράγματι παρόμοιες πιέσεις; Αν ναι, πώς τις
αντιμετωπίζετε;
ΑΠ : Δεν υπάρχει κανένα θέμα μετατόπισης, η οποία και θεωρη
τικά και πραγματικά είναι αδιανόητη, ούτε ασκούνται ή μπούν να ασκηθούν τέτο ιες πιέσεις. Η μείωση του χρό πυ λειϋργίας της Γ ενικής Έκθεσης είναι μέτρο που ενισχ». ;ην αποτελεσματικότητά της και την κάνει ακόμα πιο σίγουρη σαν
θεσμό της Θεσσαλονίκης για τώρα και για το μέλλον. Αν υπήρ
ξαν κάποιες βιαστικές αντιδράσεις και κρίσεις στην αρχή, αυές ξεπεράστηκαν και υπάρχει η συναίνεση και η στήριξη του
μέτρου, γιατί κατανοήθηκε η σημασία του. Αντίθετα προς τους
ενδοιασμούς που βλέπουν συρρίκνωση του ρόλου της
HELEXPO-ΔΕΘ και της Θεσσαλονίκης, η πραγματικότητα είναι
πως η HELEXPO διευρύνει το ρόλο της σε πανελλήνια κλίμακα
με την ενεργό παρουσία της στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές
της χώρας και με έδρα, αμετακίνητη και απαραμείωτη, επανα
λαμβάνω, τη Θεσσαλονίκη.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΤΕΙ
ΤΟ ΚΟΜΜΑ
του Κ. Τσαλόγλου
ρέπει να είν α ι κανείς εντελώ ς αδιάφορος για την πορεία
της ελ λ η ν ικ ή ς οικονομίας· πρέπει να έχ ε ι τα κτο π οιήσ ει
με τον κα λύ τερ ο δυνατό τρόπο τα εισ οδ ημ ατικά του προ
βλήματα, εκ μ ετα λ λ ευ ό μ εν ο ς τις ο ικο νο μ ικές ε ξ ε λ ίξ ε ις , για να
συμφω νήσει με τους κυβ ερ νητικο ύς ισχυρισμούς ότι, α υ τές οι
ε ξ ε λ ίξ ε ις , είνα ι οι εν θ α ρ ρ υ ντικό τερ ες που σημειώ θηκαν εδω
και χρόνια, ό τι το «ο ικονο μικό κ λίμ α είν α ι κ α λ ό » και δεν πρέπει
να το διαταράσουμε με α ντιπ ο λιτευ τικές... μεμψ ιμοιρίες.
Πρέπει να είναι, επίσης, ε ξ α ιρ ετικ ό εύπ ιστος και «αγαθός» ό
ποιος σ υ μ μ ερ ίζετα ι τις «ανησυχίες» μερικώ ν φ ιλοκυβερ νητικών σχολιαστώ ν, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει κίνδυνος «ε
κτροπής» από την ορθή π ολιτική που εφ α ρ μ ό ζετα ι ως τώρα, αν
τυχόν ο κ. Α. Παπανδρέου υποχρεωθεί, από λόγο υς υγείας, cz
οριστική αποχή από την άσκηση των κοπιαστικώ ν πρωθυπουργικώ ν καθηκόντω ν του.

Π

Τα «τεκμήρια» της επιτυχίας
Η ασκούμενη οικονομική π ολιτική είνα ι η χ ειρ ό τερ η που μπο
ρούσε να γίνει, γ ια τί δεν είνα ι π ολιτική κακής, έστω , επ ιλογής.
Δ ιαμορφ ώ νεται κάτω από την αδυσώπητη πίεση των ζημιώ ν
που σώρευσε η εφ τά χρονη προσπάθεια απ οκατάστασης αυ
ταρχικού κομματικού κράτους, και εξα κο λο υ θ εί να εμ π νέετα ι α
πό την επ ιθυμία παραμονής στην εξουσία του κόμματος που θ έ
λησε να γ ίν ει κράτος. Ό π ο ιος, συνεπώς, και να ασκεί η γ ετικ ά
καθήκοντα στην κυβέρνηση και στο «κίνημα», η οικονομική πο
λιτική δεν π ρ όκειτα ι να α λλά ξει. Η πορεία τη ς θα σ υ ν εχ ισ τεί μ έ
σα στο «τούνελ», με όλο και πιο αδύναμο απλώς, φως που ερ χ ό 
ταν από την είσ οδό του, και απόλυτο σκοτάδι από την «έξοδό»
του.
Ισ χ υ ρ ίζετα ι η κυβ ερ νητική προπαγάνδα ό τι τα σ το ιχ εία που
«τεκμ η ρ ιώ νο υ ν» το «καλό οικονο μική κ λ ίμ α » είναι: η επ ιτά χ υ ν
ση των επενδύσεω ν, η επιβράδυνση του πληθωρισμού, η α ύ ξη 
ση των καταθέσεω ν σε δρα χμές και συνάλλαγμα, η εξυ π η ρ έτη 
ση του δημόσιου χρέους προς το εξω τερ ικό χω ρίς προσφυγή
σε νέο δανεισμό που αυξά νει το υπάρχον χρέος.
Ας ασχοληθούμε με καθένα χω ριστό με τα «τεκμήρια» τη ς ε 
πιτυχίας.

Δημόσιες και ιδιω τικές επενδύσεις
Οι ιδιωτικές επενδύσεις σημειώ νουν, πράγματι, επ ιτάχυνση
σε σχέση με τους επ ενδ υ τικο ύ ς ρυθμούς των προηγούμενω ν
χρόνων του «σοσιαλιστικού μετασχηματισμού», για έναν πολύ
απλό λόγο:
Η εισ οδηματική π ολιτική τη ς «σταθεροποίησης» επ έτρ εψ ε
σ τις β ιομηχα νικές επ ιχ ειρ ή σ εις να πραγματοπ οιήσουν κέρδη
τα οποία, θέλουν δε θέλουν, —αλλιώ ς θα φ ορολογηθούν στο
α κέρ α ιο — πρέπει να επ ενδύσουν κατά ποσοστό. Δ εν είχα ν λ ό 
γο, άλλω στε, να μην το κάνουν. Οι εγ κ α τα σ τά σ εις των ε τ α ι
ρειών αυτών είχα ν α ρ χίσ ει να καταρρέουν, τόσο ως κτίσ ματα,
όσο και ως μηχανικός εξοπ λισμός. Ό σ ο κρατούσ ε η αποθάρρυνση των κοινω νικοποιήσεω ν και το αρνητικό κλείσ ιμ ο των ε 
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τήσιω ν ισολογισμώ ν, κανένα ς δε δ ια ν ο ε ίτο να δανειστεί αι
τις ελ λ η ν ικ έ ς τρ ά π εζες με τα ε ξ ο ν τω τικ ά επ ιτόκια για να κρ
τήσ ει στα πόδια τη ς μια επ ιχείρησ η, που δ εν ή ξερ ε αν αύριο,
ξα ιτία ς του χ ρ έο υ ς της, δεν θα τη «δημοσιοποιούσε» το ΠΑΣΟ
Τώρα, οι δαπ άνες σ υντή ρη σ ης τω ν εγκα τα σ τά σ εω ν που υπα
χουν είν α ι και δ υ ν α τές και δ ικ α ιο λ ο γ η μ έν ες .
Υπάρχουν ακόμα, οι επενδύσεις οι σ υ ν δ εδ εμ έν ες με τα MO
τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα. Μεεισαγόμεν
δηλαδή, από την ΕΟΚ δω ρεάν χρήμα, από το οποίο επωφελού
ται τόσ ο οι ιδ ιω τικ ές όσο και οι δ η μ ό σ ιες επ ενδ υτικές προθ
σεις.
Δ εν υπάρχουν, όμως, επ εν δ ύ σ εις νέω ν παραγωγικών μονι
δων και μ άλισ τα σ ύγχρ ονης τεχ ν ο λ ο γ ία ς . Ό π ο ιο ς έχει τη δυ
θέση να π εριδ ιαβ ά σ ει τ ις κα τα χ ω ρ ή σ εις στην «Εφημερίδα ττ
Κυβερνήσεως» των εγκρ ίσ εω ν νέω ν επ ενδυτικώ ν σχεδίων θ
διαπ ισ τώ σει ό τι στη σ υντρ ιπ τική π λειοψ ηφία τους, οι εγκρ
σεις, αφορούν ξ ε ν ο δ ο χ εια κ ές μ ονά δες ή κατασκευές τουρισι
κων «δωματίων». Οι υπ όλοιπ ες είνα ι μικροβιομηχανίες (συνι
τα ιρ ισ τικ έ ς ως επί το π λείσ τον) για ο ρ ν ιθ ο τρ ο φ εία και επεξει
γασια α γρ ο τικώ ν προϊόντω ν. Το επ ενδ υ τικό έργο του δημι
σίου, τέλ ο ς, διαρκώ ς σ υρ ρ ικνουμενο α να λογικό με το ύψος το
κρατικού προϋπ ολογισμού και το δημόσιο χρέος, περιορίζετε
σε κα τα σ κευ ές που εμ π ερ ιέχ ο υ ν δ υ ν α τό τη τες εντυπωσιασμό
και ψ η φ ο σ υ λλεκτική ς αξιοπ οίησης, εδραιώ νοντας, έτσι, τη
κοινή πια πεποίθηση ό τι το κρ ά το ς είν α ι εν τελ ώ ς ανίκανο vac
να λόβ ει παραγω γικό έργο.
Και αυτά ως προς την «επιτάχυνση» των επενδύσεων. Με το
«κατανικούμενο», τώρα, πληθω ρισμό να δούμε τι γίνεται.

Η καταπολέμηση του πληθωρισμού
Αν η κυ β ερ νητική οικονομική π ο λιτική ενδιαφερόταν πραγ
ματικά γ ια την καταπ ολέμηση του πληθωρισμού, το πρώτο ποι
θα ’χε να κάνει θα ’ταν η ενθάρρυνση, με κατάλληλα μέτρα, κά
θε α ντιπ λη θ ω ρ ισ τική ς ε ξ έ λ ιξ η ς — και όχι μόνο στις αμοιβέι
των ερ γ α ζό μ εν ω ν — και η αποθόρρυνση των λεγάμενων πλη
θω ριστικω ν προσδοκιών. Κ άνει το δ ια μ ετρ ικ ό αντίθετο. Σπεύ
δει, η κυβέρνηση, να επ ω φ εληθεί από τ ις πληθωριστικές εξελί
ξ ε ις γ ια τί αυτό β οηθά ει στην αύξηση τω ν κρατικών εσόδων. Ε
πιδίωξη, που α π ο τελεί, το ύ τη την ώρα, το αποκλειστικό περιε
χόμενο της ασ κούμενης φ ο ρ ο λ ο γ ικ ή ς και τη ς γενικότερης οι
κονομικής π ο λιτικής, γ ια τί μόνον έτσ ι θα εξοικονομηθούν χρή
ματα για τη λ ειτο υ ρ γ ία του κομμα τικού κράτους.
Π εισ τικ ό τα το π αράδειγμα τη ς προσπάθειας φορολογικής a
ξιοπ οίησης του πληθωρισμού, τα πρόσφατα μέτρα του κ. Τσο
βόλα για το ν αναπ ροσδιορισμό της «αντικειμενικής» αξίας τω\
ακινήτω ν. Α ντί, η κυβέρνηση, να πάρει μέτρ α για την ανακοπι
των αδιάκοπω ν και παρανοϊκώ ν α νατιμήσ εω ν της οικοδομήσι
μης γ η ς και τω ν κατοικιώ ν που νο ικ ιά ζο ν τα ι ή πουλιούνται
πράγμα που θα ήταν ευ θ υ γρ α μ μ ισ μ ένο και με τον ισχυρισμό
τη ς ό τι μ ά χ ετα ι κατά του πληθω ρισμού, «υιοθέτησε» τις avail
μήσ εις ωσάν να επ ρ ό κειτο γ ια «μη ανατρέψ ιμη» πραγματικότη
τα. Υ π ολόγισε ο κ. Τσ οβόλας ό τ ι θα μάζευε, με την πρωτοβου
λία του, μερικά ακόμα δισ εκα το μ μύρ ια , απαραίτητα για το\
π ρ οεκλο γικό αγώ να του ΠΑΣΟΚ, α διαφ ορώ ντας πλήρως για τι<
κ α τα σ τρ ο φ ικές σ υ νέπ ειες που το μ έτρ ο θα είχ ε στον πληθωρι
σμό, στο εισ όδ ημ α τω ν α σ θ ενέσ τερ ω ν εργαζομένων, στην οι
κοδομική δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα , σ’ α υ τές τις ίδ ιε ς τις συναλλαγέςακι
νήτων.
Έ να δ εύ τερ ο π αράδειγμα τη ς προσφυγής στους μηχανι
σμούς των π ληθω ριστικώ ν προσδοκιώ ν για την απόκτηση ρευ
στού από το κράτος, είν α ι και ο καθορισ μός των ποσοστω1
19% και 20% γ ια τα επ ιτό κ ια τω ν κρατικώ ν ομολόγων καιεντό
κων γρ αμμα τίω ν ή τω ν ομολόγω ν τη ς ΕΤΒΑ. Ό τα ν επιλέγεια
ως προβαδίζον καθήκον τη ς α σ κούμενης πολιτικής —όπως υ
ποστηρίζουν οι κ υ β ερ ν η τικο ί α ρ μ ό δ ιο ι— η καταπολέμηση τοι
πληθωρισμού, δεν μπορεί να είν α ι η κυβέρνηση εκείνη που δί

νει το σύνθημα των μεγάλων κερδοσκοπικών ευκαιριών από το
δανεισμό του χρήματος. Ό χ ι μόνο γιατί αυτή η πολιτική μα
ταιώνει την υποτίμηση των συντελεστών του κόστους παραγω
γής ως τα ανταγωνιστικά επίπεδα που απαιτεί η ανοιχτή οικο
νομία, αλλά γιατί νομιμοποιεί τις κερδοσκοπικές προσδοκίες
που καλλιεργούν οι... Γούκοι! Αφού το κράτος ανταγωνίζεται
την επίση μη νομισματική πολιτική, της προοδευτικής μείωσης
των επιτοκίων των τραπεζικών καταθέσεων, προκειμένου να
μαζέψει λεφτά, γιατί να μην κάνουν το ίδιο και οι... ιδιωτικές
δραχμοσυλλεκτικές πρωτοβουλίες; Δεν είναι λογικό;
Με παρόμοια κυβερνητική πολιτική ενθάρρυνσης των πλη
θωριστικών προσδοκιών δεν είναι διόλου περίεργο γιατί οι
πληθωριστικές πιέσεις είναι ακατανίκητες, και η μόνη μέθοδος
που απέμεινε για την ανάσχεση των ανατιμήσεων είναι η καθιέ
ρωση περιόδου εκπτώσεων επί ένα ολόκληρο εξάμηνο το χρό
νο. Ενώ «τιμοληψίες» για τον καταρτισμό του Δείκτη Τιμών Κα
ταναλωτή δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την τιμολογιακή
πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα νοικοκυ
ριά της πρωτεύουσας και των άλλων μεγάλων πόλεων. Μ' αυ
τές τις παραοικονομικές και εξωπαραγωγικές μεθοδεύσεις, η
κυβέρνηση «έλυσε» το πρόβλημα του πληθωρισμού, και έστη
σε στα πόδια της μια ακόμα επιχείρηση προσπορισμου χρήμα
τος, σε δραχμές και συνάλλαγμα.

Προσέλκυση καταθέσεων

t

Πρόκειται για την επιχείρηση προσέλκυσης συναλλάγματος,
δραχμοποιούμενου ή όχι, προκειμένου να υπάρξει αυξημένο
ρευστό, διαθέσιμο για το δανεισμό του κράτους από την εσωτε
ρική αγορά, και για να μαζευτεί συνάλλαγμα (είναι αυτή η εισ
ροή ιδιωτικού συναλλάγματος που δεν συνοδεύεται από δα
νειακές υποχρεώσεις, για την οποία συνέχεια μιλάει η κυβέρ
νηση) που θα καλύψει μέρος του συναλλαγματικού μας ελλείμ
ματος. Με τα υψηλά επιτόκια καταθέσεων από τη μια μεριά, και
τα δήθεν χαμηλά ποσοστά του πληθωρισμού από την άλλη, οι
καταθέτες στις Τράπεζες και οι αγοραστές των ομολόγων μέ
νουν με την εντύπωση ότι το αποταμίευμά τους δεν απαξιωνεται λόγω του πληθωρισμού, αλλά, αντίθετα, ...μεγαλώνει. Πα
ράλληλα, όσοι είχαν καταθέσεις σε συνάλλαγμα στο εξωτερικό
γιατί υπολόγιζαν ότι με τη συνεχή υποτίμηση της δραχμής η α
γοραστική δύναμη του αποταμιεύματος τους βελτιωνόταν, τώ
ρα, με την τακτική της βραδείας «διολίσθησης» της δραχμής έ
ναντι των ξένων νομισμάτων προτιμούν να καταθέτουν σε
δραχμές ή να κρατάνε τη συναλλαγματική τους κατάθεση σε
ελληνική τράπεζα. Μπορούν, έτσι, να την χρησιμοποιούν για
ποικίλες κερδοσκοπίες, ενω έχουν πάντα το δικαίωμα να μετα
φέρουν το κατατεθειμένο συνάλλαγμα στο εξωτερικό, αν το
βρουν συμφερτικότερο.
Αυτή η μέθοδος για τον προσπορισμό συναλλάγματος, έτσι
όπως ασκείται, εντελώς ασύνδετα δηλαδή με την ανάγκη απαλ
λαγής της οικονομίας από τα πληθωριστικά κίνητρα και τους
μηχανισμούς αναπαραγωγής των πληθωριστικών προσδοκιών,
καθώς και με τις άμεσες ή έμμεσες επενδυτικές δραστηριότη
τες, είναι εξαιρετικά επισφαλής και επικίνδυνη. Δεν έχει καμιά
απολύτως σχέση με την πολιτική των αυξομειούμενων επιτο
κίων που ασκείται στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες οικονομίες.
Εδώ μοναδική επιδίωξη των μέτρων είναι να προσφέρεται, έ
στω και πανάκριβο, αρκετό χρήμα για να περιορίζει, με δανει
κά. το δημόσιο τα τεράστια ελλείμματά του, αλλά και για να υ
πάρξει συνάλλαγμα που θα επιτρέπει την πληρωμή των χρεο
λυσίων και των τόκων των παλιών δανείων χωρίς νέους δανει
σμούς. Οι δανειακές ευχέρειες της Ελλάδας έχουν σχεδόν ε
ξαντληθεί στο εξωτερικό.
Το εισαγόμενο λοιπόν, «μη δανειακό» χρήμα δημιουργεί ευκαίριες για αύξηση των εισαγωγών και ανατιμήσεις (δεν είναι
διόλου άσχετος ο καλπασμός τον τελευταίο καιρό των τιμών
της οικοπεδοποίησιμης γης και των σπιτιων με τα εισαγόμενα ι
διωτικά κεφάλαια) χωρίς μικρό, καν, ποσοστό αυτού του χρήμα

τος να κατευθύνεται στην κατασκευή παραγωγικών έργων η. έ
στω, στην αγορά μέτοχων επιχειρήσεων που ηδη λειτουργούν
για να «βοηθήσουν» την επέκταση και εκσυγχρονισμό τους. Αν
τα «εισαγόμενα» κεφάλαια αοοκαθιστουσαν οργανικές σχεσεις
με την εθνικο-παραγωγικη δραστηριότητα, ο επενδυτικός ορ
γασμός θα ήταν μια ορατή εξέλιξη, ο πληθωρισμός θα υποχω
ρούσε και οι εισαγωγές δεν θα πολλαπλασιαζονταν εις βάρος
της εγχώριας παραγωγής και των εξαγωγών.

Οικονομική «ανάπτυξη» για το κόμμα
Στην πραγματικότητα, η ακολουθούμενη νομισματική πολιτι
κή, όχι μόνο είναι εντελώς ασύνδετη με την προσπάθεια σταθτ
ροποίησης και ανάπτυξης της οικονομίας, αλλα εχει ολα τα χα
ρακτηριστικό ενός ιδιότυπου δανεισμού, οι συνεπειες του ο
ποίου είναι επιβαρυντικές για την οικονομία, πριν υκομσ φτα
σουμε στη στιγμή μιας ενδεχόμενης μαζικής επανεξαγωγης
του κατατεθειμένου συναλλάγματος.
Αυτήν τη νομισματική πολιτική, όπως τονίστηκε και στην αρ
χή του σημειώματος, δεν την επέλεξε η κυβέρνηση Της την ε
πέβαλε, ως μοναδική λύση για την αντιμετώπιση των άμεσων
κομματικο-κρατικων, οικονομικών και ψηφοθηρικών πρόβλημα
των, η απόπειρα της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, κατά την προηγουμε
νη κυβερνητική δραστηριότητα να οργανώσει και εδραιώσει ε
να αυταρχικό κομματικό κράτος. Θα αλλάξουν κάποιοι, μαζί η
χωρίς τον κ. Παπανδρέου, αυτήν την πολίτικη; Είναι αστείο και
να το υποθέτει κανείς. Το μόνο που μπορούν —και αυτό κα
νουν— είναι να μιλάνε για «καλό οικονομικό κλίμα» που δεν
πρέπει να διαταραχθεί απσ υπερβολικές μισθολογικές αξιώ
σεις των εργαζομένων, την άρνηση τους να φορτώνονται φο
ρολογικά σαν υποζύγια, η την αντίρρηση τους να βλέπουν το
δημόσιο χρήμα να ενθυλακώνεται απο τους εκλεκτούς του «κι
νήματος» Από κει είναι ο κίνδυνος
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του Δ. Ζ α κυ νθινο υ
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πρω θυπουργό Α νδρεα Π απανδρεου θα
εκπροσωπήσουν στη Δ ιεθ νή Έκθεση Ο εσσαλονικτις. οι
α ν τιπ ρ ό εδ ρ ο ι της κυβέρνησ ης κ Τιαννης
Χ αραλαμπ οπ ουλος και Μ ενιο ς Κ ο υ τσ ο γιω ρ γα ς και υ
υπ ουργός Εθνικής Ο ικονομ ία ς κ Π α ναγιώ της
Ρ ουμελιώ της.
Ο τελ ευ τα ίο ς α υτό ς νέος α να τελλω ν αστηρ ιη ^
κυβέρνησης, που π α ίζει τώρα «εζισορροπ ητικο» ρολά
μ ε τα ζ υ των δ ιά φ ο ρ ω ν τάσεων, α νελα β ε να εκφ ω νή σ ει
στη ΔΕΘ ο μ ιλ ία ο ικο νο μ ικο ύ π εριεχομένου. Ο μ ιλ ία που
εγ κ ρ ιθ η κ ε από τον ίδ ιο τον πρωθυπουργό και ιον
οικο νομ ικο του σ ύμβουλο κ. ί . Κ ατηφ ορη
1 την ο μ ιλ ία αυτή όμως, για μ ια ακόμα φορά δ εν θα
ειπ ω θεί η α λή θ εια για την οικο νομ ική κ α ια σ ια υ η .
αλλα θα δοθεί μ ια π λασ μα τική εικό να

ο γεγονός ότι οι τελευταίες δηλώσεις της ηγεσίας του υ
πουργείου Εθνικής Οικονομίας, σχετικά με την προώθηση
στη Βουλή του Σχέδιου Νόμου για τα προκαταρκτικά του
νέου. Πενταετούς και την πορεία των επενδύσεων στη χωρά
μας. αποδεικνύουν αν μη τι άλλο ότι η κυβέρνηση, από τη μια έ
χει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα και δεν έχει επί/νωση των επερχομένων εξελίξεων ενόψει του 1992 και από
την άλλη οτι παραπληροφορεί πλέον συστηματικά τον ελληνι
κό λαο για την πορεία της οικονομίας. Ενω θα ήταν σκόπιμο, α
ναγκαίο. δίκαιο και σε τελευταία ανάλυση τίμιο να παρουσιάσει
ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Παν. Ρουμελιώτης στον ελ
ληνικό λαο την πραγματική εικόνα της οικονομίας και σε συ
νεργασία με τις παραγωγικές τάξεις και τους συνδικαλιστικούς
Φορείς των εργαζομένων να αναζητήσει τις διεξόδους από την
ρριση.
Αντί αυτου. προτιμά να προωθεί ένα Πενταετές εξωπραγμαιικο κui κάθε άλλο παρά ικανό για να προετοιμάσει τη χώρα
μας να αντιμετωπίσει την πρόκληση του 1992. Παράλληλα σε
συνεργασία με τον «κατα τα άλλα» τίμιο και υπηρεσιακό υφυ
πουργό του κ. Θ. Καρατζά, ο υπουργός και συνπρωθυπουργευων (;) κ. Παν. Ρουμελιώτης δεν διστάζει να πα
ρουσιάζει τις εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων σαν πραγμαιοποιηθεισες η πραγματοποιούμενες, διαστρεβλώνοντας εσι
πληροίς την πραγματική κατασταση.

Τ

Αλβανία η Π ο ρτογαλία;
Αλλα up πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους.

34

Ανακοινώθηκε ότι το νέο Πενταετές προωθείται στη Βουλή
τώρα ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση είχε δεσμευθείνα
το καταθέσει στο Κοινοβούλιο απο τον περασμένο Φεβρουά
ριο. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Με το νέο Πενταετές όσο και
αν αυτό φαίνεται παράλογο η κυβέρνηση δείχνει να πιστεύει ο
τι η ελληνική οικονομία είναι κλειστή. Πιο κλειστή ακόμα και α
πό αυτή της Αλβανίας. Με τους ρυθμους ανάπτυξης που επαγ
γέλλονται οι αριθμοί του Πενταετούς όχι μόνο δεν ξεπερνιέται
η κρίση, αλλά και είναι αδύνατον να υπάρξει ενσωμάτωση της
ελληνικής οικονομίας προς την Κοινοτική, γεγονός που έρχε
ται σε αντίφαση με τα όσα κατά καιρούς έχουν λεχθεί και λέ
γονται από κυβερνητικά χείλη περί του αντιθέτου.
Το νέο Πενταετές, που ευχόμαστε να μην έχει την τύχη του
προηγουμένου που έμεινε στα χαρτιά, προβλέπει αύξηση κατά
μεν το «ρεαλιστικό» σενάριο κατά 3% κατά δε το «αισιοδοξο»
κατά 3,7%. Με άλλα λόγια ομολογείται και επίσημα πια οτι τουφιστάμενο άνοιγμα της ψαλίδας του εισοδήματος μεταξύ της
Ελλάδας και των άλλων κρατών-μελών θα είναι ακόμα μεγαλύ
τερο τα επάμενα 4-5 χρόνια.
Ό σο για τα στοιχεία που απαριθμουνται σχετικά με την πο
ρεία των εισαγωγών και των εξαγωγών δεν χρειάζεται να είναι
“κανείς ειδικός για να αντιληφθεί ότι ο στόχος ισοσκέλισης του
ισοζυγίου έχει εγκαταλειφθεί οριστικά. Όπως δεν χρειάζεται
να είναι κανείς ειδικός για να αντιληφθεί ότι για να προσεγγί
σει η Ελλάδα τα άλλα κράτη μέλη (με εξαίρεση την Πορτογαλία
που είναι ακόμα το μόνο μέλος που βρίσκεται «πίσω» από την
Ελλάδα) θα έπρεπε οι δείκτες της οικονομίας να τρέξουν με υ
περδιπλάσιο ρυθμό από ότι προβλέπει το νέο Πενταετές. Και
αν αυτό δεν είναι δυνατόν μέσα στα σημερινά πλαίσια, είτε εί
ναι εύλογο ότι το 1992 δεν μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για
τη χωρά μας, είτε ότι τα σημερινά πλαίσια πρέπει να αλλάξουν
ανεξάρτητα από το κόστος που θα προξενήσει στην κυβέρνηση
η «αλλαγή πλεύσης».
Ε π ενδ ύ σ εις κα ι γ ρ α φ ε ιο κ ρ α τία
Σε ό,τι αφορά τώρα την πορεία των επενδύσεων. Ενώ η κυ
βέρνηση θριαμβολογεί για την πορεία τους, οι αριθμοί που δί
νει στη δημοσιότητα η ίδια, δείχνουν ότι ο βαθμός υλοποίησής
τους κάθε άλλο παρά ικανοποιητικός μπορεί να χαρακτηρισθεί.
Ούτε μια στις τρεις επενδύσεις, από όσες εγκρίνονται, δεν υλο
ποιούνται. Παράλληλα υπάρχει μια σημαντική χρονική υστέρη
ση μεταξύ έγκρισης και πραγματοποίησης της επένδυσης.
Οι επενδύσεις για παράδειγμα που εγκρίθηκαν το 1982 δεν έ
χουν υλοποιηθεί ακόμα όλες, ενώ εκείνες που εγκρίθηκαν το
1983 υλοποιήθηκαν κατά 66%, του 1984 σε ποσοστό 55% ενω
του 1985 κατά 48% σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη
δημοσιότητα. Η κυβέρνηση από το 1982 μέχρι το τέλος Ιουνίου
1988 (δεν υπάρχουν πιο πρόσφατα στοιχεία) είχε εγκρίνει επεν
δύσεις συνολικού ύψους 545 δις δρχ. Από αυτές έχουν υλοποι
ηθεί επενδύσεις συνολικού ύψους 196,6 δις δρχ. Στο ποσό αυ
τό η ενίσχυση του δημοσίου έφθασε τα 61,5 δις δρχ.
Αναρωτιέται επομένως κανείς αν αξίζει τον κόπο ο δημόσιος
τομέας να απασχολεί προσωπικό (αλήθεια πόσο είναι το κό
στος του προσωπικού αυτού;) που να ενημερώνει τους επιχει
ρηματίες για τα κίνητρα επενδύσεων, να παραλαμβάνει τις
σχετικές μελέτες σκοπιμότητας, να ερευνά αν μπορούν να εν
ταχθούν στον 1262/82, να τις εγκρίνει ή να τις απορρίπτει. Μή
πως τελικά όλα αυτά κοστίζουν περισσότερο από όσα προσφέ
ρουν οι επενδύσεις; Λίγο υπερβολικό βέβαια αυτό, αλλά κανείς
δεν έχει κάνει μέχρι τώρα μελέτη «κόστους - ωφέλους» όλων
αυτών των γραφειοκρατικών υπηρεσιών του δημοσίου.
Συνοψίζοντας δεν μένουν και πολλά να πούμε. Η κυβέρνηση
καλά θα κάνει να αποσύρει το εξωπραγματικό Πενταετές και να
πει την αλήθεια στο λαό σχετικά με τις επενδύσεις και την πο
ρεία της οικονομίας. Τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσ
σαλονίκης θα ήταν μια καλή ευκαιρία.

του Κώστα Δέδε
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) —η μεγαλύτερη
εμπορική έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα—
έχει μία σημαντική ιδιαιτερότητα: Κυρίως τον τελευταίο
καιρό κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της οι πρωθυπουργικές
ομιλίες, για την ελλτ;νική οικονομία, αποτελούν προάκουσμα
για την οικονομική πολιτική του επόμενου χρόνου. Εύλογο, συ
νεπώς, να κεντρίζει το ενδιαφέρον του κόσμου της οικονομίας
από την ωρα που εγκαινιάζεται. Και όσο πλησιάζουμε στο 1992
και στο 2000 το ενδιαφέρον αυτό θα μεγαλώνει ακόμα περισσό
τερο γιατί η προαναγγελία των γενικών κατευθύνσεων της εκάστοτε οικονομικής πολιτικής παίζει αποφασιστικό ρολο και σε
ό,τι αφορά στον προκαθορισμό των επιχειρηματικών αποφάσε
ων, αλλά και προσδιορίζει ως ένα βαθμό και τη στάση των ερ
γαζομένων στα προβλήματα και στις προκλήσεις των καιρών.
Η εδραίωση του θεσμού της Διεθνούς Εκθεσεως Θεσσαλονί
κης εγινε στα 1933-36. Εννέα σχεδόν χρόνια μετά την αποδοχή
(30/4/25) από το τότε υπουργείο Εθνικής Οικονομίας της πρότα
σης του συγγραφέα και βουλευτή Χαλκιδικής Νίκου Γερμανού
για την ίδρυση της έκθεσης.
Για στρατιωτικούς, πολίτικους και οικονομικούς λόγους η
προσπάθεια αυτή έπρεπε να ενθαρρυνθεί και με το νόμο 5184 η
ιδέα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθη
κε με το νομικο χαρακτηρισμό ως οργανισμού Δημοσίου Δι
καίου. Στις 3 Οκτωβρίου 1926 έγιναν τα πρώτα της εγκαίνια.
Αναμφισβήτητα η ΔΕΘ έπαιξε —και θα π αίξει— σημαντικό
ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, ιδιαίτερα μετά τον
εμφύλιο πόλεμο. Και αυτό που πρεπει να επισημανθει είναι ότι
κατά τη διάρκεια του χρόνου γίνονται στις εγκαταστάσεις της
κλαδικές εκθεσεις στις οποίες κλείνονται αρκετές και σημαντι
κές συμφωνίες, εκθέσεις, που έχουν αρκετή σημασία, αφού το
επιχειρηματικό ενδιαφέρον εντοπ ίζεται σε συγκεκριμένα
προϊόντα του βιομηχανικού και μεταλλευτικού τομέα.

Η

Επιστροφή στο... παρελθόν
Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, των εγκαινίων της εκθεσης κάθε
χρόνο το Σεπτέμβριο, οι εκόστοτε πρωθυπουργοί στις σ χετι
κές τους ομιλίες αναφέρονταν κατά κύριο λόγο στα επιτεύγμα
τα των κυβερνήσεων τους στον οικονομικο ισμεα και σε παραι
νέσεις και συστάσεις κυρίως προς τους μισθωτούς...
Από τα στοιχεία που υπάρχουν προκύπτει ότι στις δεκαετίες
1950-60 και 1960-70 μπήκαν οι βάσεις για βιομηχανική πρόοδο
της χωράς. Κατά τη δεκαπενταετία 1960-75, η ελληνική βιομη
χανία αναπτύχθηκε ταχύτατα. Η οικοδομική δραστηριότητα και
η βιομηχανία οδήγησαν ολόκληρη την ελληνική οικονομία, σε
μεγέθυνση με ρυθμό γύρω στο 7% το χρόνο: η βιομηχανική πα
ραγωγή αυξήθηκε κατά 10%, ενω η γεωργική παρουσίασε άνο
δο 4,5% και ο τομέας των υπηρεσιών 6,5%.

Από το 1975 η βιομηχανία παρά τα κίνητρα —χωρίς να αρ
θούν, όμως, τα αντικίνητρα...— που της δόθηκαν βρέθηκε σε
παρατεταμένη κρίση, λόγω της επενδυτικής απραξίας στον ι
διωτικό τομέα που επιδεινώθηκε από το 1981. Η κρίση αυτή δεν
προβλέπεται να ξεπερνιέται εύκολα παρά τα δειλά βήματα που
γίνονται τώρα στον επενδυτικό τομέα της βιομηχανίας και τα ο
ποία σκοπό έχουν τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής μηχα
νής (επενδύσεις προηγμένης τεχνολογίας) με την αντικατάστα
ση του απαρχαιωμένου μηχανολογικού εξοπλισμού και όχι τη
δημιουργία μονάδων υψηλής τεχνολογίας...
Η σημαντική ανάπτυξη της βιομηχανίας μέχρι και το 1975 ο
φείλεται σε μία εντυπωσιακή επενδυτική δραστηριότητα, αφού
οι βιομηχανικές επενδύσεις από το 1960 μέχρι το 1975 πενταπλασιόστηκαν. Αναμφισβήτητα ο πενταπλασιασμός αυτός των
επενδύσεων είχε θετικές επιπτώσεις στα χρόνια που ακολού
θησαν το 1975 κατά τα οποία οι επενδύσεις αυτές άρχισαν να α
ποδίδουν («επενδυτικές υστερήσεις», σύμφωνα με τη γλωσσά
της δυναμικής μακροοικονομικής ανάλυσης). Απο το 1981, παρατηρείται για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους αποβιομη
χάνιση του τόπου, η οποία έχει, φυσικό, αρνητικές επιπτώσεις
στο παρόν και στο μέλλον της οικονομίας, παρά την προσπά
θεια να αντιστραφεί η κακή πορεία της οικονομίας.

Συγκυριακή βελτίωση...
Ως προς την προσπάθεια —και μάλιστα την κυβερνητική —
για αντιστροφή των οικονομικών εξελίξεων, η οποία παρατηρείται μετά την εφαρμογή του προγράμματος λιτότητας μπορεί
να υποστηριχθεί ότι στηρίζεται σε μία συγκυριακή βελτίωση
των οικονομικών δεικτών (πληθωρισμός) και μικρής αύξησης
του ελλείμματος στο συναλλαγματικό ισοζύγιο. Βελτίωση που
είναι αμφίβολο αν θα συνεχισθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.
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ΙΣΠΑΝΙΚΟ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ

Στηρίζεται σε μία ελλειπέστατη αναπτυξιακή πολιτική, που εν
τελώς αφηρημένα θεωρείται από την κυβέρνηση ότι έχει εξαγωγικό προσανατολισμό.
Η ανυπαρξία σοβαρού και ορθολογικού προγράμματος οικο
νομικής και κοινωνικής ανάπτυξης (ιδιαίτερα το νέο πενταετές,
που είναι στην κυριολεξία απαράδεκτο και ευκαιριακό...) περι
πλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα, αφού κάθε άλλο παρά
συμβάλλει στην κατευόδωση της αναπτυξιακής προσπάθειας.
Συνήθως από τις ομιλίες των πρωθυπουργών στη Διεθνή Έκ
θεση Θεσσαλονίκης έλλειπε η αναφορά στην ουσία αλλά και
στις προοπτικές της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής
οικονομίας. Αντίθετα τονιζόταν υπέρ του δέοντος το έργο που
είχε επιτελεσθεί, χωρίς, παράλληλα, να επισημαίνονται —έ
στω και με έμμεσο τρόπο— λάθη και παραλείψεις της οικονομι
κής πολιτικής. Λάθη, που έχουν σήμερα αρνητικές επιπτώσεις
τόσο στην οργάνωση και δομή της οικονομίας (διαρθρωτικές α
δυναμίες και προβλήματα), όσο και στην ποιότητα ζωής (σημαν
τική υποβάθμιση του περιβάλλοντος, κακής ποιότητας Δημό
σιες υπηρεσίες, όπως είναι οι συγκοινωνιακές, νοσοκομειακές
κτλ.). Και αυτό ήταν φυσικό να γίνεται από τους εκάστοτε πρω
θυπουργούς, δεδομένου οτι ελάχιστοι είναι οι πολιτικοί
— ιδιαίτερα στην Ελλάδα— που θεωρουν την οικονομία μέρος
ενός όλου (ολιστική αντίληψη), και το οποίο, μέρος, επηρεάζει
και επηρεάζεται. Τονιζόταν, επομένως, το πολιτικό (κομματικό)
στοιχείο του οικονομικού προβλήματος και ιδιαίτερα αυτό που
μπορεί να εντυπωσιάσει το ακροατήριο ή τους τηλεθεατές, ό
πως είναι η αύξηση του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος, της
γεωργικής και βιομηχανικής παραγωγής, του εισοδήματος κτλ.
Και παραγνωριζόταν να υπογραμμισθεί το αναπτυξιακό στοι
χείο, όπως είναι οι κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής για
εξάλειψη των διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας, που
αντανακλούνται τώρα στα ελλείμματα του Δημόσιου Τομέα και
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (συναλλαγματικό ισο
ζύγιο) καθώς και στην ανεργία.
Τα τελευταία χρόνια ο πρωθυπουργός της χώρας μιλά γενι
κά για κατευθύνσεις στην οικονομική του επομένου χρόνου,
που δεν αφορούν αναπτυξιακές διαδικασίες (ή αν αναφέρεται
σε αυτές μιλά γενικώς και αορίστως όπως π.χ. ότι πρέπει να αυ
ξηθεί η παραγωγικότητα και να βελτιωθούν οι εξαγωγές), αλλά
για εισοδηματικές εξελίξεις (μισθοί, φορολογία κτλ.), ώστε να
πληροφορηθούν για να προετοιμασθούν όλοι κατάλληλα. Επι
χειρηματίες, μισθωτοί, αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Ίδια η γεύση;...

Ισπανική Γλώσσα
Ιστορία
Λογοτεχνία
Ιστορία της Τέχνης
Ειδικά σεμινάρια στα Ελληνικά
ΜΙ1ΛΩΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Εγγραφές από 1 ιος 25 Σεπτεμβρίου
Σόλωνος 34 — Κολωνάκι — Γηλ. 360.80.55

Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ορισμένες ι
διαιτερότητες, σε σχέση με άλλες:
1. Ο πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα κηρύξει
την έναρξή της, για τους γνωστούς λόγους. Κύριος ομιλητής
θα είναι ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Παναγιώτης Ρουμε
λιώτης, το κείμενο της ομιλίας του οποίου έχει εγκριθεί από
τον κ. Παπανδρέου.
2. Η ομιλία του κ. Παν. Ρουμελιώτη είναι η πρώτη που γίνεται
στην προεκλογική περίοδο στην οποία μπαίνουμε σιγά σιγά. Ε
πομένως το περιεχόμενό της αποκτά τεράστιο ενδιαφέρον. Και
αυτό γιατί θα διαφανούν οι προθέσεις της, σχετικά με τις «πα
ροχές προς ψηφοφόρους»...
Δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι ο κ. Ρουμελιώτης θα
αποφύγει οποιαδήποτε αναφορά σε παροχές. Κι αυτά γιατί δεν
ήρθε ακόμα η ώρα για τέτοιου είδους εξαγγελίες. Πάντως από
τα λεγάμενα του υπουργού, κάτι θα βγει σχετικά με τις προθέ
σεις της κυβέρνησης.
Το ερώτημα, που δημιουργείται είναι αν και κατά πόσον ο υ
πουργός Εθνικής Οικονομίας θα αναφερθεί και αυτός στην noσοτικοποίηση του παρελθόντος και όχι σε ολοκληρωμένες, υ
πεύθυνες και συγκεκριμένες διαδικασίες και διεργασίες, για
την ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη του τόπου.
■
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Η ΕΘΝΙΚΗ
ΟΛΩΝ ΜΑΣ
Ελάτε στον κόσμο της μεγαλύτερης Ελληνικής Τράπεζας.
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Μεγάλη και σύγχρονη. Βρίσκεται
ανάμεσα στις 100 μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου. Εδώ και
147 χρόνια, πρωτοπορεί σε κάθε μορφή τραπεζικής δραστηριό
τητας. Δημιουργεί τον κόσμο του αύριο.
Με την κοινωνική προσφορά της στο Έθνος, το κύρος της, το
ανθρώπινο δυναμικό της, τη σιγουριά που προσφέρει, την προσπάθειά της να παραμείνει ανθρώπινη παρά το μέγεθος της,
κέρδισε την εμπιστοσύνη 6.000.000 Ελλήνων που συναλλάσσον
ται μαζί της.
Τα 500 καταστήματα στην Ελλάδα, τα 55 στο εξωτερικό και η
συνεργασία με χιλιάδες ξένες τράπεζες στις 5 ηπείρους, της επι
τρέπουν να καλύπτει δυναμικά τον εθνικό και διεθνή χώρο. Είναι
η ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
Σήμερα, στο μεταίχμιο του 21ου αιώνα, πανέτοιμη να αξιοποιήσει κάθε εξέλιξη της σύγχρονης τεχνολογίας στις τραπεζι
κές εργασίες και να στηρίξει, όπως πάντα, την οικονομική ανά
πτυξη του τόπου μας, η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ δεν είναι μόνο ένας ι
σχυρός Τραπεζικός Οργανισμός.
Είναι η ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Μεγάλη και σύγχρονη. Βρίσκεται ανάμεσα στις 100 μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου.
___________ _ '

Καμένη γη — Έ β ερ τ: 1-0
Ε ίναι π ρ οφ ανές ό τι ο δ ή μ α ρ χ ο ς Α θηναίω ν έχ α σ ε προ η
μ ερ ώ ν μ ια σ η μ α ντική μ ά χ η εντυπ ώ σ εω ν καθώ ς δ εν σ τά 
θηκε ικανός, ω ς ο ρ γα νω τή ς της ροκ σ υ ν α υ λ ία ς που ε ξ ε 
λ ίχ θ η κ ε σε μ ια β ρ α δ ιά κ α τα σ τρ ο φ ώ ν και σ υγκρο ύσ εω ν
μ ε α σ τυνομ ικούς, να π ρ οσ τα τεύσ ει τη διοργάνω ση, α λ 
λά ο ύ τε καν το π ο λιτικό του συμφέρον.
Ό μω ς, προφανώς, δ εν μ α ς ε ν δ ια φ έ ρ ε ι η π ο λ ιτικ ή καρ ιέ ρ α του κ. Έ β ερ τ, όσο τα επ εισ ό δ ια αυτά καθαυτά. Ν ο
μ ίζ ο υ μ ε, ό τι ο Δ ήμος Α θ η να ίω ν ευ θ ύ ν ετα ι εξ ο λ ο κ λ η ρ ο υ
για την κακή οργάνω ση. Δ εν θα έπρεπε, ά ρ α γε, να ε ίχ α ν
λ η φ θ εί μ ερ ικ ά επ αρκή μ έ τρ α γ ια την π ροσ τασία τω ν
μ ο υσ ικώ ν εγ κ α τα σ τά σ εω ν και του κοινού; Η λ α ικ ίσ τ ικ η
ελ εύ θ ερ η είσ ο δ ο ς, πέρα απ' τη δ η μ α γ ω γ ία των εμπ νευστώ ν της, δ εν το υς έκα νε να σ κεφ θ ούν πώς θα α ν τ ιμ ε τ ω 
π ιζό τα ν η κα τά σ υρροήν π ροσέλευση σ χ ετικ ώ ν ή ά σ χ ε 
των που — σε π ο λλές π ερ ιπ τώ σ εις— νιώθουν... υ π ο χ ρ ε
ω μένοι να σ υ μ π ερ ιφ έρ ο ν τα ι ως τα ύρ ο ι σε υαλοπ ω λείο,
Αλλά, δ εν ε ίν α ι σωστό, μ ε το π ρόσχημα «της δημοκ ρ α τικ ό τη τα ς και τη ς σ υμπ ά θειας προς το υ ς κ α τα π ιε
σμένους π εριθω ριακούς» να ξ εχ ά σ ο υ μ ε και τ ις ευ θ ύ ν ες
της ά λλη ς π λ ε υ ρ ά ς ■των π ρ α γμ α τικ ά λ ίγ ω ν που, συμπερ ιφ ερ ό μ ε ν ο ι η λιθ ίω ς, σαν αγέλη, μ α ς α ν α γ κ ά ζο υ ν να
σ κεφ το ύ μ ε π ρ α γ μ α τικ ά αν π ήγαν στο Π εδ ίο του Α ρ εω ς
γ ια ν' ακούσουν το σ υ γκρ ό τη μ α που, τελικά , δ εν ε μ φ α ν ί
σ τηκε ή να το χρ η σ ιμ ο π ο ιή σ ο υ ν ω ς π εδ ίο μ ά χ η ς ;
Τελικά το α νη σ υ χ η τικ ό δ εν θα ε ίν α ι να λ η φ θ ο ύ ν κά 
ποια αυσ τηρά π ερ ιο ρ ισ τικ ά μ έτρ α , ή ακόμα και να μ η ν
ξα ν α δ ο ύ μ ε τέ το ιο υ είδ ο υ ς εκδ η λώ σ εις. Το α νη σ υ χ η τικ ό
θα ε ίν α ι να επ α να λη φ θ ο ύ ν π α ρ ό μ ο ιες δ ιο ρ γ α ν ώ σ εις και
να δ ο ύ μ ε π άλι τα ίδια...
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Αθλητισμός ·
Πολιτισμός
Ενταγμένη στα πλαίσια των
δραστηριοτήτων για τη διεκ
δίκηση της Χρυσής Ολυμπιά
δας του 1996, η έκθεση «Ελ
38

λάδ α Α θ λ η τισ μ ό ς -Π ο λ ιτισμός», που έγινε στο κτίριο
Παλαμά και μεταφέρθηκε στη
Σεούλ καλύπτει ένα μεγάλο
χρονικό διάστημα από την
πρώιμη αρχαιότητα ώς τις μέ
ρες μας.
Είναι γνωστό άλλωστε ότι
πολύ νωρίς η Αρχαία Ελληνι
κή Τέχνη εμπνεύστηκε από
τον αθλητισμό και το αγωνι
στικό ιδεώδες και έδωσε δείγ
ματα υψηλής ποιότητας σε ό
λη τη διάρκεια του αρχαίου
πολιτισμού, εκφρασμένα ανά
λογα με το πνεύμα της επο

χής·

Μεγάλοι καλλιτέχνες, γλύ
πτες κυρίως αλλά και αγγειογράφοι κάνουν έργο τους την

απόδοση αυτού του αθλητι
κού ιδεώδους και είναι σημαν
τικό πως με μια τέτοια έκθεση
έχει κανείς τη δυνατότητα να
δει συγκεντρωμένα όσα στοι
χεία υπηρετούν την ενότητα.
Πέρα όμως από την αφήγη
ση και την ένταξή του στο σύ
νολο, υπάρχει και το ίδιο το
αντικείμενο ως έργο τέχνης
και εδώ πρέπει να πούμε ότι
τα συγκεκριμένα αντίγραφα
δεν φαίνεται να υπηρετούν
τόσο πιστά το ρόλο τους. Εύ
κολα μπορεί να επισημάνει
κανείς τις διαφορές εμφανείς
περισσότερο ή λιγότερο σε ό
λα —ιδιαίτερα όμως επιβαρυντικές σε ορισμένα έργα ό
πως στην περίπτωση του
Ηνίοχου— που γίνονται εντο
νότερες σε αντιπαράθεση με
τις φωτογραφίες του καταλό
γου όπου εικονίζονται τα
πρωτότυπα.

Β έβ α ια , τα α ν τίγ ρ α φ α
μπροστά στον κίνδυνο για τα
μετακινούμενα στις διάφορες
εκθέσεις του εξωτερικού αρ
χαία είναι μια λύση που βρί
σκει σύμφωνους πολλούς. Ω
στόσο υπάρχει και άλλη πιο
σύγχρονη πρόταση: τα ολο
γράμματα: Δηλαδή η τρισδιά
στατη απεικόνιση του αντικει
μένου που δίνει ένα ακριβές
αντίγραφο χάρις στις ιδιότη
τες του συνεκτικού φωτός, τη
συμβολή που προκαλείται α
πό δύο δέσμες λέιζερ.
Και είναι ήδη γνωστό ότι η
μέθοδος αυτή που έχει τόσες
εφαρμογές προσφέρει ανε
κτίμητες υπηρεσίες και στη
Μουσειολογία. Έ τσ ι έργα τέ
χνης που είναι εύθραυστα και
μοναδικά και γ ι’ αυτό επικίν
δυνο να μεταφερθούν, γίνον
ται γνωστά στο ευρύ κοινό με
τον καλύτερο και πιο σύγχρο
νο τρόπο.
Το πιο πιστό αντίγραφο του
πρωτότυπου, το ολόγραμμα,

δίνει παράλληλα και μια εντυ
πωσιακή εικόνα αποτέλεσμα
μιας μαγικής σύζευξης τέ
χνης και τεχνολογίας.

Μυκηναϊκή Ελλάς
Η συμμετοχή του υπουργείου
Πολιτισμού και του Ελληνι
κού Τμήματος του ICOM, στο
Βερολίνο με την έκθεση Μυ
κηναϊκή Ελλάς κατά κοινή ο
μολογία άφησε τις καλύτερες
εντυπώσεις.
Παρόλο που βρισκόταν σε
κάπως απομακρυσμένη από
το κέντρο περιοχή στο DAH
LEM και δεν είχε την προβολή
του ΤΟΡΚΑΡΙ, συγκέντρωνε
καθημερινά πολύ κόσμο και
αρχαιολόγους που βρέθηκαν
στο Βερολίνο για το 13ο Συνέ
δριο Κλασικής Αρχαιολογίας.
Ό χ ι μόνο τα επιλεγμένα 300
αντικείμενα, αγγεία, χρυσό,
κομμάτια τοιχογραφιών, πινα
κίδες γραμμικής γραφής, ει
δώλια, δαχτυλίδια, πήλινες
γραπτές σαρκοφάγοι, μοναδι
κά δείγματα υψηλής τέχνης
της εποχής (1600-1100 π.Χ.), ε
κτεθειμένα σε δύο «περιβό
λους», αλλά γενικά ο τρόπος
παρουσίασης του υλικού, (τα
κείμενα από τα ομηρικά έπη,
υπομνηματισμοί, χάρτες), επι
στημονικά και αισθητικά κρα
τούσαν αμείωτο το ενδιαφέ
ρον του επισκέπτη και άφη
ναν μια άριστη εντύπωση. Και
μαζί μια πίκρα για μας από
την αναπόφευκτη σύγκριση
με τη Μυκηναϊκή αίθουσα του
Αρχαιολογικού Μουσείου Α
θηνών, taboo για τους Έλλη
νες αρχαιολόγους που ωστό
σο δεν διστάζουν να σχολιά
ζουν οι ξένοι συνάδελφοί
τους (Κυριακή 31 Ιουλίου
1988).

• Το Κέντρο Βυζαντινών
Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών διαργανώνει ένα
πολλαπλά ενδιαφέρον Διεθνές
Συμπόσιο με θέμα: Η καθημερινή
ζωή στο Βυζάντιο. Τομές και
συνέχειες στην ελληνιστική και
ρωμαϊκή παράδοση. Τα

επιμέρους θέματα του
Συμποσίου, κατανεμημένα σε
επτά συνεδρίες, είναι τα εξής:
«Από την ύστερη αρχαιότητα στο
πρώιμο Βυζάντιο», «Σώμα και
υγεία», «Οικογενειακός και
ερωτικός βίος», «Πόλεις και
ύπαιθρος. Επαγγέλματα και
συναλλαγές, οργάνωση και
οικονομία», «Ο στρατός»,
«Καθημερινή ζωή και
υπερφυσικός κόσμος»,
«Ανθρωπολογική και αγιολογική
χωρογραφία». Έναρξη την
Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου, ώρα 9
π.μ., διάρκεια 15-17.9, χώρος το
αμφιθέατρο του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών, Β.
Κωνσταντίνου 48.

Οι Έλληνες
καλλιτέχνες
στην έκθεση
της γεωμετρικής
τέχνης
Στη Fulda της Δυτικής Γερμανίας (κοντά στο Kassel) έγινε
διεθνές συνέδριο (23-25 Ιου
λίου) και έκθεση (που θα διαρ
κέσει μέχρι 30 Δεκεμβρίου
1988) υπό τον γενικό τίτλο
Null-Dimenssion (Διάσταση
Μηδέν). Η έκθεση διοργανώθηκε από το ολλανδικό ίδρυ
μα PRO ('PRO Art and Architec
ture) από την γκαλερί «New
Space» και το πολιτιστικό ί
δρυμα «ΙΔΕΑ» από τη Fulda.
Στις τέσσερις μεγάλες αί
θουσες του παλιού συνερ
γείου αυτοκινήτων εκτίθενται
τα έργα εκατόν πενήντα καλ
λιτεχνών από είκοσι χώρες.
Μεταξύ των άλλων: Joost Balieu από την Ολλανδία, Leo
nardo Mosso και Alberto Zilocchi από την Ιταλία, Micha
el Kidner από την Αγγλία και
Ruszard Winiarski από την
Πολωνία.
Για πρώτη φορά στο ευρω
παϊκό κίνημα της ορθολογι
στικής τέχνης, η οποία εξακο
λουθεί την παράδοση του ι
στορικού κονστρουκτιβισμού
και του νεοπλαστικισμού, πα
ρουσιάστηκε μια αντιπροσω
πευτική ομάδα των Ελλήνων
καλλιτεχνών. Παρά το ότι
στην Ελλάδα ποτέ δεν εμφα
νίστηκε διανοητική τέχνη ως
αυτόνομο κίνημα, υπάρχουν
καλλιτέχνες οι οποίοι χρησι
μοποιούν τη γεωμετρία και τα
μινιμαλιστικά μέσα της καλλι
τεχνικής έκφρασης στη δομή
του εικαστικού έργου.
Στην έκθεση «Null-Dimens
sion» την ελληνική διανοητι
κή τέχνη εκπροσωπούν τα έρ
γα της Όπυς Ζούνη, του Μιχάλη Κατζουράκη, του Γιάννη
Μίχα, του Παντελή Ξαγοράρη, της Ναυσικάς Πάστρα,
της Ιωάννας Σπητέρη και του
Δανιήλ, καλλιτέχνη της ελλη
νικής διασποράς.
• Κάθε καλλιτέχνης εκθέτει
από τρία έργα του, διαστάσε
ων 50X50 cm και ελεύθερης

τεχνικής. Μαζί με τά έργα οι
κα λλιτέχνες παρουσιάζουν
τις θεωρητικές τους εργα
σίες, οι οποίες συμπληρώ
νουν την έννοια του εικαστι
κού αντικειμένου, αναλύσεις
και κριτικές των θεωρητικών
και των κριτικών της τέχνης,
φωτογραφίες των έργων και
άλλα στοιχεία της καλλιτεχνι
κής τους πορείας. Η συλλογή
των ντοκουμέντων αυτών α
ποτελεί μοναδικό στο είδος
του αρχείο της σύγχρονης
διανοητικής τέχνης.
Τα έργα των Ελλήνων γεω
μετρικών είναι γνωστά στο
ελλήνικό κοινό από πολλές ο
μαδικές και ατομικές εκθέ
σεις, λ.χ. στο ΕΑΤ/ΕΣΑ, στην Ε
θνική Πινακοθήκη, στις γκα
λερί «Μέδουσα», «Ζουμπουλάκη», το «Τρίτο Μάτι» κ.λπ.
Τα έργα αυτά παρουσιάζουν
όλο το εύρος των καλλιτεχνι
κών στάσεων της διανοητικής
τέχνης: από ριζοσπαστικά αυ
στηρή λογική τάση (π.χ. Ναυσικά Πάστρα) μέχρι εκφραστι
κή ζωγραφική (π.χ. Μιχάλής
Κατζουράκης). Αυτό που ενώ
νει σ’ αυτές τις προτάσεις εί
ναι η αυτοαναλυτική κατεύ
θυνση των στοιχείων του ί
διου του έργου, η μινιμαλιστική τάση στη χρήση των εκ
φραστικών μέσων και μια συ
νέπεια του καλλιτεχνικού κώ
δικα στο οπτικό και το εννοιολογικό σύστημα.

Με λίγα λόγια τη διανοητική
τέχνη αποτελεί ένας βαθύτε
ρος τρόπος σκέψης ο οποίος
παίρνει την μορφή του βασι
κού ενεργητικού στοιχείου
στην οργάνωση του έργου τέ
χνης.
Ο Ernest Cassirer είπε:
«Στην καλλιτεχνική και γλωσ
σική έκφραση είναι αναγκαίο
το στοιχείο της σκοπιμότη
τας. Σε κάθε καλλιτεχνικό έρ
γο και σε κάθε ομιλητική δρά
ση ανακαλύπτουμε τη φανε
ρή τελεολογική δομή».
Στα έργα της διανοητικής
τέχνης η έκφραση ενώνεται
με την έννοια η οποία παίρνει
την πρωτοβουλία στο διάλο
γο καλλιτέχνη - θεατή.
Με την απόσταση από τον ι
στορικό κονστρουκτιβισμό
και το νεοπλαστισμό, μετά α
πό τις πραγματώσεις του op
a rt,
m in im a l-a rt
και
conceptual-art, η διανοητική
τέχνη ακολουθεί και συνεχί
ζει εμπειρίες όλων των προη
γού μενω ν κ α λ λ ιτε χ ν ικ ώ ν
προτάσεων οι οποίες ανοί
γουν δρόμους για νέες έρευ
νες στα καινούργια πια συμφραζόμενα της σύγχρονης
τέχνης. Το κίνημα αυτό συνε
χίζει τη σκέψη του καθαρολογικού κονστρουκτιβισμού και
επίσης είναι δεκτικό σε προ
τάσεις άλλων καλλιτεχνικών
τάσεων. Στη σύγχρονή ορθο
λογιστική τέχνη υπάρχουν

στρουκτιβισμός είναι η τέχνη
της καθαρής έννοιας, είναι έ
νωση των σκέψεων μέσα στο
χώρο της τέχνης, διεθνής α
πό τις αρχές της, εκτός των
πολιτικών και πολιτισμικών
συστημάτων.
Αυτές και πολλές άλλες α
πόψεις για την κατάσταση
της σύγχρονης διανοητικής
τέχνης ανέφεραν οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο Null Dimenssion. Στην ανοιχτή συ
ζήτηση πήραν μέρος: Jurgen
Blum από τη Δ. Γερμανία («Το
πρόγραμμα του νεοκονστρουκτιβισμού και η γκαλερί "New
Space” »), ο Fre Ilgen (Ολλαν
δία, Ίδρυμα PRO) - «Σύγχρο
νος κονστρουκτιβισμός»), ο
Dr. Dietrich Mahlow με την έρευνά του «Πώς ήρθε η σκέ
ψη στο χώρο της τέχνης και
πού την οδηγεί;», ο Άγγλος
Michael Kidner και πολλοί άλ
λοι. Από ελληνικής πλευράς
παρούσα ήταν η γλύπτρια
Ναυσικά Πάστρα.
Όπως τόνισαν οι διοργα
νωτές της έκθεσης, πρώτη
φορά στο διεθνές κονστρουκτιβιστικό κίνημα υπήρξε τό
σο μεγάλη παρουσία της δια
νοητικής τέχνης των δύο με
σογειακών χωρών: της Ελλά
δας και της Ισπανίας, στις ο
ποίες ο νεοπλαστικισμός και
ο κονσ τρουκτιβισμός δεν
γνώρισαν άνθηση παράλληλη
με την εξέλιξη του φαινομέ
νου στις υπόλοιπες χώρες.
Η έκθεση στη Fulda είναι
μια εναλλακτική πρόταση
μπροστά στον εξπρεσιονισμό
και τις εκφράσεις που κινού
νται στο χώρο του μεταμοντερνισμού και κυριαρχούν σή
μερα στις ευρωπαϊκές γκαλε
ρί.

Elzbieta Koscielak•

• Να και μια πρωτότυπη έκθεση
στην αρχή μιας καινούργιας
περιόδου. Οργανώνεται από την
Εθνική Πινακοθήκη και το
Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου,
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
Εξωτερικών Σχέσεων της
Στουτγκάρδης και θέμά της είναι
η-γερμανική αρχιτεκτονική
Τμήμα της *κθ«σης- στο κέντρο, μια από τις ·ΑΑη»ικ*ς συμμετοχές: Τρία τρίπτυχα
της Ό πυ Ζοΰνη.

Η διανοητική τάση στην τέ
χνη δεν είναι μόνο στυλ ή κα
νόνας ο οποίος οργανώνει τη
μορφή του καλλιτεχνικού α
ντικειμένου. Θα έλεγα ότι η
διανοητική τέχνη είναι αποτέ
λεσμα μιας άποψης του καλλι
τέχνη για τα πιο βασικά προ
βλήματα τής τέχνης: για τη
δημιουργική διαδικασία, την
εσωτερική δομή του έργου
τέχνης, τη θέση και τη λει
τουργία του στην ατομική και
κοινωνική ζωή του ανθρώπου.

έργα για τα οποία η σχέση με
το κοινωνικό περιβάλλον έχει
βασική σημασία (ωφελισμός)
και έργα τα οποία ανήκουν
στον αποκλειστικά αυτόνομο
χώρο της τέχνης. Την κονστρουκτιβιστική τέχνη δεν
πρέπει να την ταυτίζουμε με
την εφαρμοσμένη τέχνη, που
χρησιμοποιεί μερικές κατα
σκευαστικές και αισθητικές
λύσεις του κονστρουκτιβι
σμού και της σχολής Ba
uhaus. Ο σύγχρονος κον

φωτογραφία σε σχέση με την
πολεοδομική ανάπτυξη στα
χρόνια 1850-1914. Διάρκεια ως

τις 2 Οκτωβρίου, είσοδος από
Βασ. Κωνσταντίνου 50.

• Αντιστάθμισμα στο κιτς των
Ολυμπιακών αγώνων της Σεούλ,
όπως το εισπράξαμε και στη
χώρα μας στην τελετή αφής της
φλόγας (βλ. προηγούμενο τεύχος
του ΑΝΤΙ) αποτελούν οι
πολιτιστικές εκδηλώσεις που
διοργανώνουν οι Κορεάτες.
Στις εκδηλώσεις αυτές έχουν
προσκληθεί και θα παρευρεθούν
από ελληνικής πλευράς οι
ζωγράφοι Ν. Κεσανλής, Παύλος,
Κ. Ξενάκης, Χριστοφόρου και οι
39

γλυπτές Θόδωρος, Καραχάλιος
και Τακης. Εςάλλου 30
καλλιτέχνες από ισάριθμες
χώρες, στο πλαίσιο δύο Διεθνών
Συμποσίων Υπαίθριας Γλυπτικής,
δημιούργησαν από ένα έργο
γλυπτικής μεγάλων διαστάσεων
στο χώρο του ολυμπιακού
πάρκου (θα εγκαινιαστούν αύριο).
Ελληνική συμμετοχή, αυτή της
ζωγράφου -γλύπτριας Διοχάντης,
που κατασκεύασε το έργο
«Σεούλ -XXIV Ολυμπιάδα», ένα
γλυπτό ύψους 12 μέτρων, μήκους
32 μ. και πλάτος 16 μ. με τρία
υλικά: μαύρες πέιρες της λάβας,
γρανίτη, τσιμέντο. Η δημιουργός
δηλώνει ότι το έργο της απηχεί
την αρχαία ολυμπιακή ιδέα.

Η «Ηλεκτρα»
του Ευριπίδη
από το Θεσσαλικό
Θέατρο
Στη Λάρισα, το Θεσσαλικό
Θέατρο, χρόνια τώρα, τεκμη
ριώνει συνειδητό μια στάση
ζωής αντίθετη στην αλλο
τρίωση και στην άρνηση της
πνευματικότητας —και φαίνε
ται πως σιγά σιγά η δουλειά
του αφορά όλο και περισσότε
ρο κόσμο, σ’ ένα περιβάλλον
που απεχθάνεται την τέχνη
και την καλλιτεχνική δημιουρ
γία. Διαπίστωση που επιβε
βαιώθηκε και με την αποδοχή
της Ηλέκτρας του Ευριπίδη,
όπως την παρουσίασε φέτος
το καλοκαίρι το Θεσσαλικό
Θέατρο, στη Λάρισα, στη θεσσαλική ενδοχώρα, αλλά και
στην παράστασή της στην Α
θήνα.
Επρόκειτο για μια επιτυχία
που οφείλεται κατ’ εξοχήν
στους συντελεστές της παρά
στασης: τον σκηνοθέτη και
χορογράφο Κώστα Τσιάνο·
τον σκηνογράφο κι ενδυματολόγο Γιώργο Ζιάκα- τον Νίκο
Ξυδάκη, που έγραψε τη μου
σική για την «Ηλέκτρα». Ερ
γάστηκαν με μιαν άλλη αντί
ληψη, καινούργια, για τούτο
το δράμα. Μας το έκαναν δικό
μας. Σαφέστερα: Χορικά και
πάθη των ηρώων του δράμα
τος ζουν, εντός μας, κοιμώμενα —εκεί, όπου έχουν εγγρά
φει οι μνήμες της παράδοσής
μας. Κι ετούτη η σκηνοθετική
αντίληψη τα αφύπνισε, φέρνοντάς τα στην επιφάνεια α
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πό τα βάθη της ανθρώπινής
μας ουσίας.
Η μετάφραση είναι του
Χρήστου Σαμουηλίδη. Σε δε
καπεντασύλλαβο. Ρυθμοί της
γλώσσας, φίλιοι.
Ο χορός. Εδώ του αποδόθηκεν η πανάρχαια τιμή. Έ γ ι
νε πρωταρχικό, καίριο, αναγ
καίο στοιχείο της παράστα
σης. Και οι γυναίκες που τον
συγκροτούσαν, εξέφ ραζαν
γνώμες, συναισθήματα - τρα
γουδιστά. Το μεγαλύτερο μέ
ρος των χορικών λεγόταν
τραγουδιστά. Όπως άρμοζε.
Και η μουσική που συνόδευε,
αναδείκνυε αυτόν το λόγο.
Μουσική λιτή· φθόγγοι που α
ναγνωρίζαμε.
Οι γυναίκες του χορού,
συντρόφισσες της Ηλέκτρας,
—πάνω σε άγριο βουνό, έρη
μο τόπο, με βράχια και όρθιες
ανηφόρες— ήταν μέρος αυ
τού του σύμπαντος· σαν να
τις βλάστησεν η γη καθώς τα
δέντρα κι έτσι, τα βήματά
τους, οι χειρονομίες τους, οι ί
διες οι φιγούρες τους είχαν
την αδρότητα, την ειλικρί
νεια, το απέριττο των φυσι
κών δημιουργημάτων. Κι ό
πως χόρευαν, κι όπως κάθον
ταν ή έμπαιναν στην ορχή-1
στρα βρίσκονταν σε εναρμό
νιση απόλυτη μ’ εκείνο που ε
ξέφραζε λόγος ή τραγούδι.
Αίσθηση ιεροπραξίας. Τα βή
ματα έπαιρναν μιαν άλλη διά
σταση όπως και οι χειρονο
μίες. Πέρα από τα ορατά είναι
και άλλες πραγματικότητες
που δε συλλαμβάνονται με
τις αισθήσεις.
Ο χορός συμμετείχε στην
τρικυμία των αντίρροπων πα
θών της Ηλέκτρας. Μανία εκ
δίκησης και μεγαλοψυχία, μί
σος και αγάπη, θλίψη και χα
ρά, προσδοκία και εγκατάλει
ψη, γιορταστική έξαρση και
συντριμμός γυρεύαν και εί
χαν από το χορό την εκφρα
στική τους αντιστοιχία. Κι άλ
λοτε ήταν συμπύκνωση σο
φίας κι εμπειριών των απλών
ανθρώπων: «Γιατί μου έχεις
τώρα / φρόνιμες σκέψεις και
καλές που πρώτα δεν τις ε ί
χ ε ς ». Ή : «Όποιος να χα ίρε
ται μπορεί και δεν τον αποκά
μουν / κακοτυχιές και βάσα
να, ευτυχισμένος είν α ι».
Θυμηθείτε τις γυναίκες σε
μικρά χωριά της Θεσσαλίας ή
της Ηπείρου που, καθισμένες
στις εξώπορτες, κρίνουν πρό
σωπα τα οποία απώλεσαν το
μέτρο των πράξεών τους· και
συνάμα, συμπάσχουν. Θυμη
θείτε κορμοστασιές, βήματα
χορευτών σε μεγάλες γιορ
τές, όπως το Δεκαπενταύγουστο, μετά τη λειτουργία. Οι
χορευτές σχηματίζουν δυο
και τρεις κύκλους. Χορεύουν

Η Λυδία Κονιόρδου και ο χορός: από την παράσταση της «Ηλέκτρας» του Ευριπίδη
όπως ανέβηκε από το Θεσσαλικό Θέατρο.

άντρες και γυναίκες τραγου
δώντας οι ίδιοι. Επικεφαλής,
οι πιο σεβάσμιοι· τιμώμενοι
για έργα καλά και ήθος.
Οι φορεσιές του χορού
— ευφ άντασ τα κοσμήματα.
Εμπνευσμένες από την κα
ραγκούνικη στολή. Αυστηρή,
δωρική γραμμή. Εδώ, στον ε
πίπεδο κάμπο όπου αλωνί
ζουν θύελλες ή καυτοί αγέρηδες· στα βουνά με τους μυτε
ρούς βράχους ταιριάζει αυτή
η —σχεδόν— αρχαϊκή απλό
τητα.
Την Ηλέκτρα την υποδύθη
κε η Λυδία Κονιόρδου. Έ νιω 
θες πως μέσα απ’ τις αρτη
ρίες της έφτανε ο λόγος στο
στόμα της και τον άρθρωνε.
Μες απ’ τα σπλάχνα της πέρ
ναγε πρώτα η ποίηση αυτή.
«Αισθανθήκατε τη σκέψη;»
λέει κάπου ο Ντοστογιέφσκι.
Εκρηκτική ύλη ήταν ολόκλη
ρη. Οι συγκρούσεις, εντός
της, δονούσαν το σώμα της·
σώμα και τραγικός λόγος κά
ναν μια ενότητα —βήματα και
χειρονομίες γεω μετρούσαν
το αβάσταχτο πάθος της.
Στιγμές, αυτό το σώμα, ανα
καλούσε μνήμες έκστασης ιε
ρής, προετοιμασίας έργων μη
καταληπτών, μη περιγραπτών. Το σώμα αυτό μας γύρι
ζε σε καιρούς πολύ μακρυνούς, τότε που τελετουργίες
και καθημερινή ανάγκη ήταν
συνδεδεμένα. Να κατανοή
σεις και να κατακτήσεις τη
γλώσσα του σώματος είναι
τόσο επίμοχθο και επίπονο, ό
σο και η κατοχή των εκφρα
στικών μέσων του λόγου. Η Λ.
Κ. πλησίασε εκείνες τις περιο
χές της εσωτερικής περιδίνη
σης που μετέδωσε στους θεαϊέ ς τους κραδασμούς της.
Η Λ. Κ. αποδείκνυε κάθε
στιγμή, ότι μπορούσε να πε
ράσει από τη μια οριακή σύγ
κρουση σε άλλη με φυσικότη
τα.

Ο Γιάννης Θωμάς, ως γεωρ
γός και άντρας της Ηλέκτρας,
είχε αρκετή πειστικότητα. Κατάφερε, ώστε ο λόγος του και
οι κινήσεις του να ’ναι, σχε
δόν, απλά κι ανεπιτήδευτα.
Κι ο Ορέστης. Τον παρεστησεν ο Κώστας Μπάσης. Τον
καταξέσκιζαν πάθια ξαγριεμένα. Διωγμένος από το πα
τρικό παλάτι περιφέρεται σε
ξένη γη. Ο σφετεριστής των
αγαθών του είναι και φονιάς
του πατέρα του και σύζυγος
της μάνας του. Συνεργός σ’
αυτά, και η μάνα του. Και το
μοναδικό του στήριγμα, η α·
δελφή του, η Ηλέκτρα, χαμένη. Κι έπειτα, η απόφασή του
να σκοτώσει το δολοφόνο του
πατέρα του. Και, τέλος, το πιο
φοβερό, το ανήκουστο και ανοσιουργό —να σφάξει τη μητέρα του. Τέτοιο φορτίο συγ
κρούσεων για να το σηκώσεις
και να το εκφράσεις είναι από
τα κατορθώματα της υποκρι
τικής. Ο Γ. Μ. μόχθησε έντι
μα. Κι ο μόχθος του ήταν έκδηλος.
Η διαρκής σιωπή του Πυλάδη —φίλου του Ορέστη— ήταν μορφή υποκριτικής δοκιμασίας από τις δυσκολότερες. Σώμα κι έκφραση προσώπου που έπρεπε να «δρουν»,
χωρίς λόγο. Το ρόλο αυτό τον
έπαιξε ο Βασίλης Σπυρόπουλος.
Έ τσ ι εταίριαζε να περπατά, και να μιλά με τέτοιους τό·
νους, και να βαστά το σώμα
του σε τέτοιες στάσεις ένας
αλλοτινάς παιδαγωγός μα,
τώρα, ένας γέρο-βοσκός. 0
Βασίλης Κολοβός έζησεν, εντός του, τη μορφή που υποδύ
θηκε.
Η Κλυταιμνήστρα που, κι
αυτή, σπαράζεται απ’ το δικό
της σαράκι, τις κατάρες της,
τον τρόμο, τη χαρά τη βέβη
λη, αποδόθηκε από την Κλημεντία Πιερράκου μ’ εκείνη
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την τραγικότητα, που σου ξυI πνά τη λύπη για το πεπρωμέ
νο της. Και ο παλμός της φωνής της —κλίμακες υπερο
ψίας, θυμού, φόβου, υποτα
γής, τρυφερότητας, ικεσίας,
ως τον όλολυγμό του τέλους.
Κλίμακες επιβλητικές.
0 Βασίλης Βασιλάκης, ως
αγγελιοφόρος, περιγράφει τη
φρίκη της σφαγής του Αίγισθου, έξοχα. Δε φέρνει ανα
τριχίλα η περιγραφή- είναι ε
πινίκιος χορός, παραφορά χαράς, αναστεναγμός λ ευ τε
ριάς, σαρκασμός για τον τύ
ραννο, την εξουσία. Η ιδέα
αυτή του σκηνοθέτη να αμ
βλύνει το αίσθημα της φρίκης
με τόνους χαρμόσυνους και
« πατήματα χορευτικά ήταν το
πρεπούμενο.
Και, τέλος, ο Δημήτρης Οι
κονόμου απέδωσε την οπτα
σία του Κάστορα με ευαισθη" σία. Το πλάσμα αυτό το μη υ
ποστατόν ίσως απαιτούσε ή
χους φωνής που να ζυγιάζον
ται ανάμεσα στο είναι και στο
' μη είναι.
■· Αυτά που ένιωσα, είπα να
τα εκφράσω και για τον ποιη0( τή. Ένας θεατής ήμουν και
- τίποτ’ άλλο. Να τα γράψω, εί;;· πα, και για κείνον, ώστε να
’χει και άλλες εικόνες της πό
λης μου και όχι μονάχα εκεί
νες της μέθης από αλαλητά,
σαμπάνια, μπάντες, πύρινα
φράγματα, δαυλιά αναμμένα,
. αναποδογυρισμένα αυτοκίνη, τα, λόγους ευλογητικούς και
... λόγους παροτρυντικούς των
'πολιτικών .
(ou
Βασιλική Παπαγιάννη
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c ΕΡΤ και θέατρο
Αφορμή γι’ αυτό το σχόλιο,
στάθηκε ο ερχομός του Εθνι
κού Θεάτρου της Μεγάλης
Βρετανίας, στην Επίδαυρο,
θα ήταν ευχής έργο να βρι
σκόταν εκεί, το συνεργείο της
ΕΡΤ. Με αφορμή την επιθυμία
να δούμε τις τρεις παραστάο σεις του Εθνικού Θεάτρου
ιι? της Μεγάλης Βρετανίας, το
# <ειμώνα, στην ΕΡΤ, θα διατυ
πώσουμε μερικές «απορίες»
οί και προτάσεις, στη διοίκηση
της ΕΡΤ και ειδικότερα στο
αιρ τμήμα θεάτρου.
nil·1 Ας ξεκινήσουμε από το κα^•λοκαίρι αυτό. Βλέπουμε θέαjoiîurpo; Αν αυτό πιστεύει η διοί
κηση, μάλλον απατάται. Γιατί
5εν λέγεται προγραμματι1;. σμός θεάτρου, αυτό που βλέ\ τουμε τούτο το καλοκαίρι. Εταναλήψεις, ασπρόμαυρων
συνήθως, παραγωγών που ί. :σως να έγιναν μερικές και
: πριν το ’81... Εδώ, εύλογα
“ 'μπορεί να αναρωτηθεί κά| Γ ποιος, εάν αυτή είναι η πρότα- ,

✓

ση της ελληνικής τηλεόρασης
για το θέατρο; Τι εξήγηση να
δώσει κανείς... Να θεωρήσει
πως οι ειδικοί σύμβουλοι επί
των θεατρικών έπεισαν τη
διοίκηση της ΕΡΤ, πως το θέα
τρο το καλοκαίρι στην ελληνι
κή τηλεόραση «κουράζει»,
δεν «αρέσει» στους Έ λληνες
ή νομίζουν πως «χορτασμένοι» από το χειμώνα, το καλο
καίρι δεν βλέπουν ή καλύτε
ρα δεν θέλουν να δουν θέα
τρο;
Λες και το χειμώνα που πέ
ρασε είδαμε θέατρο... Εκτός
από τις πολύ καλές παραγω
γές του BBC, η ελληνική θεα
τρική παραγωγή ήταν φτωχή
έως ανύπαρκτη —αν και τις
περισσότερες φορές έλειπε,
για χάρη των «Ανοιχτών Χαρ
τιών»... Και η αλλαγή αυτή συ
νήθως γινόταν ξαφνικά... Διερωτάται κανείς, γιατί ετούτη
η άνιση μεταχείριση...
Τι προτείνουμε; Πολύ καλή
η ιδέα της παρουσίασης των
θεατρικών παραγωγών του
BBC. Γιατί δεν κάνει κάτι ανά
λογο και η ΕΡΤ; Ας αρχίσει
γράφοντας όλες τις παραστά
σεις του Εθνικού Θεάτρου.
Και όχι μόνο αυτές. Σε συνεν
νόηση με το υπουργείο Πολι
τισμού να γράφονται, και πα
ραστάσεις του ελεύθερου θε
άτρου. Θα μπορούσαμε να
δούμε για παράδειγμα, τις πα
ραγωγές που έκαναν ο θεα
τρικός οργανισμός «Εποχή»
με σκηνοθέτη τον Β. Παπαβασιλείου, τις παραστάσεις που
ανέβηκαν από τη «Σκηνή» με
σκηνοθέτη τον Λ. Βογιατζή
— και όχι μόνο αυτές. Υπάρ
χουν οι παραστάσεις του Αμ
φιθεάτρου του Σ. Ευαγγελάτου, οι παραστάσεις του Θεά
τρου Τέχνης, οι παραγωγές
των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ...
• Το κόστος αυτών των παρα
γωγών; Σίγουρα είναι μικρό
τερο μια και τα έργα είναι ήδη
έτοιμα. Το κέρδος της ΕΡΤ αλ
λά και των τηλεθεατών, είναι
πως μπορούν να δουν επιτυ
χημένες παραστάσεις, που
δεν είδαν ή που ίσως θέλουν
να ξαναδούν...
Μάνικα Βέργη
• Επιστολή προς το δήμαρχο
και το δημοτικό συμβούλιο του
Δήμου της Αθήνας έστειλαν 33
πολίτες, καλλιτέχνες και
δημοσιογράφοι, με την οποία
ζητούν να τοποθετηθεί το
άγαλμα της Μαρίκας Κοτοπούλη,
που έχει φιλοτεχνήσει ο γλύπτης
Λαμέρας, απέναντι από το
θέατρο «Ρεξ», όπου έπαιζε ως το
•τέλος της ζωής της. Το έργο είχε
προσφερθεί στο Δήμο από την
Έλλη Λαμπέτη και την Ολυμπία
Παπαδούκα —μαθήτριες της
Κοτοπούλη— και σήμερα
βρίσκεται στην είσοδο του
Θεατρικού Μουσείου.

Τα Μπολσόι
στο Ηρώδειο
Οι παραστάσεις των Μπολσόι
στην Αθήνα άρχισαν κλασικά
με το μπαλέτο του Λαβρόφσκυ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα»
και έκλεισαν κλασικά ομοίως,
με τον «Σπάρτακο» σε μουσι
κή Χατσατουριάν. Τα ενδιάμε
σα κενά «παραγέμισαν» σύν
τομα αποσπάσματα από τη
«Λίμνη των Κύκνων» (που
προστέθηκε την τελευταία
στιγμή στο πρόγραμμα), την
«Ωραία Κοιμωμένη» ή το
«βαλς» του Σοπέν. Με μόνη ε
ξαίρεση τον «Χρυσό Αιώνα»
σε μουσική Σοστακόβιτς και
χορογραφία Γ'ιούρι Γκριγκόροβιτς, το «πληθωρικό» πρό
γραμμα της 27ης και 28ης Αυγούστου μάλλον ταπείνωνε

μας επιτραπεί η έκφραση, «ιντερμέδια»!
Η διαχρονικότητα του θέ
ματος της πάλης μεταξύ α
στών και εργατών των χαρα
κτήρων των δύο τάξεων σε
συνδυασμό με την επιτυχημέ
νη σύζευξη της μιμικής και
της χορευτικής τέχνης στον
«Χρυσό αιώνα» πράγματι εν
τυπώσιασαν και προέτρεψαν
μάλιστα έναν θεατή να ανα
φωνήσει: «Μπράβο στην πε
ρεστρόικα».
Η επανάληψη αντίθετα κοι
νών τόπων στα «ποτ πουρί»
αν και πρόδηλα ενοχλητική,
δεν φάνηκε, πάντως, ικανή να
πτοήσει το θριαμβικό φρόνη
μα απ’ το οποίο διακατεχόταν
μέρος του κοινού θαμπωμένο
από το όνομα Μπολσόι και ι
κανοποιημένο, κατά τη λογι
κή του «δώστε στο λαό θεά
ματα», αποθέωσε με το χειρο
κρότημά του τα «αστέρια»,
φυσικά, του συγκροτήματος,
ανεξάρτητα από το αν διέκοπτε στη μέση το «Pas de
deux».
Αν μη τι άλλο, πάντως, τα α
στέρια του Μπολσόι έδωσαν
στους... ετερόφωτους σταρ
της ελληνικής κοινωνίας την
ευκαιρία να λάμψουν για δύο
τουλάχιστον βραδιές.
Λήδα Καζαντζάκη

«Ο Χρυσούς αιών» του Ντιμίτρι Σοστακόβιτς σε χορογραφία Γιούρι Γκριγκόροβιτς,
από τα Μπολσόι.

τον απροκατάληπτο θεατή.
Διότι στην πλειοψηφία τους
οι παραστάσεις αποτελούσαν
απλά μια επίδειξη της τέλειας
χορευτικής τεχνικής των πρί
μων χορευτών του Μπολσόι.
Όσο ζωντανή ήταν η πα
ρουσίαση του «Χρυσού αιώ
να», τόσο περιγραφικά στάθη
καν πλάι του τα υπόλοιπα, ας

• Ώ ς τις 18-9, στη Θεσσαλονίκη,
θα διεξάγεται το 2ο φεστιβάλ
λαϊκής παράδοσης - χορού που
θα δώσει τη δυνατότητα σε
λαϊκά χορευτικά συγκροτήματα
απ' όλη την Ελλάδα να
παρουσιάσουν τους χορούς του
τόπου τους. Κάθε βράδυ, λοιπόν
στο πάρκο του Λευκού Πύργου ο
χορός καλά θα κρατεί για τους
Βορειοελλαδίτες.
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Της προστασίας
Όποιος περπατήσει σήμερα
στο κέντρο της Αθήνας είναι
αδύνατο να μην πέσει πάνω
σε κάποιο κτίριο «αναπαλαιωμένο». Αργά αλλά σταθερά, οι
μηχανισμοί της προστασίας
δουλεύουν και τα αποτελέ
σματα διακρίνονται παντού:
φρέσκες φάτσες του κουτιού
με ζωντανά χρώματα —χάρ
μα οφθαλμών— εκεί που
προηγούμενα έπεφταν οι σο
βάδες και οι γείτονες πετούσαν ψόφιες γάτες.
Βέβαια, παντού υπάρχουν
προβλήματα. Τα υλικά σήμε
ρα δεν είναι «ακριβώς» τα ί
δια. Τα πλαστικά χρώματα
δεν έχουν τη διαφάνεια των
παλιών χρωμάτων στις οικο
δομές του περασμένου αιώ
να. Οι «αρχικές» αποχρώσεις
παραμένουν ένα μυστήριο και
τα νέα χρώματα συχνά είναι
μια επώδυνη έκπληξη. Πόσες
φορές δε διερωτηθήκαμε «Μα
είναι δυνατόν να ήταν έτσι
ποτέ;» και αυτό όχι μόνο
μπροστά στο τόσο αμφιλεγό
μενο «ροζ κτίριο» (τι ευφημι
σμός!). Αρκεί να θυμηθούμε
πως πριν μερικά χρόνια βά
φονταν τα πάντα (ως και οι
ορθομαρμαρώσεις) με ώχρα
ενώ τώρα τα πάντα με ροζ
—σίγουρα κάτι περίεργο συμ
βαίνει εκεί.
Αλλά η απόχρωση είναι
μάλλον επουσιώδες θέμα. Να
φέρω ένα παράδειγμα: το γω
νιακό «νεοκλασικό» (σήμερα
όλα είναι νεοκλασικά σε αυτό
τον κόσμο) στη Σταδίου - Αιό
λου αναπαλαιώθηκε πριν λίγα
χρόνια. Ό τα ν το πρωτόδα,
χάρηκα. Να ένα χαριτωμένο
τριανταφυλλί κτίριο εκεί που
ήταν ένα σχεδόν ερείπιο!
Μπράβο τους, είπα_μέσα μου,
καλή προσπάθεια. Ξαναπέρασα ίσως μετά ένα χρόνο. Το
χρώμα μου φάνηκε κάπως...
σπασμένο. Πριν λίγους μήνες
που το ξαναπρόσεξα, αποφά
σισα πως το χρώμα είχε γίνει
ένα βρώμικο καφεδί, σα να εί
χε πέσει πάνω του στάχτη.
Μετά προσπάθησα να μαντέ
ψω προς τα πού θα το γύριζε
μετά το φετεινό καλοκαίρι.
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Οπότε, οδηγούμενος από
σκέψη σε σκέψη, απόρησα.
Προς τι όλος αυτός ο εξωραϊσμός; Τι νόημα έχει η αναπα
λαίωση του γωνιακού Στα
δίου - Αιόλου όταν καλά - κα
λά δε βλέπεις 50 μέτρα μπρο
στά σου στα Χαυτεία από τη
μόλυνση; Εκεί είχα μια όχι και
πολύ σπουδαία απάντηση: «Ο
καθένας ό,τι μπορεί. Οι αρχι
τέκτονες θέλουν και μπορούν
να αναπαλαιώσουν —τα υπό
λοιπα ας τα φροντίσουν άλ
λοι». Μετά μου ήρθε μια πιο
πρακτική ιδέα: αν τελικά είναι
μοιραίο οι αρχιτέκτονες να αναπαλαιώνουν. βρέξει - χιονίσει, τότε γιατί να μη διαλέ
γουν εξαρχής χρώματα που
να μη δείχνουν πάνω τους τη
βρωμιά, όπως π.χ. κάνουμε με
τα αυτοκίνητα; Ειδικές λερω
μένες αποχρώσεις για κέντρα
μολυσμένων πόλεων, ώστε να
μειωθεί στο ελάχιστο η συν
τήρησή τους —δεν μπορεί,
κάποια εταιρία θα το έχει κιό
λας σκαρώσει. Σκεφθείτε μό
νο την οικονομία στον προϋ
πολογισμό του ΥΠΠΟ και του
ΥΠΕΧΩΔΕ, σκεφθείτε πόσο θα
συμβάλει στην ομοιογένεια
της πόλης!
Δ. Φιλιππίδης

Φράνσις Φορντ
Κόττπολα:
Κινηματογράφος,
λιμουζίνες
κι όνειρα
Μπορεί βέβαια, ο Φράνσις
Φορντ Κόππολα, να δηλώνει
όπου σταθεί κι όπου βρεθεί ό
τι επιθυμεί να ξεκουραστεί κι
ότι δεν του κάνει πια πολύ κέ
φι να καταπιάνεται με τη σκη
νοθεσία (έτσι, τουλάχιστον,
είπε στους Έ λληνες δημοσιο
γράφους, στη συνέντευξη Τύ
που που έδωσε κατά τη διάρ
κεια της πρόσφατης, σύντο
μης επίσκεψής του στη χώρα
μας), όσο όμως σκηνοθετεί
δεν μοιάζει να επαναπαύεται
σε μια ρουτίνα της διεκπε
ραίωσης. Μολονότι λοιπόν
δεν επανέλαβε το σκηνοθετι-

κό ρίσκο του Αταίριαστου, η
επιδεξιότητα του δημιουργού
που ελέγχει απόλυτα.τα μέσα
του δεν κρύβεται (θυμηθείτε
την περσινή δουλειά του, Πέ
τρινοι Κήποι).
Η επίσκεψή του στην Ελλά
δα (μαζί με τον διευθυντή φω-

πενδύει το προσωπικό του ό
ραμα, για μια ακόμη φορά, σε
διόλου εφήμερες εικόνες: το
πάθος του για τη δημιουργία,
την ανάγκη του για την ανα
κάλυψη και την ανάδειξη του
καινούργιου, τίμημα της κα
τάρρευσης των οραμάτων.

Αριστερα, ο Φ. Φ. Κόππολα, δεξιά ο Τζ. Μπρίτζες που υποδυετοι τον κινημστογραφικό Τάκερ.

τογραφίας Βιττόριο Στοράρο,
συνεργάτη του στο Αποκάλυ
ψη τώρα και στο One from the
Heart και το διευθυντή παρα
γωγής Ντην Ταβουλάρις) για
ανίχνευση χώρων, προκειμένου να γυρίσει τη Ζωή μ ε τη
Ζωή ένα μέρος του τρίπτυχου
φιλμ, δεν σήμαινε μια προϋπάρχουσα περίοδο απραξίας.
Αντίθετα, το τελευταίο διά
στημα γύρισε μια ακόμα ται
νία, Τάκερ: Ο άνδρας και τ' ό
νειρό του (Tucker: The man
and his dream) που θα προ
βληθεί πολύ σύντομα, μέσα
στο χειμώνα, και στην Ελλά
δα.
Η ταινία στηρίζεται στην ι
στορία του Πρέστον Τάκερ,
λάτρη των αυτοκινήτων και
πρωτοπόρου κατασκευαστή
μιας ονειρώδους λιμουζίνας,
το 1947 —«Το αυτοκίνητο του
αύριο, σήμερα!», έτσι τη δια
φήμιζε και, απόδειξη της θαυ
μαστής κατασκευής του ήταν
το γεγονός ότι κατασκευά
στηκαν μόλις 51 αυτοκίνητα
αυτού του τύπου.
Ο Κόππολα καταγράφει την
ιστορία του Τάκερ κατά τη
διαδικασία κατασκευής του
θαυμαστού αμαξιού του. Δεν
καταγράφει, ωστόσο, τη δια
δικασία κατά την οποία ένας
άνθρωπος που ονειρεύεται να
γίνει εκατομμυριούχος, χτίζει
μεθοδικά την αυτοκρατορία
του. Αντίθετα, δείχνει έναν
άνθρωπο παθιασμένο που χ τί
ζει όνειρα...
Οι Αμερικανοί κριτικοί για
μια ακόμη φορά μιλούν επιδοκιμαστικά για δουλειά του
Κόππολα. Θεωρούν ότι δεν
πρόκειται για μια τυπική ιστο
ρία μυθοπλασίας, αλλά ότι ο
πληθωρικός σκηνοθέτης ε

Στο τελικό αποτέλεσμα,
πάντως, φαίνεται να έχει συμβάλει σημαντικά ο πρωταγω
νισ τής της ταινίας Τζεφ ■
Μπρίτζες, στο ρόλο του Τά
κερ. Ο Μπρίτζες, 38 χρόνων
σήμερα, αντικατέστησε τον ι
Τζακ Νίκολσον στο καστ(οτε-1
λευταίος είχε αποφασιστεί να ;
υποδυθεί τον Τάκερ το 1977,
όταν σχεδίαζε, αρχικά, να γυ
ρίσει το φιλμ ο Κόππολα). Ηε
πιβολή του στο ρόλο άφησε |
άναυδο το γιο του Τάκερ,;
Τζων, ο οποίος λέει: «Του „
μοιάζει σ' όλα: στους τρό·'
πους, στην εμφάνιση. 0 πατέ- ί
ρας μου ήταν πολύ θετικός, I
πάντα γνώριζε την επόμενη
κίνησή του. Ο Τζεφ τοναποδί-1
δει πιστά».
Παρ’ ότι, πάντως, ο Κόππο-;
λα δουλεύει πολύ με τουςχα- [
ρακτήρες των ηρώων του, α- j
ποδίδοντάς τους αδιαμφισβή
τητα πειστικούς, απ’ την άλλη ]
κύριο μέλημα της κινηματο
γραφικής του ματιάς δεν είναι «
η αληθοφάνεια. Πιο πολύ του ;
αρέσει να σκηνοθετεί ανθρώ- ·
πους οριακούς μέσα σε ρεαλι
στικούς χώρους. Των ορίων,
λοιπόν, είναι κι ο κινηματο
γραφικός Τάκερ, ένας ήρωας
ορκισμένος να πολεμήσει την
υπέρτερη δύναμη ενός κό
σμου συνηθισμένων ανθρώ
πων που θέλουν να καταστρέ
ψουν τ ’ όνειρό του. Αν νική
σει, καλά, αν όχι, πάλι καλά
—στο κάτω κάτω δεν ήταν
παρά ένα όνειρο.
Έ νας ήρωας που θα μπο
ρούσε να βγαίνει κατευθείαν
από ταινία του Φρανκ Κόπρα.
Ωστόσο, βγαίνει απ’ την καρ
διά του Φράνσις Φορντ Κόπ
πολα κι απηχεί τη δική του
ψυχοσύνθεση.
μ. Κ.

Τι άλλαξε απ’ το 1977
ώς το 1987
στην Τσεχοσλοβακία;
Ας αρχίσουμε ανορθόδοξα
—απαντώντας απ’ την αρχή
στην ερώτηση που θέτει ο τ ί
τλος. Η απάντηση άλλωστε
είναι προφανής: Το 1977 υ
πήρξε χρονιά μιας γενικής ε
πίθεσης κατά των πολιτικών
και ανθρώπινων δικαιωμάτων
ενώ το 1987 βρισκόμαστε ήδη
στο πρώτο έτος της γκλάσνο
στ. Ήδη έχει διαπιστωθεί μια

άμεση βελτίωση —«φιλελευ
θερισμός«, αποφαίνονται τα
δυτικά μέσα ενημέρωσης, μια
εικόνα που ιδιαίτερα ο Μι
χαήλ Γκορμπατσόφ επιμένει
να τονίζει και να βελτιώνει.
Διαφορά δέκα χρόνων έ
χουν και οι δύο εικόνες που
παρουσιάζουμε· είναι σελίδες
από δυο ημερολόγια τοίχου
που έχουν εκδοθεί στην Τσε
χοσλοβακία το 1977 και το
1988. Περιέχουν τις ίδιες ει
κόνες, καμωμένες από τον
Γιόζεφ Λάντα, (1887-1957) τον
εικ ο ν ο γ ρ ά φ ο του Καλού
στρατιώτη Σβέικ που έγραψε
ο Γιαροσλάβ Χάσεκ. Ο Λάντα
ήταν στη χώρα του ένας φημι
σμένος καλλιτέχνης, μοναδι
κά ικανός να συνδυάσει το
πνεύμα της Βοημίας και τους
χαρακτήρες του κόσμου του.
Η έκδοση του 1977 ήταν έ
να σπάνιο συλλεκτικό αντικεί
μενο. Η επανέκδοση του
1987, πάντως, δεν είχε να κά

νει με συλλεκτικές επιδιώ
ξεις. Ά λλη αιτία την υπαγό
ρευε. Η επέτειος των 100 χρό
νων από τη γέννηση του Γιόζεφ Λάντα —η οποία συμπεριλαμβανόταν, μάλιστα, στο
διεθνές πολιτιστικό ημερολό
γιο του έτους, έκδοση της
UNESCO. Η επανέκδοση, λοι
πόν, ικανοποιούσε μια προφα
νή πολιτική σκοπιμότητα.
Όμως δεν ευτύχησε ο τι
μώμενος δημιουργός. Ο Λάν
τα ανάμεσα στ’ άλλα θέματά
του, έβρισκε προσφιλές να
ζωγραφίζει χριστιανικές ανα
παραστάσεις, όπως μάλιστα
είχαν αποδοθεί στην ορθόδο
ξη αγιογραφία. Στον αστερι
σμό της γκλάσνοστ, πάντως,
οι υπεύθυνοι για την επανέκ
δοση του ημερολογίου απο
φάσισαν να αλλάξουν κάποια
στοιχεία των εικονιστικών
συνθέσεων και, μάλιστα, κάτι
τέτοιο θα πρέπει να το θεώρη
σαν πολύ εύκολο —στο κάτω

κάτω ο Λάντα είχε πεθάνει 30
χρόνια τώρα. Έτσι, οι άγιοι ή
οτιδήποτε θύμιζε θεό, λα
τρεία και θρησκευτικές τελε
τές εξοβελίσθηκαν από τη
νέα αυτή έκδοση. Στη θέση
τους άγνωστος ζωγράφος έ
φτιαξε (προσπαθώντας για
μια στυλιστική προσέγγιση
του πρωτότυπου) φρούτα, άν
θη και ζαρζαβατικά, που παρήγαγαν οι συνεταιρισμοί.
Μετατόπιση συμβόλων, θα
πείτε...
Την εποχή της κατεδάφι
σης του Στάλιν, της οξείας
κριτικής του σταλινικού φαι
νομένου, του ψόγου, ακόμα,
εναντίον και του Λένιν, είναι
παράλογο πώς ο Ζντάνοφ
περνάει στο απυρόβλητο και
ο ζντανοφισμός συνεχίζει να
είναι η κυρίαρχη πρακτική
των πολιτιστικών γραφείων
των ανατολικών κρατών. Ή
μήπως δεν είναι και τόσο πα
ράλογο;

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Αριστερά: το ψύλλο του ημερολογίου για τον Απρίλιο μετά τον «εξωραϊσμό». Ένα αυγό πήρε τη θέση του Αϊ-Γιώργη και σύννεφα «σκέπασαν» τις καμ
πάνες που αναγγέλλουν την Ανάσταση. Για του λόγου το ασφαλές ας γίνει η σύγκριση με την παλιά φωτογραφία.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Βιβλία που καλύπτουν τα ενδιαφέροντα
και τους προβληματισμούς του σύγχρονου πολίτη
• CHARLES KAHN:
Ο Αναξίμανδρος και οι απαρχές της ελληνικής κοσμολογίας
• ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΕΡΟΠΑΓΙΤΟΥ: Περί μυστικής θεολογίας

· G.S. KIRK:
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: Τα κοσμολογικά αποσπάσματα
· π ρ ο κ λ ο υ ΔΙΑΔΟΧΟΥ: Στοιχείω σις Θεολογική

• ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ:

• ΡΑΛΦ ΜΙΛΙΜΠΑΝΤ:

Για τον Γκράμσι. Μεταξύ Σαρτρ και Αλτουσέρ
Παρεμβάσεις

Το Κράτος στην καπιταλιστική κοινωνία
• ΤΣ. ΛΟΥΠΟΡΙΝΙ - Ε. ΜΠΑΛΙΜΠΑΡ - Α. ΤΟΖΕΛ:

Η κριτική της πολιτικής στον Μαρξ

• ΛΟΥΙ ΑΛΤΟΥΣΕΡ:

Στοιχεία αυτοκριτικής

· ΠΙΕΤΡΟ ΙΝΓΚΡΑΟ:
Η κρίση και ο τρίτος δρόμος

• Μ.Ζ. ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ:
«ΑΡΙΑΔΝΗ». Μια σπουδή στον ερωτικό Σεφέρη
• ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ:

«Εις την οδόν των Φιλελλήνων»
• ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΟΡΗΣ:

Ο γλωσσικός αφελληνισμός
Πέραν του μισοξενισμού και της υποτελείας

• ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓ ΛΟΥ:

«Ο έρωτας στα χιόνια» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάνπ
• ΔΑΝΙΗΛ I. ΙΑΚΩΒ:

Η αρχαιογνωσία του Οδυσσέα Ελύτη
• ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΣΙΡΚΑΣ - ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Επτά κείμενα για τον Καββαδία

• ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ:
θεσμοί, Ιδεολογία και Πολιτική στο Μεσοπόλεμο

• ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:

• Γ.Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ:

• ΜΗΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ:

Πολιτικό σύστημα και Πολιτική
• ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΙΝ ΜΑΡΤΕΝ:

Η Αδιαχώρητη Κοινωνία
Μια συνάντηση. Σεφέρης · Μακρυγιάννης
• ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ:

Λαμπράκηδες. Ιστορία μιας γενιάς
• ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ:
Το συμπόσιο για το ΕΣΥ
• ΑΛΚΗΣ ΡΑΦΤΗΣ:

Δημοκρατική διοίκηση επιχειρήσεων
• ΠΕΤΡΟΣ ΠΙΖΑΝΙΑΣ:

Συνηγορία της παραλογοτεχνίας
• ΜΑΡΙΚΑ ΤΟΥΝΤΑ:

Η δίκη του Φλωμπέρ
• ΑΛΚΗΣ ΡΑΦΤΗΣ:

Ο Κόσμος του ελληνικού χορού
• ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ:

Ο μαρξισμός της ιστορικής σοσιαλδημοκρατίας

Ο χορός στους Κουντουριώτες

• ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ:

Κυπριακό: «Στρατηγική» και Στρατηγική

• ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ:

• ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ:

Μεροληπτική κατάθεση

Λεπτομέρειες

• ΜΗΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ:

Φύλλα - φτερά

• ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ:

Το βιβλίο που εντόπισε και ανέλυσε ένα φαινόμενο:
το κιτς στη σύγχρονη Ελλάδα
Τα παλιά αθηναϊκά σπίτια

• ΑΛΚΗΣ ΡΑΦΤΗΣ:

Η εργασία στην ποίηση

• «ΚΑΤΙ ΤΟ ΩΡΑΙΟΝ»

• ΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ:

Ο Τρίτος Δρόμος
• ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ:

Τσιγγάνικη Ορχήστρα
• Α. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ:

Το ημερολόγιο του Ανδρέα
.

• ΜΙΛΤΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ: Ιστορία μιας γραμμής
Ένα ευρηματικό, παιδαγωγικό βιβλίο για παιδιά προσχολικής ηλικίας με ωραία σχέδια - αφετηρίες για την περιπέτεια της φαντασίας
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 131, ΑΘΗΝΑ 115 21, ΤΗΛ: 72.49.300
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ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΧΤΣΗΣ (1927-1988)
«Φύτεψα μια σφαίρα στη γλάστρα
ο θάνατος κάνει ωραία λουλούδια »
έ γ ρ α φ ε σ τ α 1954 ο Κ ώ σ τ α ς Ταχτσής κα ι, μ ο λ ο ν ό τ ι υ π ο σ τ ή ρ ιζ ε τ ε 
λ ευ τα ία ό τ ι ε κ ε ίν α τ α π ο ιή μ α τ α δ ε ν
τον ε κ φ ρ ά ζ ο υ ν π ια , η ζω ή τ ο υ ή τ α ν
μια π ο ρ εία ε π ικ ίν δ υ ν η , α κ ρ ιβ ώ ς γ ια 
τί ο θ ά ν α το ς ε λ λ ο χ ε ύ ε ι, ό τ α ν ο κ ο ι
νω νικός ά ν θ ρ ω π ο ς ζ ε ι π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο
για τη ν ε π ιθ υ μ ία τ ο υ , π α ρ ά μ έ σ α α π '
την κ α τά π ν ιξ ή τ η ς κ α ι τ η ν « π ρ ο σ α ρ 
μογή» το υ .
0 Κ ώ σ τα ς Τ α χ τ σ ή ς π ου β ρ έ θ η κ ε

σ κο τω μ ένο ς το βράδυ τη ς 27ης
π ρ ο ς 28 η Α υ γ ο ύ σ τ ο υ , σ το σ π ίτι το υ
σ το ν Κ ο λω νό , υ π ή ρ ξε έ ν α ς ε λ ε ύ θ ε 
ρ ο ς ά ν θ ρ ω π ο ς κ α ι έ ν α ς σ π ο υ δ α ίο ς
σ υ γ γ ρ α φ έ α ς — « Αν ο Ευριπίδης έ 

γραφε σήμερα, θα έγραφε ασφαλώς
σαν τον Ταχτσή: σε δραματική αφη
γηματική μορφή, ένα είδος θεάτρου
o ia n q u é ...» , έ γ ρ α φ ε σ τ η ν ε ισ α γ ω γ ή
τ η ς ν έ α ς α γ γ λ ικ ή ς μ ε τ ά φ ρ α σ η ς τ ο υ
« Τ ρ ίτο υ Σ τ ε φ α ν ιο ύ » (1985) ο μ ε λ ε τ η 
τ ή ς τ ο υ έ ρ γ ο υ το υ Γ ιά ν ν η ς Τ σ ιώ λ η ς .
Το ΑΝΤΙ, σ α ν έ ν α ν τ ε λ ε υ τ α ίο χ α ιρ ε τ ι

σ μό σ τ ο ν Κ ώ σ τα Τ α χ τσ ή , δ ίν ε ι το λογ ο σ ε σ υ ν ά δ ε λ φ ο υ ς κα ι φ ίλ ο υ ς το υ
σ υ γ γ ρ α φ έ α — σ το ν Α λ ε κ ο Φ α σ ιανό ,
σ τη Μ α ν τώ Α ρ α β α ν τ ιν ο υ , σ τη ν Κ α ιη
Τ σ ιτ σ έ λ η , σ το ν Ν ά ν ο Β α λ α ω ρ ιτ η —
γ ια να μ ιλ ή σ ο υ ν , όπ ω ς ε κ ε ίν ο ι ξ ε 
ρ ο υ ν κ α λ ά , γ ια το σ υ γ γ ρ α φ έ α κ α ι τα
β ιβ λ ία το υ , γ ια τ ο ν ά νθ ρ ω π ο κ α ι τ ις
ε π ιλ ο γ έ ς το υ . Γ ια έ ν α ν δ η μ ιο υ ρ γ ό
που η ζω ή το υ κ α ι τ ο έ ρ γ ο το υ σ υ ν 
τ α ιρ ιά ζ ο υ ν — κ ά τ ι π ου σ υ μ β α ίν ε ι με
τ ο υ ς σ η μ α ν τ ικ ο ύ ς δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ς —
χ ω ρ ίς ν α π ρ ο δ ίδ ε ι τ ο έ ν α τ ο ά λ λ ο .

ο ΦΙΛΟΣ
Πώς ο φίλος παρουσιάστηκε σαν
αστέρι φωτεινό την εποχή που όλα
ήταν μισοσβησμένα; Έτσι μια μέρα στο
καφέ Brazilian που μαζεύονταν οι
ποιητές γνώρισα τον Ταχτσή. Είχε
γράψει το «Καφενείο το Βυζάντιον»,
μια συλλογή ποιητική με χιούμορ και
νοσταλγία. Ο χαρακτήρας του
ορμητικός, θαρραλέος και αληθινός,
μου άρεσε. Καταλάβαινε αμέσως τα
αξιόλογα! Μια μέρα με αποχαιρέτησε,
ήλθε σπίτι μου με μία βέσπα που πίσω
ήταν η αδελφή του. Σφύραγε μανιωδώς
και βγήκα γρήγορα από το σπίτι μου,
το παλιό. Φεύγω μου λ έει για την
Αυστραλία! Έτσι απότομα. Κι εκεί
γεννήθηκε «Το Τρίτο Στεφάνι». Οταν
ξαναγύρισε κατέβαλε μεγάλη
προσπάθεια για την έκδοση. Σε μια
κοινωνία αρνητική και φοβισμένη, αυτό
το βιβλίο παρ’ όλο που υποδεικνύει τον
εαυτό μας και την πραγματική ζωή, με
μια γλώσσα τόσο καταληπτή και τόσο
τέλεια. Παρ’ όλα αυτά όμως,
αισθανθήκαμε το μύθο της
πραγματικότητας που όλοι λίγο πολύ
ζήσαμε. Εντούτοις έμ εινε ακατάληπτο.
Χρειάστηκαν χρόνια, να χάσουμε την
ομορφιά, να χάσουμε την ελευθερία
μας για να μπορέσουμε να
αισθανθούμε ακριβώς όσα μας
υπέδειξε.
Ευτυχώς για μας τους Έλληνες που
έχουμε «Το Τρίτο Στεφάνι».
Α. Φασιανός
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Σκίτσο του K. Ταχτσή που σχέδιασε ο Αλέκος Φασια
νός, πριν 15 χρόνια περίπου.
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ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΧΤΣΗΣ
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ
• Ο ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΧΤΣΗΣ γεννήθηκε στις
8 Οκτωβρίου 1927 στη Θεσσαλονίκη,
έζησε όμως τα παιδικά του χρόνια και
την εφηβεία στην Αθήνα —μια από
τις σκληρότερες περιόδους της ιστο
ρίας μας: δικτατορία Μεταξά, πόλε
μος, κατοχή, πείνα...
• Στα γράμματα πρωτοεμφανίζεται
ως ποιητής, με τρεις συλλογές τις ο
ποίες, αργότερα, έσπευσε να αποκηρύξει: «Ποιήματα» (1951), «Μικρά ποι
ήματα» (1952), «Περί ώραν δωδεκάτην» (1953). Έτσι η εμφάνισή του το
ποθετείται το 1954 με τη «Συμφωνία
του Μπραζίλιαν», ενώ δυο χρόνια με
τά εκδίδει την ποιητική συλλογή «Κα
φενείο το Βυζάντιο» (1956).
• Στο μεταξύ ταξιδεύει: Ευρώπη, Α
μερική, Αυστραλία. Κατά διαλείμμα
τα, βρίσκεται στην Ελλάδα. Σ’ ένα απ’
αυτά, το 1963, ένα χρόνο πριν την ορι
στική επιστροφή τον εκδίδει το «Γριτο στεφάνι», με δικά του έξοδα (πού
λησε το σπίτι του στην Πλάκα) σε
3.500 αντίτυπα. Η πρώτη του έκδοση
θα εξαντληθεί σε διάστημα 7 χρόνων.
Το βιβλίο επανεκδίδεται δεύτερη φο
ρά το 1970 από τις εκδόσεις «Ερμής».
• Το διάστημα 1964-67, είναι μέλος
της συντακτικής επιτροπής του πε
ριοδικού «/7άλ<», μαζί με το Νάνο Βαλαωρίτη, τη Μαντώ Αραβαντινού, τον
Γιώργο Μακρή. Ευαίσθητος πολιτικά
υπογράφει το πρώτο μανιφέστο ενάν
τια στη δικτατορία των συνταγματαρ
χών, τη γνωστή «Δήλωση των 18»
(1969).
• Από το 1972 κάνει αισθητή την
χρονικά αραιή παρουσία του στα
γράμματα. Εκδίδει τα διηγήματα «Τα
Ρέστα» (1η έκδοση Ερμής 1972) και «Η
γιαγιά μου η Αθήνα» (1979). Μετα
φράζει τέσσερις κωμωδίες του Αρι
στοφάνη: «Λυσιστράτη», (1η έκδοση
«Πολύπλανο» 1977), «Βάτραχοι», «Εκκλησιάζουσες» (μαζί με τη «Λυσιστράτη» απ’ τις εκδόσεις «Ερμής»,
1982), «Θεσμοφοριάζουσες» (ανέκδο
το, που θα κυκλοφορήσει από τον «Ε
ξάντα»), καθώς και θεατρικά έργα
σύγχρονων συγγραφέων («Φιλουμένα Μαρτουράνο» του Ντε Φίλιππο,
«Δεσποινίς Μαργαρίτα» του Ατάυντε,
κ.ά.). Έ χει μεταφράσει επίσης το «Lo
ve Ξίοτγ» του Έριχ Σήγκαλ(ΐ). Για ένα
μικρό διάστημα, εξάλλου, μεταφράζει
στα ελληνικά το γνωστό κόμικς «Α
στε ρίξ».
• Ο Κώστας Ταχτσής είναι ένας από
τους πιο πετυχημένους και πολυδιαβασμένους Νεοέλληνες συγγραφείς.
Το «Τρίτο Στεφάνι» έχει κυκλοφορή
σει ήδη σε 100.000 αντίτυπα, ενώ έρ
γα του συγγραφέα έχουν μεταφρα
στεί στα γαλλικά, στα αγγλικά, στα
γερμανικά, στα ολλανδικά, στα ουγ
γρικά, στα ρουμανικά, στα πολωνέζικα, στα ισπανικά...
• Υπό έκδοση βρίσκεται η αυτοβιο
γραφία του από τις εκδόσεις «Εξάν
τας».
ΓΙ
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ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΓΡΑ
ΜΙΑ ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗΣ ΕΓ
ια ιδέα είναι η ζωή του ανθρώπου.
Μια φοβερή ιδέα που σε σκορπί
ζει στις πέντε ηπείρους, στις επτά
θάλασσες και στους τρεις ωκεανούς.
Η ζωή του Κώστα Ταχτσή ήταν μια τέ
τοια αγωνιώδης αναζήτηση, έμμονη, φα
νατική, επίμονη, της πιο επαίσχυντης α
λήθειας, ώστε να βγει από αυτήν το λου
λούδι μιας μοναδικής γραφής.
Δεν ξέρω αν η ζωή ορισμένων συγγρα
φέων έχει σχέση με τη γραφή τους
—εννοώ η πιο επίμονη ζωή των αισθήσε
ων και των φαντασιώσεων. Ά λλο ι λένε
ναι κι άλλοι λένε όχι. Μερικοί μάλιστα
χωρίζουν την εμπειρία και τη δημιουργία
σε δυο στεγανά διαμερίσματα. Δεν μπο
ρώ να συμφωνήσω απόλυτα με καμιά τέ
τοια θέση γιατί ουσιαστικά το περίπλοκο
του φαινομένου δεν επιτρέπει καμιά α
πλοποίηση.
Αν όμως, όπως λέει ο Ηράκλειτος, ο

Μ

χαρακτήρας του ανθρώπου είναι και η
μοίρα του —έστω κι αν απλοποιώ την η
ρακλείτεια σκέψη— δεν πιστεύω να πέ
φτει κανείς έξω για ορισμένες περιπτώ
σεις ανθρώπων, όπως ο Κώστας Τα
χτσής, αν πει ότι υπήρξαν αυτό που ήταν
οι ίδιοι, αντιφατικά μεν, αλλά πολύ συνε. τικά ένα συμπαγές εγώ.
Μπορούμε να πούμε ότι ο Κώστας Τα
χτσής ήταν ένα εγώ που δεν επιδεχόταν
καμιά αλλοίωση από εξωτερικές επιρρο
ές —εκτός από την πρώτη εκείνη μοι
ραία επίδραση που είχε επάνω του ο
Γιάννης Τσαρούχης, όταν ήταν ακόμα
πολύ νέος, και που δεν του το συγχώρεσε ποτέ. Συγκεκριμένα το ύφος, την τε
χνική της γραφής του Τρίτου Στεφανιού,
της προφορικής αυτής ροής της κουβέν
τας των γυναικών της ελληνικής μικροα
στικής τάξης, που κατοικεί την Αθήνα και
τη Θεσσαλονίκη ιδίως, και που πιάνεις
τις κουβέντες τους στα λεωφορεία, στα
πλοία του Αργοσαρωνικού, στις τηλεφω
νικές συνδιαλέξεις που πιάνονται κατά
λάθος στη γραμμή σου. Τότε, μπορείς να
παρακολουθήσεις, διακριτικά, τα «πρό
σωπα» του «Τρίτου Στεφανιού» να μιλά
νε, να συνωμοτούν, σε όλο τους το παρα
νοϊκό μεγαλείο.
Ο Κώστας Ταχτσής, πήρε παράδειγμα
από το «Νέο Μινιόν» του Γιάννη Τσαρούχη, αλλά συνεισέφερε και τη δική του
πείρα από το περιβάλλον του.
Ενώ ο Τσαρούχης είναι ο καινοτόμος
εφευρέτης, ο Ταχτσής μετέτρεψε αυτό
το ύφος, σ’ ένα έργο στέρεο, δραματικό,
πλούσιο, ποιητικό, δομικά ολοκληρωμέ
νο. Ένα ατόφιο κομμάτι του απρόσβλη
του εγώ του. Η γλώσσα του, η συνθετικότητα, η πλοκή, τα επεισόδια, η ποικιλία
των χαρακτήρων — ξεπερνάει κατά πο
λύ το μοντέλο του. Γι’ αυτό ο Τσαρού
χης, πάντοτε πνευματώδης και ειρωνι
κός, παρομοίαζε τότε τον Ταχτσή με τον
Καραμανλή, ως «άνθρωπο της επιτυ
χίας». Ο Πειραιώτης αισθητικός δανδής,
έναντι του Βορειοελλαδίτη, και οι δύο ύ·
ψιστα κι αυτοκαταστροφικά ταλέντα, με
τόσο διαφορετικές επιδόσεις.
Ό λα είναι αντιφατικά στην Ελλάδα.
Μπορούμε να πούμε ότι η χώρα που τον
γέννησε τον σκότωσε, ενώ συγχρόνως
τον πανηγυρίζει με τα πάνω από 100.000
αντίτυπα του βιβλίου του, που κυκλοφό
ρησαν και διαβάστηκαν απ’ όλους όσοι
«διαβάζουν» στην Ελλάδα. Παντού όπου
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πήγαινε έβρισκε θαυμαστές, όμως η άλ
λη, η σκοτεινή πλευρά του, περίμενε, μια
νύχτα, μια μέρα, ένα απόγευμα, όπως η
μοίρα του Αχιλλέα να πηδήξει και να τον
πνίξει.
0 «ηρωικός» χαρακτήρας της νοοτρο
πίας του, σπρωγμένος απ’ την απελπι
σία, επέμενε να θεωρεί τη ζωή ως πεδίο
μάχης. Είναι φαίνεται το ίδιον ορισμένων
ατόμων άσχετα προελεύσεως, τάσεως ή
ποιότητας, να βλέπουν τον καθένα γύρω
τους ως έναν εχθρό, αλλά και εραστή συ
νάμα.
Από καιρό «φλερτάριζε» με το θάνατο.
Τον προκαλούσε, ασυνείδητα, στο πρόσωπο των σκοτεινότερων ωθήσεων, που
μέσα σε όλους μας συγκλίνουν να δημιουργήσουν, πολύ «διονυσιακά», ένα
σύμπλεγμα ζωής και θανάτου στον κορ
μό του ίδιου δέντρου τρέφοντας συνάμα
τον πικρό εκείνο κισσό, σύμβολο της πεισματικής αναρρίχησης και του πνιγηρού
εναγκαλισμού.
Η «κριτική» μας, ανύπαρκτη σαν πάν
τα, δεν εδέησε να τον τιμήσει έστω και μ’
ένα μικρό δοκίμιο. Τα προβλήματα της
γραφής στην Ελλάδα μένουν χωρίς α
νταπόκριση, χωρίς σκέψη και φροντίδα.
Τα παραμελούμε χάριν των ατέλειωτων
συζητήσεων για τον εξω τερικό τύπο ξε
χνώντας την ουσία.
0 Ταχτσής όμως όταν διάβαζε κάτι, έ
να κείμενο, έβλεπε αμέσως τις δύο όψεις
του, τον τύπο, και την ουσία, και τα ξεχώριζε πάντα. Ή ξερ ε να ξεχω ρίζει τα προ
βλήματα του ύφους από τη γλώσσα, πρά

μα που μας δυσκολεύει ακόμα τρομερά.
Και παρ’ όλο που ήταν με κάποιον τρό
πο «αριστοφανικός», δεν ήταν ποτέ «πα
ρωδικός». Παρωδία ήταν η ζωή του. Εκεί
έπαιζε θέατρο, ενώ το γράψιμο ήταν στα
ίσια, σοβαρή υπόθεση, που δεν χωρούσε
θεατρινισμούς. Κι έτσι δεν καταλάβαινε
εύκολα το «παιχνίδι» της γραφής, σ’ ε
μάς τους φίλους του, τον 'Αλεκ Σχινά, τη
Μαντώ Αραβαντινού και σε μένα, που
γράφαμε ενδοκειμενικά με ειρωνική «α
πόσταση». Η δίκιά του η γραφή ανάβλυζε
από την «παρωδία» της πραγματικότη
τας, και γ ι’ αυτό ήταν «ποιητική» κι όχι
«ρεαλιστική», όπως την βλέπουν οι φτω
χοί μιμητές μιας δήθεν «αληθινής» ζωής,
ενώ, τουναντίον, αφαιρούν από αυτήν ό
λο τον πλούτο και την ποικιλία μιας «προ
φορικής» ροής, που ο Ταχτσής την είχε
μετατρέψει σε λογοτεχνική γραφή. Αυτό
σημαίνει ύφος, ενώ το άλλο γράψιμο,
φτωχό, άχρωμο, άηχο, άοσμο, ένα απλό
αποτύπωμα μιας θεματογραφίας.
Ό ταν σκέπτομαι τη ζωή και τη γραφή
του Κώστα Ταχτσή, έχω την εντύπωση ε
νός ξέφρενου ενθουσιασμού που εισβάλ
λει κυριολεκτικά σ’ ένα περιβάλλον που
το έβλεπε διαρκώς σαν ξένο, αλλότριο,
εχθρικό, αλλά και γεμάτο θαύματα και
μάγια, και παράξενα πράματα. «Θα δεί
τε», έλεγε μια μέρα, σε μια καρυωτακική
του φάσηΓ θα πεθάνω πριν από σας»
—εννοούσε όλους αυτούς που μαζεύον
ταν τότε στο Μπραζίλιαν, την εποχή της
Συμφωνίας του Μπραζίλιαν, σαν να επρόκειτο να μας εκδικηθεί όλους «πεθαίνοντας», με την έννοια του «έννοια σας
θα σας τη φέρω εγώ».
Ό ταν λοιπόν πριν από öuc
jia χρό
νια μου ’γράψε ένα ενθουσιαστικό γράμ
μα για το μυθιστόρημά μου «Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη», του πρότεινα να μου
γράψει κάτι δημόσια, έχον
φυσικά υπόψιν μου την ανεπάρκεια ·
κριτικής
στην Ελλάδα —απάντησε με πολύ μαύρο
χιούμορ: «Ό χι τώρα, όποιος απ’ τους
δυο μας πεθόνει πρώτος, ας γράψει γ ι’
αυτόν ο άλλος». Ή τα ν σαν να ’βάζε ένα
στοίχημα Ζωής και Θανάτου, να το ’παίζε
σαν να ήταν —άλλωστε και σωστά το έ
βλεπε— η γραφή στενά συνδεδεμένη με
το θάνατο.
Βέβαια, η γραφή ασφαλώς είναι ένα
«παιχνίδι» ζωής και θανάτου, παρ’ όλο
που μπορεί η ίδια να μην αναφέρει ποτέ
αυτές τις δυο λέξεις. Νομίζω ότι πίστευε

του Νάνου Βαλαωρίτη

ότι ο ενθουσιασμός ο διονυσιακός, ο σε
ξουαλικός, ο εκστατικός, ήταν το ίδιο με
τον θάνατο. Αυτό που έλεγε (έγραφε) ο
Ηράκλειτος, ότι ο Διόνυσος κι ο Άδης εί
ναι ένα. Η μαυρίλα της κατάθλιψης, που
μας έρχεται από τα ρεμπέτικα κι από τον
Καρυωτάκη, έχει μια παράξενη έξαρση,
σαν να επρόκειτο για μια ενθουσιώδη εμ
πειρία θανάτου.
Φυσικά μέσα σ’ όλα αυτά υπάρχει και η
έλξη του θανάτου —το κάλεσμά του, που
το ακούνε μερικές φύσεις, για τις οποίες
η ζωή είναι ένας ίλιγγος δυσβάσταχτος.
Ας θυμηθούμε τον Περικλή Γιαννόπουλο, κι άλλους ιδανικούς αυτόχειρες, τον
Γιώργο Μακρή, πιο πρόσφατα, που κι αυ
τοί ζούσαν στο μεταίχμιο της εμπειρίας
αυτής.
Γιατί ουσιαστικά πιστεύω ότι αν και ο
Κώστας δολοφονήθηκε, στην ουσία προκάλεσε με τη «μέθη» του, την οποία ονό
μαζε «αναγκαιότητα» και μάλιστα «οικο
νομική», το καταστροφικό πλήγμα, που
εντοπίζεται και συγκεντρώνεται στο
πρόσωπο ενός δολοφόνου, που κι αυτός
την μέθη του να σκοτώσει στ’ ολόγιομο
φεγγάρι και με το πλησίασμα του βίαιου
άστρου (του Άρη) την δικαιολόγησε ως
«οικονομική αναγκαιότητα», μια μάσκα
που κρύβει την «έκσταση» πίσω απ’ την
ληστεία.
Ό τι κάθε πόλις μεγάλη εγκυμονεί κα
ταστρεπτικές δυνάμεις το ξέρουμε όλοι.
Στην Αθήνα όμως, την τόσο άσχημη, μια
άλλη ενέργεια υποφώσκει. Ένας διάχυ
τος + βίαιος σεξουαλισμός —που συχνά
περιγράφεται με τ ’ όνομα «καμάκι», που
τι άλλο σημαίνει παρά το κάρφωμα της η
δονής και του θανάτου, σ’ ένα χτύπημά
μια και μόνη ώθηση. Έ τσι που ο οργα
σμός να σημαίνει θάνατο και ζωή συνά
μα.
Ο Γιώργος Σεφέρης, που αγαπούσε
πολύ τον Κώστα Ταχτσή ίσως γιατί του ά-
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ρεσε το βιβλίο του (το Τρίτο Στεφάνι), ί
σως γιατί τον διασκέδαζε η προσωπικό
τητά του και ίσως πάλι γιατί διέκρινε σ’
αυτόν κάτι το απόλυτο, ένα όλα ή τίποτα,
μια συνείδηση παγιδευμένη μέσα σ’ ένα
αποκλειστικό ον, μια αναζήτηση της κα
θαρότητας, της αγνότητας, χωρίς συμβι
βασμούς, έστω κι αν αυτή η καθαρότητα
καταχτιέται μόνο με ακραία μέσα, τον εξευτελισμό του σώματος, την καταρρά
κωση στα χαμηλότερα επίπεδα της δου
λείας. „
Εμείς, που τον είχαμε έναν κάπως ρέ
μπελο και αντιρρησία συνεργάτη στο
«Πάλι», ένα συνεχές ζιζάνιο που πότε
μας χλεύαζε και πότε «χώριζε τα τσανά
κια του» από μας τους «πρωτοπορια
κούς» όπως μας έλεγε, τον Σχινά, τη
Μαντώ κι εμένα και που στη «γραφή» του
σημάδευε ένα μεγαλύτερο αναγνωστικό
κοινό, με το να γράφει για θέματα που
ενδιαφέρουν και εκείνους που δεν σχετί
ζονται ειδικά με τα γράμματα, τον λεγό
μενο «κοινό» αναγνώστη, παρ’ όλα αυτά,
αναγνωρίζαμε σ’ αυτόν έναν «αδερφό εν
όπλοις» —όχι μόνο στη στενή γραφή ως
είδος, αλλά και σε μια νοοτροπία, που ε
ναντιώνεται στην κοινοτοπία, στο «λογο
τεχνικό», στον άμορφο συναισθηματι
σμό, εκείνον που πάει χέρι με χέρι με την
πλαδαρότητα στο γράψιμο.
Τέτοια, δεν βρίσκεις στο ύφος του, κι
ας έχει ένα σωρό αυτοβιογραφικά στοι
χεία, που μοιάζουν «συναισθηματικά»,
π.χ. στη Γιαγιό μου την Αθήνα.
Παντού όμως, κάπου, η σκληρότητα
κερδίζει στο τέλος, και αποφεύγεται το
μελό, γιατί η ματιά του συγγραφέα, είναι
διεισδυτική κι ανηλεής και αδυσώπητη.
Αναλύει τα πρόσωπά του κλινικά, σαν να
μην συμβαίνει τίποτα, μέσα από τις
φλυαρίες δυο γυναικών στο Τρίτο Στεφά
νι ενώ στα Ρέστα ο μηχανισμός του διη
γήματος, που δεν μοιάζει διήγημα (δηλα
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δή λογοτεχνία) αλλά ζωή (αυτοβιογρα
φία) δημιουργεί μια απόσταση από το
γράψιμο. Δηλαδή, υπάρχει η συνείδηση
της γραφής και του τι κάνει κάθε φορά
αυτή η γραφή στον αναγνώστη, δίνοντάς
του διάφορες ψεύτικες λαβές για ν’ αγκιστρωθεί. Πουθενά δεν γίνεται η γραφή
του ένα «τέλμα» υποκειμενισμού, που χα
ρακτηρίζει το μεγαλύτερο μέρος της
σύγχρονης πεζογραφίας και της ποίη
σής μας.
Ο γραφεύς, στέκεται πάντοτε συνειδη
τός, απέξω από αυτό που γράφει, γνωρί
ζοντας πως είναι μια πλεχτάνη για να
πιάσει το ψάρι, τον αναγνώστη και ν’ αγκιστρώσει την προσοχή του και να τον
μπλέξει σ’ ένα συγκινησιακό ρεύμα.
Βέβαια, το Τρίτο Στεφάνι, που τόσο
μοιάζει με «μονόλογο» κι «εσωτερική
ροή», παρ’ όλα αυτά, μέσα από αυτόν τον
καθρέφτη της γλώσσας, μας αποκαλύ
πτει έναν κόσμο αντικειμενικά πλούσιο.
Το «αντικειμενικό» είναι εδώ το αντίθετο
του «υποκειμενικού», δηλαδή του υπο
κειμενισμού (συγγραφεύς, και τα μύχια
του) και το «πλούσιο», ο πλούτος του
γλωσσικού μίγματος, μας δίνει την «ποιητικότητα» του κειμένου. Το ύφος δηλα
δή με την πολύ λεπτή αναλογία δημοτι
κής και καθαρεύουσας, το «όπως μιλάνε»
αυτοί οι άνθρωποι, μια τέλεια απομίμηση
κι ανάπλαση αυτής της εντελώς αποσπα
σματικής και σκόρπιας οβιλίας —που γ ί
νεται μια «γραφή».
Έ τσι ο Κώστας Ταχτσής, και το ’ξερε
πολύ καλά, ανήκε σε μας τους συγγρα
φείς που αντιμάχονται το γενικό ρεύμα
των «λογοτεχνικών» έργων, όπως εμφα
νίζονται στον χώρο μας μ’ ελάχιστες ε 
ξαιρέσεις.
Γνησιότητα; Τι σημαίνει αυτή η λέξη;
Αυθεντικότητα; Το αληθινό; Το σωστό;
Μια πολύ δύσκολη διάκριση, γιατί παρ’
όλο που αναγνωρίζουμε μια γνήσια γρα
φή, ξέρουμε ότι είναι το προϊόν κάποιας

«τεχνικής», ενός «τεχνάσματος», μιας τέ
χνης, που αντιβαίνει στην «φύση».
Η «φύση», λοιπόν, μεγάλο πρόβλημα,
που έχει παρονομασίες, «ιδιοσυγκρα
σία», ταλέντο, «φωνή», «πρόσωπο», το ύ
φος είναι ο άνθρωπος, «ιδιαιτερότητα»,
«χαρακτήρας», «ατομικότητα».
Ό λ α αυτά γίνονται ένα αμάλγαμα, μια
μάζα, στην σκέψη των κριτικών μας, που
μιλάνε για «φύση» όταν πρόκειται για
«τέχνη» και για τέχνη όταν πρόκειται για
«φύση». Τα όρια είναι βέβαια δυσδιάκρι
τα και αβέβαια.
Πού αρχίζει η φύση και τελειώνει η τέ
χνη και τ ’ ανάπαλιν;
Ο Ταχτσής, όλοι θα το πούνε, ήταν μια
φύση —όμως χωρίς την τέχνη του δεν
θα ’ταν παρά ένας ακόμα ενοχλητικός
και επιθετικός «παρείσακτος», όπως υ
πάρχουν αρκετοί γύρω μας. Μια κακιά
περίπτωση. Ό μω ς η επιθετικότητά του
είχε πάντοτε μια «λογική» βάση. Δεν ή
ταν ούτε «παράλογη» ούτε «εγωκεντρι
κή», κι ας εκφραζόταν με το σχήμα ενός
ισχυρού εγώ, ποτέ όμως και «υπεροπτι
κού» αν και καμιά φορά «άδικου ή υπερ
βολικού».
Η υπεροψία είναι η ασθένεια των αδυ
νάτων και των άδειων.
Σε κάποιο σημείο φτάνουμε στο τέλος
της δυνατότητάς μας να τοποθετήσουμε
έναν άνθρωπο απέναντι στο έργο του ή
ένα έργο απέναντι στον άνθρωπό του. Ε
κεί πρέπει ν’ αφήσουμε να μας μιλήσει
αντιφατικά το κείμενο της ζωής (η εμπει
ρία) και του θανάτου (η γραφή).
Η γραφή κείται νεκρή και θα τη ζωντα
νεύει κάθε φορά ο αναγνώστης με το αί
μα του. Είναι το σύμβολο των νεκρών της
Οδύσσειας που διψάνε για αίμα.
Η «σκιά» του Κώστα Ταχτσή θα ζητή
σει αίμα από αυτούς που θα τον διαβά
ζουν και θα τον κρίνουν. Ας μην την σπι
λώσουμε με συναισθηματισμούς και κοι
νοτοπίες, που τόσο προσεκτικά τις απέ
φευγε κι ας έκανε μια γραφή «κατανοη
τή» και στους πολλούς.
Το θέμα είναι λεπτό, γιατί πολλοί θα
βρούνε την ευκαιρία να τον προσεταιρι
στούνε μετά θάνατον ενώ λίγη σχέση εί
χαν μαζί του ενόσω ζούσε.
Φυσικά τίποτα δεν ανήκει αποκλειστι
κά σε κανέναν. Αλλά ο Κώστας Ταχτσής
ανήκει σε μια προσπάθεια ανώτερης τέ
χνης, απ’ την οποία θα θελήσουν να τον
κατεβάσουν, σίγουρα.
Ας είναι το κείμενό μου γ ι’ αυτόν προ
ειδοποίηση, όπως έβαζαν οι αρχαίοι
στους τάφους, για να διώξουν τους βια
στές ιερόσυλους. Αν βιάστηκε το σώμα
του —τώρα ας μην βγούνε από τις τρύ
πες τους οι δολοφόνοι της ψυχής τού
της γραφής του, της ζωής του, της ιδιαιτερότητάς του, να καταστρέψουν το «σή
μα» του, τη σημασία του, το τελικό του
Σημείο, που σήμερα το πανηγυρίζουμε
και το πενθούμε.

ΜΙΑ ΚΡΑΥΓΑΛΕΑ ΑΠΟΥΣΙΑ
της Καίης Τσιτσέλη

ολλές φορές, όταν κοιτάζω τα πρό
σωπα φίλων, χωρίς να το θέλω
τους βλέπω, ή μάλλον τους φαντά
ζομαι, όπως θα είναι πεθαμένοι. Πίσω α
πό το ζωντανό πρόσωπο ξαφνικά διακρί
νω τη νεκρική μάσκα. Δεν ξέρω τι σημαί
νει: είναι απλώς μια ακόμα έκφραση του
φόβου του θανάτου, ή μια προσπάθεια εξορκισμού, εξοικείωσης με το θάνατο,
κάνοντας το άγνωστο γνωστό, γνώριμο,
ορατή πραγματικότητα αντί για αόρατη
απειλή. Ακόμα και το δικό μου πρόσωπο
το ’χω δει έτσι, πεντακάθαρα· ναι, το δι
κό μου περισσότερο από οποιοδήποτε
άλλο.
Μερικά πρόσωπα όμως αντιστέκονται.
Το πρόσωπο του Κώστα Ταχτσή ήταν α* νάμεσα στις εξαιρέσεις. Ποτέ, καμιά
V στιγμή δεν παρουσιάστηκε μπροστά μου
i αυτή η δεύτερη, μακάβρια εικόνα. Ακόμα
I και τώρα που είναι πεθαμένος και προ:: σπαθώ απεγνωσμένα να δεχθώ το θάνα;■ ιό του, πάλι αντιστέκεται, εννοεί να παί' ραμένει ολοζώντανος. Δεν πιάνει ο θάνα% τος απάνω του, δεν κολλάει με τίποτα,
it σαν το νερό πάνω σε λαδωμένο δέρμα.
% Κατονομάζω το θάνατό του, ξανά και ξανά, και η δήλωση πέφτει στο κενό, ο Κώστας εγείρεται, αλώβητος. Τι να είναι ε
κείνο που προστατεύει ορισμένα πρόσωΙ(|ϊ' πα μέσα στη μνήμη μας από τη σφραγίδα
του θανάτου; Σκέφτομαι ότι πρέπει να
. κατέχουν μια συμπυκνωμένη ζωτικότητα
που δρα σαν αντίδοτο, και απωθεί την υλικότητα του θανάτου.
Ακόμα και τώρα που τα γράφω αυτά,
δεν μπορώ να δω τον Κώστα πεθαμένο.
Στην κηδεία του δεν πλησίασα το ανοιχτό φέρετρο, κι έτσι η τελική εικόνα δεν
ήρθε να διαλύσει την απαίσια πάλη ανά
μεσα στην ανάμνηση και στην πραγματιί κότητα.
Όμως, ξέρω πως με τον καιρό θα τον
δεχθώ και αυτόν τον θάνατο. Ίσως θα
' ' χρειαστεί λίγο περισσότερος καιρός από
!' συνήθως. Αλλά στο τέλος αναπόφευκτα
f θα γείρει ο Κώστας, θα ακινητοποιηθεί
μέσα στη σκέψη μου. Ο απ’ έξω κόσμος
(>' θα βοηθήσει: θα λιγοστέψουν οι επικήiff δειοι, οι τηλεοπτικές παρουσιάσεις, τα
(ff σχόλια. Η επικαιρότητα θα εξασθενήσει.
fit' 0 Κώστας θα ενταχθεί ολοκληρωτικά και
V επίσημα στις τάξεις των νεκρών. Και τό1? τε θα πρέπει ν’ αρχίσω την αντίστροφη
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Το εξώφυλλο της συλλογής «Η Συμφωνία του Μπραζί
λίαν», που είχε φιλοτεχνήσει ο Γιάννης Τσαρούχης.

διαδικασία: όχι πια προσπάθεια παραδο
χής του θανάτου, αλλά προσπάθεια διά
σωσης από το θάνατο. Θα πρέπει να επι
στρατευτεί η μνήμη, για να συγκροτήσει
τη ζωντανή μορφή, την ώς τώρα τόσο α
τίθαση, τόσο ανθεκτική στη φθορά. Αλλά
δεν είναι να την εμπιστεύεται κανείς τη
μνήμη. Συχνά προδότρια, ή χειρότερα,
λιποτάκτρια- με τα χρόνια όλο και πιο ελλειπής. Ως πότε θα μπορέσει να διατηρή
σει την εικόνα, τις εικόνες αναλλοίωτες;
Επικαλούμαι μια πολύ παλιά ανάμνη
ση, από τις πρώτες, έτσι, για να δοκιμά
σω την αντοχή της μνήμης. 1959, ίσως
1960, δεν θυμάμαι ακριβώς (να ’την κιό
λας, η πρώτη προδοσία), στα βάθη κά
ποιας αγγλικής επαρχίας. Γ 'ώστας κα
ταφτάνει στο σπίτι μας καβι.
σε μια βέσπα, ουρανοκατέβατος. Σκονισμένος,
κουρασμένος, αλλά κεφάτος. Είχε δια
σχίσει τεράστιες αποστάσεις, είπε, είχε
διανύσει ηπείρους! είπε
η χαρακτη
ριστική κλίση του για υπεμ
ές. Έμεινε
μαζί μας δέκα; δεκαπέντε μέρες; (κι άλ
λο κενό). Εκεί στη χειμωνιάτικη απομό
νωσή μας κάναμε πολύ ήσυχη ζωή. Όλη
μέρα ο Κώστας έγραφε πυρετωδώς σε
μια παλιά Ολιβέττι, που έκανε ένα τρομε
ρό μεταλλικό θόρυβο. Έγραφε το «Τρίτο
Στεφάνι». Το βράδυ καθόμαστε μπροστά
στο τζάκι και μας διάβαζε τις σελίδες
που είχε γράψει. Μας ρωτούσε με αγω
νία: «μα είναι καλό; σίγουρα;» Νομίζω ό
μως πως κατά βάθος ήξερε πόσο «καλό»
ήταν. Ή ταν εμφανές ότι τον γοήτευε η ι
δέα μιας συνέχειας, είχε μπει κιόλας στο
ρεύμα, στη ροή του πεζού λόγου, είχε

βρει την άκρη του νήματος, που επρόκειτο να ακολουθήσει με τόσο αλάνθαστο
ένστικτο. Περισσότερο από ένστικτο:
γνώση, μέτρο, συνέπεια. Όταν εφυγε
(για να πάει πού; κενό) μας έλειψε η πα
ρουσία του, όπως και μας έλειψαν, σαν
γνώριμα πρόσωπα, η Νίνα και η Εκάβη.
Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο από κείνες τις
μέρες. Το πρόσωπό του όσο μας διάβαζε,
ναι, το θυμάμαι καθαρά, όπως και την ά
νετη, χρωματιστή φωνή του. Ίσως επει
δή δεν άλλαξαν πολύ με το χρόνο. Το ί
διο ολοστρόγγυλο κεφάλι, πολύ κοντά
μαλλιά, γεμάτα μάγουλα, μικρά ζωηρά
μάτια, χείλια που οι άκρες τους έστριβαν
απότομα προς τα πάνω όταν χαμογελού
σε- ωραίο δυνατό γέλιο.
Πρέπει να προσέξω. Είναι πολύ εύκο
λο σ’ αυτό το σημείο να πέσει κανείς
στην παγίδα της ωραιοποίησης. Δεν το
θέλω: αυτά τα κόλπα τα κάνει ο θάνατος,
ας μη τον βοηθήσω. Ας μη βάλω κι έγώ
το χέρι μου στο ρετουσάρισμα του πορτραίτου, στο στίλβωμα, το φιξάρισμα του
θανάτου. Θέλω να συνεχίσω να τον βλέ
πω (να τον αγαπώ) όπως ήταν, με όλα του
τα ελαττώματα —πολυδιάστατος ολο
κληρωμένος παρ’ όλους τους εσωτερι
κούς διχασμούς του. «To thine owr self
be true...» Αυτό το είχε καταφέρει.
Υπήρχε μια ολόκληρη περιοχή της ζω
ής του που δεν την ξέραμε. Μας μετέδι
δε κάθε τόσο ειδήσεις απ’ αυτή την άλλη
όχθη. Με μια δόση ειρωνείας ή πρό»·
σης, ψάχνοντας ίσως να βρει, ο άφοβος,
πού άρχιζε και πού τέλειωνε η δική μας
δειλία, η συμβατικότητα μας, ή στη χει
ρότερη περίπτωση, η νοσηρή περιέρ
γεια.
Μου ξεφεύγει, τον ρουφάει η άλλη ό
χθη, το αποτρόπαιο τέλος ορθώνει έναν
απαγορευτικό τοίχο. Μένω μ’ ένα είδος
θλιβερής δίψας: δεν τον έβλεπα αρκετά,
δεν μιλήσαμε αρκετά, δεν τον πλησίασα
αρκετά. Τώρα είναι αργά. Όσο θα περνά
ει ο καιρός τα χάσματα της μνήμης θα
πληθύνουν, τι θα κάνουν. Αίσθημα στέ
ρησης: ένα κενό που αδιάκοπα καλεί να
πληρωθεί. Σκέφτομαι ξαφνικά πως ίσως
αυτό τον κρατήσει ζωντανό: η ίδια του η
κραυγαλέα απουσία, το επιτακτικό ψάξι
μο για τον Κώστα που ανεξήγητα λείπει.
Σεπτέμβριος 1988
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Θέμις Μίνογλου: Ο οικονομικός
«Απόλαυσε φίλε μου, απόλαυσε χω
ρίς να κρίνεις... απόλαυσε σου λέω,
άφησε στη φύση τη φροντίδα να σε
κατευθύνει όπως θέλει και στην αιω
νιότητα τη φροντίδα της τιμωρίας
σου».
Marqui de Sade
πορούμε να εξηγήσομε, να σχο
λιάσομε, να υπομνηματίσομε Το
Τρίτο Στεφάνι, Τα Ρέστα, Τη για
γιά μου την Αθήνα, του Κώστα Ταχτσή;
Σίγουρα μπορούμε, μόνο που πρέπει
να μην ξεχνάμε πως κάθε εξήγηση, πα
ρατήρηση ή σχόλιο, έχει ήδη προβλεφθεί απ’ το δημιουργό του, γιατί κανένα
σχόλιο και καμιά εξήγηση δεν αντικαθι
στά το έργο.
Η νύχτα ενέπνεε τον Κώστα Ταχτσή.
Γιατί ο χώρος της νύχτας, είναι ο χώρος
της αυταπάτης και του ερωτισμού. Είναι
ο χώρος της βίας και της παραβίασης
των κανόνων του κοινωνικού παιχνιδιού,
αλλά και ο χώρος της έμπνευσης και της
ποίησης, αλλά και της κόλασης του Κώ
στα Ταχτσή.
Γιατί ο ίδιος, προερχόταν απ’ τα όρια
της νύχτας, απ’ τα όρια της μέθης και της
μεταμόρφωσης: Γιατί η νύχτα απορρί
πτει τις αναστολές και το σκοτάδι βοηθά
ει τις συνενοχές.
Εκεί έχομε τις συγκλονιστικές μετα
μορφώσεις, το αναποδογύρισμα του φύ
λου, το μπέρδεμα της όρασης, του γέ
νους και του γούστου, εκεί που ο άντρας
δεν ξεχωρίζει απ’ τη γυναίκα, και το νέο
αγόρι απ’ το κορίτσι, που μάλλον συγχέεται επικίνδυνα.
Εκεί λοιπόν η ομοφυλοφιλία του Ταχ
τσή, βρίσκει έδαφος για να πατήσει.
Ο μεταμφιεσμένος είναι περίπου ένας
παραβάτης της δομής, του νόμου και της
φύσης: δηλαδή ανήκει σύμφωνα με την
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μεσαιωνική ηθική στη γενιά του Σατανά.
Είναι λοιπόν ένα πλάσμα απειλητικό για
την ανθρωπότητα και τη λογική της. Εξοβελιστέος λοιπόν ο Ταχτσής;
Ο Κώστας Ταχτσής ήταν ένας άνθρω
πος ελεύθερος και θαρραλέος. Στήν αυ
τοβιογραφία του κατέγραφε αυτές τις
εμπειρίες. Δεν αμφιβάλλω πως η αυτο
βιογραφία αυτή, θα είναι η ποίηση των ο
ρίων της νύχτας και της κόλασης. Το με
θύσι των μεταμορφώσεων, των αλλα
γών, του δαιμονισμού, της ποίησης και
της προδοσίας. Ο Κώστας Ταχτσής θυ
σιάστηκε. Γ ιατί στο χώρο της νύχτας υ
πάρχουν και οι θυσίες!
Και φοβάμαι πως δεν θα μπορούσε να
ήταν αλλοιώς.
Γιατί ο Κώστας Ταχτσής γευόταν τη
ζωή ώς το τέλος, σαν εκείνους τους Αλε
ξανδρινούς ήρωες του Καβάφη.
«Σαν τους γενναίους της ηδονής». Σαν
τους απελπισμένους της νύχτας.
Πριν ενάμιση περίπου χρόνο, στις
3.10.86, ο Κώστας Ταχτσής μου έστειλε
μια κάρτα απ’ το Παρίσι- την αντιγράφω:
Στο Ελληνικό με μιας ώρας ύπνο. Ο
ταξιτζής μου έδωσε ρέστα... βελγικά
δέκα φράγκα αντί για γαλλικά. Θανά
σιμη ταλαιπωρία οι τηλεφωνικές
καμπίνες. Μπαίνεις στο METRO. POUR
GRAVE ACCIDENT LA LIGNE 7: EST IN
TERROMPUE. Διαβάζω στο σημερινό
MONDE, ότι o ARAGON είχε κάψει ένα
μυθιστόρημα, επειδή το «GROUPE»
δεν πίστευε στο είδος! «QUELLE FO
LIE! Θα προτιμούσα να 'μαι στην Αθή

να —εκεί πεθαίνεις λίγο πιο ευχάρι
στα ή πιο ανώδυνα...
φιλιά
Κώστας
Η κάρτα ασπρόμαυρη, από το φιλμ του
Τσάρλυ Τσάπλιν: «The Kid»

Μαντώ Αραβαντινοΰ

προγραμματισμός στη Σο
βιετική Ένωση.

Μιχάλης Σκούρτος: Κατανομή
του εισοδήματος και σχε
τικ έ ς τιμ ές στην κλασσική
π ολιτική οικονομία.

Γιάννης Σαμαράς: Σ χετικά με το
μέγεθος του κέρδους (Μέ
ρος 2ο).
Carl Schmitt: Η έννοια του Πο
λ ιτικο ύ (1927).

Κριτικά Σημειώματα:
Θόδωρος Παρασκευόπουλος:
Κ ρ ιτική στο άρθρο του Α.
Δεδουσόπουλου «Παρα
γωγική κα ι μη παραγωγι
κή εργασία στον Μαρξ —
μια ερμηνεία».

Βιβλιοκρισίες
Βιβλίων των Μπουχάριν, Moszkowska, Μηλιού, Μαγκλιβέρα, Busch, από τους
Γιάννη Βαβούρα, Θέμιδα
Μίνογλου, Θόδωρο Παρασκευόπουλο, Γιώργο Σταμάτη.

Εκδόσεις Κριτική
Πατοτσα 3, τηλ. 3639434

Η «PIPIKA»
• Διαφωνεί με την απόφαση του
Δήμου Δάφνης να κατασκευάσει
δημοτικό θέατρο στη θέση του
θερινού κινηματογράφου
«Ριρ'ικα» ο Ç). Νικολάου. Να τι
γράφει στην επιστολή που μας
έστειλε.

Κύριε Διευθυντά,
Στο τελευταίο φύλλο της εφη
μερίδας του Δήμου Δάφνης
(Πνευματική Δάφνη φ. 65) η
δημοτική αρχή μας πληροφο
ρεί ότι αγόρασε το θερινό κι
νηματογράφο «Ριρίκα», που
τα τελευταία χρόνια προβάλ
λει ταινίες ποιότητας, με σκο
πό να κατασκευάσει στη θέση
του δημοτικό θέατρο. Σκοπός
καθ’ όλα θεμιτός κι επαινετός
η δημιουργία ενός θεάτρου.
Αναρωτιέται όμως κανείς:
γιατί δεν προβλέφθηκε η κα
τασκευή ενός αμφιθέατρου
πολλαπλών χρήσεων στο νε
όδμητο και πολυόροφο Πνευ
ματικό Κέντρο του Δήμου α
πέναντι σχεδόν από την απει
λούμενη «Ριρίκα»; Γιατί αντί
της αγοράς κάποιου από τα
δεκάδες φερόμενα για δόμη
ση οικόπεδα ή παλαιό κτίσματα της περιοχής προτιμήθηκε
η καταστροφή του ενός από
τους δύο τελευταίους παρα
δοσιακούς κινηματογράφους
του δήμου μας; Το πέρασμα
της «Ριρίκας» στα χέρια του
Δήμου πρέπει να λειτουργή
σει ως εγγύηση σωτηρίας κι
όχι ως αιτία για τον αφανισμό
της. Τα θερινά σινεμά δεν ε ί
ναι σε καμιά περίπτωση «οικό
πεδα», είναι μικρές οάσεις
στις άχαρες πλέον γειτονιές
μας κι αναπόσπαστο κομμάτι
της πιο πρόσφατης πολιτιστι
κής μας κληρονομιάς.
Καλούμε λοιπόν το Δήμο
Δάφνης ν’ αναθεωρήσει την
απόφασή του, να σεβαστεί τη
«Ριρίκα» και να την χρησιμο
ποιήσει ως κινηματοθέατρο
στα πλαίσια των θερινών του
πολιτιστικών εκδηλώσεων α
φού μπορεί θαυμάσια να φι
λοξενήσει τις θεατρικές πα
ραστάσεις του φεστιβάλ κα
θώς και ένα, ανύπαρκτο για
την ώρα, κινηματογραφικό
κομμάτι του. Σε αντίθετη πε

ρίπτωση ζητούμε από το Υ
πουργείο Πολιτισμού να παρέμβει προς παρεμποδισμόν
του καταστροφικού έργου. Η
κ. Μερκούρη ως θεραπενίς
των Μουσών γνωρίζει βε
βαίως πως ο κάθε Ορφέας, α
κόμη και αυτός που εις μάτην
περιμένουμε δυο χρόνια τώ
ρα την ανακατασκευή του,
χρειάζεται την Ευρυδίκη του,
θωπευτικώς εν προκειμένω
καλουμένη «Ριρίκα». Και όσοι
προ χρόνων κινητοποιήθηκαν
προς σωτηρίαν, εκείνοι είναι
ασφαλώς πρόθυμοι να το επαναλάβουν προς χάριν και αυ
τής της τελευταίας.
Θεόδωρος Νικολάου
Δάφνη

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ...
• Σχετικό με άρθρο του Γ.
Βέλτσου είναι το γράμμα που
ακολουθεί:
Αγαπητό ΑΝΤΙ,

«The importance of being Ear
nest» είναι ο τίτλος τομ θεα
τρικού έργου του 'Οσκαρ
Ουάιλντ που προξενεί μονίμως πονοκεφάλους στους με
ταφραστές, γιατί ο χαριτολόγος —αλλά πάντως σοβα
ρός— Ά γγλο ς συγγραφέας
παίζει με το όνομα του ήρωά
του «Ερνέστου» και την σημα
σία της λέξης «earnest» που
σημαίνει ειλικρινής, έντιμος.
Μεταφράζουν λοιπόν τον τί
τλο του θεατρικού έργου είτε
«Η σημασία να είσαι έντιμος»
ή «Η σπουδαιότητα να λ έγ ε
σαι Ερνέστος». Τελοσπάντων
και οι δύο μαζί εκδοχές μου
ήρθαν στη σκέψη όταν διάβα
σα στα «ΝΕΑ» της 13 Αυγούστου το σημείωμα του Γιώρ
γου Βέλτσου με τίτλο «Πολιτειολογικά».
Ο γνωστός μετά-κοινωνιολόγος, ταυτίζει στο σημείωμα
αυτό, τον Κώστα Λαλιώτη με
τον Τσε Γκεβάρα. (Για να εί
μαστε δίκαιοι, ο ασεβής πανε
πιστημιακός, με την προσφι
λή του μέθοδο, ανακατεύει
στο μίξερ τον Αντόρνο, τον
Λούμαν, το ΠΑΣΟΚ και ό,τι άλ
λο βρήκε πρόχειρο μπροστά
του στον πάγκο της κουζίνας
και μας προσέφερε δροσιστι
κό αναψυκτικό, κατακαλόκαι
ρα: Η «ταύτιση», μας εξηγεί,
—αν βεβαίως ορθά τον μετααναγνώσαμε—, γίνεται γιατί
«οι πάλαι ποτέ κοινωνοί των
κοινωνικών δρώμενων», ό
πως ο Κώστας και ο Τσε στην
π ερ ίπ τω σ η ,
υ φ ίσ τα ν τα ι
«παρα-κράτηση της ευαισθη
σίας τους» εν τη προσπάθεια
«να αυξήσουν ίσως την ευαί

σθητη στρατηγική τους»). Εν
δεχομένως να υποστούμε τη
διαμαρτυρία του· χαριτολογούντος πανεπιστημιακού ότι
η ενταύθα μετα-γλώτισση του
κειμένου, εμπεριέχει δόσεις
αυθαιρεσίας αλλά ειλικρινά,
αυτό κατάλαβα και αυτό μαρ
τυρώ. Άλλωστε, νομίζω ότι
και ο ίδιος με τα πολλά του
μετά- θα πρέπει να παραδε
χτεί πως εκείνο που μένει εί
ναι η ταύτιση Κώστα και Τσε.
Ε! μετά- ας λέει τα δικά του. Η
ρετσινιά εις βάρος του Ερνέ
στου καταγράφτηκε.
Προκειμένου όμως να συμ
βάλω και εγώ στις μετα-πολιτειολογικές έρευνες, ας μου
επιτραπεί να αναφερθώ σε
δυο άλλα δεδομένα: χρονο
γραφία και γλώσσα,
α. Ο Τσε —που το όνομά του
ήταν Ερνέστος— είχε ακό
λουθο και θαυμαστή τον νεα
ρό Γάλλο συγγραφέα Regis
Debré. Ο τελευταίος, φυλακί
στηκε προς χάριν του Ερνέ
στου Τσε Γκεβάρα, αλλά στο
τέλος ταχτοποιήθηκε στο
γαλλικό κράτος αφού πολλά
φρονίμεψε και δεν περπατά
πια στους δύσβατους βάλ
τους της Βολιβίας,
β. Το όνομα Regis προφα
νώς έχει να κάμει με το νεολατινικό registrarius που θα
μπορούσε να μεταφραστεί
στα νεοελληνικά πρωτοκολητής, καταλογογράφος, κτλ.
Ας το πούμε με τα ελληνοθω
μανικά του γνωστού ανά τους
καφενέδες της επικράτειας:
«τεφτεριτζής».
Ασεβείς και εμείς —εδώ ο
καθένας μπορεί να ταύτιζε ανεξόδως οτιδήποτε με ο,τιδήποτε και να προσφέρει φρου
τοχυμούς με όλα τα λαχανικά
χύδην α να μεμιγμένα στο
μίξερ— θα κολαστούμε με τη
συσχέτιση Τσε - Regis» και
Κώστα - Γιώργου. Και αφού ο
Γ. Βέλτσος ταυτίζει τις κεφα
λές των διδύμων, εμείς λέμε
πως ο Γιώργος Βέλτσος είναι
«τεφτεριτζής» του ομόλογού
του Ερνέστου.
Αυτές οι «πολύ χρήσιμες
σκέψεις για την μετα-μοντέρνα δοξολογία» ανακαλούν
στον Όσκαρ Ουάιλντ και θέ
τουν ξανά το ερώτημα αν υ
πάρχουν earnest tefteritzides
ανά την Επικράτεια.
Φιλικά
Μαρία Δουλή
ΧΟΥΝΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
• Ο αναγνώστης μας Η.
Σουκιάζης καταγγέλλει την
τοποθέτηση του ευρωβουλευτή
της ΕΠΕΝ Δημητριάδη, που
αναφερόμενος στο πρόγραμμα
της Ελληνικής Προεδρίας στην
EOK, αναφέρεται στους
έγκλειστους πραξικοπηματίες

του Κορυδαλλού αποκαλώντας
τους «πολιτικούς κρατούμενους».

Αγαπητό Αντί.
Τα δημοκρατικά μου αισθήμα
τα δεν μου επέτρεψαν να μη
θίξω ένα γεγονός που θεωρώ
ότι προσβάλλει και υποτιμά
την πολιτική συνείδηση και
ευαισθησία του τόπου μας
στον ευρωπαϊκό χώρο. Σαν
μεταφραστής από τα ελληνι
κά στα πορτογαλικά των πρα
κτικών των συνεδριάσεων
του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου, είχα δυστυχώς την υπο
χρέωση να μεταφράσω την ει
σήγηση του ευρωβουλευτή κ.
Δημητριάδη που ανήκει στην
πολιτική ομάδα της ευρωπαϊ
κής δεξιάς, που περιέχεται
στα πρακτικά των συνεδριά
σεων της 5.7.1988. Λέω δυ
στυχώς γιατί ο κ. Δημητριάδης αναφερόμενος στο πρό
γραμμα της ελληνικής προε
δρίας, επικαλείται τις διατά
ξεις της Συμβάσεως των Αν
θρωπίνων Δικαιωμάτων για
να υποστηρίξει αυτούς που
καταπάτησαν τα ανθρώπινα
δικαιώματα κατά την εφτά
χρονη δικτατορία, βασανίζον
τας, φυλακίζοντας, καταπα
τώντας κάθε στοιχειώδη αν
θρώπινη και πολιτική ελευθε
ρία. Θεωρεί τους υπεύθυνους
της εφτάχρονης στρατιωτι
κής δικτατορίας και του δρά
ματος της Κύπρου, σαν «πολι
τικούς κρατούμενους», οι ο
ποίοι δικάστηκαν παραβιά
ζοντας θεμελιώδεις διατάξεις
της συμβάσεως των Ανθρωπί
νων Δικαιωμάτων, με νόμους
αναδρομικής ισχύος και με
στέρηση των φυσικών τους
δικαστών. Έτσι, στην Ελλάδα
υπάρχουν πολιτικοί κρατού
μενοι και είναι μια από τις χώ
ρες της Κοινότητας όπου εξα
κολουθούν προκλητικά να παραβιάζονται τα ανθρώπινα δι
καιώματα. Στο τέλος της εισή
γησής του, καλεί την ελληνι
κή προεδρία να «σταθμίσει»
—(Μήπως εννοεί να απελευ
θερώσει τους φυλακισμένους
της δικτατορίας)— με αντικει
μενικότητα, με αμεροληψία
και χωρίς πολιτική σκοπιμό
τητα το ζήτημα των «πολιτι
κών κρατουμένων», και με την
ενέργεια αυτή θα αποκατα
σταθούν οι θεσμοί που έχουν
πληγεί και θα αποτελέσει μια
θετική συμβολή της ελληνι
κής προεδρίας, στην πρόοδο
της Κοινότητας.
Για τον ευρωβουλευτή κ.
Δημητριάδη, αποτελεί πρόο
δο για την Κοινότητα η απο
κατάσταση των βασανιστών
του ελληνικού λαού, των κα
ταπατητών των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
Θεωρώ δημοκρατική μου υ
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ποχρέωση την ενημέρωση
του ελληνικού λαού για την
π ολιτική και δημοκρατική
ποιότητα ορισμένων εκλεγμέ
νων ευρωβουλευτών, που θί
γουν τα πολιτικά και δημο
κρατικά αισθήματα του τόπου
μας σ’ έναν χώρο όπως είναι
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Βασιζόμενος στη δημοκρα
τική ευαισθησία και πολιτική
αντικειμενικότητα του περιο
δικού σας, σας αποστέλω ο
λόκληρο το κείμενο της εισή
γησης του κ. Δημητριάδη στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Με τιμή
Ηλίας Σουκιάζης

ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ
• Η Ντίνα Ρεντίφη από τη
Θεσσαλονίκη σημειώνει στο
γράμμα της ορισμένες
παρατηρήσεις για το α ν τ ί και
κυρίως για τα σκάνδαλα.

σεις για λανθασμένες πληρο
φορίες, μειώνοντας μ’ αυτό
τον τρόπο το κύρος σου που
το απόκτησες επάξια μετά α
πό τόσα χρόνια εκδοτικών α
γώνων.
Φιλικά
Ντίνα Ρεντίφη
Σ.Σ. Δυστυχώς για τους ανθρώ
πους της εξουσίας τα όσα έχει αποκαλΰψει το α ν τ ί δεν διαψεύσθηκαν. Αντίθετα επιβεβαιώθη
καν. Τα σκάνδαλα δεν γίνονται α
πό μόνα τους. Υπάρχουν συμφέ
ροντα αλλά και πρόσωπα πίσω
τους. Συνεπώς η αναφορά και στα
πρόσωπα είναι αναγκαία. Προφα
νώς, σε τέτοιου χαρακτήρα ρε
πορτάζ υπάρχει πάντα ο κίνδυνος
να δημοσιευθεί και κάποια λανθα
σμένη πληροφορία. Αυτό όμως,
δεν σημαίνει ότι δεν έχει αξιοπι
στία το ρεπορτάζ. Αλλωστε κίν
δυνοι να κάνεις «λάθος» υπάρ
χουν σε όλα τα ρεπορτάζ και πολ
λές φορές οι «διαψεύσεις» κάθε
άλλο παρά είναι διαψεύσεις. Απέ
ναντι σε τέτοιους κινδύνους δεν
μπορεί να χάνεις το δάσος για να
σώσεις το δένδρο, γιατί τότε δεν
θα γράφουμε ποτέ τίποτε για κα
νένα ν.

! ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΙΑ
Αγαπητό Αντί, γεια σου.
Είμαι φανατική αναγνώστριά
• Με αφορμή τη συνέντευξη του
πρέσβη της Συρίας Σαχίν Φαράχ
σου από το 1980 και δεν έχω
στο τχ. 378 ο Γ. Σταθερός μας
χάσει κανένα τεύχος σου θυ
γράφει για τη Συρία.
μάμαι πως όταν ήμουν στο
Αγαπητό ΑΝΤΙ,
Παρίσι κατέβαινα στο SaintΕίναι γεγονός ότι είναι δύσκο
Michel μόνο για να αγοράσω
λο κανείς να ασκήσει κριτική
τα τεύχη σου και γρήγορα για
σε κάποιο φίλο του, είτε αυτό
να μην εξαντληθούν. Αυτό
είναι πρόσωπο ή σε μεγέθυν
δείχνει πως έχεις αποκτήσει
ση μια ολόκληρη χώρα. Έτσι,
για μένα συναισθηματική αξία
βλέπουμε τις ΗΠΑ να υπερα
που κανένα έντυπο άλλο δεν
σπίζονται ανθρώπινα δικαιώ
το πέτυχε. Σου γράφω για
ματα στην Πολωνία και να
πρώτη φορά, γιατί τον τελευ
κλείνουν τα μάτια τους στην
ταίο καιρό το διάβασμά σου
Τουρκία (το ίδιο βέβαια ισχύει
μου δημιουργεί κάποια στενο
για τη Σοβιετική Ένωση αν
χώρια. Έ χεις σκληρύνει τη
αντιστρέφουμε τις χώρες).
γραμμή σου και χωρίς να εί
Έτσι, υποθέτω, η ελληνική
μαι βέβαιη, νομίζω μετά την
Αριστερά έχ ε ι π αραμείνει
πυρκαγιά των γραφείων σου.
στις αρχές της δεκαετίας του
Συστηματικά τον τελευταίο
70, στις αντιλήψεις για τον
καιρό τα άρθρα σου αναφέ«τρίτο δρόμο για το σοσιαλι
ρονται στα σκάνδαλα των αν
σμό» και την συμπαράστασή
θρώπων της εξουσίας. Σίγου
της σε ορισμένα αραβικά δή
ρα, ζούμε σε παρακμιακή επο
θεν «σοσιαλιστικά καθεστώ
χή και τα σκάνδαλα των αν
τα».
θρώπων της εξουσίας είναι ά
Στο τχ. 378 το ΑΝΤΙ μιλάει
πειρα και καλά κάνεις που τα
για τη σταθερότητα της Συ
δημοσιοποιείς χωρίς υποχωρίας, με κάποια μικρή δόση
ρητικότητα. Αλλά μερικές φο
θαυμασμού. Στη συνέντευξη
ρές τα σχόλιά σου, θα μου ε
που
ακολουθεί, ο συντάκτης
πιτρέψεις να το τονίσω είναι
δεν τολμάει να ρωτήσει καμιά
πραγματικά επιθέσεις προσω
τολμηρή ερώτηση, αλλά α
πικού χαρακτήρα. Αυτό είναι
πλώς επαναλαμβάνει πεπα
απαράδεκτο για ένα περιοδι
λαιωμένες ερωτήσεις από αυ
κό που για μένα αποτελεί βή
τές που θα βλέπαμε σε επίση
μα για υπεράσπιση ασυμβίβα
μα δελτία πρεσβειών ή εμπο
στων ιδεολογικών θέσεων πέ
ρικών επιμελητηρίων. Από το
ρα από συγκεκριμένα πρόσω
ΑΝΤΙ θα περιμέναμε κάτι πα
πα και προς θεού δεν αναφέραπάνω.
ρομαι σε άγονους ακαδημαϊ
Το καθεστώς της Συρίας
σμούς, ούτε υπερασπίζομαι
δεν είναι τίποτα άλλο από μία
άρθρα θεωρητικού περιεχο
στυγνή δικτατορία, φυσικά με
μένου. Κινδυνεύεις όμως να
μία σοσιαλιστική επωνυμία
χάσεις την αξιοπιστία σου και
για να μπερδεύουμε τα πράγ
είναι κρίμα να κάνεις διαψεύ
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ματα. Η κυβέρνηση βρίσκεται
στα χέρια μιας μικρής θρη
σκευτικής μειονότητας (των
Αλεβίτων). Το 1982 η συριακή
κυβέρνηση δολοφόνησε γύ
ρω στα 15.000 άτομα και ισο
πέδωσε την πόλη της Χάμα.
Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστεία η κατάσταση των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων έχει
φτάσει στο απροχώρητο. Η
Συρία κατέχει ένα μεγάλο μέ
ρος του Λιβάνου, μία χώρα
που επίσημα δεν την αναγνω
ρίζει, καταπιέζοντας τους κα
τοίκους του, Χριστιανούς και
Μουσουλμάνους. Και για να
κλείνουμε με τη σταθερότη
τα, η οικονομία της χώρας εί
ναι κατεστραμμένη και κρα
τιέται μόνο με επιδοτήσεις α
πό τη Σαουδική Αραβία. Ερω
τήματα για αυτά τα θέματα θα
περιμέναμε από το ΑΝΤΙ να θέ
σει στον πρέσβη και όχι σχε
τικά με εμπορικές ανταλλα
γές. Αν μου πείτε ότι δεν θα έ
δινε την συνέντευξη ποιος εί
πε ότι ένας επίσημος απε
σταλμένος είναι η καλύτερη
πηγή πληροφοριών για μια
χώρα;
Γ. Σταθερός

«ΤΑ ΕΙΠΑΝ ΑΛΛΟΙ»
• Ο αναγνώστης μας Λ.
Παπαχριστοδοϋλου με αφορμή
σχόλιο που δημοσιεύθηκε στο
τχ. 379 μας γράφει για τη «17
Ν».

Διαβάζοντας τη στήλη του
«Αντίλογου» (τεύχος 379) και
συγκεκριμένα το τελευταίο
κομμάτι που είχε τον τίτλο (Οι
«μη προνομιούχοι») μου γεν
νήθηκε η υποψία της πρόχει
ρης αντιγραφής του «κομμα
τιού» από προκήρυξη της Ε.Ο.
17Ν.
Τα «φιλαράκια» της Ε.Ο.
17Ν τα έχουν πει έγκαιρα και
πολύ καλύτερα. Εσείς γιατί
καθυστερήσατε;
Κύριε Διευθυντά,
Όσο και να «τρομάζουν» οι
ενέργειες της Ε.Ο. 17Ν είναι
γεγονός ότι αγγίζουν μέχρι
μυελού οστών κάθε ευαίσθη
το άνθρωπο. Είναι καιρός να
«αγγίξουν» και σας, που σε
κάθε τους ενέργεια βγαίνετε
στο «μπαλκόνι» και τους κατα
δικάζετε, ως δολοφόνους,
προβοκάτορες και δεν συμμα
ζεύεται.
Στις επόμενες εκλογές οι
«ευαίσθητοι» θα ψηφίσουν
Ε.Ο. 17Ν.
Σας χαιρετώ
Λεύτερης
Παπαχριστοδοϋλου

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΚΑΙ ΝΑΣΙΟΥΤΖΙΚ
• Ο Δ. Γεωργίου γράφει
σχολιάζοντας το κείμενο 37
συγγραφέων για την υπόθεση
Νάσιουτζικ:
Α γαπ ητό «ΑΝΤΙ»,

Σε πρωτοφανή υστερία έχουν
περιπέσει πάλι οι «λογοτέ
χνες» του Νάσιουτζικ. Τελευ
ταία (14-7-88) 37 «συγγρα
φείς», άγνωστοι οι περισσότε
ροι, εντός ή εκτός ΕΕΛ, δεν
χάνουν την ευκαιρία αυτο
προβολής υπερασπιζόμενοι
δημοσίως το συνάδελφο και
πνευματικό τους ταγό. Αθ.
Νάσιουτζικ. Επιτέλους αν ο
ένθερμος ζήλος τους, η όλη
τους επιμονή σημαίνει ότι, ε· —
κτός από τα συμφέροντα
τους, γνωρίζουν κάτι αντικει
μενικά σωτήριο υπέρ του φί
λου τους δεν έχουν παρά να
το καταθέσουν επίσημα στο
δικαστήριο. Αλλιώς να γράφουν και να μην θορυβούν. Η
κοινή γνώμή δεν πρόκειται να
πειστεί από τις υπογραφές
τους.
Αλήθεια πού βρίσκονται οι ;~
ευαίσθητοι αυτοί «διανοούμε- ~
νοι της διαμαρτυρίας» όταν ~
δικάζονται και τιμωρούνται
και σαπίζουν στις φυλακές τό· _
σοι και τόσοι ανίσχυροι και —
καθόλου επώνυμοι κατηγο
ρούμενοι;
Εκτός εάν για τους υψηλόφρονες στοχασμούς τους η *
έννοια της αθωότητας, ο Νά- :·:
σιουτζικ και η «ευαισθησία :·|—
τους» είναι ένα τρίγωνο στε- ·ί~
νά οικογενειακού δικαίου. Αυ· —
τά για την αβάσταχτη ελα- :·;
φρότητα του είναι στις ημέρες μας.
Δημήτρης Γεωργίου

ΕΡΩΤΗΜΑ
• Την απορία του και ένα
ερώτημα για τη μεταστροφή,
όπως λέει, της αιχμηρότατης
πολιτικής που ασκούσαν οι
εφημερίδες «Ελευθεροτυπία»,
« Έθνος» για την υπόθεση
Κοσκωτά, μετά τη σύγκρουση
Μασσαβέτα - Τεγόπουλου
διατυπώνει ο Π. Γαλάνης από τις
Σέρρες.

Φίλοι του «Αντί»,
Ορμώμενος από την απεριόρι
στη εκτίμηση που τρέφω για
το περιοδικό σας, θέλω να
σας απευθύνω ένα ερώτημα
που μ’ απασχολεί επίμονα τον
τελευταίο καιρό και στο οποίο
αδυνατώ ν’ απαντήσω.
Το ερώτημα λοιπόν αφορά
την «υπόθεση Κοσκωτά» και
σχετίζεται με τη μεταστροφή
(που παρατηρήθηκε αμέσως
μετά τη σύγκρουση Μασσα
βέτα - Τεγόπουλου) της αιχ
μηρότατης πολιτικής που α
σκούσαν δύο κατά βάση εφη-

τ
ΠΕΤΡΟΥ ΠΙΖΑΝΙΑ

ΜΑΙΡΗ ΓΟΤΕΜΠ,

Ο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ
ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΠΟΛΥΤΥΠΟ»
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
Δανοκράτους 131
Αθήνα 115 21, τηλ. 72.49.300

μερίδες («Ελευθεροτυπία»
•«’Εθνος»).
Μεταστροφή, που ανάγκα
σε κάποιους αναγνώστες που
ί νιώθανε πως επιτέλους υπάρ
χει κάποια δυνατότητα αφύ
πνισης μέσα από τον καθημε
ρινό Τύπο, να υποψιασθούνε
για πολλοστή φορά τις μικρο
πολιτικές συμπαιγνίες που
παίζονται πίσω από τις πλά
τες μας.
Σας παραθέτω λοιπόν το ε
ρώτημά μου αυτοτελές.
Τι ακριβώς προηγήθηκε και
εξαφανίσθηκε παντελώς η
αρθρογραφία η σχετική με το
«φαινόμενο Κοσκωτά» και
γιατί αυτή η στάση υιοθετή
θηκε ταυτόχρονα από το σύ
νολο του Τύπου που ασκούσε
χ την αιχμηρότατη κριτική.
Ακόμη γιατί στο τελευταίο
τεύχος σας —και ενώ παρα
κολουθείτε με μοναδική επιδεξιότητα το όλο θέμα— δεν
κάνετε την παραμικρή νύξη
για το καίριο αυτό ζήτημα.
Κλείνω, εκφράζοντάς σας
τους ειλικρινείς χαιρετισμούς
■ μου και προτρέποντάς σας να
I«« συνεχίσετε τη μοναδική για
Ρ τα ελληνικά δεδομένα, πληΐ! ροφόρηση γύρω από την τρέ
χουσα πολιτική κατάσταση.
Πέτρος Γαλανής
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Η ΑΛΕΠΟΤΔΙΤΣΑ
Μετά τό συγκλονιστικό
ΑΚΡΙΒΟ ΦΑΡΜΑΚΙ,
κυκλοφορεί
Η ΑΑΕΠΟΪΔΙΤΣΑ , ενα έπίσης
σημαντικό μυθιστόρημα της
μεγάλης Ά γγλίδας συγγραφέα
σε μετάφραση
’Άννας Α . Σικελιανοΰ

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ Ν Ε Φ Ε Λ Η ,

Για τη Nico (1940-1988)
... stay, little Valentine, stay...
\

... Έπρεπε να περιμένει να
μπει τουλάχιστον το φθινό
πωρο. Αλλά βέβαια αυτού του
είδους οι συναλλαγές δεν
παίρνουν αναβολή· οι πρε
σβευτές δηλαδή του «άλλου
κόσμου» δεν φημίζονται και ι
διαίτερα για την ευαισθησία
και τη διακριτικότητά τους.
Τυπικοί και κρύοι φέρνουν σε
πέρας τις αποστολές τους
χωρίς περιστροφές και «πε
ριττές» συναισθηματικές; προ
εκτάσεις, (απλά: τους λείπει η
μνήμη). Έ τσ ι η Nico «δεν εί
ναι πια μαζί μας» κι ας μην ξυνίσουν τα εισαγωγικά μια και,
όχι λίγες φορές, τα φαινόμε
να δεν απατούν. Γιατί όσο κι
αν έδειχνε απόκοσμη κι απο
τραβηγμένη σ’ ένα άλλο προ
σωπικό κλειστό σύμπαν, και
«ήταν» κι εξακολουθεί εξάλ
λου να «είναι» κοντά μας (κι ε
δώ τα εισαγωγικά κυριολε
κτούν) μ’ ένα δικό της ανεξι
χνίαστο, μυστικό τρόπο. Κι ε
πειδή σ’ εμάς η μνήμη δεν έ
χει ακόμη απωλεσθεί θα θυ
μόμαστε με ευλάβεια και μ’ έ
να χαμόγελο που δυστυχώς
δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ,
την επιβλητική μαυροντυμένη
φιγούρα με το αρμόνιο, που
πάνω και πέρα από τη συντα
ρακτική της παρουσία, ως ερμ η νεύ τρ ια και τρ α γο υ δ ο 
ποιός, η ευγένειά της και μό
νο άρκεσε για να συγκινήσει
και να ακινητοποιήσει αυτούς
που συμμετείχαν μ’ όλες τους
τις αισθήσεις, στη συναυλία
πριν κάμποσους μήνες, στη
μοναδική της εμφάνιση στην
Αθήνα.
Α.Δ.

Μαυρομιχάλη 9 , Αθήνα, τ η λ. 3 6 0 .7 7 .4 4

• Ο αναγνώστης μας Παύ
λος Κοκουρίου από τη Θεσ
σαλονίκη μας έστειλε εκτετα
μένη επιστολή - απάντηση για
το κείμενο «Δημογραφικές α
κρότητες» του Σπύρου Καβουνίδη που δημοσιεύθηκε
στο τχ. 379 στη στήλη «Αντι
στροφές». Μάλλον ο φίλος α
ναγνώστης θα παρεξήγησε

τα όσα έγραφε ο Σπ. Καβουνίδης, και κυρίως το πνεύμα με
το οποίο ήταν_γραμμένο το
σημείωμά του. Ξαναδιαβάζον
τας το κείμενο και τα όσα ανα
φέρει ο Σπ. Καβουνίδης νομί
ζουμε ότι δεν θα έχει αντίρρη
ση για τη μη δημοσίευση της
επιστολής του.
r

Ισπανικά
Εταιρεία Ισπανικών Σπουδών
ΜΙΓΚΕΛ ΝΤΕ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

Καποόιστρίου 2, Τηλ. 3628880
ΕΠΙΣΗΣ Τ Μ Η Μ Α Τ Α :

• Πορτογαλικής γλώσσας.
• Δεύτερος κύκλος (Ισπανικών σπουδών):
Τελειοποίηση της γλώσσας &
*
Ισπανόφωνος πολιτισμός
• Προετοιμασία για τα διπλώματα του
Πανεπιστημίου της Γρανάδας
(SUFICIENCIA και SUPERIOR)

• Τμήμα Ισπανικής των εμπορικών
συναλλαγών και του τουρισμού.

Πληροφορίες - εγγραφές: Από 3Σεπτεμβρίου πρωί 10.00 - 1.30 απόγευμα 6.00 - 9.00 καθημερινά.
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ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
Ή ΑΝΥΠΟΛΗΨΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Για το βιβλίο
«Η μηκοινωνιολογία-Αναλυτική του μετα-μοντέρνου»,
του Γιώργου Βέλτσου, εκδόσεις «Νεφέλη», 1988
του Γιώργου Χειμωνά
γνώση δεν είναι η απάντηση σ’ ένα
ερώτημά μας, δεν είναι η ανάπαυ
ση, το τέλος ενός λόγου —αντίθε
τα, είναι ένας καινούργιος λόγος. Καλύ
τερα, είναι η εισαγωγή σε μια νέα διάλε
κτο, η αρχή μιας νέας ομιλίας, ένας λό
γος που πάει να γεννηθεί. Γνωρίζω, ση
μαίνει ερεθίζομαι προς μιαν (από μιαν) ά
γνωστη, απροσδιόριστη ακόμα γλώσσα
που όμως διαβλέπω ότι με άλλον τρόπο
—αυτή τη φορά σαφέστερο— θα με βοη
θήσει να προσεγγίσω σε μια πιο αληθινή
Ετυμολογία της ονομασίας των πραγμά
των. Η γνώση λοιπόν καταργεί ένα πα
λιό, φθαρμένο ιδίωμα και εγκαινιάζει ένα
άλλο, καταθέτοντας κάποιους βασικούς
ορισμούς και υποδεικνύοντας περίπου
τους τρόπους εφαρμογής τους για την
άρθρωση και για την ολοκλήρωση αυτής
της νέας γλώσσας. Προτείνει δηλαδή έ 
να νέο γνωστικό όργανο, αφού ο μοναδι
κός τρόπος να υπάρξει η γνώση είναι η
διατύπωση της αίτησής της: η μορφή με
την οποία διατυπώνω την ερώτηση είναι
και η μόνη δυνατή απάντησή της —εννο
είται, για το λόγο που την εκφράζει. Για
παράδειγμα, ο λόγος στον οποίο γεννή
θηκε η ερώτηση «υπάρχει Θεός;» είναι α
σφαλώς ανίκανος να δώσει και την απά
ντηση· η απάντησή του είναι η αθανασία
της ερώτησης. Ο λόγος περιέχει μόνον
απαντήσεις, είναι όλος μια δυνάμει απάν
τηση. Το ερώτημα είναι το χάσμα του, ση
μαίνει τη χρεωκοπία του.
Δηλωτικά μιας τέτοιας χρεωκοπίας
του σύγχρονου λόγου είναι αυτά τα δύο
προθέματα, το «μη-» και το «μετά-», που
υποσκάπτουν κάθε απόπειρά του να χα
ρακτηρίσει (και να αυτοχαρακτηρισθεί)
και εμφανίζουν άνανδρους και παλιλαλικούς τους ορισμούς που επιχειρεί —και
γύρω από αυτά συντίθεται το βιβλίο του
Γιώργου Βέλτσου, το ωριμότερο πι
στεύω και στερεότερο της μέχρι τώρα
γραφής του. Το οποίο επιτελεί αυτό ακρι
βώς το διπλό έργο: υπονομεύοντας, με
την ειρωνική διαλεκτική του (τη γνωστή
στρατηγική του συγγραφέα του) τη μεθο
δολογία γνώσης απελευθερώνει, αλλά
και διαβάλλει, τη γνώση και, δεύτερο, δί
νει το στίγμα αυτού του εξουθενωμένου
λόγου ο οποίος εξάντλησε όλες τις δη
μιουργικές του τακτικές, για να καταλήξει στην πιο στείρα: να ενίσταται στα ίδια
του τα λόγια παρατείνοντας τεχνητά την
ισχύ τους.

Η
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Απομονώνω τα δύο, κατά τη γνώμη
μου, κύρια θέματα του βιβλίου:
α) Η απελευθέρωση της γνώσης. Η αρ
χαία απορία, που η απλοϊκότητά της εί
ναι ενδεικτική της γνησιότητας της αγω
νίας της, επανέρχεται ανυπόφορα —κα
τά πόσο η γνώση είναι σε θέση να απο
κολληθεί από τη γνωστική τεχνική που
την παράγει, να απελευθερωθεί από τη
σκέψη που τη γεννά; Πόσο και πώς της ε
πιτρέπεται να επαίρεται για την αυτονο
μία της, δηλαδή για την αλήθεια της· να
αφήνει πίσω της τη λογική τακτική που
την έπλασε —ακόμα και να την περιφρονεί, να την εκδικείται· να υπάρχει αυτάρ
κης πέραν της γλώσσας που τη διατυπώ
νει; Ανεξάρτητη και μετέωρη να έχει τελειωθεί σε ένα αυτοδύναμο και αυταπό
δεικτο, α υ τ ό λ ε κ τ ο πλήρες νόημα;
Γιατί βέβαια, ναι, τα νοήματα είναι συμ
παγείς, αυθύπαρκτοι πλανήτες που περι
στρέφονται κάπου μακριά από το νου
μας, προϋπήρξαν ασφαλώς της σκέψης
μας, κι αυτή η τελευταία τότε μονάχα δι
καιώνει τη λειτουργία της, εκπληρώνει
το μοναδικό σκοπό της γένεσής της, ό
ταν τους ανακαλύπτει, όταν επιτέλους
βρίσκει μέσο να τους φωτίσει, να τους
χαρτογραφήσει, να σχεδιάσει την τροχιά
τους, να υπολογίσει την απόστασή τους
από έναν σκοτεινό ήλιο —ή μήπως όχι:
τα νοήματα είναι ανύπαρκτα καθ’ εαυτά,
δεν διαθέτουν καμιάν αυτοτέλεια, είναι
ένα εκτρωτικό γένος διανοητικών φαντα
σιώσεων, είναι εκ φύσεως υποτελή σε εί
δος και στη μορφή του λόγου που τα α
περγάζεται, αυτοματικά παράγωγά του.
Κι ακόμη πιο αδυσώπητα —παράγωγα ό
χι της μορφής του λόγου, αλλά των στοι
χειωδών, αντανακλαστικών κινήσεων
του νου· εκτυπώματα της γεωμετρικής α
ναδίπλωσης της πρωτογενούς, της πρω
τόγονης δράσης του. Αυτή είναι και η ε
ξήγηση της αποδεικτικότητάς τους: ο
νους, φορέας και όργανο της γενικής φυ
σικής τάξης, δεν μπορεί παρά φυσικά,
ευ α π ό δ εικτα , «π ραγματικά» όντω ς
προϊόντα να παραγάγει· ό,τι γεννά ο
νους είναι αλήθεια, γιατί ο νους είναι μέ
ρος της αλήθειας. Ο κύκλος κλείνει χω
ρίς να κάμει τίποτε που να είναι έξω από
το νου. Ένας μικρός οδοντωτός τροχός
στο εσωτερικό αυτού του μηχανικού ρο
λογιού που είχαμε την οίηση να πιστέ
ψουμε πως είναι ο ίδιος ο χρόνος, ενώ
δεν κάνει τίποτε άλλο από το να τον σφυ-

ροκοπά —ούτε καν να τον μετράει.
Η απελευθερωμένη γνώση λοιπόν εί
ναι μια γνώση έκθετη και έκλυτη, ανυπό
ληπτη, ένα ψέλλισμα ασύδοτου αυτοσχεδιασμού; Προφανώς ναι, όσο εξακολου
θεί να υπάγεται στη δικαιοδοσία του δια
θέσιμου, χρησιμοποιημένου λόγου που
την απελευθερώνει, την εξωθεί. Πάνω σ’
αυτήν την πρόκληση παίζεται όλο το κεί
μενο.
β) Το «μη-» και το «μετά-». Μόρια που
καθορίζουν το πνεύμα μιας ολόκληρης ε
ποχής, μ’ αυτά ο σύγχρονος λόγος ομο
λογεί την περάτωσή του και σηματοδοτεί
την αμηχανία του. Πρόκειται ακριβώς γι’
αυτόν τον ίδιο το λόγο ο οποίος ίδρυσε
το «ον», αλλά βρίσκεται πάντα σε αδυνα
μία να ονομάσει το «μη-ον»: εκεί όπου ο
αυτοφυής ορισμός είναι αδύνατος, παρ’
όλο που η προς ορισμόν έννοια βοά, με
γεθύνεται υπέρογκα εις βάρος της εφι
κτής αντίθεσής της, αυτού του «όντος»
που ωστόσο όχι μόνο έχει την ίδια κατα
γωγή αλλά και ορίζεται ουσιωδώς από ε
κείνην του «μη-όντος», καθώς και οι δύο
συνενώνονται προς μία τρίτη υπερκειμένη έννοια ( = 1-ον, 2-μη ον, 3-ον και μη ον)
— σ’ αυτό λέγω το κενό, ο μοναδικός έγ
κυρος ορισμός είναι εκείνος που βασίζε
ται στην ονομασμένη έννοια, γιατί απο
κλειστικά αυτή η ανώνυμη έννοια διαθέ
τει σ’ αυτόν τον κόσμο των πραγμάτων,
και μοναχά με την τυπική της άρνηση κα
τορθώνει να εισχωρήσει στο λόγο του.
Όμως αυτό το «μη-» δεν καθαιρεί την έν
νοια που μοιάζει να αρνείται- απλώς την
παραμερίζει, την απομακρύνει για να εκχυθεί (αφού δεν μπορεί να ονομασθεί) η
ουσία της άλλης, και να γίνει αισθητή.
Το «μετά-» είναι μια άλλη εκδοχή του
«μη-», αρκεί να εκτιμήσουμε σωστά τη
χρονολογική διάταξη που υποσημαίνει
«μετα-μοντέρνο»: αυτό που έπεται του
μοντέρνου —και που ωστόσο δεν αποτε
λεί μια καινούργια αναζήτηση, ένα και
νούργιο ύφος, μια νέα σχολή. Δεν πρέπει
να μας διαφύγει ο ανακεφαλαιωτικός χα
ρακτήρας του φαινομένου, στο οποίο ται
ριάζει περισσότερο η νηφάλια αγωνία
μιας πνευματικής κατάστασης παρά το
σχήμα ενός διάδοχου καλλιτεχνικού κι
νήματος. Το «μεταμοντέρνο» πιστεύω ότι
υποβάλλει ένα κουρασμένο αίτημα
—τώρα που έληξε, μάλλον οριστικά, η
μεγάλη αναστάτωση που επέφερε με τη
μορφοκλασία του το μοντέρνο και που

την όξυνε με την απελεύθερη μορφοπλασία του— για έναν ευρύχωρο επανα
προσδιορισμό του «τι (μπορεί να) είναι
τέχνη» σήμερα. Και εδώ πάλι, όμως και
στο «μη-», αναγνωρίζουμε την ίδια χειρο
νομία δ ι ά ν ο ι ξ η ς της αποτυπωμέ
νης, εφικτής μορφής ονόματος. Και ως ε
ξής θα εννοούσα οποιαδήποτε έννοια
στην οποία προτάσσεται το «μη-» και το
«μετά-»: ό,τι εκτείνεται και ό,τι εκλύεται
(κάτι σχεδόν απέραντο) από εκεί όπου
δεν είναι πια η οικεία, η αποδεκτή έννοια·
μετά από εκεί όπου τελειώ νει αυτή η τα

ΖΑΝ-ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΛΥΟΤΑΡ
Η μεταμοντέρνα κατάσταση
Mer: Κωστής Παπαγιώργης
Προλεγόμενα:
Θόδωρος Γεωργίου
Εκδ. Γνώση, Αθήνα 1988

Αν η μοντέρνα εποχή, η ε 
ποχή, δηλαδή, του διαφωτι
σμού και των ιδεολογιών της
χειραφέτησης πίστευε σε μια
γνώση σχετική με την καθαρή
έρευνα της αλήθειας και την
ανάπτυξη της ανθρώπινης
προσωπικότητας, η μετα-μοντέρνα εποχή, η εποχή που
διαμορφώνεται μέσα σ τις
συνθήκες της πληροφορικής
θέλει την έρευνα και τη γνώ
ση υποταγμένες στην αρχή
της αποδοτικότητας, παραδο
χή που, μολονότι καταστρέ
φει τα ιδεώδη της προηγού
μενης περιόδου ανοίγει και
νούργιους δρόμους για την α
νάπτυξη της κοινωνίας.
Αυτή είναι η βασική θέση
του πολυσυζητημένου β ι
βλίου που κυκλοφόρησε το
1979 στη Γαλλία και έδωσε το
έναυσμα στη θεωρία να αντι
μετωπίσει τα προβλήματα της
οργάνωσης και της νομιμο
ποίησης της μεταβιομηχανι
κής κοινωνίας, επηρεάζοντας
όχι μόνο την κοινωνιολογική
:ερευνα και την κριτική αλλά,
επίσης, και την καλλιτεχνική
: δημιουργία και τη θεωρία της
τέχνης.
ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΕΝΑΚΗ
Θηλυκή βίβλος
Εκδ: Καστανιώτη, Αθήνα 1988

Αρθρα που πρωτοδημοσιευ,τηκαν σε γυναικείο περιοδικό
αποτελούν το υλικό του βι
βλίου αυτού. Με αναφορά σε
ερεθίσματα που παρέχει η κα
θημερινότητα η Μ.Π. επ ιχει
ρεί να θεωρητικοποιήσει προ
βλήματα που έχουν να κά
μουν με τις σχέσεις των δυο
;φυλλων.
Απευθυνόμενη στους ανα
γνώστες άμεσα, φροντίζει να
διαγράφεται καθαρά το εξομολογητικό και βιωματικό
.στοιχείο που αποτελούν τα ε,ρεθίσματά της. Όμως, πέρα
,απ’ την αμεσότητα αυτή, ενο/χλούν τόσο κάποια σχηματι-

ξινομημένη έννοια. Με επιφύλαξη βέ
βαια, επειδή δεν μπορώ να ξέρω αν αυ
τές τις αισθήσεις της διάνοιξης και του ε 
κτεταμένου (που κάνουν την αναπνοή
του μυαλού μας βαθύτερη) δεν τις οφεί
λω, απλά και μόνο, στην έλλειψη του
συγκεκριμένου ονόματος —πράγμα πο
λύ πιθανό. Αλλά κι επειδή με γοητεύει
μια εικόνα πραγμάτων, που επάνω τους,
παντού ώς μακριά, βλέπεις χυμένες, σαν
τεράστιες ανεξίτηλες κηλίδες, τις σημα
σίες των λέξεων.
Τέτοιες περίπου σκέψεις προκαλεί το

βιβλίο του Γιώργου Βέλτσου —αυτή η
κυριολεκτικά σύνθετη, συλλεκτική γρα
φή, η οποία, διασχίζοντας κλασικά ή ση
μερινά κείμενα, αποσπώντας και κυλώ
ντας λόγια από φιλόσοφους και από ποι
ητές, σαν ένας ρους απ’ όλες τις φωνές,
κάνει στο τέλος ν’ ακουσθεί το πώς μιλά
ει ο άνθρωπος: ίσως αυτή να είναι όλη κι
όλη η αξία του λόγου του. Για καμιά γνώ
ση, για καμιά αλήθεια (έστω, για τις πιο
μερικές) δεν ήταν προορισμένος· δεν έπαψε ποτέ να είναι συγκίνηση, κραυγή,
λαχάνιασμα —τίποτε άλλο.

κότητα στο να αποδοθούν αρ
κετά περίπλρκα προβλήματα
και σχέσεις, όσο και μία ηθικολογίζουσα ματιά απέναντι
σε καταστάσεις και συμπερι
φορές.

λεξικό χρήσιμο, και δικαιολο
γούν τη μορφή του: ο χαρα
κτήρας του είναι κυρίως εκ
παιδευτικός και απευθύνεται
ιδιαίτερα σε νεαρής ηλικίας
μαθητές.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΛΑΜΠΑΚΗΣ
Χώροι της ελευθερίας, 1
Εκδ: Εξάντας, Αθήνα 1988

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
Ποιητική ανθολογία
αποκλίνοντος ερωτισμού
Εκδ: Γνώση, Αθήνα 1988

Ο συγγραφέας, —αρχιτέ
κτονας και π ανεπ ιστημια
κός— ξεκινάει από τη βασική
παραδοχή ότι ο καθαρά επι
στημονικός λόγος δεν επαρκεί από μόνος του για να περι
γράφει του τί είναι μια ανθρώ
πινη πόλη και τί μια αρχιτε
κτονική που δεν απαντά μόνο
σε «λειτουργικές» ανάγκες,
αλλά και ψυχικές και συναι
σθηματικές.
Έ τσι η γλώσσα σ’ αυτό το
βιβλίο γίνεται περισσότερο
«βιωματική», γίνεται μέσο απόδυσης της αίσθησης και
της εμπειρίας, του φαντασιακου και του υποσυνείδητου,
της ποιητικής και της αισθητι
κής, χωρίς ωστόσο να χάνει
τη διεισδυτικότητα της.
Μ’ αυτό τον τρόπο, το βι
βλίο καταγίνεται με την ποιη
τική του χώρου και με ζητήμα
τα όπως η αρχιτεκτονική παι
δεία, η σχέση της μορφής και
της χρηστικότητας των χωρων, η δημιουργική φαντασία
ως προϋπόθεση της δημιουρ
γίας κ.ά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΤΑΚΟΥΚΑΡΒΕΛΑ
Εικονογραφημένο λεξικό
της ελληνικής
μυθολογίας για παιδιά
Εκδ: Γνώση, Αθήνα 1988

Ένα λεξικό περιορισμένης
έκτασης, όπως αυτό, δεν μπο
ρεί να διεκδικεί εύσημα πλη
ρότητας. Ωστόσο είναι πολύ
χρήσιμο, μια που περιλαμβά
νει τα σπουδαιότερα λήμματα
της αρχαίας ελληνικής μυθο
λογίας, που είναι απαραίτητο
στοιχείο για τη γνώση του αρ
χαίου ελληνικού κόσμου, αλ
λά και για την κατανόηση της
τέχνης της εποχής. Η επιλο
γή των μύθων και ο εκφερόμενος λόγος, όμως, κάνουν το

Μια θεματολογική ανθολο
γία ποιημάτων με ερωτικό πε
ριεχόμενο (κυρίως ποιήματα
πάθους για σχέσεις μεταξύ ο
μοφύλων) που συμπεριλαμβά
νει Άραβες ποιητές του Με
σαίωνα, Άραβες της Ανδα
λουσίας (11ος - 13ος αι.) αλλα
και συγχρόνους ποιητές απ'
όλο τον κόσμο.
Η βασική μας αντίρρηση, ω
στόσο, για τη σκοπιμότητα
μιας τέτοιας έκδοσης βρίσκε
ται στο ασυστηματοποίητο
που υπαγορεύει τη σύνθεση
της και στην ασύνδετη παρά
θεση ποιητών, χωρίς να δη
λώνεται τι αντιπροσωπεύει
καθένας απ' αυτους, ούτε η
σχέση της ποίησής τους —αν
υπάρχει.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΣΗ
Πιστό αντίγραφο με μαλλιά
Ποιήματα, Β' έκδοση
Εκδ: Νέα Σύνορα, Αθήνα 1987

Βιωματική, χαμηλόφωνη
ποίηση χαρακτηριστική έκ
φραση γυναικείου λόγου με
εμμονές στο χρόνο που χάνε
ται και στον έρωτα που πάντα
αποζητιέται. Δείγμα γραφής:
«Θ’ α ρ χ ίσ ει μουσική / θα είν α ι

τη σημερινή οικονομική κρι
ση. Με το βιβλίο ιου uuio
(π ρω τοκυκλοφ ορησ ε στη
Γαλλία το 1986) μας επιτρεπιι
να καταλαβουμε κα λύτερ α ικ
αποτυχίες της οικονομικιν
πολίτικης είτε της Αριοτερα<
είτε της Δεξιάς, που εφαρμο
ζονται τα τελευταία δέκα χρο
νια στις ανεπτυγμένες κοιν«.·
νιες της Δύσης.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΦΤΑΝΤΖΗΣ
Τα ποιήματα 1940-1987
Θεσσαλονίκη 1988

Εννιά ποιητικές συλλογπ
έχει εκδωσει ο.γνωστός Θεσ
σαλονικιός ποιητης. Και ίο.
ρα, μαζί με κάποια αλλα ιταα
ως τώρα ήταν αδημοσίευτα
συμπεριλαμβάνονται σε μια
συγκεντρωτική έκδοση που
μόνος του έκανε ο Γ. Καφταν
τζής. Έκδοση που, όπως ο ι
διος σημειώνει, αποσκοπει ε
κτός απ’ την κατάδειξη της
προσωπικής του θανάσιμης
περιπέτειας και στη δύσκολη
προσπάθεια να σημαδευτεί
μια γενικότερη πορεία.
Δείγμα γραφής:
«Ο καλός μ ά ντη ς μ έν ει απα
θής / όταν π ρομαντεύει θάνα
το. /Δ ιά π λ α τα στον τρόμο α
νοιγμ ένο ς / μ ε τα κινη τικά χ α 
λ ίκ ια προφ ήτευε ο μάντης: /
«Το πλοίο θα γίνει βράχος, ο
ναύτης χελιδονόψ αρο. / Τρίμ
μ α τα η γενιά μας. Έ γκλεισ τη.
/ Το περασμένο παραλήρημα
σε εκ μ α γ είο γύψινο. / Κανένα
πράγμα διαφάνο».

(Ο καλός μάντης).

μαύρη / θα μ ε αφορά / θα με
φ ο β ά τα ι»

(Μέσα από τα μάτια σου).
ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ:
ROBERT BOYER

Η Θεωρία της ρύθμισης
Κριτική ανάλυση
Μετ: Γιώργος Δουράκης
Εκδ: «Εξάντας », Αθήνα 1988

Εκ των θεμελιωτών μιας
καινούργιας θεωρητικής σχο
λής, ο οικονομολόγος Ρομπέρ Μπουαγιέ δίνει έναν νέο
τρόπο ανάγνωσης και κατα
νόησης της οικονομικής ιστο
ρίας και φωτίζει διαφορετικά

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
ΑΛΕΚΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗ
Ένας νεκρός επιστρέφει
Διηγήματα
Εκδ: Σμυρνιωτάκης,
Αθήνα 1988
ΜΑΡΙΑ ΜΥΣΤΡΙΩΤΗ
Στη γη των Λαιστρυγόνων
Ποίηση
Εκδ: Δωδώνη,
Αθήνα-Γιάννινα 1988

$
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Η εταιρία τω ν πέντε ηπείρων

τα προγράμματος ο Βασίλης
Παίκος, υπεύθυνος του ενη
μερω τικού π ρογράμματος
της πρωινής ζώνης ο Θάνος
Οικονομόπουλος. Σ. Ζούλας
και Θ. Οικονομόπουλος ήταν
πριν στη «Βραδυνή». Έχουμε
όμως και αλλαγές στο πρό
γραμμα όλων των ζωνών. Οι
μεγαλύτερες στις πρωινές
ζώνες. Περιμένουμε τι θα
βγει...

φ Επτά έδρες πήρε στην Ε·
ΣΗΕΑ η παράταξη των κ. Β.
Κοραχάη · Δ. Μαθιόπουλου
και τέσσερις των κ. Δ. Γκλαβά
• Ν. Κιάου. Οι «άλλοι» πήραν
69 ψήφους και χάθηκε η πέμ
πτη έδρα από τους αντιπολι
τευόμενους τη συντηρητική
διοίκηση της ΕΣΗΕΑ. Κέρδι
σαν λοιπόν οι δεξιοί πάλι τις
εκλογές και με μια έδρα επι
πλέον. Αν δούμε όμως τι συμ
βαίνει πίσω από έδρες και πο
σοστά γεγονός παραμένει ότι
η ΕΣΗΕΑ εξακολουθεί να είναι
ένας κλειστός και συντηρητι
κός χώρος και γ ι’ αυτό η από
λυτη κυριαρχία στις εκλογές
του ψηφοδελτίου Κοραχαή.
φ Αθωώθηκε ο εκδότης
του «Καλαμιού» Νίκος Κακαουνάκης. Του είχε υποβάλει
μήνυση ο έγκλειστος στον
Κορυδαλλό αρχιπραξικοπηματίας Ν. Μακαρέζος, για δη
μοσίευμα που αναφερόταν σε
προμήθειες που εισέπραξε
στη διάρκεια της χούντας ο
εκδότης του «Ελεύθερου Τύ
που» Άρης Βουδούρης.

φ

Ανακοινώθηκαν οι αλλα
γές στην κορυφή του «Έ
θνους». Ο διευθυντής της ε
φημερίδας Αλ. Φιλιπόππου\ος —που αντιμετωπίζει πρό3λημα υγείας και θα κάνει εγ
χείρηση ανοικτής καρδιάς—
-•■ποχώρησε από αυτή τη θέη, αλλά παραμένει, εκδοτιός και δημοσιογραφικός
υμβουλος. Διευθυντής σύν
αξης ανέλαβε ο Γ. Λεβεντοιάννης και αρχισυντάκτες οι
. Νικολαίδης, Α. Μπόμης, Γ.
απαδόπουλος και Π. Μήλας
καλλιτεχνικά - πολιτιστικά).
Νέος

ραδιοσταθμός

ο

ΆΛΦΑ 103» ετοιμάζεται στη

Θεσσαλονίκη. Υποστηρίζεται
ιπό εταιρεία λαϊκής βάσης
του δημιούργησαν 50 πολίτες
ίπης πόλης. Πρόεδρος του
■ μταθμού είναι ο Δ. Τσιαπραρ 'ής·
ί
φ Καταγράφουμε τις ανα
κατατάξεις στελεχών στον
«9.84» του Δήμου της Αθήνας:
Υπεύθυνος του τομέα ενημέ)ωσης ανέλαβε ο Στάμος
Γούλας, σύμβουλος σε θέμα

φ Το εύοσμο Ποντίκι στο
φύλλο της 25/8 επανέρχεται
με μισή σελίδα λάσπης για το
ΑΝΤΙ. Θα τους αφιερώναμε το
χώρο ακόμα και δεκαεξασέλι
δου
α ν α δ η μ ο σ ιε ύ ο ν τα ς
—όπως συνηθίζουμε— όσα
γράφουν, όταν όμως αναφέρονται στην «ταμπακιέρα».
Δυστυχώς το δημοσίευμα του
φιλοκυβερνητικού «Π» δεν
προσφέρει τίποτε νέο μέσα
στην τόση φλυαρία του αλλά
απλώς επαναλαμβάνει τα ίδια
και τα ίδια που είχε γράψει
στις 21/7, χωρίς όμως να αναφέρεται καθόλου επί της ου, σίας, που είναι:
Η ευφυής κάλυψη από το
«Π» των κοσκωτικών δραστη
ριοτήτων πίσω από το μανδύα
της «αντικειμενικότητας». Κι
αυτό, γιατί ο «δρ» είναι άν
θρωπος του «Μεγάλου».
Τώρα για όσα «νέα» προ
σκομίζει και αφορούν το πε
ριοδικό μας:
Το «Π» παίρνει αμπάριζα α
πό δημοσίευμα της «Αυρια
νής» που επικαλείται τη δική
μας αναφορά —όχι όμως και
την επανόρθωση— σχετικά
με δάνειο της «Αυγής» από
την Τράπεζα Κρήτης για να επανέλθει σ τις «εκλεκτικές
συγγένειες» του ΑΝΤΙ με την
εφημερίδα των Κουρήδων,
τον ελλοχεύοντα φασισμό
και αυριανισμό του περιοδι
κού μας κτλ. Η αλήθεια είναι
ό,τι βολεύει το «Π» για να θο
λώνει τα νερά και να στρέφει
αλλού τη συζήτηση.
Θα του κάνουμε όμως το
χατήρι να φιλοξενήσουμε δυο
μόνον αποσπάσματα από το
ρυπαρογράφημά του. Το «Π»
αρχίζει γράφοντας:
1. «Η ΙΣΤΟΡΙΑ είναι λίγο πολύ
γνωστή, α ξίζει όμως να τη
θυμηθούμε για τί δείχνει την
κ α τ ά ν τ ι α ενός προοδευ
τικού περιοδικού».
Το φιλοκυβερνητικό «Π» ενδιαφέρεται να ανακαλύπτει
«κατάντια» σε ένα έντυπο που
δεν λιβανίζει το υπουργείο Ε
ξωτερικών και τα λοιπά προίστάμενά του υπουργεία.
2. Και κλείνει με το υστερό
γραφο όπου δηλώνει ότι δεν
κατάλαβε ποια είναι η «ταμ
πακιέρα»:
«Για τα όσα περί "Γ Γ λέει
το " A ” , παρακαλούμε... να τα

ξαναγράφει σε πιο απλά ελ
ληνικά, για να καταλάβουμε
κι εμείς τι εννοεί. Το κακό μ ’
ένα κακογραμμένο κείμε'Ό,
είναι ότι μοιάζει με... μετα
φρασμένο».
Δείγμα για τα απλοελληνι
κά του, παραθέτει εν συνε
χεία το «Π» με αναφορές σε
«όρους» όπως «ανόητοι» και
«μαλάκες». Το ευχαριστούμε
που μας θύμισε τι εννοούσα
με με την αναφορά μας στο
«Π». Του χρωστούμε τα μετα
φραστικά δικαιώματα,
φ Κυριακάτικος (4 Σεπτεμ
βρίου) πρωινός καφές με πα
ρέα τις εφημερίδες:
φ Η έγκριτος του Κοσκωτά
γράφει στη στήλη της «Μπερ
λίνας»:
★★★ ΠΟΛΛΕΣ
παραιτήσεις,
πολλά ΠΟΝΤΙΚΙΑ εγκαταλεί
πουν ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και Πασόκ.
Δεν είναι ΜΟΝΟ που λείπει ο
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ, αλλά το σκάφος
από καιρό κάνει ΝΕΡΑ... Και
αυτό μας θυμίζει ότι ο «ΚΑΨΗΣ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ» είναι ιδιαί
τερα ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ στο
υπουργείο του...
Τι καταλάβατε;

φ Η έγκριτος του Κουρή
γράφει στη στήλη του «Εμπιστευτικού»:
«Φοβάται τον επίτροπο.
Η περιπέτεια της υγείας
του πρωθυπουργού, καταθο
ρύβησε το κοσκωτικό στρατό
πεδο. Τρέμουν το ενδεχόμε
νο ενδυνάμωσης γνωστού κυ
βερνητικού παράγοντα, που
από καιρό έχει προτείνει ως
τη μόνη ενδεδειγμένη λύση
του προβλήματος Κοσκωτά,
την τοποθέτηση κυβερνητι
κού επίτροπου στην Τράπεζα
Κρήτης. Φοβάται λοιπόν, και
σαν σκέψη το ενδεχόμενο αυ
τό. Γι’ αυτό και καθημερινά ε 
πί "24 ώρου ” βάσεως του ε
πιτίθενται. Μόνο που ο Αντώνης κρατάει καλά...».
Ώ σ τε λοιπόν η «Αυριανή»
αναγνωρίζει ότι τροχοπέδη

στον έ λ ε γ χ ο του «δρα» ήταν ο
ίδιος ο πρωθυπουργός. Ό τα ν
όμως το γράφαμε — και το επανέλαβαν και ά λ λ ο ι— ήταν
«λάσπη». Ό σ ο για τον «Αντώνη», αυτός είνα ι ο Αντώνης Λι·
βάνης, διευθυντής του π ο λιτι
κού γραφ είου του πρωθυ
πουργού, π ολέμιος της ιδέας
εναγκαλισ μού από το ΠΑΣΟΚ
του απατεώνα «δρα» και για
το λόγο αυτό, αποδέκτης δη
λητηριω δώ ν καρφωμάτων α
πό τις «24 Ώρες» αλλά και το

«Καλάμι».
φ Τέλος το έγκριτο «Βή
μα», έλυσε τη σιωπή του και α
νέγραψε σαφώς ότι ο Κ. Μη·
τσοτάκης ήταν εκείνος τον ο
ποίο συνάντησε ο Κοσκωτάς
στο Χίλτον. Και αυτό μετά α
πό μια ανεξήγητη σιωπή 7 η
μερών και αφού ήδη το «Κα
λάμι», που ξεφώνισε το όνομα
του Μητσοτάκη, είχε κάμει
δύο εκδόσεις. Στη συνέχεια
το «ΒΗΜΑ» αποκαλύπτει λε
πτομέρειες από κατάθεση
μάρτυρος που επιβαρύνει υ
παλλήλους της Τράπεζας
Κρήτης με κατηγορίες ότι αλ
λοίωσαν λογιστικά στοιχεία.
Ο κλοιός σφίγγει...
φ Από τους λοιπούς εκδό
τες που είχαν ασκήσει κριτική
στους κυβερνητικούς χειρι
σμούς στην «υπόθεση Κοσκω
τά» και είχαν βγάλει τα άπλυ
τα του «δρα» στη φόρα, ο «Ε
λεύθερος Τύπος» έχει χαμη
λώσει τον τόνο μετά τη νέα
μυστική συνάντηση του Κ.
Μητσοτάκη με τον «δρα», η
«Ελευθεροτυπία» επίσης σιω
πά λόγω παρεμβολής Κόκκαλη ενώ το «Έθνος» αναμένει
εν όψει της αναδίπλωσης του
κοσκωτικού στρατοπέδου και
τις γέφυρες που ο νεαρός α
π α τ ε ών α ς
έχει
ρίξει
—επιτυχώς— προς την παρά
ταξη της Δεξιάς.

φ Στο «ΒΗΜΑ» και πάλι.
Ποικιλοτρόπως σχολιάστηκε
η «κουφή» και εκτός κειμένου
—αλλά εντός πλαισίου— δηΛ-

Παιδότοπος
παιδικός σταθμός
νηπιαγωγείο
Ένας χώρος στην αποκλειστική διάθεση των παι
διών. Οι ανάγκες του παιδιού για επικοινωνία, παιδα
γωγικό παιχνίδι, δημιουργική συλλογική δραστηριό
τητα, αντιμετω πίζονται με την αγάπη, τη ζεστασιά
και με ξεχω ριστή ευθύνη από ανθρώπους ειδικούς.
Ντίνα Καψάλη
Λεωφ. Πεντέλης 53 ■Χαλάνδρι
Τηλ. 68.28.047
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μοσίευση στη δεύτερη σελίδα
μιας φωτογραφίας - πορτραίτου, από τις τόσες που έχει
στο αρχείο του, με την ακό
λουθη λεζάντα: «Η κυρία Δή
μητρα Λιάνη, μέλλουσα σύζυ
γος του πρωθυπουργού, βρί
σκεται συνεχώς στο πλευρό
του». Ένα καλοκαίρι πέρασε
από τότε που η σήμερον αποκαλούμενη «κυρία Δήμητρα
Λιάνη» άκουε μόνον στο όνο
μα «Μισό-Μισό». Στο «Βημα
τοδότη» αναγράφεται η πλη
ροφορία ότι «έχουν ήδη ειδο
ποιηθεί όλοι οι συνεργάτες
κτλ. (sic) του πρωθυπουργού
να σέβονται την κυρία Δήμη
τρα Λιάνη ως μέλλουσα σύζυ
γό του». Οι εντολές αυτές εί
ναι πρόσφατες και τώρα τις
μαθαίνουμε. Αλλά όσοι από
τους «συνεργάτες κτλ. του
πρωθυπουργού» διαβάζουν
ΑΝΤΙ, έχουν π ληροφορηθεί ή

À

δη από τις 12 Au γούστου τη
δήλωση του κ. Παπανδρέου
σε στενό κύκλο φίλων του: «Ε
γώ θα την παντρευτώ, είτε
κερδίσω είτε χάσω τις εκλο
γές». Ένας από τους φίλους
αυτούς είναι και ο Γιώργος
Λοίιβαρης που ο «Βηματοδό
της» τον προσφωνεί «επ ιχει
ρηματία».
Μήπως ο «Βηματοδότης»
πήρε φόρα ή υπάρχουν και
άλλες εντολές που ορίζουν ό
τι ο μεσάζων δεν θα αποκαλείται εις το εξής ούτε καν
«μεταφραστής» αλλά «επιχει
ρηματίας»; Οι δικές μας πλη
ροφορίες λένε ότι στους κύ
κλους του Σαιντ - Τόμας, προ
σ α γο ρ εύ ετα ι «ε π ιχ ε ιρ η μ α 
τίας» μόνον ο Σωκράτης Κόκκαλής.
φ Με τις προσωπικές υπο
θέσεις του πρωθυπουργού α
σχολήθηκε και ο Γιώργος Βότσης στην «Ελευθεροτυπία»
της προηγούμενης (Σάββατο
3 του Σεπτέμβρη) (sic), αναφέροντας ότι ο πρωθυπουργός
«δίνει μαθήματα αντικομφορμισ μο ύ σ τραπ ατσ άροντας
κοινωνική υποκρισία και προ
καταλήψεις. Μπράβο του».
φ Ο Τύπος ανθεί. Μια εφημεριδούλα που εκδίδει η κ. Ει
ρήνη Δορκοφίκη —γνωστή
και από τα σεμινάρια του
Στράους— και κινείται «στο
χώρο της ΝΔ», γράφει πολλά
και διάφορα. Σταχυολογούμε
από την «Ελληνίδα του 2000»,
τίτλους και θέματα: «Εθνική
Αντίσταση 1981-1988», «Ο Δή
μαρχος της Ελεύθερης Πλη
ροφόρησης χαιρετίζει», εν
νοεί ως «κύριο Ελεύθερη
Πληροφόρηση» τον Σωτήρη

ν η π ια γ ω γ ε ιο
το α σ τε ρ α Η ΐ

Jil -\V ϊ'/'Λ

Κούβελα. Και απο τη δραστη
ριότητα γυναικείων οργανώ
σεων: «Οι προσκοπίνες του
Μελιγαλά», «Οι Γυναίκες της
Λεσβιακής Υπαίθρου στις ε 
πάλξεις», «Οι Γυναίκες της
Πέλλας στην πρώτη γραμμή»
κτλ. κτλ. Και τώρα δείγματα
γραφής:

«Ζώντας στη πατρίδα
πληγώθηκα πολύ,
ακούγοντας δύο λέξεις
«δεν έχουμε ψωμί».
Μου τόπαν δυο γριούλες
κατάμαυρα ντυμένες
στα χρόνια περασμένες».
Αυτή είναι η Ελλάδα του 1988.
Που είδαν οι ομογενείς μας...
• Και το άλλο:
Κυριακή 17 Ιουλίου, Αγίας
Μαρίνας. Με κόπο ξυπνώ, κοι
μήθηκα αργά. Μα δεν ντρέ
πονται να βάζουν αργά Σαβ
βατόβραδο τα έργα, λες και
δεν θέλουν να πας Κυριακή
στην Εκκλησία;
Σήμερα θα παω
στην Εκκλησία να μεταλάβω,
διακοπές φεύγω αύριο, ας εί
μαι έτοιμη καλού κακού...
η κυρία στη διπλανή ταράτσα
κάνει ηλιοθεραπεία τσίτσιδη.
Σαν δεν ντρέπεται..
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ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
115 21 Αθήνα
Τηλ. 72.32.713 - 72.32.819
72.49.300 - 72.48.240
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Κοντά στό σπίτι σας καί δίπλα στό Λυκαβηττό
λειτουργεί τό νηπιαγωγείο. «Τό άστεράκι».
• Μιά μικρή όαση μέσα στό τσιμέντο.
• Πρόγραμμα μελετημένο - Διδασκαλία καί έπίβλεψη
άπό έμπειρο προσωπικό.
• Παιχνίδι καί μάθηση σ’ ένα περιβάλλον φροντίδας καί
άγάπης γιά τό παιδί.
• ’Ελάτε νά γνωριστούμε καί νά συζητήσουμε γιά τό
παιδί σας.
Γκόλφω Τζείετοπούλου
Βαλσαμώνος 4 καί Ασκληπιού τηλ. 6 4 4 7 8 3 0 - 3 6 3 5 4 1 9 .
Λ

Αρχίζω να ντρέπομαι για τον
εαυτό μου, γιατί ο παππάς έ
χει φτάσει στο «στώμεν κα
λώς». Πριν νοιώσω την απέ
ραντη γαλήνη που δίνει η Θεία
Κοινωνία ένοιωσα άλλη μια
φορά ότι ντρεπόμουν. Οι νέ
οι και οι νέες που μεταλάμβαναν ήσαν όμορφα παιδιά, τα
δικά μου είχαν μείνει και κοι
μόντουσαν σπίτι...
Βγαίνοντας έπεσα πάνω σε
μια σειρά από ζητιάνους. Ελ
λάδα 1988... Ντράπηκα για ό
λους μας.
Θεέ μου πότε θα πάψουμε να
«ντρεπόμαστε»;
Πότε θα πούμε «στώμεν κα·
λώς»;

• Συντακτική επιτροπή:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΤΑΚΗΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ
ΧΡ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ
• Εκδότης:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131
115 21 Αθήνα
• Σύμβουλος έκδοσης:
ΔΗΜ. ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ
• Διαφημίσεις:
ΑΛΕΚΑ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ
• Γραμματεία-Λογιστήριο:
ΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΠΟΥ
• Σελιδοποίηση, Μοντάζ:
ΤΑΣΙΑ ΛΕΒΟΝ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
• Φωτοστοιχειοθεσία —
Αναπαραγωγή ψιλμς:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ»
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 72.49.300
• Εκτύπωση:
«ΝΕΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» Α.Ε.
Μπουμπουλίνας 16
Τηλ. 27.94.550
•
•

Κάθε ενυπόγραφο άρθρο
εκφράζει τις απόψεις του
συγγραφέα του.
Χειρόγραφα δεν επίατρέφόντα ι.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Εσωτερικού
Εξαμ. 1.650 δρχ. Ετήσια 3.300
Ετήσια Οργανισμών,
Τραπεζών, κτλ.: 10.000 δρχ.
Φοιτητική ετήσια: 2.800

Εξωτερικού
Ευρώπη · Μεσογ. χώρες:
εξάμηνη:................. δολ. 25
ετήσια:..................... δολ. 50
Η.Π.Α. - Καναδάς · Αν. Ασία ·
Αυστραλία - Ωκεανία:
εξάμηνη:................. δολ. 28
ετήσια:..................... δολ. 57
•

Εμβάσματα, επιταγές:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δημοχάρους 60
115 21 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ:
ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ:

δρχ. 150
δρχ. 250

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
• Για τα βιβλιοπωλεία
της Αθήνας:
Περιοδικό «ΑΝΤΙ»
Δημοχάρους 60
τηλ.: 72.32.713-72.32.819
• Για τα βιβλιοπωλεία
Β. Ελλάδας:
Κέντρο του βιβλίου.
Α. Πουλουκτσή και Σια Ε.Ε
Λασσάνη 9,
Τηλ. (031) 285.857
54 622 Θεσσαλονίκη

Γρήγορα θα δέσει καρπούς...
η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ πραγματώνει τα όνειρα και τις ελπίδες σας

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
με ανθρώπινο πρόσωπο

εκδόσεις κέδρος

Γ. Γf ννπδίου 3 - τηλ. 36.02.007

ΤΟΛΚΙΓ

Λ

0 ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ

1
Η σνντοο((ΐά την δαχτνλώιον

Ol ÖVO 71ΊΓ/0Ι

Η ε.Ύΐστοοα ή τον ύασιλιά

KFA««.

TOAKIN
Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΧΤΥΑΙΔΙΩΝ
1

Η συντροφιά τον δαχτνλιδιού

2
Ο ι δύο πύργοι

3
Η επιστροφή τον βασιλιά

είναι ένα έργο μοναδικό, που δύσκολα θα
μπορούσε να χωρέσει στα υπάρχοντα λογοτεχνικά είδη. Δεν είναι
«ανάγνωσμα φυγής» ούτε υπαινικτική εξιστόρηση του παρόντος, δεν είναι
μυθολογική ανάπλαση ούτε αμιγώς φανταστική κατασκευή, αλλά κάτι
πολύ βαθύτερο, σαν τους θρύλους, που έχουν τις ρίζες τους σε παμπάλαιες
δοξασίες και λαϊκές παραδόσεις.
Ο Ά ρ χ ο ν τ α ς τω ν Α α χ τ ν λ ιδ ιώ ν είναι ανάγνωσμα εξαιρετικά δημοφιλές για
τον αγγλόφωνο κόσμο, πολυμεταφρασμένο και πολύ μελετημένο, «κλασικό»
πια στο χώρο της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Από το 1954 μέχρι σήμερα, έχει
θρέψει γενιές μικρών, αλλά και μεγάλων, γιατί είναι έργο ενός λόγιου που
μπορεί να ονειρεύεται σαν παιδί, ή ενός παιδιού που οργανώνει τα όνειρά
του με τη σοφία του ενήλικου.
Ο Ά ρ χ ο ν τ α ς τω ν Δ α χ τ υ λ ιό ιώ ν

