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ΡΒΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ
ΉΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

Η «ΑΓΚΟΥΣΤΑ» ΚΙ ΕΜΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Η ΜΑΥΡΙΚΗ»
Η ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

ΕΝΑ ΙΤΑΛΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ
ΤΤΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΙ ΕΜΑΣ...

«ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ Π Ε Θ Α ΙΝ Ο Υ Μ Ε »^

Ευρηματικότητα: Η ικανότητα να
ανακαλύπτεις, η επιτυχημένη
επινόηση.

Με φιλική διάθεση, τόλμη και

και ευρηματικότητα.

ευρηματικότητα. Έτσι λειτουργεί

Διαθέτουν χρόνο για σας.

πλέον η Εμπορική Τράπεζα.

Κι αυτή είναι η ουσιαστικότερη

Κερδίζει όχι μόνο λόγω μεγέθους,

εγγύηση, για σας.

Υπηρεσίες που εκτείνονται πέρα

αλλά λόγω της ικανότητάς της να

από τις τυπικές τραπεζικές

γίνεται ανταγωνιστική.

εργασίες.

Οι άνθρωποί της εκπαιδεύονται με

Προσπάθεια να αναζητηθούν

τις πιο σύγχρονες μεθόδους για να

λύσεις ακόμη κι εκεί που φαίνεται

σας εξυπηρετούν. Δραστήρια,

πολύ δύσκολο να υπάρξουν.

αποτελεσματικά, με πρωτοβουλία

ΕΜΠΟΡΙΚΗΤΡΑΠΕΖ/
π ιέ χ ν π

ν α

a b a t Τ ρά πεζα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
• Περίοδος Β'
• Χρόνος 20ός
• Τεύχος 521
Παροσκευή 14 Μαΐου
Δρχ. 300

ΚΟΡΙΟΙ, ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ Μ Η ΤΣΟ ΤΑ Κ Η ......................... 11
1993,

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ

\ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Η

Τ ρεις εβδομάδες τώ ρα η κοινή γνώμη βλέπει να εκτυλίσσεται
μπροστά της μια ιστορία, με πυρήνα το κέντρο της εξουσίας και
διακλαδώ σεις που ιχνογραφούν αδρότατα τους διαδρόμους που
συνιστούν το δίκτυό της. Γράφει ο Χρ. Κ υριαζής.

Δημοχάρους 60 · 115 21 Α Θ Η Ν Α
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Τηλ: 72.32.713 - 72.49.31W
72.32.819 - 7 2 .4 8 .2 4 0
FAX: 72.26.107 T E L E X : 2 1 4 1 7 9 A N T I

• Εκδότης:
ΧΡΗΣΤΟΣ Π Α Π Ο Υ Τ Σ Α Κ Η Σ
I Δατοκράτους 131
IIS 21 Αθήνα

• Διαφημίσεις:

Π0ΛΥΝΑ ΓΚΙΟΚΑ
• Γραμματεία - Λ ο γ ισ τή ρ ιο :
ΤΑΣΙΑ ΡΟ Υ Μ Π Ο Υ

• Σελιδοποίηση, Μοντάζ:
ΤΑΣΙΑ ΛΕΒΟΝ

• Φωτοστοιχειοθεσία - Φιλμς:
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Λ.Ε.
Χρήστου Λ αδά I - Α θ ή ν α
Τηλ. 32.33.114 - 32.19.182
FAX: 32.33.114

ΘΕΡΜΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Π Α ΤΟΝ Κ. Μ Η ΤΣΟ ΤΑ Κ Η ....................................... 16
Σε ναρκοπέδιο προβλέπεται να βαδίσει το επόμενο διάστημα ο
πρω θυπουργός, καθώ ς φ αίνεται ότι η υπόθεση των υποκλοπών
είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου κ α ι η εξέλιξη των
υποθέσεων Α Γ Ε Τ κ α ι Στηβ Λ άλα δεν προβλέπεται ευχάριστη. Το
ερώτημα που προκύπτει είναι αν ο κ. Μ ητσοτάκης θα καταφέρει
να βγει σώος α πό το «ναρκοπέδιο» του θερμού καλοκαιριού που
έρχεται. Στο πολιτικό ρεπορτάζ ο Μ. Π ατρινός.

ΕΝΑ ΙΤΑΛΙΚΟ ΣΚ Α Ν ΔΑ Λ Ο
ΜΑΣ ΑΓΓΙΖΕΙ................................................................ 18

• Εκτύπωση:
ΛΙΘΟΤΥΠ Α .Ε .
Ιάσιου 5 - Π ερισ τέρι
12131 Αθήνα
Τηλ. 57.22.201

• Kiûe(τυπογράφο άρθρο εκφράζει τις

Τι σχέση έχει το σκάνδαλο της εταιρείας ΑΓΚΟ ΥΣΤΑ που
αναστατώνει αυτές τις μέρες την Ιταλία με τα δικά μας; Έ λ α ντε
που έχει...

οπόφειςτον συγγραφέα τον.
• Χειρόγραφαόενεπιοτρέφονται.

ΑΦΙΕΡΩΜ Α: ΚΡΙΣΗ

ι
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΣΤΗ Β Ο Σ Ν ΙΑ ................................................................. 28

Βίκον
,2.700 δρχ.
:τήσια 5.400 δρχ.
ΕτήσιαΟργανισμών,

Εξωτερικού
Ιψάΐϊη · μεσογ. χώρες:
ςάμηνη: δολ. 27
τήσια: δολ. 54
ίΠ Λ . ’ Κ αναδάς-Αν. Α σ ία ■
1νσψάία · Ωκεανία:
ςάμηνη: δολ. 30
τήσια: δολ. 60
1Εμβάσματα, επιταγές:
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δημοχάρους60
11521ΑΘΗΝΑ
ΙΜΗΤΕΥΧΟΥΣ: δρ χ. 300

ΙΑΛ1ΑΤΕΥΧΗ: δρχ. 500

• Για τα βιβλιοπω λεία

της Αθήνας:
Περιοδικό «ΑΝΤΙ»
Δημοχάρους 60
Λτηλ.: 72.32.713 - 72.48.240
• Για τα βιβλιοπω λεία

Β. Ελλάδας:

Τι συνέβη μετά τη δραματική συνάντηση της Βουλιαγμένης και
την «ολονυχτία» του κοινοβουλίου των Σέρβων της Βοσνίας στο
Πάλε; Π οιες προοπτικές ανοίγονται για το Βοσνιακό πρόβλημα;
Γράφουν: Χρ. Ρ οζάκης, Χρ. Ταβουλάρη, Κ. Βασιλείου.

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΠ ΕΙΛΗ ΚΑΙ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ ....................................... 48

Κέντρο του βιβλίου.

. VΠουλουκτσή και Σια Ε.Ε.
Λασσάνη 9,
4
ΙΉλ. (031) 285.857
546 22 Θεσσαλονίκη

Α ν χρειάστηκε να ξεσπάσει η
μεγαλύτερη
μεταπολιτευτική μαθητική
εξέγερση για να αποσυρθεί
το «νομοσχέδιο»
Κ οντογιαννόπουλου, δεν
χρειάστηκε παρά μόνο μια
επίσκεψη των τουριστικών
πρακτόρων στον υπουργό
για να αποσυρθεί το άρθρο
που ρύθμιζε τα των
πενθήμερων σχολικών
εκδρομών, το οποίο στην
ουσία τις καταργούσε. Για το
κύκλωμα της μίζας περί τις
σχολικές εκδρομές γράφει ό
Δ . Κωοτόπουλος.

Μ ΟΝ ΙΜ ΕΣ Σ ΤΗ Λ Ε Σ

Τραπεζών, κτλ.: 25.000 δ ρ χ .
ίΚΗητητικήετήσια: 4.800 δ ρ χ .

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ ΙΑ Θ Ε Σ Η

ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΝΘΗ
ΜΕΡΗ
ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ
ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ

Για την ενίσχυση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και για την
συνεχιζόμενη πολιτική διείσδυσης της γείτονος στα Βαλκάνια
γράφουν οι Φ .Τ. Π ιέρ ρ ο ςκ α ιΘ .Π . Ντόκος.
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Στάθης
ΠΟΛΙΤΙΚΟ
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Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ ΕΡΟ Υ .. 26
Γήσης
Δ ΙΕΘ Ν Η Σ Σ Κ Η Ν Η ..........29
Κρίση τον πολιτικού συστήμα
τος στη Ρωσία. Το τέλος των
πολιτικών κομμάτων στην Ιτα 
λία. Η παραίτηση τον ηγέτη
των Σοσιαλδημοκρατών στη
Γερμανία. Βαλκάνια και Κο
σμοδρόμιο.
Ε Π ΙΣΗ Μ Α ΙΝ Ο Υ Μ Ε ....... 43
Έ να συνέδριο για το δέντρο
στην τέχνη. «Ελένη» στο Μ έ
γαρο. Και ο... Μ άλκο Λ ίνγκε
στο φλέγόμενο Σεράγεβο.
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Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Υ Π Ο Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ ΙΑ Ν

Ο κ. Μ ητσοτάκης μ πορεί ν α ισ χυ ρ ίζετα ι ό τι ο ι εκλογές θ α δ ιε ξ α χ θ ο ύ ν κ α ν ο ν ικ ά το επόμενο έτος,
με την εκπνοή της κυβερνητική ς θη τεία ς, α λλά τα σ ύννεφ α έχο υ ν σ υσ σ ω ρ ευ θεί κ α ι εξακολουθούν
να πυ κνώ νου ν στον π ο λ ιτικ ό ο ρ ίζ ο ν τ α ' δεν α π ο κ λ είετα ι έω ς το φ θ ιν ό π ω ρ ο ν α φ έρουν την
κ α τα ιγ ίδ α που θ α σ υμ πα ρασ ύρει τη ν κυβέρνηση σε πτώ ση. Α κ ό μ α κ ι α ν ο κ. Μ ητσοτάκης
κ α τα φ έρ ει ν α π ερ ά σ ει κ α ι τον «κάβο» α υ τό , θ α π ρ ό κ ε ιτ α ι γ ια μ ια κυβέρνησ η απογυμνω μένη από
ουσιαστική εξουσία, έρμαιο δ ια φ ό ρ ω ν ομ ά δ ω ν, δελφ ίνω ν κ α ι ά λλω ν π ιέσ εω ν, α νίκα νη να
κυβερνήσει κ ι α κόμ α π ιο α νίκ α νη , φ υ σ ικ ά , ν α π ά ε ι σε εκλογές α π ό θέση ισ χύος.
Μ Ε Β Α Σ Η τα σημερινά δεδομ ένα η κυβέρνηση δεν είν α ι σε θέση ν α υ λ ο π ο ιή σ ει τον
προγρα μμ α τισμ ό της, ώστε στο χρόνο τω ν εκλογώ ν ν α β ρ ίσ κ ετα ι στην κα λύτερη δυνατή θέση.
Ε ίν α ι μια κυβέρνηση π ο υ εξα σθενεί κα θη μ ερινώ ς, α π ο γ υ μ ν ώ ν ετα ι α π ό κ ύ ρ ο ς κ α ι α ξιοπισ τία και
έχει ήδη τεθεί υ π ό π ροθεσ μ ία ν. Ό λ ε ς ο ι π ρ ό σ φ α τες εξελίξεις σ υ γκ λ ίνο υν στην εκτίμηση αυτή. Οι
δε πρ ω τοβου λίες στην εξω τερική π ο λ ιτικ ή , όσο θ ετικ ές κ α ι επ ικ ρ ο το ύ μ ενες α π ’ όλο υς κι αν είναι,
δεν μπορούν να α ντισ τα θμ ίσ ουν τις α π ώ λειες ούτε ν α επ ιφ έρ ο υ ν τη ν π ο λ υ π ό θ η τη πολιτική
α νά κα μψ η γ ια τη Ν .Δ . Κ α θο ρ ισ τικ ό ρόλο π α ίζ ο υ ν τα εσ ω τερικ ά π ρ ά γ μ α τ α , τα ο π ο ία βαδίζουν
α π ’ το κ α κό στο χειρότερο.
Τ Ο Τ Ε Ρ Α Σ Τ ΙΟ σκάνδαλο τω ν τη λεφ ω νικώ ν υ π ο κ λ ο π ώ ν έρ χετα ι ν α π ρ ο σ τεθ εί στο όλο κλίμα των
σ κανδάλω ν, δη μ ιου ργώ ντα ς γ ια μ ια α κ ό μ α φ ο ρ ά το νοσηρό εκ είνο π ο λ ιτικ ό κ λίμ α πο υ βυθίζει το
π ο λ ιτικ ό σύστημα σ’ α κόμ α μεγαλύτερη κρίση.
Ό π ο ι α κ α ι ν α είνα ι η δικασ τική εκκαθά ρισ η τη ς υ π ό θ εσ η ς α υ τή ς, η πεπ ο ίθ η σ η τη ς κοινήςγνώμης
έχει ήδη δ ια μ ο ρ φ ω θεί γ ια το ρόλο της «οικογένεια ς», το π ερ ιβ ά λ λ ο ν τη ς, το υ ς δρώ ντες
μηχανισμούς του πολιτικού υπόκοσμ ου κ α ι του σκοτεινού π α ρ α κ ρ ά το υ ς, τω ν υ π ο γείω ν της
δ ια χείρ ισ η ς τη ς π ο λ ιτικ ή ς εξουσίας. Η α π έ χ θ ε ια τη ς δη μ ο κ ρ α τικ ή ς κ ο ινή ς γνώ μ η ς απέναντι στα
φ α ινόμ ενα α υ τά έχει π ά ρ ει μεγάλες δια σ τά σ εις.
Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η τη ς ο ικ ο νο μ ία ς κ ά θ ε άλλο π α ρ ά α ισ ιο δ ο ξ ία εμ π νέει γ ια π ε ρ ιθ ώ ρ ια
προεκλογικώ ν «παροχώ ν». Τ ο α ντίθ ετο μάλισ τα. Ε π ικ ρ ε μ α τ α ιη σ π ά θ η νέω ν φ ορολογικώ ν
μέτρων γ ια ν α κ α λυ φ θού ν τ α ελλείμματα α π ό τη ν υστέρηση τω ν φ ο ρ ο λ ο γικ ώ ν εσόδω ν. Τ α έσοδα
εκ τω ν ιδιω τικ οπ οιή σ εω ν είν α ι δύσκολο ν α π ρ α γ μ α το π ο ιη θ ο ύ ν , δ ιό τ ι σ υ ν επ ά γ ο ν τα ι σκληρές
π ο λ ιτικ ές συγκρούσεις με τ α σ υ ν δ ικ ά τα του δημόσιου τομ έα κ α ι ολόκληρη την αντιπολίτευση.
Α ντί γ ια φ ω ς στο τέλος του σκοτεινού τούνελ, τα χειμ α ζό μ ενα κ ο ιν ω ν ικ ά στρώ μ α τα βλέπουν να
έρχεται ακόμα ένα τρ α ίνο α νέχεια ς κ α ι θυσιώ ν.
Τ Ο Ε Θ Ν ΙΚ Ο θέμα τω ν Σ κ ο π ιώ ν α να μ ένετα ι ν α «λήξει» σ ’ α υ τή τη φ άσ η μ ’ ένα ν συμβιβασμό στο
επίμ α χο θέμα τη ς ονομ α σ ία ς. Θ α π ρ ο σ φ έρ ει τη ν ύσ τατη ε υ κ α ιρ ία στον κ. Σ α μ α ρ ά γ ια να
α να κοινώ σ ει το κόμμα τ ο υ . Π ρ ά γμ α π ο υ μ α ζί με άλλες α ν τιδ ρ ά σ εις στο εσω τερικό της Ν . Δ . θα
δημιουργήσει πρ ό σ θετα π ρ οβ λή μ α τα κ α ι π ρ όσ θετες δυ σ κ ο λ ίες, εντός κ α ι εκτός Βουλής.
Ο Ι Π Ρ Ο Σ Φ Α Τ Ε Σ σφ υγμομετρήσεις τω ν δια θέσ εω ν του εκλογικού σ ώ μ α το ς δείχνο υ ν τη Ν.Δ.
στα θερά δεύτερη κ α ι α σ θμ α ίνουσ α , χ ω ρ ίς μεγάλα π ε ρ ιθ ώ ρ ια α νά κ τη σ η ς του χαμένου εδάφους.
Ο Λ Α Α Υ Τ Α τα σ το ιχεία θ α επ ιτείν ο υ ν τη ν α σ φ ά λ εια κ α ι το ν π α ν ικ ό τη ς κυβέρνησ ης, θα οξύνουν
τις σπ ασ μ ω δικές της κινή σεις, το α υ τα ρ χικ ό ή θο ς κ α ι ύ φ ο ς τη ς, την α γκίσ τρω σ ή της με κάθε μέσο
στην εξουσία. Ε ξελ ίξεις π ο υ εκ τω ν π ρ α γμ ά τω ν θ α θέσουν επ ί τά π η το ς το π ρ ό βλη μ α πρόωρων
εκλογώ ν, ιδ ια ίτε ρ α στην περ ίπτω σ η που ο ι εξελίξεις α υ τές υ π ο σ κ ά ζο υ ν τη θέση του κ. Μητσοτάκη
ετός τη ς Κ οινοβουλευτική ς Ο μ ά δ ο ς κ α ι α πω λέσ ει την ο ρ ια κ ή το υ π λ ε ιο ψ η φ ία στη Βουλή. Τότε
δεν θ ά ’ ν α ι μόνο κυβέρνηση υ π ό πρ ο θεσ μ ία ν α λλά κ α ι άνευ π ρ α γ μ α τικ ώ ν εξουσιώ ν, όμηρη
δυνάμ εω ν που α δ υ να τεί πλέον ν α τις χειρ α γω γή σ ει.

αντί
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Η σύσκεψη και ο πόλεμος
ΤΗΝ Τρίτη, θα περίμενε κανείς ότι η σύσκε
ψη των πολιτικών αρχηγών, στο Προεδρικό
Μέγαρο, θα δέσποζε, ως θέμα, στα πρωτο
σέλιδα
των
«καταξιωμένων»
-κυκ λο φ ορια κά ...- εφημερίδων μας. Και
για μεν τον Ελεύθερο Τύπο, η σύσκεψη ήταν
το τρίτο, κατά σειρά, θέμα. Ό σ ο για την
Ε λευθεροτυπία και φ2Τα Νέα, παρά τον
οξύτατο ανταγωνισμό τους, συνέπεσαν «επί
τω αυτώ»: «Τον έφαγαν οι κοριοί» - τιτλο
φόρησε η Ελευθεροτυπία. «Κ οριοί έφαγαν
τον Ανόριανόπουλο» - τιτλοφόρησαν Τα
Νέα... Θυμάστε, μήπως, τον «Επιτάφιο για
τον Μ. » του Μ πρεχτ; «Από τους καρχαρίες
γλίτω σα / τις τίγρεις τις εσκότωσα / και μ ε
καταβρόχθισαν / οι κοριοί»...
ΚΑΙ ΟΜ ΩΣ, η σύσκεψη άξιζε καλύτερης
προβολής, καθώς οι πολιτικοί αρχηγοί βρέ
θηκαν ομονοούντες -κ α ι ομοφωνούντες- σε
ό,τι αφορά τη στάση που θα τηρήσει η χώρα
μας απέναντι σε όλα τα ενδεχόμενα του γιου
γκοσλαβικού εμφύλιου - ακριβέστερα της
βοσνιακής κρίσης. Έ τσ ι, με βάση το ανακοι
νωθέν της σύσκεψης: Πρώτον, η πολιτική
ηγεσία της χώρας «είναι ενωμένη στην αντι
μετώ πιση οποιασδήποτε ενδεχόμενης απει
λής κατά της ασφάλειας της χώρας». (Κατά
την εκτίμηση ορισμένων αναλυτών, η ενότη
τα αυτή εξυπακούεται - il va sans dire).
Δεύτερον, η Ελλάδα υποστηρίζει ότι «καμιά
βαλκανική χώρα δεν πρέπει να μετάσχει σε
οποιασδήποτε μορφής στρατιω τική επέμβα
ση, ούτε και σε ειρηνευτική δύναμη των
Ηνωμένων Εθνών στην πρώ ην Γιουγκοσλα
βία». (Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν μετέ
χει σε κανενός τύπου ειρηνευτική δύναμη,
όποιος και αν είναι ο χαρακτήρας της απο
στολής της, είτε PEA CE - M AKING, δύνα
μη, δηλαδή, επιβολή της ειρήνης -π ο υ λίγο
διαφέρει από τη στρατιωτική επέμβαση- είτε
PEACE K EEPING, δύναμη διατήρησης της
ειρήνης, κατά το προηγούμενο της Σομαλίας
(UNISOM). Κατά την εκτίμηση της Κ αθημε
ρινής -κ α ι όχι μόνον-, η πολιτική ηγεσία,
εμμένοντας στην πά για θέση ότι δεν πρέπει
να εμπλακεί καμιά βαλκανική χώρα, κ.λπ.,
θα μπορούσε «να αφήσει ανοιχτό το ενδεχό
μενο επανεξέτασης του θέματος, όταν θα
έχει αποσαφηνισθεί η κατάσταση». Τρίτον,
«η Ελλάδα είναι εναντίον κάθε στρατιω τικής
επέμβασης στην πρώ ην Γιουγκοσλαβία και,
εν πάση περιπτώσει, είναι αποφασισμένη να
αποφύγει η ίδια οποιασδήποτε μορφ ή ς
στρατιωτική εμπλοκή στα Βαλκάνια». (Σε
σχέση με το τρίτο αυτό σημείο του ανακοινω
θέντος, ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης δεσμεύθηκε, εφόσον αλλάξουν οι σημερινοί
«επιχειρησιακοί όροι και προχω ρήσουμε σε
πολεμικές επιχειρήσεις», να αποσύρει το
«Κουντουριώτης» από την Α δριατική, κα
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θώς και τα ελληνικά πληρώματα των
AW ACS, με παράλληλο κλείσιμο του αερο
δρομίου του Ακτίου).

Πόσο εφικτό το δετό;
Παραμένει γεγονός ότι, στο πλαίσιο του
συμβουλίου των αρχηγών, υπό την προεδρία
του προέδρου της Δ ημοκρατίας Κ. Κ αρα
μανλή, διατυπώ θηκαν αξιόλογες προτάσεις,
τόσο από πλευράς της προέδρου του Σ υ να 
σπισμού, Μ αρίας Δαμανάκη, όσο και από
πλευράς της γ.γ. του ΚΚ Ε, Αλ. Π απαρήγα.
(Κ ατάκοινή ευτυχή έμπνευση λ.χ., ΣΥΝ και
ΚΚΕ πρότειναν τη σύγκληση διαβαλκανικής
διάσκεψης ειρήνης). Κ αι ενώ επικροτήθηκε,
εκ των πραγμάτω ν, η κυβερνητική πολιτική
σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες πρω τοβουλίες
του πρωθυπουργού (διάσκεψη της Β ουλιαγ
μένης, ελληνική συμμετοχή στη δραματική
συνεδρίαση του σερβικού Κοινοβουλίου της
Βοσνίας κ .ά .), δεν έλειψε η κριτική για παλαιότερους κυβερνητικούς χειρισμούς ή η
εμμονή στην άποψη ότι η Ε λλάδα έπρεπε
-κ α ι π ρ έπ ει- να ασκήσει βέτο στο Ν Α ΤΟ ,
για τη μη συμμετοχή της Τ ουρκίας στον εναέ
ριο αποκλεισμό της Βοσνίας ή σε οποιαδή 
ποτε άλλη τουρκική συμμετοχή σε νατοϊκές
επιχειρήσεις, στο έδαφος της πρώην Γιου
γκοσλαβίας. Η Αλ. Π απαρήγα, ενθυμουμένη, προφανώ ς, το παλαιό «Ε Ο Κ και Ν Α Τ Ο
το ίδιο συνδικάτο», διατύπω σε την άποψη
ότι «η Ε λλάδα δεν πρέπει να συμπεριφ έρετα ι
στην περιοχή ως χώρα-μέλος της ΕΟ Κ» (!) ή
ως «χώρα-μέλος του Ν Α ΤΟ », ενώ η Μ αρία
Δαμανάκη, σε μια προσπάθεια αποστασιο
ποίησης από τα συμβαίνοντα γύρω μας -π ο υ
συνθέτουν, ωστόσο, τη διεθνή αδήριτη
πραγματικότητα...- έκρινε ότι το Ν Α ΤΟ δεν
νομιμοποιείται στο ρόλο του «αυτόκλητου
εφαρμοστή των αποφάσεω ν του ΟΗΕ». (Η
μικρή Ε λλάδα πήρε μέρος στον πόλεμο της
Κορέας, υπό τη σημαία των Ηνωμένων
Ε θνώ ν... Κ αι όλες οι ώς τώρα αποφάσεις για
την πρώην Γ ιουγκοσ λα βία-α ποφ άσ εις κατά
βάση του Ν Α ΤΟ και των Η Π Α - είναι και
αποφάσεις του Ο Η Ε).
Μ ΕΓΑΛΥΤΕΡΟ «ρεαλισμό» σε ό,τι αφορά
τις σχέσεις μας με το Ν Α ΤΟ έδειξε, στη
σύσκεψη, ο πρόεδρος του Π Α ΣΟ Κ , Α. Παπανδρέου, πα ρά το ότι άσκησε και εκείνος
έντονη κριτική στην κυβέρνηση, γ ια τη μη
άσκηση βέτο! Ίσ ω ς για τί, ως πρώην πρω θυ
πουργός και υπουργός Ά μ υ ν α ς, συγκρατεί
εκείνο το «Monsieur V Astérisque» -π ο υ του
α π έδιδα ν... (Κ αι με αστερίσκους δεν γίνεται
πολιτική). Ίσ ω ς για τί θυμάται, πάντοτε, την
«ιστορική» δήλωσή του, στη Βουλή (23 Ια 
νουάριου 1987), όταν, προς μεγάλη κα τά 
πληξη των βουλευτών του Π Α ΣΟ Κ , δήλωνε
ότι η παραμονή μας στο N A T p -e w w ç ia u . ,
ι

ώς ένα βαθμό, ενδεχόμενη σύγκρουο
Τ ουρκία. Α λλά γ ια να έλθουμε και σ
ρινά. Α σφαλώ ς, δεν είναι τυχαία η
του, αμέσως μετά το τέλος της σύσκε
αρχηγώ ν, ότι «είναι πολύ δύσκολο η
να α νακόψ ει την πολιτική τον ΝΑΊ
όλες οι άλλες χώ ρες έχουν σνμφοη
προχω ρήσουν π ρο ς μ ια κατευθύνω

Λ εν θέλει ενημέρωση..,
ΩΣΤΟΣΟ, ο όποιος «ρεαλισμός»του κ
του ΠΑΣΟΚ έμελλε να εξατμισθεί, ότο
θυπουργός προθυμοποιήθηκε να εντ
τους πολιτικούς αρχηγούς για το {
Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκραι
Μακεδονίας. Ο κ. Παπανδρέου καιέσ
φές ότι δεν θέλει ενημέρωση, ούτε «εν
λίω» ούτε «κατ’ ιδίαν». Και αιτιολΐ
στάση του λέγοντας ότι δεν επιθυμεί ι
«άλλοθι» σ’ έναν πρωθυπουργό που
κατά παράβαση συμφωνηθέντων. Παρ
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε ι
ούτε την πρόεδρο του ΣΥΝ ή τη γ.γ. ι
-που διαφοροποιήθηκαν από ι
Παπανδρέου- ούτε τους δημοσιογράψ
νους που υπέβαλαν -και υποβάλλουνσεις, όπως: Τι θα συνέβαινε, κ. πρόε
εδέχεσθο να συζητηθείτο θέμα, διατνπ
τις δικές σας θέσεις, τον δικό σας αντ'λ
ποια εθνική ζημία θα προέκνπτε, εάνι
σθο την ενημέρωση;...
ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, όλες οι πληροφο
γκλίνουν στο ότι οι διαπραγματεύσει
θέμα της FYROM βρίσκονται στην τε
θεία και ότι, ίσως και μέσα στην ε(
αυτή, να μονογραφηθεί, από τα δύο
«πακέτο συμφωνίας» (όνομα και μέη
στοσύνης). Ό σ ο για τους επαγγελματΐι
φρονες», ούλτρα εθνικόφρονες, κ.ά., <
ότι, παρά την οδυνηρή εμπειρία δύο
εξακολουθούν να πιστεύουν πως η σωβ
έξαψη φέρνει ψήφους. Κάποιοι έτσι ει
νται να φτιάξουν κόμμα. Και κάποιοι ε
ότι τ\« ’Ανω Μακεδονία» (ή η «Βόρειαil
via») θα τους χαρίσει την πρωθυπου
ασημένιο δίσκο. Γι’ αυτό και αρνού
ενημερωθούν.

Αλλά ο πόλεμος
μαίνεται
Η Σ Υ Σ Κ Ε Ψ Η των πολιτικών αρχηγ
ρεί να έληξε, αλλά ο πόλεμος στα μ
π εδία της Βοσνίας εξακολουθεί vc
τα ι... Π ώ ς μπορεί να τερματισθεί;
βομβαρδισμό «επιλεκτικών σερβικι
χων»; Με τη στρατιωτική επέμβασι
κανικώ ν κ α ι ευρωπαϊκών στρατέ
κατά το πρότυπο της «Καταιγίδας
μου»; Ό σ ο ι, στο όνομα του «οικουμ
και του ευρωπαϊσμού» -της ανάγ
«διασω θεί η αντίληψη για πολνεθι
πο λυπ ο λιτισμ ικά κράτη»- αποδί
έστω συγκεκαλυμμένα, «λύσεις» τοι
αυτού, ασφαλώ ς δεν γνώρισαν ποτέ
κη του πολέμου... Ό σοι, αντιθέτι
όνομα τω ν ίδιω ν αρχών, δέχονται

Βανς - Ό ουεν αποτελεί, σήμερα, τη
φικτή λύση, αποδεικνύουν ότι έχουν
η της πραγματικότητας. (« Ά λ λ α ι αι
I των ανθρώπων και άλλαι αι β ονλα ί
μιγμάτων»). Ποιο, όμως, μπορεί να
ο επόμενο βήμα, αν το δημοψήφισμα
ιριακής, μεταξύ των Σέρβων της Βοσιποβεί αρνητικό;

)ΙΟΙ «διαμορφωτές κοινής γνώμης»,
ΓΙΑ, έχουν έτοιμη την απάντηση: «Θα
θονν, ασφαλώς -γρ ά φ ει ο M ark Whiιτο "Νιουσγουίκ” - κά τι παραπάνω
ιυς 25.000 άνόρες που στείλαμε στη
Ια, αλλά δεν θα ξεπερνούν ο ύτε τους
από τους500.000 άνόρες και γυνα ίκες
είλαμε στον Περσικό Κόλπο. ΟρισμέΊρώπινες ζωές θα μπουν, βέβαια, στη
/. Αλλά ο αριθμός των απω λειών στη
ι θα απέχει πολύ από την κα τα κρα υγή
ννόδενε τους καθημερινούς σάκους
των (daily body bags) πο υ έφταναν,
εροπορική βάση του Ν τόβερ, από το
:μ».

η κατάληξη: Οι Σέρβοι όεν είναι ενω

μένοι, όπω ς ήταν οι Β ιετναμέζοι... Το θέμα
είναι η ικανότητα μ ια ς η γεσ ία ς... Ο Κλίντον,
ως αρχηγός των αμερικανικώ ν ενόπλω ν δ υ 
νάμεων, μ π ο ρ εί και να αγνοήσει τις επ ιφ υλά 
ξεις του Π ενταγώ νου.
Α Λ Λ Α Ε ΙΝ Α Ι δυνατόν οι «αξίες του ανθρω
πισμού» να μετρώνται με ένα νέο αριθμό
πτωμάτων («σάκκων πτω μάτων») με το αν
θα απαιτηθούν - γ ια τη στρατιωτική
επέμβαση- 25.000 ή 250.000 στρατού, με το
αν η Βοσνία είναι ή δεν είναι Βιετνάμ; Και
επειδή η ευρωπαϊκή ενοποίηση δεν είναι
σχήμα λόγου, να είναι τυχαίο, άραγε, ότι οι
περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιτίθενται στη στρατιωτική επέμβαση, διαφορίζοντας τη θέση τους από τα " ο ρ ά μ α τα ”
του Κλίντον; Ό σ ο για την Ε λλάδα, μπορεί
να βιώνουμε ακόμη τη «σύγκρουση ανάμεσα
σ τα ιστορικά συναισθήματα και τους τωρι
νούς καταναγκασμούς», αλλά, επιτέλους
-ό π ω ς σημειώνει και ο καθηγητής Π άνος
Κ α ζά κος- δεν είναι ούτε «πολιτική μυω πία»
ούτε... έγκλημα καθοσιώσεως «οι ιστορικοί
δεσμοί π ο υ ενώ νουν τη χώρα μ α ς μ ε τη Σ ερ 
βία».

ΑΠ ΕΝ Α Ν ΤΙ στη θέση αυτή, άλλοι αναλυτές
υποστηρίζουν ότι «η αποξένωσή μ α ς από την
Ευρώ πη -λόγω γιουγκοσλαβικού- είναι
πλήρης». Ο ισχυρισμός υπόκειται σε επαλή
θευση, παρά το γεγονός ότι η πρόσφατη
παρέμβαση του πρωθυπουργού στη βοσνιακή κρίση υπήρξε και θετική και ευπρόσδεκτη
στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Κατά τα άλ
λα, κανείς, ασφαλώς, δεν νομιμοποιείται να
πα ίζει με τον εθνικισμό και τον στείρο φανα
τισμό. Ά λ λ ο τόσο, όμως, καμιά υπερδύναμη
ή ευρωπαϊκή δύναμη δεν νομιμοποιείται
όταν υιοθετεί πολιτική «διπλής ηθικής».
(Ά λ λ ο το Κουβέιτ, άλλο η Κύπρος! Ά λ λ ο οι
πατριάρχες της γενοκτονίας, οι Κόκκινοι
Χμερ -μ ε τους οποίους «τα βρίσκουμε»...και άλλο «οι άθλιοι Σέρβοι που πρέπει να
τιμω ρηθούν οπωσδήποτε»).
ΕΠΙΜ Υ ΘΙΟ: Ό π ο ιο και αν είναι το αποτέ
λεσμα του δημοψηφίσματος της Κυριακής, η
λύση βρίσκεται στην παραπέρα πίεση των
Σέρβων της Βοσνίας, στα παραπέρα (σκλη
ρότερα) οικονομικά και άλλα μέτρα, αλλά
όχι στη στρατιωτική επέμβαση.
ΑΝΤΗΝΩΡ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑ: Θεμιστοκλέους 37, τηλ. 36.26.319, fax 36.39.930
_ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αρμενοπούλου 24, τηλ. (031) 20.23.49
Αποκλειστική διάθεση: Κοινοπρακτική Ε.Π.Ε. Ιπποκράτους 68, τηλ. 36.20647 3646202

MDRÉ G0RZ

Καπιταλισμός
ίοσιαλισμος
Οικολογία
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ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΡΥΛΛΑΚΗ & ΣΙ A - έκτακτο δελτίο
Η υπόθεση του παρακρατικού δικτύου των υποκλοπών με εγκέφαλο τον «στρατηγό» του κ.
Μητσοτάκη θυμίζει πλέον την ατμόσφαιρα που, πριν από 4 χρόνια, κυριαρχούσε στην κοινή
γνώμη και που συμπυκνώθηκε στην παραπομπή του Α. Π απανδρέου για το σκάνδαλο
Κοσκωτά.
Ο ι αποκαλύψεις για τους «κοριούς» της Ν . Δ . παίρνουν της έκταση της χιονοστοιβάδας κάθε
μέρα που περνάει, έτσι που η υπόθεση υπερβαίνει τα μεγέθη μιας δεκαπενθήμερης έκδοσης,
όπωςτοΑντΖ.
Στο κύκλωμα εμπλέκονται πλέον ανώτατοι αξιωματικοί της ΕΛ ΑΣ, όπω ς ο υπαρχηγός της
Νηστικάκης, τον οποίο, κατά πληροφορίες, ο υπεύθυνος επί διετία των επικοινωνιών του κ.
Μητσοτάκη και «βοηθός» της ομάδας Γρυλλάκη Δ. Καμηλαράκης κατονόμασε στην
κατάθεσή του ως γνώστη ορισμένων δραστηριοτήτων της ομάδας Γ ρυλλάκη.
Την ίδια μέρα όμως, δηλαδή την προηγούμενη Τρίτη 11 Μ αΐου, ενώ ο κ. Μ αγγίνας επέμενε να
κάνει τον «Κινέζο» για τις σχέσεις και τις ιδιότητες του Γ ρυλλάκη στο άμεσο πρω θυπουργικό
«περιβάλλον», ο κ. Γκελεστάθης, υπουργός Δημόσιας Τάξης, έδειξε ότι η κυβέρνηση
προσπαθεί να έχει μια διπλή τακτική.
Συγκεκριμένα, ο εκλεκτός του κ. Μητσοτάκη υπουργός, μιλώντας στη Βουλή, αποκάλυψε,
μετά από 17 ολόκληρες ημέρες αποκαλύψεων, δύο πράγματα: Πρώτον, ότι ο Γρυλλάκης και η
ομάδα του δεν είναι φαντάσματα, αλλά, αντίθετα, υπαρκτοί παράγοντες «προστασίας» της
Ν. Δ . από τις υποκλοπές που οργάνωνε... το ΠΑ ΣΟ Κ (ούτε λίγο ούτε πολύ, ο κ. Γκελεστάθης
διάβαζε στη Βουλή το υπόμνημα που έχει δώσει στον εισαγγελέα ο σημερινός σύμβουλος
ασφαλείας και άμυνας του πρωθυπουργού Ν. Γ ρυλλάκης!). Το δεύτερο που αποκάλυψε ο κ.
Γ κελεστάθης ήταν η ανοησία της κυβέρνησης μπροστά στο μίγμα πανικού και αδιεξόδου που
χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά της: πώ ς είναι δυνατόν δύο μόλις ημέρες πριν ο κ.
Μητσοτάκης να λέει από τη βλαχοδημαρχική περιοδεία του στο ’Α ργος ότι η «υπόθεση» αυτή
είναι «ενός συγκεκριμένου» ανθρώπου, και μάλιστα «υπόδικου», και ο υπουργός του να
αφήνει, πονηρά τάχα, να ανοίγει ο δρόμος της «περιορισμένης αποδοχής» της υπόθεσης από
την κυβέρνηση.
Σε αυτά θα δώσει απάντηση, ελπίζουμε, η Δικαιοσύνη, πιστεύοντας ότι κάτι
«πραξικοπήματα» που επιχειρούν πάσης φύσεως και παντός βαθμού παρατρεχάμενοι της
«οικογένειας» στους κόλπους της δεν θα περάσουν. Και θα κληθεί ο κ. Μητσοτάκης να δώσει
εξηγήσεις- όπως, π .χ., αν τον κ. Γ ρυλλάκη τον ξέρει από το ’65, οπότε, εν μέσω
«αποστασίας», τον τοποθέτησε στην ΚΥΠ.
Α.Ξ.

ΕΑΒ: «Υπόδειγμα»
νεοφιλελευθερισμού
Η σπάταλη -κ α θότι κρατική- ΕΑΒ το 1991
είχε ζημίες 1,3 δισ. Εγκαταστάθηκε λοιπόν η
«Λόκχηντ» για να την κάνει κερδοφόρα.
Π ράγματι, το 1992, οι ζημίες της ΕΑΒ πενταπλασιάστηκαν στα 6,02 δισ.! Αποτέλε
σμα: ο δ /ν τ ή ς οικονομικών υπηρεσιών κα
ταγγέλλει δημοσίως τη «Λόκχηντ» ότι μεθο
δεύει αλλοίωση στοιχείων του ισολογισμού,
αφού η σύμβαση που έχει υπογράψει την
δεσμεύει στο να καταστήσει κερδοφόρα την
επιχείρηση. Το αστείο είναι ότι η «Λόκχηντ»
απαιτεί και πριμ 2,5 δισ.!
Ά λ λ ο δείγμα νεοφιλελευθερισμού, στην
ίδια επιχείρηση: Η σύμβαση με τη «Λόκ
χηντ» είχε όρο ότι η εγκατάστασή της στην
ΕΑΒ θα γινόταν αφού εκδιδόταν απόφαση
για μια επίδικη διαφορά (ποσό που διεκδικούσε η ΕΑΒ από την αμερικανική εται
ρεία). Η εγκατάσταση της «Λόκχηντ» έγινε
πριν από την έκδοση απόφασης. Ο ι ευθύνες
επιρρίπτονται στον κ. Παλαιοκρασσά. Αυ-

a

τός απαντά ότι προχώρησε στην εγκατάστα
ση της «Λόκχηντ» αφού πρώ τα πήρε γνωμά
τευση από το Νομικό Συμβούλιο του Κ ρά
τους. Ό μ ω ς η γνωμάτευση έχει ημερομηνία
27 Φεβρ. 1992 και η «Λόκχηντ» εγκαταστά
θηκε ήδη από τον Ιούνιο ’91.
Οπότε ο φίλος του Π ρωθυπουργού και
νυν έλληνας επίτροπος στην ΕΟ Κ «έκλεισε
το μάτι»: η απόφαση, είπε, για την ανάθεση
της διοίκησης της ΕΑΒ στη Λόκχηντ ελήφθη
σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μ αξίμου, αμέσως
μετά την επιστροφή του κ. Μ ητσοτάκη από
το ταξίδι τον στην Αμερική.
Ο πότε...
Χ.Κ.

Ν. Γαλανός: «λοιπός οπλίτης»
«Πανδημοκρατικό προσκλητήριο» σε
«στρατιώτες απλούς» απηύθυνε την Τρίτη
από τη Βουλή ο μέχρι την Τετάρτη βουλευτής
Β’ Π ειραιά του ΣΥΝ.
Φ αίνεται ότι ο κατήγορος του ΣΥΝ στο
Ειδικό Δικαστήριο έχει εξασφαλίσει κάποια

ΠΑΝΑΓΗΣ
ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Ο θάνατος του Παναγή Παπαληγούραττ
Τετάρτη 5 / 5 συγκίνησε το σύνολο τον
πολιτικού μας κόσμου. Γιατί το πρόσωπό
του α κ όνιζε μια σπάνια περίπτωση
πολιτικού που συνδύαζε τη διεισδυτική
ματιά, την παιδεία που δεν χρειαζόταν να
επιδειχθεί και το ξεχωριστό ήθος. Η
ουσιαστική απόσυρσή του περισσότερο α
δέκα χρόνια -χρόνια κατά τα οποία
συντελέστηκαν δραματικές μεταλλάξεις
στην εληνική κοινωνία- θα νόμιζε κανείς
έφτανε για να ξεχαστεί ο Παναγής
Παπαληγούρας. Ό μω ς όλοι εγνώριζανό
επρόκειτο για έναν εξαιρετικό πολιτικόμ
οι πολλοί θα αισθάνθηκαν φτωχοί την
περασμένη Πέμπτη, ημέρα της κηδείας κ
Ο Π. Παπαληγούρας είχε κάμει πολύ καλ
σπουδές στην Αθήνα και τη Γενεύη και πο
νέος ενεργοποιήθηκε στην πολιτική. 10
φορές εξελέγη βουλευτής και άλλες τόσες
κατέλαβε υπουργική θέση. Στη δικτατορί
πιάστηκε και διώχθηκε, αλλά συνέχισε με
τον τρόπο του να πολεμά για την
αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Ήταν
στενός συνεργάτης του Κ. Καραμανλή, ότ
όμως διαφώνησε μαζί του δεν δίστασε να
διαχωρίσει τη θέση του και να επιδιώξει
ξεχωριστή πολιτική δραστηριότητα.
Αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, ο Π.
Παπαληγούρας δούλεψε δραστήρια γιαη
οικονομικό εκσυγχρονισμό της χώρας και
τότε δέχθηκε απηνείς διαβολές και τον
απέδωσαν τη μομφή της «σοσιαλμανίας»!
Είχε αρκετές δημοσιεύσεις και άρθρα σε ~
επιστημονικό περιοδικά
Το Α ντί στέλνει τα θερμό τον συλλυπητήρι
στην οικογένεια του.
ι

υπόσχεση από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ:
λίστες του μπορεί να φιγουράρει σαν
«λοιπός δημοκράτης», «λοιπός οπλίτης*
ένα είδος ανάπηρης, νεκραναστημένης
«Δημοκρατικής Συμπαράταξης».
Ο υδέν περίεργον. Για την μετατόπιση τ(
άλλοτε «πούρου» κομμουνιστή στιςτάξε
του Π Α ΣΟ Κ απαιτείται κάποιο ανάλογ
«ήθος». Κ αι αυτό το έχει ο κ. Γαλανός:
μίλησε χθες για «εφιαλτική ιστορία της
κάθαρσης» και για «παρά φύσιν»
συνεργασία Ν . Δ . -ΣΥΝ το ’89.
Ε π ί μήνες ολόκληρους ήταν κατήγορος
ακριβώ ς στην κορυφαία των δικών της
κάθαρσης και ούτε μια στιγμή δεν
διανοήθηκε να παραιτηθεί - βλέπετε η δί
είχε ακροαματικότητα και αν σκεφτούμε
το «Κ 29» την μετέδιδε ολόκληρη,
καταλαβαίνουμε γιατί και για ποιους
πα ρ έμ εινεο Ν . Γαλανός.
3
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Στερνή μου γνώση

AH ο ΛΟΜίΑΐΗΙ WINE VftMîhVAt
0 ToHn?AÎ Τ Ρ ΰΜ Α ΐΗ Ο WM.tWe?WA
tU m Μ ΗΊΜ ΑΐΗΙ..Α\)ΐοίIlOloî 0 fiSls...

«ς εξέχων αρθρογράφος της
Ημερίδας Washington Post, ο Stephen
senfeld, παραδέχεται σε πρόσφατο άρθρο
ότι «είναι αναγκαίο να δεχθεί κανείς
ιεράότι τα πράγματα θα ήταν πολύ
,ντερααν οι δυτικές κυβερνήσεις και ο
ικόςΤύπος είχαν προ πολλού
ανθήσειτις αρετές του ειρηνευτικού
δίουΒανς-Όουεν». Παραδέχεται επίσης
κυβερνήσεις και Τύπος δεν κατάφεραν
ιυνειδητοποιήσουν ότι έπρεπε να
ιρξουνυποχρεωτικές διαβουλεύσεις
αξύτων εθνοτικών ομάδων για τις
ικές πολιτικές αλλαγές που
διάστηκαννα γίνουν στα πολυεθνικό
τητης Κροατίας και της Βοσνίας πριν
διώξουντην ανεξαρτησία τους. Το
ονόςότι οι σερβικές μειοψηφίες έφθασαν
άκραπου έφθασαν δεν αλλάζει το
ελιακόαυτό γεγονός.
αθυστερημένες οι παραδοχές αυτές,
- uv, έστωεκ των υστέρων, την αξία τους.
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Δημοσκοπήσεις
...όλως τυχαίως

LA-.

Έστω και αν
νιιήρχαν αφελείς
οι οιιοίοι εξακο
λουθούσαν να
μη συνδέουν την
εκ μέρους της

Ελευθεροτυ
πίας αιιοκάλυ^ ψ\ m ιιεριεχομένου των, ειιί διετία περιφερόμε
νων σια εκδοτικά ε/ιιτελεία των εφημερίδων, κά
θετων Μανρίκη με τη δίκη Μιιρστσιώτη και τη
ονζέρηοη στη Βουλή του ιιολυνομοσχεδίου ιιερί
Τίιιιον, η καλή εφημερίδα υπήρξε απροκάλυπτα
4 ιφούψική με την πρώτη σελίδα της, στις 5
Maîov. Σε έντονη αντίθεση με τη μόλις διακρινόμνη είδηοη για τις εξελίξεις στη Βοσνία, μετά
ψ ιιολνκροτη συνάντηση των Αθηνών, τεράστιοι
τίτλοι μας ιψοειδοποιούοαν το μείζον χαρμόσυνο
γεγονός: κατά 9,7% προηγείται το ΠΑΣΟΚ της
, Νέας Δημοκρατίας σε τελευταία δημοσκόπηση.
Δεν είναι η ιιρώτη φορά που οι δημοσκοπήσεις
I χρησιμοιιοιοννιαι εκ μέρους (αλλά όχι μόνο) του
Τνιιον για τον ειιηρεασμό της κοινής γνώμης.
Έχει όμως ιδιαίτερη σημασία να σταθούμε σε
αντή τψ ιιερίιιτωση γιατί συμπίπτει με μια εποχή
m ο Τνιιος υποτίθεται ότι δίνει, συμπαραστεκόμνος αϊτό όλες τις «προοδευτικές» δυνάμεις, την
ασυμβίβαστη μάχη του υπέρ της δημοκρατίας και
τηςδεοντολογίας των δικαιωμάτων του πολ ίτη. Τα

κνύουοα» την κοινωνική συναίνεση προς αυτές
θεωρητικά ερωτήματα που συνδέονται με την
ήρθε στην ώρα της (κατά τη διατύπωσή του:
ανάλυση του τρόπου λειτουργίας των σφυγμομε
«ευτυχώς») για να σταματήσει τον εκφυλισμό
τρήσεων γνώμης είναι μεγάλα και ενδιαφέροντα
τους. Ενώ δεν στερείται σημασίας άτι μια τρίτη
και ο απαιτητικότερος αναγνώστης μπορεί να
δημοσκόπηση, του Σκόι, υπερθεμστνζσυοα άτι
πάρει μια χορταστική μερίδα από το σχετικό
«ο λαός νομίζει άτι υφίσισιαι θυσίες χωρίς αύ
άρθρο του Pierre Bourdieu με τον εύγλωττο τίτλο
ριο», ιιροηγήθηκε... όλως τυχαίως κατά μερικές
«Η κοινή γνώμη δεν υπάρχει» (ιιερ. ΕΚΚΕ, τ.
ώρες της κρίσιμης σύγκλησης της κοινοβουλευτι
77,1990). Εδώ να παραμείνουμε στην πρόσφα
κής ομάδας της Ν.Δ. (5.10.92) για την αντιμε
τη ελληνική εμπειρία. Το ερώτημα, ή, πάντως,
τώπιση της ομάδας Έβερτ.
ένα από τα πιθανό ερωτήματα, θα μπορούσε να
τεθεί ως εξής: γιατί δεν εμφανίζεται πρωτοσέλιδα
Όλα αυτό τα ιιαλαιότερα αλλά και το νεότερο
με τα ίδια στοιχεία το (μόλις) αναφερόμενο εκεί
παράδειγμα της Ελευθεροτυπίας, τι άλλο δεί
και ελάχιστα αναλυόμενο στις μέσα σελίδες της
χνουν αιιό αυτό ιιου και άλλοτε έχει τονισθεί εδώ,
Ελευθεροτυπίας μεγάλο ποσοστό (23,8%)
ότι δηλαδή ο Τύπος δεν αποκαλύπτει την είδηση,
των αναποφάσιστων; Την απάντηση δίνει ένας
αιάώς ή δήθεν, απαντώντας σια ερωτήματα της
ειδικός, ο Νίκος Ράπτης, κρίνοντας ιιαλαιότε- . κοινής γνώμης αλλά, αντίθετα, κατασκευάζει την
ρη δημοσκόπηση της Κάπα Research για λο
είδηση δημιουργώντας, ταυτόχρονα, και μια
γαριασμό του περιοδικού Ταχυδρόμος. Τα συ
«κοινή γνώμη». Εκείνο ιιου, ειιιιιροσθέτως, απο
μπεράσματα, γράφει, εξάγονται από την παράθε
καλύπτει το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο της
ση των «προτιμήσεων» των ερωτηθέντων χωρίς
Ελευθεροτυπίας, σε συνδυασμό με τη συγκυ
επεξεργασία και όλα αυτά, μάλιστα, σε συνθήκες
ρία που το ιιροκόλεσε, δεν είναι βέβαια η ανανέω
όπου το 40% των ερωτηθέντων δεν εκφράζουν
ση του ενδιαφέροντος της για το ΠΑΣΟΚ αλλά
ότι πρωταγωνιστεί και πάλι στην ανακατανομή
κάποια κομματική προτίμηση. Στη βάση των
των μεριδίων της εξουσίας. Γιστί αν στην περίοδο
δικών του επεξεργαστών, με αναφορά στις προη1987-1989 παίχτηκε η καθυιιόταξη του Τύπου
γηθείοες πανελλαδικές εκλογικές αναμετρήσεις,
στην εκτελεστική εξουσία, στην περίοδο 1990τα αποτελέσματα αλλάζουν ως εξής (σε σχέση με
τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση): η Ν .Δ., αιιό
1993 κρίνεται η (οριστική;) καθυιιόταξη της
τελευταίας, αλλά και του κόμματος που θα την
21,83% ανεβαίνει στο 42,66% και το ΠΑΣΟΚ
αιιό 32,51 % σε 43,47% , συνεπώς η μεταξύ τους
αναλόβει, μετά τις προσεχείς εκλογές, στον Τύπο.
Προοπτική η οποία δεν θα έπρεπε να βρίσκει τον
διαφορά μειώνεται από 10,68% σε 0,81% (εφ.
νέο φιλόδοξο πολιτικό κόσμο της χώρας τόσο
Αυγή, 27.9.92). Αλλά και λιγότερο τεχνικά ή
έτοιμο να την υπηρετήσει, «εξ αντικειμένου»
περισσότερο πολιτικά, ο γνωστός συνδικαλιστής,
συμπαραστάτης ή και λαύρος συνήγορος. Αλλά,
Δ. Χατζησωκρότης επισημαίνει (στην ίδια
μαθαίνουμε σιγά - σιγά ότι είναι ένας τόσο...
Αυγή) ότι άλλη δημοσκόπηση της Ελευθερο
φιλόδοξος κόσμος.
τυπίας στην εκπνοή των μεγάλων απεργιακών
Λεωνίδας Λουλούδης
κινητοποιήσεων εκείνης της εποχής και «αποδει-

"ΑΛΛΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΧΟΥΜΕ ΤΩΡΑ”
Αυτός ήταν ο τίτλος του εξώφυλλου του ΑΝΤΙ, έναν περίπου χρόνο πριν, τις ημέρες που η
ΑΓΕΤ πουλήθηκε στην «Καλτσεστρούτσι». Τα όσα διαμείβονται κατά τη διαδικασία
διερεύνησης της υπόθεσης αυτής από τη σχετική Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής φ αίνεται
να δικαιώνουν εκείνον τον τίτλο.
Μια σειρά «παρατυπίες» έχουν ήδη έλθει στο φως. Ό π ω ς ότι η όλη διαδικασία χειρισμού της
πώλησης αποτέλεσε αποκλειστικό προνόμιο του διοικητή της Εθνικής κ. Βρανόπουλου, με
αδρανοποίηση όλων των τυπικά αρμόδιων οργάνων της Τράπεζας. 'Ο τι η Εθνική είχε
δεσμευθεί να καταθέσει προσφορά μόνο με την Καλτσεστρούτσι. Ό τ ι σε έγγραφο του
Υποδιοικητή της Εθνικής, της 17ης Φεβρουάριου 1992, προς την ανταγωνίστρια της
Καλτσεστρούτσι, την ιταλική Ιταλτσιμέντι, αναφερόταν ότι ο Υποδ / τής δεν μπορεί να
συναντηθεί με εκπροσώπους αυτής της Εταιρείας διότι υπάρχει δέσμευση της Ε θνικής από
την κοινοπραξία της με την Καλτσεστρούτσι - και αυτή η απάντηση προς την Ιταλτσιμέντι
δίνεται πριν ανοιχτούν οι προσφορές, πράγμα που ενισχύει τις απόψ εις για το «σικέ» της
πώλησης της ΑΓΕΤ.
Και έρχεται και ο κ. Ανδριανόπουλος και καταθέτει στην Εξεταστική ότι η τελική απόφαση
ελήφθη με πράσινο φως από τον κ. Μητσοτάκη στις αρχές Δεκεμβρίου 1991. Πολλά όμως θα
μπορούσε να πει ο κ. Μ πρατσιώτης, ο οποίος είχε και εδώ προσφέρει τις υπηρεσίες το υ ...
Χ .Κ .

Το πάντα γνωστό FBI
Και αιφ νιδίω ς, εν μέσω μιας κολοσσιαίας
κυβερνητικής κρίσης με αφορμή τη
δημοσιοποίηση του κυκλώματος των
υποκλοπών, η άλλη πλευρά του Ατλαντικού
έβγαλε στην επιφάνεια κατασκοπία εις
βάρος της και επ’ ωφελεία, υποτίθεται, της
ελληνικής κυβέρνησης. Ο ελληνοαμερικανός
πράκτορας Στηβ Λάλας, υπάλληλος στην
εδώ αμερικανική πρεσβεία, συλλαμβάνεται
και κατηγορείται ότι παραδίδει σε
στρατιωτικό, αξιωματούχο της ελληνικής
κυβέρνησης, απόρρητα έγγραφα σχετικά με
το γιουγκοσλαβικό, την Τουρκία, την
εσωτερική πολιτική κατάσταση κ.λπ.
Οι δύο υποθέσεις συνδέονται μόνο στη
λογική της νοσηρής παραπληροφόρησης,
στην οποία καιρό τώρα και με σύστημα
επιδίδεται ο κ. Μάνος, ο οποίος «είδε»
σύνδεση των υποκλοπών με την κατασκοπία

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ
Την Τετάρτη 5 / 5 πέθανε ο τέως
υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ, Ηλίας Κατριβάνος. Ο Ηλίας
Κατριβάνος, που είχε σπουδάσει νομμικά,
έλαβε μέρος στον πόλεμο της Αλβανίας και,
στην Κατοχή, αγωνίστηκε στις γραμμές του
ΕΛΑΣ. Μετά την απελευθέρωση
πολιτευθηκε με τον στρατηγό Πλαστήρα και
τον Γ. Παπανδρέου. Μετά τη
μεταπολίτευση, το 1977, εξελέγη βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ.
Διακρίθηκε για το σεμνό και ήπιο τόνο του
στην πολιτική του σταδιοδρομία.
To A vti συλλυπείται θερμά την οικογένεια
του Ηλία Κατριβάνου.

και σχέδιο αποσταθεροποίησης της
κυβέρνησης (καλύτερα θα ήταν να μας
εξηγήσει πώ ς και γιατί ενέκρινε το δάνειο
για βατραχοκαλλιέργειατου «αρχικοριού»
Μαυρίκη - αυτό είναι θέμα της
αρμοδιότητάςτου). Ο ι πολιτικές
προεκτάσεις βεβαίως της υπόθεσης Λάλα
κάθε άλλο παρά ανύπαρκτες είναι, και στην
εκτίμησή τους θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
μια παράδοση έλλειψης «συντονισμού» των
διαφόρων κέντρων που επηρεάζουν ή και
καθορίζουν την αμερικανική πολιτική. Ως
προς αυτό, ο κ. Μητσοτάκης θα έπρεπε να
ήταν πιο προσεκτικός στην ερώτηση που του
απηύθυνε ο κ. Χατζηνικολάου κατά τη
συνέντευξη που του παρέθεσε στο M EG A
την Τρίτη 5 Μ αίου' ο δημοσιογράφος
ρώτησε τον κ. Μητσοτάκη αν η αποκάλυψη
της κατασκοπίας (και με δεδομένο ότι αυτή
ήταν γνωστή κάποιο καιρό πριν) έγινε
συνειδητά από τους Αμερικανούς τις ημέρες
που στην Αθήνα συνεκαλείτο η Διάσκεψη
για τη Βοσνία - διάσκεψη που μπορεί να
δυσαρέστησε ορισμένους εκ των αμερικανών
επισήμων... Κ αι ο κ. Μητσοτάκης απέρριψε
διαρρήδην αυτό το ενδεχόμενο.
Ό μ ω ς δεν είναι μόνον η πολιτική πλευρά
που ενδιαφέρει στην υπόθεση αυτή.
Θ υμίζοντας τις παλιές καλές ημέρες του FBI
επί Έ ντγκα ρ Χούβερ, αμερικανοί
πράκτορες υπέβαλαν σε ανάκριση μέσα στην
αμερικανική πρεσβεία της Α θήνας τη
σύζυγο του Λ άλα' η ανάκριση περιελάμβανε
και «ορό αλήθειας» στην κ. Λάλα η οποία
διανύει τον έβδομο μήνα της κύησής της.
Η ελληνική κυβέρνηση ερωτάται: μήπως
εκτός της κουραστικής απάντησης που δίνει
συνέχεια όταν ερωτάται γ ι’ αυτή την
απόφαση (: «ενημερωνόμαστε») σκέφτεται
να προβεί σε κάποια ενέργεια για την
ανάκριση αυτή;
^ ^

ΔΕΗ: Σαλαμοποίηση
Ό λ α βαίνουν καλώς στη ΔΕΗ μετά την
καρατόμηση των Βολουδάκη Ξ ανθόπουλου. Ό λ α βαίνουν κατά τις
επιθυμίες του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος
φρόντισε μέχρι τώρα όσο μπορούσε να
αναλάβουν «φίλοι» του τις νέες μονάδες
Δ Ε Η με το σύστημα ΒΟΟ. Βεβαίως, μετε
την κατά κράτος υποχώρησή του στη Βοι
α πό το έργο της Δ Ε Η στο Λαύριο και την
προαναγγελία του για την επαναπροκήρι
του διαγω νισμού, είναι αμφίβολο κατά
πόσον θα «προκάμει» να κάνει τις
εκδουλεύσεις για τις οποίες κατηγορείτα
κ α ι ω ς προς τις οποίες, μήνες τώρα, δεν
έκανε ούτε μια μονοφραστική έστω
δήλωση...
Ό μ ω ς τα έργα της ηλεκτροπαραγωγής πι
θα μπορούσαν να αναλάβουν γνωστοί κο
ημέτεροι δεν είναι μόνον ένα. Και για να
τελεσφορήσει η εκδούλευση χρειάζεται
προετοιμασία. Αυτό έχει αναλάβεί η νέα
διοίκηση της Δ Ε Η . Πριν τρεις ημέρες, π.
αποφάσισε να χωριστούν οι Δ / νσεις
Παραγωγή ς και Μεταφοράς και να
·
καταργηθεί η Δ / νση Ανάπτυξης. Η
τελευταία αναλαμβάνει τη σχεδίαση και μελέτη τω ν νέων μονάδων της ΔΕΗ.
Φ αίνεται πω ς δεν υπάρχει πλέον λόγος η.
Δ Ε Η να κατασκευάζει και να είναι
ιδιοκτήτης σε νέες μονάδες.
Για να δούμε όμως αν ο κ. Έβερτ «πεισθι
ότι οι «φίλοι» του Πρωθυπουργού μπορε
να δώσουν ρεύμα φθηνότερο...
y

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
Το Γ ’ Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Εξί^
τερικής Πολιτικής και Άμυνας οργο1
νώνει στην Αθήνα (12-13 Μαίου) τ
Ελληνικό Ίδρ υμ α Αμυντικής και Εξωΐ;
τερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) με θέ 
μα «Ελληνοτουρκικές σχέσεις: Τάσει
και προοπτικές», στο κεντρικό αμ
φθέατρο του ΕΒΕΑ (Ακαδημίας Τ '
Διεθνολόγοι, ειδικοί επιστήμονες, δτ·'
μοσιογράφοι και πολιτικοί θα αναλι
σουν και θα συζητήσουν όλο το φάσμ;
των ελληνοτουρκικών σχέσεων στη ση,
μερινή συγκυρία, τις στρατηγικές a m
μετώπισης, τη σημερινή εσωτερική κο
τάσταση στην Τουρκία και τη διεθν
της σχέση.
Σε συνθήκες όπου η ελληνική εξωτι'
ρική πολιτική δείχνει να συνέρχετε
κάπω ς α π ’ τη μονομερή της προσκό)
ληση στο «Σκοπιανό πρόβλημα», τ '
Συνέδριο του ΕΛΙΑΜΕΠ έρχεται επί '
καιρα να υπενθυμίσει και να τονίσει τ
ουσιώδη προβλήματα.
i
------------------------------------------------------------------------ \
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ΟΙ ΚΟΡΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

Η «υπόθεση Μαυρίκη»
έγινε υπόθεση Μητσοτάκη

τον Χρ. Κυριαζή

«Μείζον πολιτικό θέμα δεν έχει
δημιουργηθεί. Είναι ένα θέμα
ιυγκεκριμένο, που αφορά έναν

Β

εγκεκριμένο άνθρωπο, που δεν θέλω να
:ονχαρακτηρίσω, που το ερευνά η
δικαιοσύνη. Μείζον πολιτικό θέμα δεν

Μρχει».
Κ.Μητσοτάκης, Τετάρτη, 28-4-1993,
ιχετικάμε την υπόθεση Γρυλλάκη Μαυρίκη- υποκλοπών).

στούν συνειδητά βίαιη επέμβαση του αρχη
γού της κυβέρνησης στη Δικαιοσύνη και τις
διαδικα σ ίες της που έχουν τεθεί σε κίνηση.

Δικαστικά
και άλλα «παράδοξα»

Α βίαστα, οι αντιδράσεις αυτές του κ. Μη
τσοτάκη μπορούν να ερμηνευθούν ως τεκμή
ρια παραδοχής της δικής του ανάμιξης στην
υπόθεση, αφού προδίδουν σαφή επέμβασή
«ΗΔικαιοσύνη έχει επιληφθεί του
του σε μία σημαντικότατη πολιτική υπόθε
θέματος. Το θέμα δεν είναι πολιτικό.
ση, επέμβαση η ο π ο ία γίνεται με προφανή
Εναςάνθρωπος, μέχρι στιγμής, έχει βρεθεί,
σκοπό
«απο-πολιτικοποίησης»
των
»οποίος έχει κάνει καταγγελίες. Ο
ενεργειών και διασυνδέσεων ενός δικτύου,
ίνθρωπος αυτός χαρακτηρίζεται ο ίδιος α πό την ύπαρξη του οποίου ο ίδιος ο σύμβουλός
%ομολογίες του και αυτή την ώρα είναι
του εξ απορρήτω ν Ν. Γρυλλάκης παραδέχε
«όδικοςγια απάτη και για εκβίαση και
τα ι πλέον επισήμως. Α σφαλώς δεν είναι η
φυλακισμένος. Το να πιστεύουν μερικοί ότι
πρώτη φ ορά που ο κ. Μ ητσοτάκης δεν αρηορεί να δημιουργηθεί πολιτικό θέμα με τη
κείται στους «δικούς του» ανθρώ πους στη
ιαρτυρίααυτού τον ανθρώπου δεν είναι
Δικαιοσύνη κ α ι, ανασφαλής, επεμβαίνει
«ιθόλου σοβαρό».
προσω πικά σε υποθέσεις που δεν τον συμφέ
Κ. Μητσοτάκης, Κυριακή 9 Μ αίου 1993,
ρουν. (Πολύ διδακτική από αυτή την άποψη
ιχετικάμε την ίδια υπόθεση).
είναι η υπόθεση Μ πρατσιώτη που εκδικάζετα ι τις ίδιες αυτές ημέρες...) Μ όνον που
αυτή τη φ ορά η επέμβαση του αρχηγού της
ια τον Πρωθυπουργό της χώ ρας λοι
Ν
.Δ . και της κυβέρνησης δεν αφορά σε υ πό
πόν η υπόθεση των υποκλοπώ ν δεν
θεση τύ π ο υ ... Σκυφτούλη.
είναι πολιτικό θέμα. Μόνον που η
Τρεις εβδομάδες τώ ρα, και η κοινή γνώμη
ύπαρξη μείζονος πολιτικής κρίσης
βλέπει
να εκτυλίσσεται μπροστά της μία
στην κυβέρνηση πιστοποιείται, ακριώςόταν ο Πρωθυπουργός της κάνει εκτιμή-ιστορία, με πυρήνα της το κέντρο της εξου
σίας κα ι διακλαδώ σεις που ιχνογραφούν
εις για μία υπόθεση τέτοιας εμβέλειας, οι
αδρότατα τους «διαδρόμους» που συνιστούν
ποιες βρίσκονται σε ριζική κα ι ανεπανόρτο δίκτυό της. (Φ υσικά δεν πρόκειται για το
ωτη αναναστοιχία με την αντίληψη σχεδόν
«ατελέσφορο», ενίοτε, νόμιμο θεσμικό δ ί
λης της κοινής γνώμης. Και μάλιστα αυτή η
κτυο.)
Κ αι φ αίνεται ότι αυτό το δίκτυο έχει
είζων κρίση στην κυβέρνηση βαθαίνει όταν
α πό όλα: από τη ληστεία των ΕΛ.ΤΑ . στο
κ. Μ ητσοτάκης όχι μόνον δεν τήρησε στοι
Α ιγάλεω μέχρι τη μαφ ία της νύχτας, την
χειωδώς τους κανόνες της νομιμότητας, μ η ν
«τρομοκρατία», το εμπόριο όπλων και τη
αοαπέμποντας την υπόθεση στη Δ ικα ιοσ νσυνδρομή
βιομηχάνων στον Ιλιέσκου της
γ όταν, προ διετίας, έλαβε γνώση, αλλά και
Ρουμανίας. Έ ν α δίκτυο για όλες τις δου
ταν, σήμερα, προβαίνει σε χαρακτηρισμούς
λειές, με σφ ραγίδα του την ανομία και την
ιαντίον κεντρικού προσώπου στην υπόθεπολιτική διαφ θορά ως μέσων οικοδόμησης
η αυτή (Χρ. Μαυρίκης) οι οποίοι συνι-
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«ασφαλών» όρων επιτυχίας μιας πολιτικής
ηγεσίας σε ένα σαπισμένο πολιτικό σύστημα.
Την τρίτη εβδομάδα εκτύλιξης αυτής της
δύσοσμης ιστορίας έχουν συμβεί πολλά και
έχουν συσσωρευθεί τόσα στοιχεία που μπο
ρεί εύλογα να προβλέψει κανείς ότι απαιτεί
ται υπολογιστής γιγαντιαίων «μεγαμπάιτς»
για να μπορέσουν να ταξινομηθούν. Πολλά
όμως από όσα συνέβησαν και συμβαίνουν σε
αυτή την υπόθεση ανθίστανται στη λογική
που διαθέτει ένας «μέσος πολίτης» και τα ι
ριάζουν μόνο στη λογική αυτών που έχουν
την κορυφαία πολιτική διαχείριση της υπό
θεσης και των πάσης φύσεως και βαθμού
βοηθών τους σε διάφορους μηχανισμούς.
Και πρώτα α π ’ όλα, ο φερόμενος ως εγκέ
φαλος του νεοδημοκρατικού δικτύου υπο
κλοπών, σύμβουλος σε θέματα άμυνας και
ασφάλειας του κ. Μητσοτάκη, ο και Κυπατζής Ν. Γρυλλάκης 15 ημέρες μετά την απο
κάλυψη της υπόθεσης δεν έχει καν κληθεί να
καταθέσει στον Εισαγγελέα κ. Ζορμπά, ενώ
ο αρχικοριός Μαυρίκης είναι ήδη προφυλα
κισμένος με βάση όχι τη μήνυση που έχει
κάνει ο Ν. Γρυλλάκης. Ο ι δικαστικές αρχές
επέδειξαν αξιοσημείωτη ευαισθησία στην
υπόθεση αυτή και επεξέτειναν αντεπαγγέλτως τη σχετική προκαταρκτική εξέταση σε
άλλες πτυχές, με αποτέλεσμα ο Μαυρίκης να
διωχθεί για λόγους άλλους, πέραν αυτής
καθ’ αυτήν της μήνυσης Γρυλλάκη! Η δίωξη
κατά Μ αυρίκη και η σύλληψή του έγιναν με
τέτοια σπουδή μάλιστα που ο διωκόμενος
και συλληφθείς δεν είχε καν κληθεί να κα τα 
θέσει στην προκαταρκτική εξέταση που διε
νεργούσε ο αντιεισαγγελέας Δ. Παπαγγελόπουλος μετά από εντολή του Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Γ. Κολιοκώστα. Μ ια ενδιαφέ
ρουσα «αλληλογραφία» υπάρχει πριν την
άσκηση αυτής της δίωξης μεταξύ του Προέ
δρου του Αρείου Πάγου (και του Ειδικού
Δικαστηρίου) Β. Κόκκινου και του Προϊ
σταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθ.

/
%
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Υπ. Δ ημόσιας Τ άξης Ν. Γκελεστάθης ε
ότι «δεν διαπιστώ θηκε ακόμη αν είναι ni
στή...» κ α ι εν πάση περιπτώσει θα διαλ
κανθεί το θέμα α πό την... εισαγγελική α(
(είδατε τι καθυστέρηση έχει μερικές φορί
μηχανισμός ασφάλειας και τάξης, αν ι
γκ ριθεί μάλιστα με την ταχύτητα j
ενεργεί, πά λι μερικές φορές, ο δικασιι:
μηχανισμός;). Εννοείται βεβαίως ότι
στις ενέργειες της Δικαιοσύνης για την υ;
θέση Μ αυρίκη-Γρυλλάκη και στις καθυο
ρήσεις ενεργειών των μηχανισμών «δηι
σιας τάξης» η κυβέρνηση, όπως λέει και(
Μ αγγίνας, δεν έχει κανένα σχόλιο μια ;
«δεν αφορούν την κυβέρνηση».

Μητσοτάκης και θυγότηρ. Τους καταλογίζονται σοβαρότατες πολιτικές ευθύνες για το θέμα των
υποκλοπών

Ανδρεουλάκου (αναμεμιγμένου στην εκδικαζόμενη υπόθεση SKY - Μπρατσιώχη):
στις εφημερίδες της 4ης Μ αιου, μια ημέρα
μετά τη δημοσιοποίηση της συνομιλίας Μαυρίκη - Ντ. Μπακογιάννη -στην οποία η
υπουργός Πολιτισμού και κόρη του Π ρωθυ
πουργού φέρεται να λέει στον αρχικοριό ότι
«γνωρίζει» και «εκτιμά» τη δουλειά του-,
γράφεται ότι ο κ. Κόκκινος υποδεικνύει έμ
μεσα στον κ. Ανδρεουλάκο να κινήσει τη
διαδικασία σε βάρος του Χρ. Μαυρίκη και
κατά των εφημερίδων που δημοσιοποίησαν
την υπόθεση των υποκλοπών. Την ίδια σχε
δόν στιγμή, ο Εισαγγελέας Αρείου Πάγου κ.
Πλαγιαννάκος απευθύνεται στους Προϊστα
μένους της Εισαγγελίας Εφετών και του
Εφετείου με το ερώτημα της εκ μέρους τους
εξέτασης του ενδεχόμενου να συγκληθεί η
Ολομέλεια Εφετών και να ορίσει για την
υπόθεση εφέτη-ανακριτή λόγω της σημασίας
της υπόθεσης και του εύρους της - διαδικα 
σία που πρόσφατα είχε ακολουθηθεί για το
σκάνδαλο Κοσκωτά. Σχετικά δε με το αίτη
μα αυτό του κ. Πλαγιαννάκου ο και πείραν
έχων από την υπόθεση Κοσκωτά κ. Αλ. Κατσαντώνης δηλώνει ότι αυτό, δηλ. η σύγκλι
ση της Ολομέλειας Εφετών, είναι το πρώτο
βήμα για συγκρότηση... Ειδικού Δικαστη
ρίου.
Τελικώς, ετελεσφόρησε μόνο το διάβημα
του κ. Κόκκινου. Ό μ ω ς φαίνεται πω ς αυτό
δεν ήταν αρκετό ούτε αρεστό: τη στιγμή που
σύρονταν αυτές οι γραμμές ο Προϊστάμενος
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθ. Ανδρεουλάκος επιχειρεί να διακοπεί η προκαταρκτι
κή διαδικασία στην Εισαγγελία Εφετών
πριν εντοπισθούν ποινικές ευθύνες συμμέτο
χων του Μαυρίκη και να μεταφερθεί η υπό
θεση στο Πρωτοδικείο' και ο κ. Πλαγιαννάκος επιμένει πάλι στην ανάγκη σύγκλισης
12

της Ολομέλειας Εφετών. Ο κ. Φώτης Κουβέλης θα δηλώσει μετά τη σύλληψη Μ αυρίκη:
«Εγείρεται καχυποψ ία για έλλειψ η σ υντε
ταγμένης συμπεριφοράς των δικαστικώ ν α ρ 
χών»' ενώ για τη «γρήγορη προώθηση» των
διαδικασιών βάσει της μηνύσεως Γρυλλάκη
που κατέληξαν στη σύλληψη Μ αυρίκη ο
βουλευτής του ΣΥΝ θα κρίνει ότι η απόφαση
αυτή «εγείρει ανησυχίες δυσπιστία ς κ α ι κ α 
χυποψ ίας για το ρόλο της εισαγγελικής α ρ 
χής». Α ς πούμε παρενθετικά, σχετικά με α υ
τή την αποτελεσματικότητα των δικαστικώ ν
αρχών στη μήνυση Γρυλλάκη, ότι κάποιο
άλλο υπόμνημα, που έχει σταλεί στον Ε ισ αγ
γελέα από τον Ιανουάριο σχετικά με τις δρ α 
στηριότητες ενός «όμορου» προς τον κ α 
ταγγελλόμενο από τον Μ αυρίκη πα ρακρα τι
κού μηχανισμού, νεοδημοκρατικής πάλι
εμπνεύσεως, ακόμα περιμένει να έλθει η σει
ρά του για να εκτελεσθούν τα δέοντα: πρ ό 
κειται για υπόμνημα του άλλοτε «γνωστού»
του κ. Γρυλλάκη και αναμιγμένου σε διά φ ο 
ρες σκοτεινές ιστορίες, όπω ς τη δολοφονία
Κοέν, Β. Δαναλάτου...
Τα παράδοξα όμως αυτής της ιστορίας
είναι πάρα πολλά. Ο αρχηγός της ΕΛ. Α Σ. κ.
Λ αμπαδιάρης δεν είχε κανένα πρόβλημα να
δηλώσει ότι για την άδεια οπλοφορίας του
Μ αυρίκη «ίσως έγινε κάποιο τηλεφώ νημα,
κάποια προσω πική παρέμβαση» και ότι ένας
«συνεργάτης» του Μ αυρίκη (στις υποκλο
πές, εννοείται), ο υπαστυνόμοςΣω κρ. Μ παζίκος - ο οποίος, μάλιστα α πό 3 1 /1 2 /9 0
μέχρι δυο χρόνια μετά, τις 5 /1 1 / 92, υπη ρέ
τησε στην ασφάλεια του Π ρω θ υπ ο υρ γο ύ«μον είπε ότι δεν έχει καμμιά ανάμιξη και
όεν γνω ρίζει τίποτα για την υπόθεση» (ούτε
γάτα ούτε ζημιά δηλαδή). Ό σ ο για τις πλα 
στές ταυτότητες που χρησιμοποιούσε ο
Μ αυρίκης, ο εκλεκτός του κ. Μητσοτάκη

Α ντιθέτω ς, την αφορούσε το υπηρεσιο
διαβατήριο που είχε εκδοθεί από το ΥΠί
Ο εκπρόσω πος του κ. Μητσοτάκη το επι!
βαίωσε, υποβάθμισε στη συνέχεια τη ση[
σία του ως εγγράφου και στο τέλος δήλα
άγνοια τω ν λόγων κ.λπ. που εκδόθηκε. Φ|
ντισε ο κ. Γρυλλάκης όμως να έχει βοηθ
τον κ. Μ αγγίνα, όταν δήλωνε ότι το ταξ
που έκανε στο Λ ονδίνο με τον κατά τα ά)
περίπου άγνωστό του Χρ. Μαυρίκη το έκ<
γ ια λόγους που είχαν σχέση με τη δουλ
που έκανε ο Μ αυρίκης για την ασφάλειαι
επικοινω νιώ ν του κ. Μητσοτάκη!

Το παρακράτος ως μαφία
Γ ια τις επικοικω νίες του κ. Μητσοτάκηό|ι
φ ρόντιζε κυρίω ς ο Δημ. Καμηλαράκ
υπάλληλος του Ο ΤΕ, στέλεχος της Ν
(όπω ς όλοι σχεδόν της ομάδας Γρυλλάκη
α ς λέει η κ. Μ αρίκα Μητσοτάκη ότι «ντρε
τα ι γ ια λογαριασμό του Π ΑΣΟΚ» που ορ
νωσε όλη αυτή την ιστορία...) και συνερ
της του Στρατηγού. Ο κ. Καμηλαράκης μ:
ρεί να έχει κρίσιμα στοιχεία να καταθέ
για το τι συνέβη τη νύκτα της 17ης Ιουλ
1989 όταν, κατά τις δηλώσεις Μαυρίκη, à
νε την απαραίτητη «προπαρασκευη» σ
υπηρεσία απορρήτων του ΟΤΕ της Γ' !
πτεμβρίου, γ ια να πεισθεί ο Συνασπισμός
συνυπογράψ ει την παραπομπή του Αν. I
πανδρέου γ ια τις υποκλοπές. Κατά τον
Κουβέλη, τα στοιχεία που «αποκαλίψ
καν» σε ένα υπόγειο «συνέβαλαν αποφα
στικά» στην άρση των επιφυλάξεων πσ
ΣΥΝ είχε στην παραπομπή του αρχηγού
Π Α ΣΟ Κ (βλ. συνέντευξή του στον Τ(
Π α ππά , Κ υριακάτικη Ελευθεροτυπία, φ
5-1993). Ο κ. Καμηλαράκης έχει παραιπ
από τις «υπηρεσίες» του στο «Ιδιαίτερο Γ
φείο του κ. Πρωθυπουργού» με επιστ
που απηύθυνε στον τότε αναπληρ. I
Διευθυντή του Π.Γ. του κ. Μητσοτάκτ
Γριβέα, α πό 31 Μαρτίου 1992. Στην επκ
λή του το στέλεχος αυτό της Ν.Δ. και, ι
σης, μάρτυρας κατηγορίας στο Ειδικό Δι
στήριο (στη δίκη των υποκλοπών), δηλιί
«φεύγω θλιμμένος έχοντας καθαρή τη ον
δησήμ ο υ» . Σήμερα, ο Δ. Καμηλαράκης,
γανωμένος από το 1974 στη Ν.Δ., με 14τι
δια στο εξωτερικό με τον κ. Μητσοτάκη
«πολύ καλή συνεργασία» με την ιδιαιτ

εξαδέλφη του Πρωθυπουργού Σ άχη Κυιου, με «πολύ καλές σχέσεις» με την κ.
>ΐκα Μητσοτάκη, ο άνθρω πος που «γνώπολύ καλά τον Παύλο Μ πακογιάννη»,
ονει κάτι που απεικονίζει την εφιαλτική
ιοταση στον πυρήνα του «παρακρά»: θα προτιμήσω να μ η μιλήσω , περιμέας ναμε δολοφονήσουν ή να μ ε κλείσονν
ιχή για εμπόριο ναρκωτικών, όπλω ν
. που ουεμία σχέση έχω». Τελικώς,
ο κ. Καμηλαράκης μίλησε: με οδηγίες
Γρυλλάκη, συνεργάσθηκε με τον Χρ.
ρίκη για να παγιδεύσουν το τηλέφωνο
ιναπληρωτή Γ. Δ /ν τ ή του κ. Μητσοτάυρ. Γριβέα.
t εμπόριο ναρκωτικών όμως συνέλαβαν
μεσήμερο στη Λεωφ. Α λεξάνδρας ένας
; ανδρών των υπηρεσιών του κ. ΓκελεHέναν φίλο του Μαυρίκη και του τέως
φαλής της αντιτρομοκρατικής κ. Κων:άρα, τον Π. Χρονόπουλο, απόστρατο
ιατικό. Τον πήγαν, όλως περιέργω ς,
Κρατική Α σφάλεια-ενώ συνελήφθη ως
χος για διακίνηση ναρκω τικώ ν-, όπου
ώταγαν διάφορα, όπω ς π .χ ., για τί κάιρέα με τον Μαυρίκη, και στο τέλος τον
αν κατάσχοντας αντί για «άσπρη» κάτι
έχες με ενδείξεις «Βλαχοστέργιος)ίκης» και «Σγαρδέλης» και έγγραφα,
νήματα του Μαυρίκη προς Μ ητσοτάκη,
Μπακογιάννη κ.λπ. Κ αι φυσικά είναι
παρωνυχίδα το να ρωτήσει κανείς αν
χε κάποια εντολή που να νομιμοποιεί

ατάσχεση.
τές οι «νόμιμες» ενέργειες όμως φαίνεn έχουν πλέον γίνει κανόνας. Έ ν α κεό πρόσωπο στην υπόθεση των υποκλοο Λρ. Τζαβέλλας, διατελέσας ιδιαίτεου Γ. Δ /ν τή του ΟΤΕ κ. Κ ιουλάφα επί
ΐνήσεως Τζαννετάκη, παρασημοφορηιπό τον «στρατηγό» Ν. Γρυλλάκη στις
990 «για το ζήλο, την προθυμία κ α ι την
εσιακή αφοσίωση που επέδειξε κατά
κτέλεση των Ειδικών Καθηκόντω ν...»,
',ληθεί να καταθέσει στον Εισαγγελέα Γ.
πά για την υπόθεση των υποκλοπών,
ασε στο γραφείο του Εισαγγελέα
' οτατευμένος» από δέκα μπράβους που
κυριολεξία εισέβαλαν στο γραφείο και
ώρησε με τον ίδιο τρόπο, επιβιβασθείς
Κ. με σήμα ιατρού. Ο κ. Ζ ορμπάς είπε
ίξ δημοσιογράφους «τα είδατε, γράψτε
ιαι διέταξε καλύτερη φρούρηση - τουτχον του γραφείου του!
να άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στο
ωμα των υποκλοπών από τον Χρ. Μαυ, ο Μπ. Μπονρνιάς, νοσηλευόμενος σε
κομείο δέχτηκε επίσκεψη 4 ατόμων
ις γράφτηκε, της κόρης και της ιδιαιτέχου κ. Γρυλλάκη, και δύο σωματοφυλάτου... Κοσκωτά και τώρα είναι κοντά
«στρατηγό»): ενδιαφέρθηκαν για τη με>ρά του σε άλλο νοσοκομείο για «καλύπερίθαλψη»’ ακόμα δεν έχει διευκρινιαν η φρουρά αστυνομικών που του
λη μετά εγκαταστάθηκε μετά α πό δικό

Ενός κοριού, μύριοι έπονται... Ανάμεσα τους και ο αξιότιμος κ. Μπονρνιάς, ο οποίος μας...
ταλαιπώρησε το διάστημα που πέρασε από «το κρεβάτι του πόνου»

του αίτημα ή μετά από ενέργειες κάποιω ν
«ενδιαφερομένων» για την... υγεία του.
Ό μ ω ς, άλλα ισχύουν για ορισμένα πρό
σωπα. Τέτοιο, εκτός του κ. Τζαβέλλα, είναι
και ο τέως Κ υπατζής Μ. Βαλασάκης, εκ των
στενών «συνεργατών» του στρατηγού: («άν
θρω πος κλειδί» στο κύκλωμα, κατά τον «αρχικοριό» Χρ. Μ αυρίκη), αναμεμιγμένος μα
ζί με τον Γρυλλάκη στις αποστολές εμβασμά
των σε μάρτυρα κατηγορίας του Ε ιδικού
Δικαστηρίου. Κατά τον Χρ. Μ αυρίκη, ο Β α
λασάκης παρέδιδε τα απομαγνητοφωνημένα
κείμενα των τηλεφωνικών υποκλοπών είτε
στον Ν. Γρυλλάκη είτε α π ’ ευθείας στον κ.
Μητσοτάκη. Ο κύριος αυτός προσήλθε επί
σης προστατευόμενος στον εισαγγελέα για
κατάθεση κα ι με συμπεριφορά που θυμίζει
εποχές χούντας έσπασε μαγνητόφωνο δημο
σιογράφου έξω από το γραφείο του εισαγγε
λέα και αποχώρησε ανενόχλητος!

Το παρακράτος
της «φιλελεύθερης παράταξης»
Το παρακράτος εν πλήρει δράσει, σε μία
υπόθεση που ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης
στην αρχή-αρχή είχε χαρακτηρίσει σαν ιστο
ρία με αντιφάσεις και ο Π ρωθυπουργός σή
μερα την χαρακτηρίζει ως ιστορία «ενός συ
γκεκριμένου ανθρώπου». Πόσο «ενός»,
όμως, και πόσο «συγκεκριμένου», κ. Μητσο
τάκη; Δ ιότι τυχαίνει, βλέπετε, και δεν είναι
«ενός συγκεκριμένου» ανθρώπου και μάλι
στα απλώς «υπόδικου» αυτή η ιστορία. Την
ίδια ημέρα που ο ατυχής κ. Μητσοτάκη έκα
νε αυτές τις δηλώσεις στην Α ργολίδα (όπου
μεταξύ άλλων ασπάσθηκε κοριτσάκια και
«εγγυήθηκε» μεγάλα έργα) γινόταν γνωστό
ότι ο σημερινός τον σύμβουλος και απεσταλ
μένος το ν σε κυβερνήσεις βαλκανικών χω
ρών, στο υπόμνημά του στον ανακριτή δή
λωνε ότι στην υπόθεση αυτή τα πρόσωπα
ήταν τουλάχιστον δύο, ο Μ αυρίκης και αυ
τός ο ίδιος! Συνεργάσθηκαν, λέει, για να
κάνουν αντι-μηχανισμό παρακολουθήσεων

στις παρακολουθήσεις που έκανε το ΠΑΣΟΚ. (Ε πιεικώ ς διάτρητη χαρακτηρίζεται η
κατάθεση του στρατηγού, λες και έχει κενά
μνήμης, όπως ο άλλος πρω θυπουργικός φ ί
λος ο κ. Μ πρατσιώτης - κατά τα λοιπά,
άσχετος με τις υποκλοπές...) Επειδή ο κ.
Μητσοτάκης θα πρέπει να προετοιμασθεί
κατάλληλα επιστρατεύοντας όση εφεδρία
ψυχραιμίας του έχει μείνει, καλείται να δ ια 
λέξει: ή γνώριζε την κατάθεση του εξ
απορρήτων του στρατηγού και συνειδητά
διέστρεψε την πραγματικότητα, μην έχοντας
άλλη επιλογή στην επιδίωξή του να επηρεά
σει όσο μπορεί τη δικαιοσύνη· ή δεν τη γνώ-'
ριζε, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι σχέ
σεις με το στρατηγό του έχουν ψυχρανθεί, με
απρόβλεπτες συνέπειες για τον ίδιον...
Η θέση του κ. Μητσοτάκη είναι οριακή
και αδιέξοδη, ακριβώς διότι ο «στρατηγός»
του αμύνεται όπως-όπως χωρίς την άνεση
που θα του εξασφάλιζε μια τακτική μεθοδεύσεων. Το κρίσιμο σημείο είναι η ανατρο
πή των νόμων της «καμόρα» που χαρακτηρί
ζουν τέτοιου είδους κυκλώματα και στηρί
ζονται στις ισορροπίες εκβιασμών με βάση
το αμοιβαίο όφελος. ’Οταν ο Χρ. Μαυρίκης
δεν ικανοποιήθηκε στις επιδιώξεις ωφε
λειών του για τις «υπηρεσίες» του οι οποίες
συνέβαλαν στην «επιτυχή προώθηση των
επιδιώξεων της Φ ιλελεύθερης Π αράταξης
της Ν έας Δημοκρατίας» (όπως γράφει στο
συγχαρητήριο σημείωμά του προς τους «αν
θρώπους» του ο Ν. Γρυλλάκης), το κύκλωμα
άρχισε να «σπάει» αφού ο Μ αυρίκης άρχισε
ετεροβαρείς εκβιασμούς. Το μοναδικό ατού
του «στρατηγού» ήταν η δήλωση ανάκλησης
που ο Μ αυρίκης έγραψε για το υπόμνημα
που είχε παραδώσει στον κ. Έ βερτ. Με αυτή
τη δήλωση ο Γρυλλάκης καθησύχαζε τους
ανησυχούντες «ανθρώπους» του, και αυτή
τη δήλωση ακριβώς επικαλέσθηκε ο κ. Μ αγγίνας, για να δικαιολογήσει τον κ. Μ ητσοτά
κη, που δεν έστειλε την υπόθεση στον Ε ισαγ
γελέα, όταν έλαβε γνώση του υπομνήματος

13

Μαυρίκη προς Έ βερτ. Αυτή η δήλωση έχει
προ πολλού αποδειχθεί κουρελόχαρτο. Και
δημιούργησε προβλήματα στην ίδια τη «φι
λελεύθερη παράταξη»: ο κ. Έ β ερ τ, ο οποίος
τώρα στηρίζει την πρόταση της Ν .Δ. για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από το
1985 με τον ισχυρισμό ότι είναι προσωπικά
θίγόμενος από τις συνδιαλέξεις και ο οποίος
ζητά τιμωρία των ενόχων των υποκλοπών
«από οποιονδήποτε πολιτικό χώρο και αν
προέρχονται», έχει τα μέγιστα εκτεθεί, όταν
προ 2ετίας λαμβάνει γνώση του παρακρά
τους και πράττει σύμφωνα με «τα συμφέρο
ντα της παράταξης», υπουργός τότε ων στο
Υπ. Προεδρίας - δηλαδή κουκούλωσε την
υπόθεση. Η μοιραία κατάληξη ήταν να π ια 
στεί στον ιστό αράχνης του Γρυλλάκη ο
οποίος ενοχοποίησε τον κ. Έ β ερ τ μέσω του
ιδιαιτέρου του κ. Μ πάλιον: Στη δήλωση
ανάκλησης του υπομνήματος του προς
Έ βερτ ο Μαυρίκης υποστήριξε ότι αυτό
γράφτηκε κατ’ υπόδειξη του ιδιαιτέρου του
τότε Υπουργού Προεδρίας. Σημειωτέον ότι
περί αυτού ο κ. Μ πάλιος δύο εβδομάδες
τώρα σιωπά...
Η τακτική της αποστασιοποίησης και η
αντίδραση «καθαρά χέρια» που ακολουθεί ο
κ. Έ βερτ βρήκε μιμητές. Ο Νομάρχης Κό
ρινθου Χρ. Λ αδιάς, φίλος του Μ αυρίκη και
«σύνδεσμός» του -κ α τά τις καταθέσεις του
αρχικοριού- με την κόρη του Π ρωθυπουρ
γού παραιτείται από τη θέση του, με το αιτιολογικό της υποβολής υποψηφιότητάς του
στις επόμενες εκλογές. Και σε ερώτηση «για
τί τόσο νωρίς, ένα χρόνο πριν από τις εκλο
γές», ο κ. Λ αδιάς απαντά με μία παροιμία
πολυσήμαντη: «των φρονίμων τα π α ιδ ιά
πριν πεινάσουν μαγειρεύουν»...
Ό μ ω ς η ρωγμή που επέφερε στους κανό
νες σιωπής του παρακράτους η δημοσιο
ποίηση των δραστηριοτήτων των κοστίζει
άλλο ένα θύμα στη «φιλελεύθερη παράτα
ξη», τον βασιλικότερο των βασιλικών κ. Ανδριανόπουλο, ο οποίος φεύγει «για να έχει
καλά τη συνείδησή του», «πικραμένος» για
το «άδειασμα» που του έκανε ο κ. Μητσοτάκης στην ενημέρωσή του για τις ιδιότητες και
τις διασυνδέσεις Γρυλλάκη. Ο τέως Υπ. Ε π ι
κράτειας πράγματι γελοιοποιήθηκε όταν
υποστήριζε μετά σθένους ότι ο «στρατηγός»
δεν έχει καμία σχέση με τον κ. Μητσοτάκη
ούτε εστάλη ως εκπρόσωπός του στη Ρουμα
νία: την επόμενη ημέρα δημοσιεύεται στον
Τύπο επίσημο ρουμανικό έγγραφο όπου ο κ.
Γρυλλάκης χαρακτηρίζεται «εκπρόσωπος
της ελληνικής κυβέρνησης» και απεσταλμέ
νος της στον ρουμάνο Πρόεδρο (Οκτώβριος
1992), ενώ ο ίδιος ο Γρυλλάκης δηλώνει
«προς πάσαν κατεύθυνσιν» ότι «ήμουν και
είμαι σύμβουλος του Π ροέδρου της Ν<Δ. για
θέματα άμυνας και ασφάλειας».

Το αδιέξοδο του κ. Μητσοτάκη
και ο «στρατηγός» του
Υ π’ αυτές τις συνθήκες είναι αστεία η πρό
ταση του κ. Μητσοτάκη για σύσταση Εξετα
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στικής Ε πιτροπής α πό το 1985. Μ προστά
στο αδιέξοδο, ο πρω θυπουργός της χώ ρας
κάνει κινήσεις που το επιτείνουν, αφού ήδη,
για τις υποκλοπές που σαφέστατα γίνονταν
επί Π Α ΣΟ Κ από ανθρώ πους του ίδιου του
τότε Π ρωθυπουργού Α. Π απανδρέου, το
υλικό που έχει μαζευτεί από την προανακριτική επιτροπή της Βουλής για τη συναφή
παραπομπή του Α. Π απανδρέου θα πρέπει
λογικά να γεμίζει ένα δωμάτιο. Η «απάντη
ση» αυτή του κ. Μητσοτάκη στην αντίστοιχη
πρόταση Π Α ΣΟ Κ για τις υποκλοπές του
κυκλώματος Γρυλλάκη δείχνει μόνον ένα
πράγμα: ότι ο σημερινός Π ρω θυπουργός,
στην καλύτερη των περιπτώσεων, επιλέγει
τη λογική του συμψηφισμού και της εξομοίωσής του με τους «κλέφτες» τους οποίους
υποτίθεται ότι οδήγησε στην κάθαρση' με
γαλύτερο πειστήριο για να πά ρει το «δίπλω 
μα κυνισμού» με άριστα δεν θα μπορούσε να
δώσει ο κ. Μητσοτάκης.
Ό π ω ς επίσης μείζονα μαρτυρία α διεξό
δου αποτελεί η έως και γελοία άποψη του κ.
Κούβελα στη Βουλή : πιστός στον αρχηγό του
και στις εντολές του, ο Υπ. Π ροεδρίας μιλώ
ντας στη Βουλή για την πρόταση σύστασης
Εξεταστικής Ε πιτροπής από το ’85 διαβε
βαίωνε ότι μοναδικό θύμα των υποκλοπώ ν
«μετά το ’81» είναι η Ν .Δ . Για να αρθεί
κάποιος στο... «ύψος» αυτού του κυνισμού
θα έπρεπε ν α απαντήσει στον «διμοιρίτη»
του κ. Μητσοτάκη: «Ας πληρώνατε τον
Μ αυρίκη για τις δουλειές που σας έκανε, για
να μην πέσετε θύμα του, ας μην ήσαστε τσι
γκούνηδες». Στην ουσία ο κ. Κούβελας (και
ο όποιος κ. Κούβελας) δεν έχουν πού να
στηριχθούν προκειμένου ν α οργανώσουν
την άμυνά τους, και είναι πλέον υποχρεω μέ
νοι να πολλαπλασιάζουν ε π ’ άπειρον το
αδιέξοδο εν μέσω ανόητων κα ι αστάθμητων
αντιδράσεων.
Κ αι ο βασικός λόγος του αδιεξόδου είναι
αυτό κ α θ’ εαυτό το κεντρικό πρόσω πο της
υπόθεσης των υποκλοπώ ν, ο κ. Γρυλλάκης.
Ο επικεφαλής του Α2 του Στρατού Ξηράς,
στα τέλη της δεκαετίας του ’80, έχει επί σειρά
ετών μία τόσο πολυσχιδή δραστηριότητα και
τέτοια διείσδυση στα κεντρικά π α ίγνια της
εξουσίας του κόμματος κα ι της κυβέρνησης
της Ν .Δ . που μπορεί να μετατραπεί σε υ π ’
αριθμ. ένα παράγοντα διάλυσης της κυβέρ
νησης αν μιλήσει. Π ροσωπικός απεσταλμέ
νος του κ. Μητσοτάκη στο κυβερνών σήμερα
κόμμα της Ρουμανίας (μέχρι και συνοδός
προεκλογικού υλικού στα φορτηγά που
έστελνε στο «αδελφό κόμμα» του Βουκουρεστίου η Ν .Δ . γράφτηκε ότι ήταν)' κομιστής
μηνυμάτων του κ. Μητσοτάκη και σύνδε
σμός του με τον ηγέτη των Κοσσοβάρων Α λ
βανών Ισμαήλ Ρουγκόβα (στην εδώ επίσκε
ψή του ο κ. Ρουγκόβα «εφρουρείτο» μεταξύ
άλλων και από τον τέως σωματοφύλακα του
Κοσκωτά και νυν άνθρω πο του στρατηγού
Ηρ. Σ ηφ α κά κη.. εμπνευστήςκαι επικεφα
λής της περίφημης «κλαδικής αποστράτω ν»
της Ρ ηγίλλης π ο υ σε «κρίσιμες υποθέσεις»
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έκα νε τη ν κα ίρια παρέμβασή της οτενί
νερ γά τη ς το υ υπ εύθ υνο υ για τις έρεννει
την τρομ οκρα τία μακαρίτη τώρα εισαγ
το υ Α ρ είο υ Π ά γο υ Δ . Τσεβά' στενά συν
μένος, έστω ω ς «σύμβουλος επί θεμ
άμυνας και ασφάλειας του Πρωθυι
γού», με σειρά ανώτερων και ανώτατων
λεχών τω ν κατασταλτικών μηχανισμό
«λόγο» - όπω ς γράφεται - στις κρίσεις <
ματικώ ν)' αναμιγμένος σε σκοτεινές υι
σεις, όπω ς εκείνη του «γνωστού» του Β
ναλάτου, «οπλουργού» και κατηγορούμ
γ ια τη δολοφ ονία του ψυχιάτρου ί
εμπλεκόμενος ακόμα και στο «κύκλωμι
νύχτας», αφού φέρεται ως μάρτυρας σε
που έγινε κατά του αστυνομικού διευθ
της Κ έρκυρας, ο οποίος δεν έδινε άδειο
τουργίας σε νυκτερινό κέντρο του νηι
π α ρ ά τις «άνωθεν πιέσεις» (αλήθεια, με
ιδιότητα ο «στρατηγός» ήταν μάρτυρας
Ε Δ Ε αυτή;)' εμπλεκόμενος σύμφωνα μι
κατάθεση του Δ. Καμηλαράκη για τις
κλοπές, ακόμα και σε μίζες περί την Α\
Η ρακλής, σε διάφ ορα δάνεια, ακόμα»
«Πασόκους».
Ο Ν. Γρυλλάκης είναι άγνωστο πώ
αντιδράσει όταν οι έννομες συνέπειες
ρήγματος στο παρακρατικό κύκλωμα <
σουν ώς αυτόν. Κ αι αυτό ίσως εξηγείτηι
κ α ι σκανδαλώδη κατάσταση που υπό
σήμερα, ο μεν Μ αυρίκης να έχει ήδη πρι
λακισθεί - ό χ ι βέβαια για τις υποκλοπές
, ο δε Ν. Γρυλλάκης να μην έχει καν û
έστω κ α ι μία φορά για μια πρώτη κατά
στον Εισαγγελέα Ζορμπά. Ο φόβος μπρ
στον στρατηγό εξηγεί τις κωμικές παλ
δίες της κυβέρνησης* ο ίδιος φόβος εί
για τί ο «στρατηγός» εξακολουθεί να ι
σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη -στα ίδκ
ματα που διέπρεψε το παρακράτος,
οποίου φέρεται αρχιτέκτονας- και να δι
ρεί γραφ είο σε κρατικό κτίριο με ιδιαιτ
φρουρό κ α ι οδηγό" τέλος, είναι ο φόβος
τον στρατηγό που κάνει την κ. Μητσοι
να εξακολουθεί να ψελλίζει κάτι για «άι
και κατασκευασμένη υπόθεση»(!) ειςβί
της και τον πατέρα της Πρωθυπουργό
χώ ρας να προσπαθεί όπως-όπως να κ<
στερήσει τη χιονοστοιβάδα με εντολέ
λογής-λογής παρατρεχάμενούς του κα
wishfull thinkings του είδους «το θέμα
είναι πολιτικό. Έ ν α ς άνθρωπος ("υη
κος” κι αυτός, ε;) έχει βρεθεί μέχρι (
μής...».
Μ έχρι στιγμής, κ. Μητσοτάκη, έχετε
κληρώσει όλες τις ενέργειες που θα νομ
ποιούσαν την κλήτευσή σας στην Εξετασ
Ε πιτροπή γ ια τα περαιτέρω. Όπωςεΐπι
ο κ. Στεφανόπουλος της ΔΗ.ΑΝΑ.: «Η
θαρση π ο υ τά χα επιχειρήθηκε στο πάρει
α ποδείχτηκε μ ια γελοία φάρσα. Οιτότει
τα γώ νιστές τη ς έχουν και οι ίδιοι ανάγχ
περά σο υν από τη ν καθαρτήρια όιαόιχαο
Β εβαίω ς, να μην ξεχνάει κανείς ότι
Μ ητσοτάκης έχει εδραία τη φήμη του υπι
μευτή θεσμών κ α ι πολιτευμάτων...

ΕΝΟΣ ΧΑΦΙΕ ΜΥΡΙΑ ΕΠΟΝΤΑΙ...

0 Μητσοτάκης στα πρόθυρα νευρικής κρίσης
του Τάσου Π αππά

ορυθμός αποχώρησης των
ξάντης Νέας Δημοκρατίας από
κυβέρνηση ακολουθήσει το
Ιμόμετον οποίο συγκαλούνται οι
ικέψειςτων αρχηγών, τότε πολύ
τομαο χ. Μητσοτάκης Qa
ιμετωπίσει πρόβλημα. Συνέπεια
δεύτερης σύσκεψης ήταν η
>πομπήΣαμαρά. Τώρα
>αιτήθηκε ο Α. Ανδριανόπονλος.
ίαίως, συνάφεια δεν υπάρχει
αξύτων δύο περιπτώσεων αλλά η
ιπτωσιολογία πάντοτε ενδιέφερε
πολιτική ανάλυση.
πρωθυπουργός αμέσως μετά την
επιτυχία του με τη διάσκεψη της
Αθήνας και την κατοχύρωση του
μεσολαβητικού ρόλου της Ελλά
δας στη γιουγκοσλαβική κρίση
χρεώθηκε να πάει σε σύσκεψη αρχηγών,
ή συνεκλήθη ύστερα από πρω τοβουλία
Προέδρου της Δημοκρατίας Κων. Καανλή, χωρίς μάλιστα ν α καταφέρει ο κ.
;σοτάκης να θέσει στο τρα πέζι των συζη•ων το θέμα των Σκοπιών. Κ άτι που αν
σφάλιζε, έστω και στο επίπεδο της ενημέης, θα μπορούσε να το επικαλεστεί την
πμη στιγμή, αφού η υπόθεση του ονόμαφαίνεται να διευθετείται κατά τρόπο
ίθετο απ’ αυτόν που είχε συμφωνηθεί σε
ηγούμενες συσκέψεις.
,εν έκρυψε την οργή του ο πρω θυπουργός
τον περιορισμό της ατζέντας, με ευθύνη
τανδρέου, και την προηγουμένη της συψεως, έξω και πέρα από κάθε δεοντολο, επετέθη με σφοδρό τρόπο κατά του
»έδρου του ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας τον
συστηματική και συνειδητή υπονόμευση
)vτων εθνικών προσπαθειών. (Δ εν εγκα; τον υποψήφιο περιστασιακό σύμμαχό
Iπερίπου για εθνική μειοδοσία, λίγο πριν
(«ρήσεις να συνεννοηθείς μαζί του, γιατί
Ε μένεις εκτεθειμένος στην κοινή γνώμη η
*ία προσλαμβάνει την αντίδρασή σου ως
ιξη που υπαγορεύεται από πανικό και
ισφάλεια.)

)

Υ ποχρεώθηκε ακόμη ο Κ. Μητσοτάκης να
δεχθεί, τη επινεύσει Καραμανλή, απόφασηδέσμευση για μη ανάμειξη της χώρας μας
κ α θ ’ οιονδήποτε τρόπο στην κρίση στην
πρώην Γιουγκοσλαβία, ενώ πριν από λίγες
μέρες είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο
συμμετοχής της Ε λλάδας σε ειρηνευτική
αποστολή στρατευμάτων εφόσον της ζητηθεί
α πό τους Σέρβους. Φ υσικά, ο κ. Μητσοτά
κης στο παρελθόν ανάλογες συμφωνίες - δε
σμεύσεις τις είχε γράψ ει στα παλαιότερα των
υποδημάτων του και εφάρμοσε τη γραμμή
που αυτός νόμιζε ωφέλιμη για τη χώ ρα αλλά
ο επαναλαμβανόμενος οπορτουνισμός, όταν
μάλιστα το συσσωρευμένο υλικό είναι εκρη
κτικό και απειλεί τη συνοχή της παράταξής
του, δεν συνιστά έξυπνη πολιτική επιλογή.
Τέλος, υποχρεώθηκε ο Κ. Μητσοτάκης να
συμφωνήσει ότι σε περίπτωση εμπλοκής των
Δυτικώ ν η Ελλάδα θα αποσύρει το πλοίο
«Κουντουριώτης», τα πληρώματα από τα
αεροπλάνα AW ACS και θα απαγορεύσει τη
χρήση των διευκολύνσεων που παρέχουν οι
βάσεις. Στην ουσία παραδέχθηκε ότι εμπλοκή της χώρας μας υπάρχει, αφού όλα τα
παραπάνω , που θα απαγορευθούν, σήμερα
ισχύουν.
Ε ίνα ι πασίδηλο ότι ο Κ. Μητσοτάκης δεν
μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τα κέρδη από τις
πρωτοβουλίες του στο χώρο των Βαλκανίων,
για τί ηγείται κυβερνήσεως που παραπαίει
και κόμματος που έχει συμφιλιωθεί με την
ιδέα της εκλογικής ήττας.
Ε κτός α πό την αμφισβήτηση της καρέκλας
του, που αντιμετωπίζει εδώ κα ι ένα χρόνο, ο
Κ. Μητσοτάκης χάνει σταδιακά και αυτούς
που τον στήριζαν και λειτουργούσαν σαν
«μαξιλαράκια» για να απορροφούν τους
κραδασμούς από τα υπολογισμένα χτυπήμα
τα των δύο δελφίνων (Έ βερτ, Σαμαράς).

Έ φ υγε αηδιασμένος
Ο επιφορτισμένος με το καθήκον της εκλαίκευσης της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων
και της μεταμόρφωσης της φ αιά ς πραγματι
κότητας σε ειδυλλιακό τοπίο, Ανδρέας Ανδριανόπουλος, αηδιασμένος από τους κορδακισμούς του επικεφαλής του Γραφείου
Τύπου της Ν .Δ . για την πολιτική του στα
μέσα ενημέρωσης, παραιτήθηκε. Π ροφα
νώς, ο άνθρω πος δεν θέλησε να συνδέσει την
τύχη του με αυτήν της ομάδας Μητσοτάκη
και επιχείρησε να περισώσει κάποια υπο
λείμματα αξιοπρέπειας.
Α υτός ο θιασώτης του καθαρόαιμου νεο
φιλελευθερισμού έπρεπε να απολογείται κά

θε λίγο κ αι λιγάκι για τις παλαιοκομματικές
-φαυλοκρατικού τύ π ο υ - πρακτικές (βλέπε
παρακρατική δραστηριότητα Γρυλλάκη),
για τις ανεγκέφαλες και εκτός τόπου και
χρόνου κατηγορίες που εκτόξευαν παράγο
ντες του κόμματος περί συνωμοσίας ισχυρών
οικονομικών κέντρων και κυρίως για την
ανερμάτιστη πολιτική που προωθείτο σ’
όλους τους τομείς. Η ταύτιση της ακολουθη
τέας πολιτικής με την ιδεολογία του νεοφιλε
λευθερισμού ήταν κάτι που δεν του άρεσε.
Κάτω α π ’ αυτές τις συνθήκες το πολιτικό
του μέλλον ήταν αβέβαιο. Τώρα, χωρίς κυ
βερνητικές αρμοδιότητες, και κυρίως μα
κριά από τον άχαρο ρόλο του προπαγανδιστή, θα μπορέσει να οικοδομήσει την εικόνα
του εκπροσώπου του νεοφιλελευθερισμού, ο
οποίος ναι μεν εξαγγέλθηκε αλλά ουδέποτε
υλοποιήθηκε. Θα προβάλει ως η ιδεολογική
εφεδρεία της παράταξης, αν και βγαίνει αυ
τός «τσαλακωμένος» από την συνύπαρξή του
στο ίδιο κυβερνητικό σχήμα με πρόσωπα
που αντιλαμβάνονται την πολιτική ως δια δι
κασία παροχών, ηχηρών ψεμάτων και αέ
ναω ν τυχοδικτισμών.

Βαρβιτσιώτης, Σουφλιάς, Έβερτ,
Σαμαράς...
Ο υπουργός Εθνικής Ά μ υ να ς, Γ. Βαρβιτσιώτης, ο οποίος προετοιμάζει μεθοδικά το
ηγετικό του προφίλ, δεν χάνει ευκαιρία να
διαφοροποιηθεί από τον προϊστάμενό του
στο ζήτημα των αμυντικών προτεραιοτήτων.
Κόντρα στον φιλοτουρκισμό που επιχω ριά
ζει στο μυαλό του πρωθυπουργού, ο κ. Βαρβιτσιώτης επιμένει να ισχυρίζεται ότι ο κίν
δυνος για τη χώρα μας προέρχεται από την
Ανατολή. Εσχάτως μάλιστα, παρουσία του
Κ. Μητσοτάκη, ο αρχηγός στόλου μ’ αφορμή
μια τελετή τόνισε σε ομιλία του ότι το αμυ
ντικό δόγμα δεν πρέπει να υποστεί τροπο
ποιήσεις. Το μήνυμα ήταν σαφές και εκείνη
την ώρα ο ένστολος υφιστάμενος του
υπουργού διερμήνευε τα αισθήματα του συ
νόλου των στελεχών των Ενόπλων Δυνά
μεων.
Α ν σ’ όλα αυτά προσθέσουμε τον προβλη
ματισμό του Γ. Σουφλιό, την «επισημοποίηση της αηδίας» του Μ. Έβερτ για το θέμα
των υποκλοπών, τη «ντροπαλή» εξαγγελία
κόμματος από τον Α . Σαμαρά -καταλύτης
εδώ η εξέλιξη στο σκοπιανό-, γίνεται φανε
ρό σε πόσο δύσκολη θέση έχει περιέλθει ο Κ.
Μητσοτάκης. Ο ι «σανίδες σωτηρίας» λιγο
στεύουν και οι πιθανότητες αναστροφής του
κλίματος ελαχιστοποιούνται, αν δεν μηδενί
ζονται.
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Το μακρύ, θερμό καλοκαίρι
του Μητσοτάκη...
Τον Μ. Πατρινού
διαπιστώσεις, που έχουν προηγηθεί στο
ΙΑΡΚΩΣ συσσωρεύονται τα εθνικά
Α
ντί.
και εσωτερικά γεγονότα, που είναι
■ Δεν διαμορφώθηκαν και ούτε
απλές εξελίξεις, με την έννοια των
πρόκειται
να διαμορφωθούν εθνικές
συσσωρευμένων και -σ ε μεγάλο
στρατηγικές και, αν κρίνει κανείς από το
βαθμά- ανεξέλεγκτων προβλημά
παρελθόν, είναι πιο πιθανό η σύσκεψη
των. Σχεδόν κανείς δεν φαίνεται να έχει τη
στο Προεδρικό Μέγαρο την περασμένη
γενική πρωτοβουλία των εξελίξεων και δεν
Δευτέρα (11 μήνες μετά την
είναι τυχαίες δυο εντυπώσεις - διαπιστώ 
προηγούμενη, στις 14 Ιουνίου 1992) να
σεις. Πρώτον, ότι οι όποιες εξελίξεις έχουν
καταλήξει σύντομα σε πεδίο
επίκεντρο τη «φθορά» και την όποια κινητι
αντιπαράθεσης. Είτε με κατηγορίες κατά
κότητα στο χώρο της «Νέας Δημοκρατίας» ή
της
κυβέρνησης ότι δεν τηρεί τα
καλύτερα της κυβέρνησης. Η αντιπολίτευση
συμφωνημένα είτε με ισχυρισμούς του κ.
χαρακτηρίζεται είτε από προσπάθειες φθο
Κ. Μητσοτάκη για «διγλωσσία» των
ράς (Π Α ΣΟ Κ) είτε από πολιτική αφασία
άλλων συνομιλητών του .
(ΣΥΝ, ΚΚΕ). Δεύτερον, ότι η πολιτική ζωή
■ Δεν διαμορφώνονται εθνικές αλλά
πραγματοποιείται στις γενικές της γραμμές
ούτε και κομματικές στρατηγικές.
έξω από τους θεσμούς (η εξαίρεση της συμ
Υπάρχουν ενδεχομένως επιμέρους θέσεις
φωνίας των Πέντε στο Προεδρικό επιβε
και προτάσεις αλλά δεν έχουν αρθρω θεί
βαιώνει τον κανόνα) απλώς με δηλώσεις και
ούτε από το Π Α ΣΟ Κ ούτε από τα
συνεντεύξεις και με αύξουσα την επιρροή
κόμματα της Α ριστερός συνολικές
των Μέσων Μ αζικής Ενημέρωσης. «Η πολι
προτάσεις, προγράμματα και βασικές
τική ζωή της χώρας υπάρχει και διαμορφώ
επιλογές για τα προβλήματα και το
νεται πλέον, επισημαίνει ξένος παρατηρητής
μέλλον. Δεν φταίει, ίσως μόνον η κρίση
στο Α ντί, μόνο μέσα από τις εφημερίδες,
-δ
ιεθ ν ώ ς-τω ν σοσιαλιστικών ιδεών και
τους ραδιοφω νικούς και τους τηλεοπτικούς
προτάσεων αλλά φ αίνεται να ακολουθεί
σταθμούς τους τελευταίους μήνες. Έ ξω από
η αντιπολίτευση τον «τακτικισμό» της
τη Βουλή, την κυβέρνηση και τα κόμματα και
κυβέρνησης και της «Νέας
πολύ περισσότερο έξω από τα συνδικάτα,
Δημοκρατίας». Με βασική φροντίδα τη
την τοπική αυτοδιοίκηση και τις οργανώσεις
βραχυπρόθεσμη επιδίωξη, την πολιτική
νεολαίας. Είναι φυσικό -συνεχίζει ο ίδιος
έως τις εκλογές, την τακτική να
παράγοντας-, μια τέτοια συρρικνωμένη και
επωφεληθεί ο ένας α πό τα λάθη ή τις
πολωμένη πολιτική ζωή να έχει συνέχεια στα
αδυναμίες του άλλου.
δικαστήρια, στις ανακρίσεις της Δ ικα ιοσύ
νης».
Έ τσ ι μέσα σε αυτό το σκηνικό, όπω ς συμ
βαίνει στην κυβερνητική παράταξη, με π ερ ι
Με επίκεντρο τη Ν .Δ .
πτώσεις όπως εκείνες των «δελφίνων» του κ.
και τον Μητσοτάκη
Γ. Ραλλη και του κ. Α . Ανδριανόπουλου,
παρόμοια και στο χώρο της αντιπολίτευσης
Ο ι εξελίξεις των τελευταίων μηνών, με επί
οι προσωπικές συμπεριφορές και στρατηγι
κεντρο τις «πρωτοβουλίες», κρίσεις, διενέ
κές κυριαρχούν και μονοπωλούν, σχεδόν, το
ξεις και αποφάσεις της κυβερνητικής πα ρά 
ενδιαφέρον. Περιπτώσεις, όπω ς εκείνες του
ταξης, επιβεβαιώνουν ορισμένες βασικές
Μ. Ανδρουλάκη, του Νικ. Γαλανού, του Κ.

Δ

,
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Σε ναρκοπέδιο προβλέπεται να βαδίσει το επόμενο διάστημα ο πρωθυπουργός
Κ. Μητσοτάκης. Κι αν, όπως φημολογείται, η υπόθεση των υποκλοπών είναι η
κορυφή του παγόβουνου, τότε ίσως περιμένουμε περισσότερους κραδασμούς
από την εξέλιξη υποθέσεων όπως αυτή της ΑΓΕΤ - Ηρακλής, Στήβεν Λαλας ίσως και άλλων, που θα απασχολήσουν τη δημοσιότητα προσεχώς. Το
ερώτημα που προκύπτει είναι αν ο πρωθυπουργός θα καταφέρει να βγει
«σώος» από το ναρκοπέδιο. Ούτως ή άλλως, προετοιμαστείτε για μακρύ,
θερμό καλοκαίρι...
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Σημίτη και της Β. Παπανδρέου, του άτυ)
αλλά θαρραλέου Γ. Γεννήματα.
Η πολιτική ζωή, το παρόν και το μελί
της, δεν συζητείται μέσα από θέσεις, αρ;
κ α ι διαδικασίες, αλλά μέσα από τις πε
πτώ σεις προσώπων. Σε ό,τι αφορά στην)
βερνητική παράταξη, το κεντρικό πρόσω
αναγω γής και αντιπαράθεσης είναι ο πρ
θυπουργός κ. Κ. Μητσοτάκης, και I
υπάρχει αμφιβολία ότι θα εξακολουθήσει
παραμένει. Α ς δούμε τη σημερινή πραγμα
κότητα και τις διαγραφόμενες εξελίξεις
βάση το δεδομένο αυτό, καθώς διανύουμε
τελευταίο καλοκαίρι του βίου της κυβέρν
σης.

Το θερμό καλοκαίρι
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το φετινό καί
κα ίρι θα είναι εξαιρετικά θερμό πολιτικά,
εξελίξεις οι οποίες δεν μπορεί απόλυτα
καθορισθούν. Δεν φαίνεται πάντως ο κ.
Μ ητσοτάκης να έχει απόφαση να προβεί
αιφ νιδιαστικές εκλογές, δεν φαίνεται να I
λήσει να μοιρασθεί με ανασχηματισμό και
τους δελφίνους την ισχυρή εξουσία του >
δεν φ αίνεται να υπάρχουν -όπως πέρσι »
πρ ό περ σ ι- μεγάλες κοινωνικές αναστατ
σεις.
Ε άν όμως ο κ. Κ. Μητσοτάκης δεν έχει
ίδιος κατάφαση και σχέδιο να λάβει τέτοι
είδους πρωτοβουλίες δεν σημαίνει ότι δ
μπορεί να υπάρξουν γεγονότα, τα οποία I
τον αναγκάσουν σε αμυντικές κινήσεις, ει
όχι και σε αμυντικές καταστάσεις. Είναι ά
λωστε γνωστό ότι ο κ. Κ. Μητσοτάκης, ότι
αντιμετω πίζει αμφισβητήσεις έντονες σ
εσωτερικό πεδίο, προσπαθεί να αναδιπλι
θεί και να δημιουργήσει συσπειρώσεις σ
διακομματικό. Ό π ω ς και αντίστοιχα. 1
ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ανησυχητικό φο
νόμενο είναι ότι κατά τις επόμενες εβδομ
δες ο πρω θυπουργός πρόκειται να αντιμετι
πίσει αλυσίδα γεγονότων, με τριβές και έ
τονες αντιθέσεις τόσο στο εσωτερικό της π
ράταξης όσο και στο εσωτερικό της χώρο
Ε ίναι, σε μια πρώτη αρίθμηση, η υπόθει
των αποκαλύψεων για τις υποκλοπές, π<
διαρκώ ς πυκνώνουν γύρω από το πρόσω)
του στρατηγού Γρυλλάκη. Είναι η δήμιου
για αυτόνομης πολιτικής κίνησης από τον
Α . Σαμαρά, που φαίνεται ότι θα δημιουργ
θεί έως το τέλος Μαίου. Είναι
-α ποσ ιω πούμ ενη- αποτυχία των οικονομ
κών μέτρων του κ. Στ. Μάνου και ειδικότες
η αδυναμία του να τισσαθευθεί ο πληθωρ
σμός (που προβλέπεται ώς και τον Ιούλιο \

κινείται με καλπασμό 15-16%), να βελτιω
θούν τα δημόσια έσοδα και να μειωθούν τα
κρατικά ελλείμματα, να περιορισθούν οι με
γάλες δανειακές ανάγκες και το δημόσιο
χρέος, κυρίως από τον λεγόμενο «εσωτερικό
δανεισμό». Είναι ακόμη η υπόθεση των Σ κο
πιών, στην οποία έχει εξαντληθεί πλέον η
χάρη στον κ. Μητσοτάκη για την υιοθέτηση
του όρου (όπως έχει αποκαλύψ ει το Α ντί)
«Νεα ή Άνω Μ ακεδονία» και χω ρίς α ντι
στάθμισμα κάποιο ηγετικό του ρόλο στην
“υπόθεση των Σέρβων εξ ονόματος των Η Π Α ,
'όπως έγινε στη Βουλιαγμένη.

Εποχή αναμετρήσεων
Πρόκειται για ένα μπαράζ γεγονότων κρίσι
μης σημασίας, στο οποίο ο κ. Μ ητσοτάκης
δεν έχει να υπολογίζει σε πολλούς συμμά(ουςκαι εφεδρείες. Δεν πρόκειται να μπουν
Γίύκολα, κατά τη γνώμη μας καθόλου, στην
κυβέρνηση οι κ. Μ. Έβερτ, ΑΟ. Κανελλότουλος, Στ. Δήμας και όποιοι άλλοι (Χαιζηγάκης, Σούρλας), που θα εθεωρούντο ως
ιιακαλή ενίσχυση. Α πό την άλλη πλευρά, ο

κ. Μητσοτάκης, προκειμένου να αντιμετω
πίσει αυτή την πολυμέτωπη κρίση, θα είναι
αναγκασμένος -τ ο έχει ήδη αποφασίσει- να
κάνει πιο σφιχτό και πιο «αποτελεσματικό
και πειθαρχημενο» τον έλεγχο της κυβέρνη
σης και της κρατικής μηχανής. Το χρειάζεται
για τί οι βασικές του επιλογές δεν είναι η
συσπείρωση και η εκλογική νίκη, αλλά η
«ενδυνάμωση» της επιρροής του γ ι’ αυτό τον
σκοπό (ή για τη μετεκλογική του επιβίωση).
Έ τσ ι, το βασικό πρόβλημα του κ. Μητσοτά
κη, προκειμένου να αντέξει σε αυτό τον πο
λυμέτωπο πόλεμο, είναι να μπορέσει -κ α ι
μάλλον θα το προσπαθήσει- να τεμαχίσει
χρονικά τα μέτωπα της πολεμικής. Να καθυ
στερήσει το Σκοπιανό ή την αναμέτρηση με
τον Σαμαρά και την Κοινοβουλευτική Ομά
δα , να προτάξει και πότε το θέμα των υπο
κλοπών, τόσο ως δικαστική όσο και ως κοι
νοβουλευτική μεθόδευση, να αδειάσει και
πότε για τα οικονομικά τον κ. Στ. Μάνο, να
αναβαθμίσει και πότε για τον κ. Αθ. Κανελλόπουλο την υπόθεση της Αναθεώρησης του
Συντάγματος.

Πέρα από την καθημερινότητα και την
απόφαση να ενισχύσει την προσωπική του
επιρροή κάθε είδους στην κυβέρνηση, στο
κόμμα και στο λαό (με συνεχείς μικρές π ε
ριοδείες το καλοκαίρι). Ο κ. Μητσοτάκης
γνω ρίζει ότι βρίσκεται μπροστά σε ένα ναρ
κοπέδιο, το οποίο πρέπει να διασχίσει. Ο
ίδιος τον καιρό αυτό μελετά τις κινήσεις του
και προσπαθεί να ιχνηλατήσει το έδαφος.
Δεν φαίνεται όμως να διαθέτει το σχεδιά
γραμμα των «ναρκών», οι οποίες -ό π ω ς βά
σιμα πιστεύει και όχι άδικα το στενό περι
βάλλον του και η κ. Ντόρα Μ πακογιάννηέχουν καταρτισθεί με βάση ξένα συμφέροντα
και σκοπιμότητες. Ομιλούν μάλιστα για
αλυσίδα ναρκών και αναφέρουν τις υποθέ
σεις ΑΓΕ Τ-Η ρακλής, Σ τήβεν Λ άλας και το
κύμα δημοσιότητας για τις υποκλοπές.
Χωρίς διάθεση να κάνει κανείς προβλέ
ψεις και εύκολες προφητείες, μπορεί βάσιμα
να υποστηρίξει ότι ο κ. Κ. Μητσοτάκης δεν
πρέπει να γνω ρίζει πώ ς ακριβώς θα βγει από
το θερινό πολιτικό ναρκοπέδιο. Με ποιες
απώλειες, εάν βγει.
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FOUR SEASONS
S U N R O O M S

01μόνοι μ έ τόν «μαγικό» ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ™
ο οποίος :
* Απορροφά τήν
υπεριώδη ακτινοβολία
* Τό καλοκαίρι
αντανακλά τή ΘΕΡΜΙΚΗ
ακτινοβολία τού ήλιου
* Τό χειμώνα δεν
αφήνει νά δια φύγει η
εσωτερική θερμότητα
του σπιτιού
* Ενισχύει τήν
ηχομόνωση κατά δ
τουλάχιστον
ντεσιμπέλ

ΤΕΧΝΗ α.τ.ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ,
---- .

μοντέρνα δομικά υλικά

Ν. Ζέρβα 39 (στοά), τηλ. :

(0651) 31- 9 - 32, fax : 309-70

----------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w
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Η «ΑΓΚΟΥΣΤΑ» ΚΑΙ Η «ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΗΣ ΜΙΖΑΣ»

Πώς μπλέκεται και η Ελλάδα αε ένα ακόμη ιταλικό σκάνδαλο
του Αργυρή Παναγόπονλ

«Η σοσιαλδημοκρατία στο εδώλιο»!
Αυτή τη φορά είναι οι δικαστικές
αρχές της Λιέγης του Βελγίου που
επιβεβαιώνουν τη γνωστή πολιτική
τοποθέτηση της Ρόζας
Λούξεμπουργκ.
Για τους εισαγγελείς της Λιέγης
Βερονίκ 'Ανσια και Ζαν Λουίς Ρασίρ
στον άξονα Ιταλών και Βαλλώνων
(γαλλόφωνων Βέλγων) είχε
οικοδομηθεί μια «σοσιαλιστική
διεθνής της μίξας» που περνούσε από
τη Μαδρίτη, τη Λισσαβώνα, το
Παρίσι, τη Ρώμη, τις Βρυξέλλες, τη
Ζυρίχη και τη Αθήνα. Με κύριο
επίκεντρο, τις μίξες για την αγορά
ελικοπτέρων από τη γνωστή ιταλική
εταιρεία «ΑΓΚΟΥΣΤΑ»

ε όλη αυτή τη διαδρομή, εμπλέκο
νται και αναμειγνύονται μασονικές
στοές, μυστικές υπηρεσίες και επεν
δυτικές και χρηματιστηριακές επι
χειρήσεις. Α πό τη Σικελία μέχρι τη
Σκανδιναβία και από την Πορτογαλία
την Ελλάδα, τη Σιγκαπούρη και την Κ αραϊβική, την Ελβετία και όλους σχεδόν τους
παραδείσους της χρηματιστηριακής ασυδο
σίας, είχαν δημιουργηθεί εκατοντάδες εται
ρείες για να ανακυκλώσουν τις μίζες. Γ ια το
λόγο αυτό, χρησιμοποιούσαν και τις τράπε
ζες που χρησιμοποιούν οι έμποροι των ναρ
κωτικών και η Μ αφία για να ανακυκλώνουν
το βρώμικο χρήμα τους.
Πέντε άτομα μέχρι στιγμής έχουν δολοφο
νηθεί: Ο Τζέραλντ Μπουλ, Βρετανός σχε
διαστής του ιρακινού σούπερ - κανονιού, ο
Αντρέ Κολς, σοσιαλιστής, πρώην αντιπρόε
δρος της βελγικής κυβέρνησης και ηγέτης
του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Βαλλωνίας, ο Σαλβατόρε Γκόλια, γραμματέας του
ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Βέλ
γιο, ο Ρομπέρτο Μποέμιο, πτέραρχος της
ιταλικής αεροπορίας και αντιπρόσωπος της

Σ
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ΕΑΕΝΙΑ στο Βέλγιο, της εταιρείας που το
ποθετούσε τα οπλικά συστήματα στα ελικό
πτερα και που για ένα χρονικό διάστημα,
αντιπροσώπευε την ΑΓΚΟΥΣΤΑ στο Βέλ
γιο, και ο Σέρτζιο Καστελάρι, πρώην γενι
κός διευθυντής του ιταλικού υπουργείου
Επιχειρήσεων Δημόσιας Συμμετοχής. Ό λ ο ι
δολοφονήθηκαν εξαιτίας της ανάμειξής τους
στο εμπόριο των όπλων που διαδραμ ατιζό
ταν στο πλαίσιο της «σοσιαλιστικής διε
θνούς της μίζας» και, κυρίως, των 46 ελικο
πτέρων που θα παρελάμβανε ο βελγικός
στρατός.
Ο Μάουρο Τζιαλομπάρντο, γραμματέας
μέχρι
του Κράξι, στέλεχος της Ε Ο Κ στις Βρυξέλ
λες και γενικός γραμματέας των σοσιαλιστι
κών κομμάτων της Κοινότητας, καταζητεί
τα ι διεθνώς έπειτα από αίτηση των βελγικών
αρχών. Στην Ιταλία ήδη καταζητούνταν για
τις ιταλικές μίζες. Ό τ α ν οι Ο λλανδοί, οι
Γερμανοί, οι Βρετανοί και οι Φ ιαμμίγκοι
σοσιαλιστές προσπάθησαν να τον απομα
κρύνουν από τις αρμοδιότητές του γιατί τον
θεωρούσαν μαφιόζο, οι Ιταλοί, οι Βαλλώνοι, οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι
και οι Έ λληνες σοσιαλιστές έκαναν τα π ά 
ντα για να παραμείνει. Ή δ η στη Γαλλία, την
Ισπανία και την Ελβετία οι δικαστικές αρχές
έχουν αρχίσει έρευνες για «τις μίζες της σο
σιαλιστικής διεθνούς». Ό τ α ν , το 1989, μετά
από πιέσεις του γερμανικού Σοσιαλδημο
κρατικού Κόμματος και ιδιαίτερα του Βίλλν
Μπραντ και του Βόγκελ, ο Τζιαλομπάρντο
απομακρύνθηκε, οι σύμμαχοί του, μεταξύ

τω ν οποίω ν κ α ι οι Έλληνες σοσιαλιστές, 1
τοποθέτησαν σε μια καλύτερη θέση.

«Δίνω μίξες και... σπρώχνω»
Η ιστορία με τις μίζες είναι αρκετά απλή,
ιταλική εταιρεία ελικοπτέρων ΑΓΚΟΥΣ^
γ ια να προωθήσει τα ελικόπτερά της πλήρ >:
νε αδρές μίζες στους ενδιαφερομένους. Ü
η Ελληνική Α εροπορία έχει πάρει πολ)
πά ρ α πολλά ελικόπτερα από την ΑΓΚΟ
ΣΤΑ .
Η ιστορία της ΑΓΚΟΥΣΤΑ είναι λίγο J
περίπλοκη. Ό τ α ν , το 1975, οι Αμερικαν
ηττήθηκαν στη Βιετνάμ, η εταιρεία άρχι,
να αντιμετω πίζει μια κρίση, γιατί οι Αμε(
κανοί δεν είχαν ανάγκη από άλλα ελικόπν
ρα. Το 1979, η πτώση του Σάχη στην Πέρσι
του καλύτερου πελάτη της ΑΓΚΟΥΣΤ
μείωσε τα έσοδά της και το παθητικό άρχι
να εμφανίζεται αργά αλλά σταθερά.
Σ τις αρχές του 1983, η επιχείρηση ε
ελλείμματα 164 δισεκατομμυρίων λιρετιί
Έ ν α ελικόπτερο ρωσικής κατασκευής γει
το με Ιρακινούς στρατιωτικούς συνετρι
στη Ρεκοάρα της Ιταλίας και όλοι κατάλ
βαν ότι η ΑΓΚΟΥΣΤΑ έκανε χρυσές δ(
λειές με τον πόλεμο ανάμεσα στο Ιράκ και
Ιράν. Μόνο κατά τη διάρκεια του 1983 π(
λησε τόσο στους Ιρακινούς όσο και σκ
Ιρανούς υλικό αξίας 164 εκατομμυρίων I.
λαρίων στον καθένα ξεχωριστά. Ο μεγαλ
τερος προστάτης της εταιρείας αυτή την j
ρίοδο υπήρξε ο τότε Ιταλός υπουργός τ
Επιχειρήσεων Δημόσιας Συμμετοχής Τζιί

te Μιχέλις. Έ να ς άλλος καλός πελάτης
cav ο Καντάφι.
Ίσως για να τα βγάλει πέρα, μετά από
υτές τις παραγγελίες, η Α ΓΚ Ο Υ ΣΤΑ κλεί
ει μια συμφωνία με την Ελληνική Α εροποιχήΒιομηχανία αξίας 8,5 δισεκατομμυρίων
φετών για την παραγωγή στην Ε λλάδα 77
μημάτων του ελικοπτέρου A 109. Σαν ελιόπτερο κατόρθωνε να το πουλά χάρη στις
ίζες, γιατί τεχνολογικά δεν έχει κά τι το
ίιαίτερο. Μα ίσως τα κομμάτια αυτά να
φορούσαν στις δικές μας ανάγκες.

Το 1984, ο Κόρλο Παλέρμο, εισαγγελέας
το Τρέντο, εκλογικό φέουδο του Πίκολι,
ιτά από έρευνες ανακαλύπτει ότι η
UTKOYITA πουλούσε παράνομα υλικό
την Αργεντινή. Ο Παλέρμο γλιτώνει από
ια απόπειρα δολοφονίας, όπου έχασαν τη
ωή τους μια γυναίκα και δύο π α ιδ ιά , διώεται από το τότε διοικητικό όργανο της
ιαλικής Δικαιοσύνης μετά από υπόδειξη
ουτότε πρωθυπουργού Κράξι και αναγκά,εται να παραιτηθεί. Στις έρευνές του κατηορούσε τους πανίσχυρους τότε Κ ράξι και
Ιΐκολι για συμμετοχή στη διακίνηση των
λικοπτέρων. Σήμερα είναι βουλευτής της
te, κόμματος της ιταλικής αριστερής α ντι
πολίτευσης.
Όταν, τον Νοέμβριο του 1984, ο τότε σοιαλιστής υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου
-ατέθεσε στην ιταλική Βουλή για την τακτιή που ακολουθούν οι ιταλικές πολεμικές
ιομηχανίες, ισχυρίστηκε ότι βάσει ενός νόου του 1941, φασιστικού, δεν ήταν υ πο
χρεωμένος να δώσει εξηγήσεις. Την ίδια
τάση κράτησε για τον επόμενο χρόνο.

Οι Έλληνες έφυγαν ευχαριστημένοι
ο 1985, τα ελλείμματα της Α ΓΚ Ο Υ ΣΤΑ
φτασαν τα 90 δισεκατομμύρια λιρέτες, ενώ
■: ο 1986 κατορθώνει μαζί με τις βρετανικές
hell και British Petroleum να πουλήσει 132
Ε λικόπτερα στη Σαουδική Α ραβία, δεχόμενη
Εην πληρωμή σε είδος, πετρέλαιο. Την ίδια
1 ρονιά αρχίζουν οι δουλειές με την Ισπανία
■: ου Γκονζάλες, πουλώντας 24 ελικόπτερα. Η
υιανική Αριστερά καταγγέλλει τις σκοτει; έζ διαδικασίες αγοράς.
Στις αρχές του Ιουνίου του 1986, επισκέ(/ τεται τις εγκαταστάσεις της Α ΓΚ Ο Υ ΣΤΑ
το Βαρέζε κλιμάκιο της Ελληνικής Α ερο- , ορίας με επικεφαλής τον τότε αρχηγό του
ΕΣ Δημήτρη Αποστολόκη. Το ελληνικό
λιμάκιο μένει ευχαριστημένο κα ι παρακοουθεί γυμνάσια του ελικοπτέρου Α-129. Η
ιΝΣΑ αποφεύγει να ανακοινώσει περισσόψ

Τον Νοέμβριο του 1986, ο τότε σοσιαλιν τής υφυπουργός Εξωτερικού Εμπορίου

Ä ζουλιάνο Αμάτο, μέχρι την περασμένη
βδομάδα πρωθυπουργός, καλύπτεται και
' υτός πίσω από τον φασιστικό νόμο. Στην
ταλική Βουλή ακούγονται τα πρώ τα ποσά
J ιατις μίζες, που ξεκινούν α πό το ελάχιστο
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ποσοστό του 7% με 15% της α ξία ς της κάθε
παραγγελίας. Για την Ε λλάδα ακούγεται το
όνομα ενός Μ οδιάνο, που πήρε μίζα 5 % , 233
χιλιάδες δολάρια, επί της α ξία ς των 4,5 εκα
τομμυρίων δολαρίω ν που κόστισαν οι 16 π ύ 
ραυλοι «Ασπίδας» που είχαμε αγοράσει. Ο ι
μίζες είναι νόμιμες, ισχυρίζονται στη Βουλή
οι υπεύθυνοι. Στους λογαριασμούς όμως δεν
φ αίνοντα ι πουθενά. Έ ρ χ ε τα ι στην επιφ ά 
νεια η έκθεση του Κάρλο Παλέρμο και το
ιταλικό Κ.Κ. α π α ιτεί τη σύσταση διακομμα
τικής επιτροπής που να εξετάσει το φαινόμε
νο με τις μίζες. Ό τ α ν ξεσπάει στην Αμερική
το Ιρανγκαίητ, με τις ρηγκανικές πωλήσεις
όπλων στο Ιράν, η Α ΓΚ Ο Υ ΣΤΑ καταγγέλ
λει δημοσίως τις αμερικανικές εταιρείες για
«αθέμιτο ανταγωνισμό». Το 1986, κατορθώ 
νει ν α έχει ενεργητικό 15 δισεκατομμύρια
λιρέτες, χά ρ ις και στις δικές μας προμήθειες.
Σ τις αρχές του 1988, ένας άλλος Ιταλός
εισαγγελέας, ο Κάρλο Μαοτελλάνι, ανακα
λύπτει ότι η ιταλική στρατιωτική μυστική
υπηρεσία ΣΙΣΜ Ι σε συνεργασία με την πολι
τική ηγεσία της χώ ρας διακινούσαν όπλα
στην Οργάνωση για την Απελευθέρωση της
Π αλαιστίνης, που διεθνώ ς δεν αποτελεί
κρατική οντότητα για να μπορεί να αγοράζει
όπλα από τις επίσημες κυβερνήσεις, τη Λ ι
βύη, το Ιράκ, το Ιράν και τη Νότιο Αφρική,
χώρες που αντιμετώ πιζαν διεθνές εμπάρ
γκο.
Η ιταλική μυστική υπηρεσία Σ Α Σ , που
είναι υπεύθυνη για τη διακίνηση όπλων, δεί
χνει όλα τα έγγραφα στον εισαγγελέα. Ό μ ω ς
δεν μπορεί να πά ρει ούτε ένα αντίγραφο:
αποτελούν κρατικό μυστικό.
Ο Μαοτελλάνι ανακαλύπτει πληθώρα π α 
ράνομων πωλήσεων. Η Ο ΤΟ Μ ΕΛ Α ΡΑ , α υ
τή που θα εξοπλίσει τις φρεγάτες που αγορά
σαμε α π ό την Ο λλανδία, ήδη κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του ’70 παραβίαζε τη
νομοθεσία. Ε ίχε προμηθεύσει με 100 τανκς
Μ Ι 13 το Ισραήλ, εμφανίζοντας σαν αποστο
λέα την Ε λλάδα (!) με τις ευλογίες του τότε
υπουργού Εξωτερικού Εμπορίου Τσιριάκο
Ντε Μίτα! Με προσωπική παρέμβαση του
Κ ράξι σταμάτησε κάθε έρευνα των δικαστι
κών αρχών.
Το 1988, η Α ΓΚ Ο Υ ΣΤΑ , μέσω της Α εριτάλια, κλείνει μια συμφωνία με την Τουρκία.
Δ ημιουργούν τη Μεσογειακή Α εροπορική
Β ιομηχανία για να κατασκευάσουν το δικινητήριο G 222. Σ τις διμερείς ιταλοτουρκικές
συναντήσεις, και ο ι δύο κυβερνήσεις συμ
φωνούν να διευρύνουν τη συμφωνία.
Τον Ιούνιο του 1989, ο Μαοτελλάνι συ
μπληρώνει την έκθεσή του: κατά την περίοδο
που στο υπουργείο Εξωτεριού Εμπορίου
βρισκόταν ο χριστιανοδημοκράτης Μισάζι,
α π ό τον Α ύγουστο του 1969 μέχρι τον Φε
βρουάριο του 1970, η ΑΓΚΟ ΥΣΤΑ είχε που
λήσει ελικόπτερα στην Ε λλάδα της χούντας,
πα ραβ ιά ζοντα ς τον αποκλεισμό που τα ευ
ρω παϊκά καθεστώτα είχαν κηρύξει εναντίον
των συνταγματαρχών. Σ αν αποστολέας των
ελικοπτέρων αυτώ ν εμφανιζόταν η Ολλαν

δία. Για την αγορά αυτή πληρώθηκαν μίζες,
προφανώ ς σε χουντικούς αξιωματικούς και
ίσως στον διάδοχο του ιταλικού θρόνου Βιττόριο Εμμανουέλε της Σαβοΐας.
Το τέλος του ψυχρού πολέμου επέφερε
αρχικά και μια κατακόρυφη πτώση στις πωλήσεις και τις παραγγελίες πολεμικού υλι
κού. Ό τ α ν όμως, το 1990, έγινε στον Πει
ραιά το Έ κ το Σαλόνι της DEFENDORY, οι
πωλήσεις οπλικών συστημάτων άρχισαν να
παρουσιάζουν άνοδο. Στην έκθεση, που παρευρέθησαν περίπου 30 χιλιάδες ειδικοί από
83 χώρες, οι Ιταλοί δεν έμειναν ευχαριστημέ
νοι, γιατί είχαν να αντιμετωπίσουν τον αμε
ρικανικό, βρετανικό και γαλλικό ανταγωνι
σμό. Α πό τις 35 ιταλικές εταιρείες που συμ
μετείχαν στην προηγούμενη έκθεση, μόνο 18
κατάφεραν να παρουσιαστούν στην έκθεση
του Π ειραιά, όπου οι Ιταλοί παρουσίασαν
και το σύστημα «Μέτεορ», που εμείς το είχα
με εγκαταστήσει ήδη στην Κρήτη!
Ο ι ιταλικές πολεμικές βιομηχανίες είχαν
το προνόμιο των πολυκομματικών κυβερνή
σεων για να διαπραγματεύονται τις πωλήσεις τους με τις ξένες κυβερνήσεις. Στις συν
τηρητικές κυβερνήσεις παρουσιάζονται σαν
μεσολαβητές οι χριστιανοδημοκράτες, οι ρεπουμπλικάνοι και οι φιλελεύθεροι, ενώ στις
προοδευτικές και αριστερές κυβερνήσεις
παρουσιάζονται οι σοσιαλιστές.

Κ αι300 μοτοσικλέτες στην Αλβανία
Δεν είναι τυχαία η ανάμιξη του ιταλικού
Σοσιαλιστικού Κόμματος στις εσωτερικές
υποθέσεις της Αλβανίας, όταν ακόμα βρι
σκόταν στην εξουσία ο Α λία, όπως δεν είναι
τυχαίο το γεγονός ότι ο Μπερίσα αντικατέ
στησε τις σχέσεις αυτές με τους Ιταλούς χρι
στιανοδημοκράτες. Το ταξίδι του Πάπα
στην Αλβανία αποδεικνύει την αλλαγή σκη
νικού. Επισήμως, οι Ιταλοί στην Αλβανία
έχουν πουλήσει μόνο 300 μοτοσικλέτες Γκατσίβα!
Το καθεστώς ασυδοσίας αυτή τη στιγμή
δέχεται ισχυρά πλήγματα από τη βελγική και
την ιταλική Δικαιοσύνη, που αποφάσισαν
να συνεργαστούν. Ο ι δικαστικές αρχές της
Λιέγης, σε συνεργασία με αυτές του Μιλάνο,
προσπαθούν να διαλευκάνουν την υπόθεση.
Ή δ η ο Κράξι θεωρήθηκε από τους δικαστι
κούς ένας από τους ανθρώπους-κλειδία της
υπόθεσης. Δεν θα αργήσει η στιγμή που οι
έρευνες θα επεκταθούν και στην Ελλάδα. Η
Ισπανία και η Γαλλία αποτελούν ήδη το επό
μενο βήμα των ιταλοβελγικών δικαστικών
αρχών.
Ο ι συμφωνίες όμως με τις ιταλικές εται
ρείες, και κυρίως με την ΑΓΚΟΥΣΤΑ, συνε
χίστηκαν και μετά την πτώση του ΠΑΣΟΚ.
Η Ο ΤΟ , Μ ΕΛΑΡΑ, π .χ ., θα πρέπει να το
ποθετήσει τα κανόνια 76162 στις 3 φρεγάτες
που αγοράσαμε από την Ολλανδία. Τα ίδια
κανόνια θα τοποθετήσουν και οι Τούρκοι σε
φρεγάτες που αγόρασαν από τη Γερμανία.
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Ό χ ι Α νδρέα
σε παραπομπή Μητσοτάκη
Δ εν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να θέσει θέμα παραπο
μπής τον πρωθυπουργού x. Κ. Μητσοτάκη στην
Δικαιοσύνη, για την υπόθεση των υποκλοπών,
έστω και αν ορισμένοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
επιμένουν. Αυτοί που γνωρίζουν λένε ότι «δεν
είναι στο στυλ του Ανδρέα να κάνει τέτοιες κινή
σεις», ενώ κάποιοι άλλοι λένε ότι «δεν θα έπρεπε ο
κ. Παπανδρέου να μιλάει για σχοινί στο σπίτι του
κρεμασμένου» και κάποιοι τρίτοι λένε ότι «μία
τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει στη δη
μοσιοποίηση του περιεχομένου ορισμένων... λίαν
ενδιαφερουσών κασετών, κάτι που δεν επιθυμεί σε
καμία περίπτωση ο κ. Α . Παπανδρέου».

Α ρνιά και ερίφηδες
«Τα ξένα και ντόπια μονοπώλια ευθύνονται για
την τιμή που πουλούσαν τα σούπερ μάρκετ το αρνί
το Πάσχα», αναφέρει το Σωματείο Κρεοπωλών
Αθήνας «Οι Ταξιάρχες», σε αναφορά του στη
Βουλή. Εμείς, πάντως, προτιμούμε να υπηρετού
με «τα ξένα και ντόπια μονοπώλια» και να αγορά
ζουμε το αρνί 1.000 δραχμές το κιλό, παρά να
κάνουμε αντίσταση κατά των ιμπεριαλιστών και
των πολυεθνικών και να το αγοράζουμε 2.000 από
τον «επαναστάτη-αντιιμπεριαλιστή» κρεοπώλη
της γειτονιάς...

Π ροτάσεις
Κάποιοι διαδίδουν ότι ο κ. Α . Σαμαράς είχε ζητή
σει από τον πρόεδρο της Βουλής κ. Α . Τσαλδάρη
να αναλάβει μεταβατικός πρωθυπουργός και αυ
τός δεν δέχθηκε, απορρίπτοντας μάλιστα με...
οργή των πρόταση. Ερωτηθείς βουλευτής και
ανήκων στη «σκληρή» φιλοσαμαρική ομάδα, για
το θέμα απάντησε με πονηρό βλέμα ως εξής: «Μή
πως συνέβη ακριβώς το αντίθετο;»
Δηλαδή, ποιο; Να έκανε την πρόταση ο Τσαλδάρης για τον εαυτό του ή να πρότεινε στον Αντώνη να αναλάβει αυτός μεταβατικός πρωθυπουρ

γός;
«Χοντρό παιχνίδι»
«Χοντρό παιχνίδι» παίζεται στα ναυπηγεία και
ελάχιστοι αντελήφθησαν αυτό που είπε την περα
σμένη Παρασκευή στη Βουλή ο υφυπουργός Οι
κονομικών κ. Π. Λούκας για τα ναυπηγεία Ελευ
σίνας. «Ή θα τα βρουν οι εργαζόμενοι με τους
νέους ιδιοκτήτες ή τα ναυπηγεία θα κλείσουν»
ήταν η ουσία των όσων είπε ο υφυπουργός Οικο
νομικών. Και η προειδοποίηση αυτή δεν είναι
καθόλου τυχαία, αφού στο κυβερνητικό στρατό
πεδο έχει επικρατήσει η άποψη ότι τα συνδικάτα
σαμποτάρουν τους νέους ιδιοκτήτες, έπειτα από
υπόσχεση του κόμματος της αξιωματικής αντιπο
λίτευσης ότι θα τα κρατικοποιήσει όταν έλθει ξα
νά στην εξουσία, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση
είναι να αποτύχει η ιδιωτικοποίηση. Και μη χει
ρότερα...
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ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ :
Η ΠΑΝΑΚΕΙΑ
ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ
• Ό ταν οι εθνοπατέρες μιλούν, χωρίς να λένε τίποτα
Εξεταστικών επιτροπών το ανάγνωσμα. Έ χο υ μ ε και λέμε: εξεταστική επιτροπή για
υποκλοπές, εξεταστική επιτροπή για την πώληση της Α Γ Ε Τ , εξεταστική επιτροπή για ι
ΕΑ Β, διακομματική επιτροπή για το πρόβλημα τω ν πυρκαγιώ ν στα δάση, εξεταστι
επιτροπή για τις προμήθειες πετρελαίου -ά κουσ ον, άκουσον: το έργο της ξεκινάει από
προμήθειες του 1978, αν θυμόμαστε κ α λ ά - κ α ι π ά ει λέγοντας. Α ν στις παραπάνω προσΙ
σουμε κι εκείνη την καταπληκτική περίπτωση όπου γ ια πρώτη φορά στα χρονικά η επιτρο
της Βουλής ερευνούσε μια δολοφ ονία -περίπτω σ η Νίκου Τ εμπονέρα-, τότε καταλαβαίνω
ότι κάποιοι μέσα στο Κοινοβούλιο έχουν απωλέσει την αίσθηση του μέτρου.
Έ χ ε ι ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε από πιο κοντά τον μηχανισμό παραγωγής «εξετασ
κών επιτροπών». Καταρχήν η αντιπολίτευση είναι αυτή που ζητάει συνήθως τη σύστα
εξεταστικής επιτροπής, για να διερευνηθεί κ ά ποιο -κ α τά την άποψή της- σκάνδαλα,
αίτηση, από μόνη της, λειτουργεί στα M M E, αυτό που λέμε «αβανταδόρικα». Πρώτο θέμ<
στα πρώ τα θέματα των δελτίων ειδήσεων κ α ι τρίστηλα κ α ι τετράστηλα στις εφημερίδες. Α
εκεί και πέρα η εκάστοτε κυβέρνηση δεν μπορεί ν α κάνει πίσω , διότι μια άρνησή της
προκαλούσε τις εύλογες υπόνοιες ότι «συγκαλύπτεται το σκάνδαλο και η κυβέρνηση ί
επιθυμεί να ριχθεί άπλετο φως στην υπόθεση». Λες και είναι δυνατόν μία τέτοια επιτροπή,
προέδρο που θα προέρχεται από την κοινοβουλευτική ομάδα της συμπολίτευσης και
δεδομένη την πλειοψηφία των συμπολιτευομένων βουλευτών-μελών της επιτροπής, ά\
δυνατόν να «ρίξει άπλετο φως» σε μια υπόθεση, όσο προφ ανές και να είναι ότι ύπαρχο
«λαδιές». Ε ίνα ι σαν να ζητάμε α πό δικαστήριο με «στημένους» ενόρκους να βγάλει αντικ
μενική απόφαση. Ό μ ω ς η αντιπολίτευση «ποντάρει» αλλού. Σ το θόρυβο και στη δημοσιόι
τα που θα δοθεί στο θέμα, δηλαδή σε κά πο ια ηχητικά και οπτικά εφφέ, υπό τη μορ
ραδιοτηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων και ρεπορτάζ και άρθρω ν σε εφημερίδες. Από
σημείο αυτό και έπειτα, αποτέλεσμα ο υ δ έν... Α πό την πλευρά της, η -εκάστοτε- κυβέρνη
κάνει την κίνηση «ματ». Συμφωνεί με τη σύσταση της επιτροπής, όχι όμως για τη χρονι
περίοδο που ζητεί η αντιπολίτευση, αλλά από το 1821 - συγγνώμη, επεκτείνει την έρευνα x
στην περίοδο που η σημερινή αντιπολίτευση ήταν κυβέρνηση. Έ τσ ι δεν έχει μόνο η αντιποί
τευση να παρουσιάσει οπτικοακουστικά εφφέ, με βαρύγδουπες αποκαλύψεις, αλλά και
κυβέρνηση σε βάρος της αντιπολίτευσης και όλοι είναι ικανοποιημένοι. Ας πάρουμε τ
«πολύ φρέσκια» επιτροπή για τις υποκλοπές, όπου μάλιστα τη σύστασή της πρότεινεη ίδκ
κυβέρνηση. Η χρονική περίοδος επεκτείνεται μέχρι το 1985. Δηλαδή περιλαμβάνει και τ
περίοδο που γίνονταν οι υποκλοπές επί Π Α Σ Ο Κ , οπότε και παραπέμφθηκε ο πρόεδρος τι
κόμματος κ. Α . Παπανδρέου, ο ευρωβουλευτής κ α ι πρώ ην αρχηγός της ΕΥΠ Κ. Τσίμας
πάλαι ποτέ «αρχικοριός» θ . Τόμπρας, κ.λπ. Μ όλις πέρσι, η κυβέρνηση της Ν.Δ., «έθαψε»
τεράστιο πολιτικοκοινωνικό σκάνδαλο με το να ακυρώσει την παραπομπή των φερομένων <
ενόχων στο Ε ιδικό Δικαστήριο. Σήμερα η επιτροπή θα εξετάσει την ίδια ακριβώς περίοδ
Ό χ ι βέβαια για να φέρει στην επιφ άνεια κά πο ια νέα στοιχεία, αλλά για να λειτουργήσει ι
αντιπερισπασμός στις αποκαλύψ εις Μ αυρίκη και σία.
Έ χουμ ε και το παράδειγμα της διακομματικής επιτροπής γ ια τα δάση η οποία συνέδριά!
α πό... Τώρα τι να σας πούμε; Ό τ ι κ α ι οι ίδιο ι δεν θυμούνται από πότε συνεδριάζει; Κ
υποτίθεται ότι το έργο της θα ήταν βραχύβιο, διότι το αντικείμενο επέβαλλε ταχΰιαι
αποφάσεις, υπό τη μορφή διακομματικού πορίσματος. Κ αι οι πληροφορίες αναφέρουν (
αγνοείται ο χρόνος έκδοσης του πορίσματος, το ο πο ίο όχι μόνο διακομματικό δεν θα είν<
αλλά ούτε καν διπλό. Ίσ ω ς υπάρξουν τρία πορίσματα, ένα από την κυβέρνηση, ένα από
Π Α ΣΟ Κ και τον Συνασπισμό και ένα από το ΚΚΕ. Ά δ ικ ο είχε εκείνος που είπε ότι «δέ
εκατομμύρια Έ λληνες, δέκα εκατομμύρια γνώμες»;
Το κωμικό στην περίπτωση είναι ότι διακομματικές και εξεταστικές επιτροπές συχν
!συχνότατα, ξεχνούν και ο ι ίδιες ότι υπάρχουν. Κλασική περίπτωση η επιτροπή που ασχολι
; ται με τη σύμβαση ΕΑΒ-Λόκχηντ. Ακόμα και οι ίδιοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης είχ
ιξεχάσει την ύπαρξή της. Συνεδρίασε, μετά τον Μ άιο του 1992, για πρώτη φορά, πριν α
ί μερικές εβδομάδες, όταν ήρθε κα ι πάλι στην επικαιρότητα το θέμα της ανανέωσης ι
ΐ σύμβασης.
■ Ά ρ α γ ε , μήπως οι επιτροπές είναι ο «καθρέφτης» της παρακμής του Κοινοβουλίου;
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ρία του νέου τηλεοπτικού περιο
δικού Τι στην TV (έστω κι αν
έδινε δώρο μια Μ αζεράτι) του κ.
Λεσιέρ. Τόσο απογοητευτική
μάλιστα, που να πανηγυρίζει ο
κ. Λυμπέρης 7 μέρες TV και Τη
λεκοντρόλ), που ανέστειλε την
έκδοση κι άλλου τηλεοπτικού
περιοδικού(ΐ), με το οοπίο σκε
πτόταν ν ’ ανταγωνιστεί τον κ.
Λεσιέρ. Τώρα ποιον ν ’ ανταγω
νιστεί; Τον Λεσιέρ ή τον εαυτό
του; Α υτό κι αν είναι παράνοια.

ΝΗΜΕΡΩΣΗ

α και ο υπουργός
φατείαςκ.
ριανόπουλος εκτός
•ρνήσεως. Η παραίτησή του,
ιια, δεν είχε να κάνει μόνο
)νκ. Γρυλλάκηκαιτις
κλοπές. Ή ταν ίσως η
ύνα που ξεχείλισε το
ίρι. Γιατί, εδώ και καιρό, ο
νδριανόπουλος βρισκόταν
κομματικό στόχαστρο
τΐας των επιλογών του
,ως ως προς τη στελέχωση
iPT ΑΕ. Κι έπειτα, είχε
ικι εκείνη η ανακοίνωση
κ. Βούλτεψη, ανήμερα την
Απριλίου, σχετική με το
) των MME, που τον είχε
ηάσει. Ό τα ν ερωτήθηκε α π ’
δημοσιογράφους, ως
όδιος υπουργός, απέφυγε ν ’
ντήσει. Γεγονός που
'λησε ακόμη περισσότερο
Κ. Μητσοτάκη, αφού έμεινε
λυπτος ο εκλεκτός του κ.
λτεψης και δεν παρέλειψε
ου τραβήξει τ’ αυτί.

Ιίδε κι απόειδε λοιπόν ο κ.
ιριανόπουλος και την έκανε
)ουλειά. Προπαραμονή της
άντησης των πολιτικών αρύν με τον Πρόεδρο της Δηρατίας. Και καλά αυτός. Θένα πιστεύει πως διασώθηκε.
9α γίνει όμως με την ΕΡΤ;
λις που είχαν αρχίσει να διανονται τα πρώτα θετικά απο:σματα στο πρόγραμμά της,
ις που είχε αρχίσει να παίρca πάνω της, να γράφονται οι
πες καλές κριτικές, να διανονται οι δυνατότητες που
ιρχουν στα κρατικά κανάλια
μένουν ανεκμετάλλευτες. Τι
κάνουν, αλήθεια, τώρα ο κ.
ιγίτσης, ο κ. Χρονόπουλος,
ά και ο κ. Κούνδουρος; Θ α
παχθούν στις επιταγές της
'ίλλης; θ ’ ακολουθήσουν τις
ίσκευτικο-ολοκληρωτικές θέ;του υπουργού Π ροεδρίας κ.
5βελα, που την είχε στήσει
γωνία και περίμενε την καληλη ευκαιρία, ή θα συνερ
γούν με τον αναβαθμισμένο
à και μονοσήμαντο κ. Μαγχ; Εν αναμονή γεγονότων
χόν, το περιοδικό όμως κλείτην ύλη του και τα νεότερα
’ρθουν αργότερα...
) πόλεμος της κασέτας στο
ήειότου. Καθημερινά εμφαm a i καινούργια στοιχεία

που αποδεικνύουν το μέγεθος
ασυδοσίας της εξουσίας. Ό λ α
ξεκίνησαν α π ’ την αμάχη των ο ι
κογενειών Αλαφούζου - Μητσο
τάκη που, ως φ αίνεται, θα φ τά 
σει μέχρις εσχάτων. Έ τσ ι, πρ ο
σωπικές αντιδικίες έφεραν τελι
κά στο φως όλον αυτό τον βόρ
βορο που έντεχνα καλυπτόταν
α π ’ όλες τις πλευρές. Σκεφτείτε,
αλήθεια, να μην μας είχε προκό
ψ ει αυτός ο καβγάς ανάμεσα
στις οικογένειες. Μ αύρο σκοτά
δ ι θα μας έτρωγε...
• Κ ανείς δεν ξέρει πού βρίσκε
τα ι η αλήθεια για το Έ θνος.
Έ ν α πάντω ς είναι σίγουρο, η
αποπομπή του κ. Λυκούργου
Κομίνη α π ’ την διεύθυνση της
εφημερίδας. Χάθηκε ακόμη μια
ευκαιρία για την εφημερίδα,
που το τελευταίο εξάμηνο μπο
ρεί να μην είχε πάρει φύλλα, είχε
κερδίσει όμως σε αξιοπιστία,
και είχε εξασφαλίσει πληρότητα
στην ειδησεογραφία. Π άντως,
ως επικρατέστερος λόγος της
αποπομπής του κ. Κομίνη, φέ
ρεται να είναι η επιλογή της
εταιρίας του κ. Μπόμπολα
Α Κ Τ Ω Ρ Β Ο Ρ Ε ΙΟ Ε Λ Λ Α Δ ΙΚ Η
για τη μεταφορά νερού α π ’ τη
λίμνη Τ ριχω νίδα προς το Μόρ
νο.Το
αντάλλαγμα
-ω ς
φ α ίνετα ι- αυτής της επικερδούς
συμφωνίας ήταν η εκπαραθύρω
ση του σκληρού διευθυντή, ο
οποίος όχι μόνο είχε χαράξει συ
γκεκριμένη πολιτική γραμμή για
την εφημερίδα αλλά κτυπούσε
αλύπητα και την οικογένεια Μη
τσοτάκη. Ω ς προς το δεύτερο
στοιχείο λοιπόν, η πολιτική της
εφημερίδας αλλάζει... •
• Α π ’ τη Δευτέρα, επίσημα στη
θέση του κ. Κομίνη βρέθηκε ο κ.
Θοδωρής Καλούδης, ο οποίος,
ειρήσθω εν παρόδω , α π ’ την
εποχή των 24 Ω ρών του Κοσκωτά είχε χαθεί α π ’ την πιάτσα.
Ειπώθηκε στους συντάκτες πω ς
δεν αλλάζει η πολιτική της εφη

μερίδας κι ακούστηκε πω ς θα
υπάρξει πλέον δίχρονος προ
γραμματισμός για την ανάκαμ
ψή της. Ο ι φημολογίες για κλεί
σιμο του Έ θ νο υ ς προς το παρόν
σταματούν. Αυτό όμως δεν ση
μαίνει πω ς δεν τραυματίστηκε
ακόμη μια φορά η αξιοπιστία
της εφημερίδας που φαίνεται
πω ς οι αλλεπάλληλες παρεμβά
σεις του επιχειρηματία κ. Μ πό
μπολα -π ρ ο ς όφελος πάντα άλ
λων δραστηριοτήτων το υ - δεν
την αφήνουν να πάρει ανάσα.
Μίλησε κανείς για ελευθερία του
Τ ύπου, όταν μάλιστα παίζονται
άλλα, μεγάλα επιχειρηματικά
συμφέροντα;
• Διευθυντής των Εικόνων εδώ
και αρκετό καιρό ο Σωκράτης
Τσιχλιάς, δεν έχει βάλει ακόμη
τ ’ όνομά του στην ταυτότητα του
περιοδικού. Π ροφανώ ς, περιμέ
νει να πάρει σάρκα και οστά τ ’
όραμά του, μέσα από αλλαγές
που στοχεύουν σους σαραντά
ρηδες, όπω ς έχουμε ξαναγρά
ψει. Ο ι αλλαγές βέβαια φαίνεται
ότι πραγματοποιούνται μόνο με
απολύσεις, με θύμα αυτή τη φο
ρά την αρχισυντάκτρια κ. Πέλη
Κεφάλα. Α χ, κύριε Κλίντον,
ήταν ανάγκη να βγείτε για ν ’
αποκαλύψετε όλες τις αδυναμίες
των σαραντάρηδων που, πα ρα 
γκωνισμένοι όπω ς είναι από
χρόνια, επιχειρούν την κατάλη
ψη της εξουσίας με κάθε τρό
πο...
• Απολύσεις όμως και στον
FLASH , που η χαμηλή του
ακροαματικότητα έχει φέρει τον
κ. Κόκκαλη σε αδιέξοδο. Έ φ υ 
γε ο κ. Αλέπης, παραιτήθηκε
α π ’ την διεύθυνση του σταθμού
η κ. Ό λγαΤ ρέμη παραμένοντας
όμως σ ’ αυτόν, ενώ ως νέος διευ
θυντής φέρεται ο κ. Πάνος Κολιοπάνος. Για να δούμε τι θα
δούμε -κ α ι, ιδίω ς, τι θ ’
ακούσουμε- στο μέλλον...
• Απογοητευτική η κυκλοφο

• Γενική συνέλευση την προη
γούμενη Δευτέρα στην ΕΣΗ ΕΑ ,
για οικονομικά θέματα αυτή τη
φορά. Βέβαια, υπήρξαν και φω
νές διαμαρτυρίας σ’ αυτή τη συ
νέλευση, με αφορμή το γεγονός
ότι ακόμη δεν γράφτηκαν οι δη
μοσιογράφοι
παρελθόντων
ετών, αφού ο χρόνος των πε
ρισσότερων συνεδριάσεων σπαταλήθηκε για την εγγραφή του κ.
Λιάνη! Ό π ω ς φαίνονται τα
πράγματα, οι εγγραφές προ
γραμματίζονται για το φθινό
πωρο. Πάντως, έξι μήνες μετά
την εκλογή του νέου Διοικητι
κού Συμβουλίου, που στην
πλειοψηφία του ανήκει -έπειτα
από πολλά χρόνια συμβαίνει
α υτό- στον προοδευτικό χώρο,
δεν πραγματοποιείται τίποτε
α π ’ ό,τι ειπώθηκε προεκλογικά.
Ακολουθείται η πεπατημένη και
μάλιστα στην πιο συντηρητική
μορφή της...
• Φ αίνεται πάντω ς πω ς τα τε
λευταία γεγονότα γύρω α π ’ τον
Τύπο
ταρακούνησαν
την
ΕΣΗ ΕΑ . Τόσο, που να οργανώ
νει εκδήλωση για τον Τύπο και
τη λειτουργία του, στην οποία
εκτός α π ’ τους δημοσιογράφους
θα πάρουν μέρος πολιτικά κόμ
ματα και κοινωνικοί φορείς.
Κουβέντα να γίνεται δηλαδή,
γιατί επί της ουσίας τίποτα δεν
γίνεται...
• Σε πέντε μήνες ο καθένας κα
ταδικάστηκαν ο εκδότης των
Νέων Χρ. Λαμπράκης και ο
διευθυντής Λ. Καραπαναγιώτης
για εξύβριση κατ’ εξακολούθη
ση του δημοσιογράφου Θόδω
ρου Βαρίκου. Η μήνυση του Θ.
Βαρίκου αναφερόταν σε 21
υβριστικά δημοσιεύματα των
Νέων και αφορούσαν στην εκ
πομπή του για τη δίκη στο Ε ιδ ι
κό Δικαστήριο που μεταδιδόταν
από την ΕΡΤ 2. Πολιτική αγωγή
ήταν ο δικηγόρος Ναυπλίου Ν ί
κος Καρούζος. Ο ι κατηγορύμενοι άσκησαν έφεση.
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ΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ
Η πορεία της οικονομίας οε τούνελ

Επιμέλεια:
Τόσος
Μπάρλας

Τελικά, η
ενδοκομματική
μάχη άναψε στη
Νέα
Δημοκρατία για
την πτώση της
ΑΓΕΤΗρακλής. Ο
πρώην υπουργός
Οικονομικών I.
Παλαιοκρασσας
στην κατάθεσή
του στην
εξεταστική
επιτροπή της
Βουλής τόνισε
ότι όλη την
ευθύνη της
πώλησης της
μεγαλύτερης
ελληνικής
τσιμεντοβιομηχ
ανίας την έχει ο
διοικητής της
Εθνικής
Τράπεζας κ.
Βρανόπουλος.
Πολλά έχουν
γραφτεί και
έχουν ειπωθεί
για τον τρόπο
πώλησης της
ΑΓΕΤ, καθώς
και για το ρόλο
τωνκ.κ. Μόνου
και
Βρανόπουλου.
Τώρα ο κ.
Παλαιοκρασσας
δείχνει τον ένα
εκ των δύο ως
υπεύθυνο. Στο
μεταξύ, ο κ.
Παντσαβόλτα,
αδιαφορώντας
για την ελληνική
δικαιοσύνη, δεν
έρχεται στην
Ελλάδα για να
εξεταστεί. Η
κυβέρνηση
αρνείταινα
δώσει στη
δημοσιότητα
όλα τα στοιχεία
της
αγοραπωλησία
ς. Ώ ς πότε;
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Η ελληνική οικονομία δεν φαίνεται να μπορεί να ξεπεράσει την ύφεση, στην
οποία έχει περιπέσει. Παρά τα οικονομικά μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί από
όλες τις κυβερνήσεις, η αναθέρμανση δεν έρχεται, κάνοντας ακόμα πιο δυσοίω
νο το μέλλον, καθώς μάλιστα εισερχόμαστε σε προεκλογική περίοδο . Ή δη οι
πρώτες διαμάχες άρχισαν να εμφανίζονται στα κυβερνητικά στελέχη, για το
μέγεθος των προεκλογικών παροχών. Φανατικός πολέμιος των οποιωνδήποτε
παροχών είναι ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Στ. Μάνος, κάτι που έχει
εξοργίσει τους συναδέλφους του < οι οποίοι, λαμβάνοντας τα μηνύματα από τις
εκλογικές τους περιφέρειες, βλέπουν ότι πολύ δύσκολα η κυβέρνηση θα κωφεύ
σει στις φωνές των σειρήνων για όσο το δυνατόν μεγαλύτερες παροχές ανεξαρ
τήτως των επιπτώσεων στην οικονομία.
Ο φετινός προϋπολογισμός εμφανίζει σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή
του, ειδικά στον τομέα των εσόδων, κάτι που κάνει τη μετά τις εκλογές περίοδο
να φαίνεται καθόλου ευχάριστη για το βαλάντιο των φορολογονμένων. Ή δη
στα οικονομικά επιτελεία συζητούνται τα νέα μέτρα, τα οποία θα πρέπει να
ληφθούν για να μπορέσει να « ξεκολλήσει» η οικονομία από τον βάλτο της
ύφεσης. Τα εναλλακτικά προγράμματα αρχίζουν να βγαίνουν στη δημοσιότη
τα, αλλά δυστυχώς κανένας δεν παίρνει την ευθύνη να δυσαρεστήσει τους
ψηφοφόρους λίγους μήνες πριν από τις εκλογές.
Δυστυχώς, όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι
μετά τις εκλογές η επιβάρυνση των φορολογουμένων θα είναι ακόμα μεγαλύτε
ρη, καθώς κανείς δεν θα μπορεί να υποσχεθεί, χωρίς κίνδυνο γελοιοποίησης,
ακόμα καλύτερες μέρες.
Πολλά τα μέτρα τα οποία ακούγονται ότι θα αναγκαστεί να λάβει η όποια
μετεκλογική κυβέρνηση και δυστυχώς τα περισσότερα από αυτά είναι εισπρα
κτικού χαρακτήρα. Η αύξηση των συντελεστών της φορολογίας εισοδήματος, η
φορολόγηση των τόκων και των έντοκων γραμματίων, η αναπροσαρμογή των
τεκμηρίων διαβίωσης, καθώς και νέοι φόροι επί της ακίνητης και κινητής
περιουσίας των φορολογονμένων είναι μερικά από τα μέτρα τα οποία σνζητείται ότι Θα ληφθούν, συνολικά ή μεμονωμένα.
Τελικά, το ερώτημα που έρχεται αυθόρμητα σε όλους είναι ποιος θα εξηγήσει
την αποτυχία των μέχρι τώρα θυσιών των πολιτών αυτής της χώρας και ποιος θα
καταδείξει την ευθύνη των «μαθητευόμενων μάγων» της οικονομίας;
Μήπως η επόμενη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Κ. Καραμανλή πρέπει να έχει αντικείμενο την πορεία και τις
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των
εκλογών;
Η περίεργη ευαισθησία
των μετόχων
Το αθηναϊκό Χρηματιστή
ριο αποδείχθηκε πολύ ευ
αίσθητο στις πολιτικές εξε
λίξεις στα Βαλκάνια. Ενώ
μετά τη συμφωνία της Βου
λιαγμένης και την υπογρα
φή του σχεδίου Βανς - Ό ο υεν από τον ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας Ρ. Κάρατζιτς είχε παρουσιάσει
άνοδο προσβλέποντας σε
ηρεμία στα Βαλκάνια και
σε άρση των δυσμενών επι
πτώσεων από τη συνέχιση
του εμπάργκο κατά της
Νέας Γιουγκοσλαβίας, στη

συνέχεια παρουσίασε έντο
νη πτώση. Ε ιδικά μετά την
αποτυχία της προσπάθειας
των Μητσοτάκη και Μιλόσεβιτς να πείσουν τους
Βόσνιους Σέρβους βουλευ
τές να επικυρώσουν την
υπογραφή Κ άρατζιτς, η
πτώση έφτασε το 6,5% , π ο 
σοστό που είχε να εμφανισθεί από την περίοδο του
πολέμου στον Κόλπο. Α κό
μα και η ανακοίνωση της
παραίτησης Α νδριανόπουλου στα μέσα της συνεδρία
σης της περασμένης Δευτέ
ρας συνετέλεσε στον δρα 
στικό περιορισμό της ανό
δου που εμφανιζόταν στις
τιμές των μετοχών.
Ο ι θεσμικοί επενδυτές,

υπακούοντας στο συμφέ
ρον τους και στις αρχές της
αγοράς, αυξομειώνουν κ α 
τά το δοκούν τον δείκτη
του
Χρηματιστηρίου.
Π οιος όμως θα προστατεύ
σει τους μικροεπενδυτές
από τα «παιγνίδια» που
πα ίζο ντα ι, όταν, όπω ς έχει
αποδειχθεί μέχρι τώ ρα,
όλες οι κινήσεις υπακούουν σε «εκτιμήσεις» κύ
κλων και ανεξάρτητα από
την πραγματική οικονομι
κή κατάσταση της χώρας;

Η εγκατάλειψη του
σιδηροδρόμου
Ενώ όλες οι χώρες του κό
σμου έχουν σαν κύριο μέ-

λημα στον τομέα των με
φορών την ανάπτυξη
σιδηρόδρομου, στην :
τρίδα μας η προσπάθ
της πολιτείας είναι α»
βώς η αντίθετη. Το πώς
λαδή θα εξαφανίσουμε
σιδηρόδρομο, παραχωι
ντας όλα τα οφέλη στις ο
τεχνίες των λεωφορει
χων και των φορτηγατ
δων.
Τα οφέλη από την or
πτύξη του σιδηρόδρομο
δικτύου στη χώρα μας
έχουν καθοριστικό ρί
όχι μόνο στην οικονομι
και κοινωνική ανάπτι
αλλά και στον περιοριι
των επιπτώσεων που έχι
αύξηση των αυτοκινήι
στο περιβάλλον της χώ(
μας.
Με την ενίσχυση του
δηροδρόμου μειώνεται
κατανάλωση ενέργειας
σχέση με την κατανάλα
των οδικών μέσων επικ
νω νίας, βελτιώνονται
περιβαλλοντικές συνθήκ
μειώνονται τα ατυχήμι
και μεγαλώνουν οι ταχύ
τες μεταφοράς ανθρώπ
και εμπορευμάτων.
Ό λ α αυτά όμως φαί
τα ι ότι έρχονται σε δεύτι
μοίρα από το ελληνι
κράτος, μπροστά στα π(
μεγάλα οικονομικά οφί
που έχουν τα στελέχη, ει
κά της επαρχίας, από
λεωφορεία και τα «ρορτη
που έχουν το συντριπτι
ποσοστό των μεταφορ
από και προς την πρωτι
ουσα. Έ τσι μόνο μπορο
να δικαιολογηθούν και
άδεια λεωφορεία και
ταυτόχρονες διαδρομές.
Το ελληνικό Δημόί
έχει εγκαταλείψει τον σιί
ρόδρομο, καθώς ο κ. Μ
νος εξήγγειλε πριν από |
ρικούς μήνες κατάργη
μεγάλου αριθμού γραμμ
και σταθμών.
Τελικά φαίνεται ότι
ποτά δεν μπορεί να αν
σταθεί στη δύναμη των ι
γοληπτών και των εργολ
βων σε αυτή εδώ τη χώς
Π οιος να νοιάζεται τώ
για την ανάπτυξη του ι
που; Αστεία πράγματα '
λέμε!

Οικονομικές εξελίξεις και πολιτική
Iηοσπάσματα α π ό τη ν έκ θ εσ η

ον διοικητή της Τ ρ ά π ε ζ α ς της
Ελλάδος Ε Υ Θ Υ Μ Ι Ο Υ
Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Υ , κ α τ ά τη
'θεσινή ετήσια τα κ τικ ή γ ε ν ικ ή
συνέλευση τω ν μ ε τ ό χ ω ν

κ α ι έντονες, ενώ υ π ή ρ ξα ν κ α ι έμμεσσες
σ υ νέπ ειες λόγω τη ς α νά γκ η ς ν α π ρ ο σ α ρ 
μοστεί η νομ ισ μ α τική π ο λ ιτικ ή προκειμ ένου ν α α ντιμ ετω π ισ θ ο ύ ν ο ι π ιέσ εις στην
α γ ο ρ ά συναλλά γμ ατος.

Μ ακροοικονομική
σύγκλιση

Τ ο 1992 σημ ειώ θηκε π ρ ό ο δ ο ς στον π ε ρ ιο 
ρισμό τω ν εσ ω τερικώ ν α ν ισ ο ρ ρ ο π ιώ ν της
ελληνικής ο ικ ο νο μ ία ς. Ο πληθω ρισ μ ός
επ ιβ ρ α δ ύ ν θ η κ ε κ α ι το δη μ οσ ιονομ ικό έλ
λειμμ α σ υ ρ ρ ικ νώ θη κ ε, ενώ το έλλειμμα
του ισ ο ζυ γίο υ τρ εχουσ ώ ν σ υναλλαγώ ν ω ς
ποσ οσ τό του α κ α θ ά ρ ισ το υ εγχώ ριου
ελληνική ο ικ ο νο μ ία ευ ρ ίσ κ ετα ι σε
π ρ ο ϊό ν το ς, δια τη ρ ή θ η κ ε σε ικ α ν ο π ο ιη τι
κρίσιμη καμπή. Μ ετά α π ό τ ρ ία έτη
κ ό ε π ίπ ε δ ο , π α ρ ά τις δυ σμ ενείς επ ιπ τώ 
συνεχούς π ρ ο σ π ά θ ε ια ς γ ια τη σ τα 
ροποίηση και ανόρθω σή τη ς, έχουν εμ- σεις τη ς σ υ να λλα γμ α τική ς κρίσ ης κ α ι ο ρ ι
ινιστεί ενθαρρυντικά σημεία κ α ι δ ια - σμένω ν ειδ ικ ώ ν π α ρ α γό ν τω ν . Ε ντο ύ το ις,
η άμβλυνση τω ν ο ικ ο νο μ ικ ώ ν α νισ ο ρ ρ ο 
άφονται θετικές π ρ ο ο π τικ έ ς, π α ρ ά τις
π ιώ ν δεν ή τα ν σύμφω νη με τις α ρ χικ ές
νικά αντίξοες συνθήκες π ο υ επ ικ ρ α το ύ ν
π ρ ο β λ έψ εις κ α ι με την επιδιω κόμ ενη σύ
ην παγκόσμια οικ ονομ ία . Έ τ σ ι, η δ ια γκλιση
τη ς ελληνικής ο ικ ο νο μ ία ς με τις
κασία εξυγίανσης του δη μόσ ιου τομ έα
οικ
ο
νο
μ
ίες τω ν λ ο ιπ ώ ν χω ρ ώ ν τη ς Ε υ ρ ω 
>οχωρεί και τα δημόσ ια ελλείμματα συπ α ϊκ ή ς Κ οινότη τα ς. Ε π ιπ λ έ ο ν , η π ερ ισ το 
ιιέζσνται. Η τάση του πλη θω ρ ισ μ ού είλή τω ν δη μ οσ ιονομ ικώ ν ελλειμμάτω ν ή ταν
ιι πτωτική , π α ρ ά την ά νο δ ο π ο υ σημειώ μόνο εν μέρει α ποτέλεσ μα μέτρω ν γ ια την
]κε στο πρώ το τρίμη νο του τρ έχο ντο ς
εξυγίανσ
η του δημοσίου τομ έα κ α ι την
ους. Η απελευθέρωση τω ν α γο ρ ώ ν, του
ιαπεζικού συστήματος κ α ι τη ς κίνη σ ης αποτελεσ μα τικότερη λ ειτο υ ρ γία του κ ρ α 
■φαλαίων έχει επ ιτα χυ νθεί. Μ εγά λα έρ- τικ ο ύ μηχανισμού. Σ ε σ ημ αντικό βα θμό,
επιτεύ χθη κε με την επιβολή πρόσ θετης
ι υποδομής έχουν ξεκινήσ ει, σ τηριζόμ εφ
ο ρ ο λ ο γία ς κ α ι την άυξηση τω ν α σ φ α λ ι
ι εν μέρει σε Κ οινοτικούς χρ η μ α το ο ικ ο στικώ
ν εισ φ ορώ ν. Α υ τό όμω ς προκάλεσε
>μικούς πόρους, ο ι ο π ο ίο ι π ρ ο β λ έπ ετα ι
επιτά χυνσ η της α νόδου του δείκτη τιμ ώ ν
1 αυξηθούν σημαντικά τ α επ όμ ενα έτη.
κα
τα να λω τή - π α ρ ά το γεγο νό ς ό τι έχει
,ε αρκετούς τομείς τη ς ο ικ ο ν ο μ ία ς είν α ι
μ ειω θεί στο 13,6% το ν Ιού λιο του 1992 ιφανή τα αποτελέσματα μ ια ς δ ια δ ικ α με α ποτέλεσ μα ν α μην π ερ ιο ρ ισ τεί τελικά
Ιας αναδιάρθρωσης της π α ρ α γ ω γ ή ς κ α ι
ο πλη θω ρ ισ μ ός στο επ ίπ εδ ο π ο υ είχε α ρ χ ι
/ίσχυσης της π α ρ α γω γικ ό τη τα ς.
κ ά πρ ο β λεφ θεί. Α να λ υ τικ ό τερ α , ο ι εξελί
Οι οικονομικές εξελίξεις κ α ι π ρ ο ο π τιξεις κ α ι ο ι π ρ ο ο π τικ ές όσον α φ ο ρ ά τον
•ς στη χώρα μας είνα ι σ υνυφ α σ μ ένες με
πλη θω ρ ισ μ ό, τ ις εξω τερικές συναλλαγές
ς εξελίξεις κ α ι την πρ οβλεπόμ ενη ποκ α ι τα δη μ όσ ια οικ ο νο μ ικ ά έχουν ω ς εξής:
;ία της παγκόσμ ιας ο ικ ο νο μ ία ς κ α ι
ααίτερα των χω ρώ ν τη ς Κ ο ινό τη τα ς. Το
Πληθωρισμός
;ωτερικό περιβάλλον δεν ή τα ν ευνοϊκό
Η α ποκλιμ ά κω σ η του πληθω ρισ μού συνε
) 1992. Κύρια χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ά ή τα ν η
χίστηκε
το 1992, α ν κ α ι με επ ιβ ρα δυ νόμ ε
σθενής και, σε πολλές χώ ρ ες, εύθραυστη
νο
ρυθμό.
Η αύξηση του δείκτη τιμώ ν
ικονομική κατάσταση, ό π ω ς κ α ι η α να κα τα να λω τή π ερ ιορ ίσ τη κε στη δ ιά ρ κ εια
ιραχη στις αγορές σ υναλλά γμ ατος, η
του
1992 σε 14,4% α π ό 18% το 1991 κ α ι
ποια κορυφώθηκε τον περ α σ μ ένο Σ ε22,9% το 1990. Σ ημ αντική ή τα ν κ α ι η ε π ι
τέμβριο. Η οικονομική δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα
βρά δυνση του ρυθμού αύξησης του δείκτη
αρέμεινε υποτονική, μετά τη σημαντική
τιμ
ώ ν χ ο νδρ ικ ή ς, σε μέσα όμ ω ς ετήσια
τιβράδυνση που είχε σημειώ σει το 1991.
επ ίπ εδ α . Η υποχώ ρηση του πληθω ρισμού
ί κρίση του Ε υρ ω π α ϊκ ο ύ Ν ομ ισ μ ατικού
γ
ια δεύτερο κ α τά σ ειρά έτος οφ είλεται
υστήματος (Ε Ν Σ) ή τα ν η σοβαρότερη
τόσο στην εξασθένηση τω ν πιέσεω ν που
την ιστορία του, με τη ν α ποχώ ρη σ η δύ ο
α σ κ ο ύ ντα ι α π ό το υ ς βα σ ικού ς π ρ ο σ διο ρ ιομισμάτων από το μηχανισμό συναλλαγσ τικούς π α ρ ά γο ν τες του πληθω ρισμού
ατικών ισοτιμιών το Σ επ τέμ β ρ ιο του
όσο κ α ι στην επίδρα ση ορισμένω ν ειδικώ ν
992 και με τέσσερις επα νευ θυ γρ α μ μ ίσ εις
π α ρ α γό ντω ν.
ων κεντρικών ισοτιμιώ ν σε διά σ τη μ α π έτε μηνών.

a

Η συναλλαγματική κρίσ η, η ο π ο ία δεν
(ει ακόμη κοπάσει, επηρέασε σ η μ αντικά
ίς νομισματικές συνθήκες κ α ι τις οικ ονοικές εξελίξεις κ α ι στην Ε λ λ ά δ α . Ο ι επ ιτώσεις στο ισοζύγιο πληρω μώ ν, ειδικ ό ερα στην κίνηση κ εφ α λα ίω ν, ή τα ν άμεσες

Ισοζύγιο πληρωμών

Ο ι εξελίξεις στο ισ οζύγιο πληρω μώ ν το
1992 επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό α πό
τη συναλλαγματική κρίση που κορυφ ώ θη 
κε το Σ επ τέμ βριο αλλά διήρκεσε, με α υ ξο 
μειώ σεις στην έντασή της, σχεδόν ολόκλη-

0 Ευθύμιος Χριστοδούλου, διοικητής της Τρόπε·
ζας της Ελλάδας

ρο το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η α ν α 
ζω πύρω ση , λόγω κ υ ρ ίω ς της α να τα ρα χή ς
στις α γορές συναλλάγματος, τω ν π ρ ο σ δο 
κιώ ν γ ια υποτίμηση της δραχμής είχε δ υ 
σμενείς επιπτώ σ εις σε όλα σχεδόν τα βασι
κ ά μεγέθη του ισοζύγιου πληρω μώ ν. Α ρ 
ν η τικ ά επέδρασ αν κ α ι άλλοι έκτακτοι π α 
ρ ά γοντες, ό π ω ς η γιουγκοσλαβική κρίση,
οι πληρω μές τόκω ν πα ρελθόντω ν ετών γ ια
α μ υ ντικ ά δ ά νεια κ α ι η περαιτέρω σημα
ντική αύξηση τω ν εισαγω γώ ν α υτοκινή 
τω ν α ντιρ ρ υ π α ντικ ή ς τεχνολογίας. Α ν τί
θετα , ευνοϊκή επίδραση στο εμπορικό έλ
λειμμα είχε η πτώ ση τω ν διεθνώ ν τιμώ ν
πετρελα ίου.

Δημόσια ελλείμματα
και δημόσιο χρέος
Τ ο 1992 επιτεύχθηκε σημαντική π ρ ό ο δο ς
π ρ ο ς την κατεύθυνση της δημοσιονομικής
εξυγίανσ ης κ α ι της εξάλειψ ης τω ν α νισ ορ
ρ ο π ιώ ν του δημοσίου τομέα. Η επ ιτά χυ ν
ση τη ς δημοσιονομικής προσαρμογής φ α ί
ν ετα ι α π ό τη μείωση του ταμ ειακού ελ
λείμματος του δημοσίου τομέα ω ς ποσ ο
στό του ακαθά ρισ του εγχώ ριου π ρ ο ϊό 
ντο ς, την επιμήκυνση της μέσης δ ιά ρ κ εια ς
του δημόσιου χρέους, τη βελτίωση του
τρ ό πο υ χρηματοδότησης τω ν δημοσίω ν
ελλειμμάτω ν, την αναμόρφω ση του α σ φ α 
λιστικού συστήματος, την πώληση μονά
δω ν υ π ό κ ρ ατικό έλεγχο, την ιδ ιω τικ ο 
ποίηση προβληματικώ ν επιχειρήσεω ν.
Η δυναμική εξέλιξη το ν δημόσιου
χρέους πα ραμ ένει σε κρίσιμη φ άση, π α ρ ά
την πρ ό ο δ ο που έχει συντελεστεί π ρ ο ς την
κατεύθυνση της δημοσιονομικής εξυ γία ν
σης. Η διατήρηση υψ ηλώ ν πρα γμ α τικ ώ ν
επιτο κ ίω ν σε συνδυαμό με την α π ο κ λιμ ά 
κωση του πληθω ρισμού, ιδ ια ίτερ α ότα ν
συνοδεύεται α π ό σχετικά χαμηλό ρυθμό
οικονομ ικής α νά π τυξη ς, δη μιουργεί συν
θήκες π ρόσ φ ορες γ ια π ερ α ιτέρ ω αύξηση
του λόγου του δημόσιου χρέους π ρ ο ς το
α κ α θ ά ρ ισ το π ρ ο ϊό ν. Ο μόνος τρ ό π ο ς γ ια
να α να σ τρ α φ εί η τάση αυτή, με τις π α ρ α 
π ά νω συνθήκες επιτο κ ίω ν κ α ι πλη θω ρ ι
σμού, είνα ι η δη μ ιουργία ακόμη υψ ηλότε
ρω ν πρω τογενώ ν πλεονασμάτω ν στον
κ ρ α τικ ό προϋπολογισμ ό κ α ι η επίτευξη
υψηλότερου ρυθμού οικονομ ικής α νά π τυ 
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«Για μια πενθήμερη
ζονμε και πεθαίνουμε...»
τον Δημήτρη Κωοτόπουλου

Η ουτοπία της πενθήμερης τελείωνε με το θόρυβο της μπουκαπόρτας του «Ρόδος» που έγδερνε την προβλήτα
μπροστά από το Παλιό Τελωνείο. Φορτωμένη με ομπρέλες και ουίσκυμια ξανθούλαμαθήτρια από τα 'Ανω Λιόσια
κουβέντιαζε μελαγχολικά: «Πάει τελείωσε κι αυτό». Στη ρεσεψιόν του πλοίου, μαθητές ενός Λυκείου της
Θεσσαλονίκηςδιεκδικουσανμε θόρυβο, από τον ύπαρχο του καραβιού, ένα γκράφιτι-πανώ οικόσημο του σχολείου
τους που χάθηκε ξαφνικά από την κουπαστή. Η απροσδιόριστη μελαγχολία της επιστροφής, σιγά σιγά κυριαρχούσε
στους 1.000 περίπου μαθητές και μαθήτριες, που σιγά σιγά, άδειαζαν το καράβι, υποβαστάζοντας όσους δεν είχαν
καταφέρει να ξεμπερδέψουν με τους λογαριασμούς αλκοόλ, μιας τελευταίας νύχτας χωρίς ξημέρωμα. Τέλος τον
κύκλου. Μόνο για τους μαθητές του Λυκείου της Ηράκλειας Σερρών ο κύκλος έσπασε ξαφνικά, καθώς η
πραγματικότητα ενός πτώματος στα βρώμικα νερά της πισίνας του ξενοδοχείου, που καμιά Πατρίτσια Χάισμιθ δεν
θα ασχοληθεί μαζί του, ξεθώριασε το όνειρο.
^MBwaWfli wom- w■■ at

Ε

ΠΤΑΚ ΟΣΙΕΣ χιλιάδες δρχ. α π α ι
τούσαν για τη μεταφορά του νεκρού
Γιώργου Καρπάτση (εκτός από τη
διασκέδαση και ο θάνατος είναι
μπίζνες) από τις αμμουδιές του νη
σιού στη λασπωμένη γενέθλια γη των
ρών. Για να δώσει τελικά τη λύση το
υπουργείο Π αιδείας, αποφασίζοντας η με
ταφορά της σωρού να γίνει δημόσια δαπάνη.
Ό π ω ς όλες οι κοινωνίες πανικού, έτσι και
η νεοελληνική έχει σαν χαρακτηριστικά της
την άγνοια και την αδιαφ ορία, μέχρι στη
στιγμή που η παντοδυναμία του τυχαίου την
οδηγεί εκ του ασφαλούς στην υστερία. Έ τσ ι,
πάνω από τη σορό του άτυχου μαθητή, η
ΟΛΜ Ε ανέσυρε τις παλιές παραδοσιακές
αξίες των οικογενειακών εκδρομών και συν
δικαλιστικά) δικαίω υπενθύμισε τις υπερβο
λικές ευθύνες των καθηγητών. Αλλά το
σπρίντ της ζωής, της διαφήμισης και του
life-style έχει αδρανοποιήσει τους τυπικούς
μορφωτικούς σχεδιασμούς τα καραβάνια
των μαθητών δεν συρρέουν π ια στη Ρόδο για
τη Λ ίνδο, την Κάμιρο, τον Π ύργο των Ιππο
τών αλλά για την «Loft», τη «La Scala», την
«Copacabana» και τις «Χάντρες». Φρονίμως
ποιούσα και η Αρχαιολογική Υπηρεσία (;)
φέτος φρόντισε ώστε οι αρχαιολογικοί χώ
ροι του νησιού, να παραμείνουν κλειστοί τις
περισσότερες μέρες των σχολικών εκδρομάτν.
Ταπεινό γόνυ έκλινε μπροστά στη σορό
και το Υ Π ΕΠ Θ , εκφράζοντας την οδύνη και
τους προβληματισμούς του για το θεσμό των
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πενθήμερων εκδρομών. Αλλά αν χρειάστηκε
να ξεσπάσει η μεγαλύτερη μεταπολιτευτική
μαθητική εξέγερση, να πυρπολυθεί η Α θήνα
και να έχουμε δύο νεκρούς για να αποσυρθεί
το «νομοσχέδιο» Κοντογιαννόπουλου, το
Σερ
οποίο υπερασπίστηκε με πά θος διακυβεύοντας και το πολιτικό του μέλλον, δεν χρειά
στηκε παρά μια μόνη επίσκεψη «επιφανών»
τουριστικών πρακτόρων που, φαντάζομαι,
θα υπενθύμισαν τη «παιδαγωγική» αξία της
οικονομίας των εκδρομών, για να αποσυρθεί
το άρθρο που ρύθμιζε τα των πενθημέρων.
Αναλυτικότερα, στο νομοσχέδιο προβλεπόταν, η μεταφορά των πενθήμερων εκδρομών
μέσα στις διακοπές των Χριστουγέννων ή
του Πάσχα. Εύσχημος τρόπος κατάργησής
τους, αλλά τελικά η «πιάτσα» επέβαλε τους
νόμους της αγοράς.
Γιατί τελικά ο μαγικός θαυμαστός κόσμος
των πενθημέρων είναι εδώ δίπλα μας σε όλη
τη διάρκεια του παρατεταμένου σχολικού
έτους. Μεγάλη και η «παιδαγωγική» τους
αξία γιατί αποκαθιστά τη χαμένη α ξία χρή
σης του σχολείου. Το τελευταίο, θεσμός που
αναπτύχθηκε μαζικά με το Διαφωτισμό και
τα πρώ τα χρόνια της βιομηχανικής επανά
στασης και αποκατέστησε γνωστικά τα
«υποκείμενα» του νέου βιομηχανικού κοι
νωνικού μοντέλου, που σύντομα θα κυριαρ
χούσε σε όλο τον κόσμο, φ αίνεται να κλείνει
μαζί του τον κύκλο του. Έ ρ ευ να της UNES
CO διαπιστώ νει ότι μόλις το 20% των συνολικά>ν πληροφοριών του παιδιού προέρχο
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ντα ι από το σχολείο, κι α π ’ αυτές χρησιμι
πο ιεί μόλις το 2%.

Το σχολείο και
ο «θαυμαστός κόσμος της μίξας ι
Ο θεσμός της πενθήμερης «αποκαθιστά» ττ
υστέρηση του σχολείου σε σχέση με την κο
νω νία κ α ι επιτέλους δικαιώνει τους εκπα
δευτικούς σχεδιασμούς του «L.R. DE L
CHA TO LA IS» (1763). «Το καλό της κοινά
νιας α π α ιτεί οι γνώσεις τον λαού να μη
επεκτείνοντα ι πέρα από τις ασχολίες τον>
Με αυτές το σχολείο έρχεται σε επαφή με τ
«θαυμαστό κόσμος της μίζας» και, οποί
ομοιότης, οι διαχειριστές και οι εισπράκτο
ρες της προμήθειας είναι εκλεγμένοι. Το δτ
μοκρατικό κοινοβουλευτικό άλλοθι της ôic
φ θοράς επιτέλους διδάσκεται στα σχολείί
δια ζώσης βασικό μέλημα των εκλεγμένα
του δεκαπενταμελούς συμβουλίου ή των πι
νταμελών είναι η διοργάνωση των εκδρομιΐ
γενικά κ α ι της πενθήμερης (εδώ τα λεφτί
ειδικά.
Επιτέλους η κοινωνία διά των τουριστ
κών πρακτόρω ν εισβάλλει στα σχολεία, |
κιτς φ υλλάδια που υπόσχονται «δωμάτια |
θέα» και « Ά ρ ω μ α Γυναίκας» ή «Λάμψης
Ο ι παροχές σε είδος και σε χρήμα κυμαίν«
ντα ι, αλλά εξαρτώνται από τη διαπραγμι
τευτική ικανότητα των εκλεγμένων διαχειρ
στών των 4-5 εκατομμυρίων. Τόσο είναι ι
κόστος μιας πενθήμερης ενός μέσου λύκεια
Εκτός από τη δωρεάν συμμετοχή τους (κάτι
χυρωμένη εθιμικά) και την εξασφάλιση πι

Ευτελών δίκλινων και καμπινώ ν για τους
διους και τη φίλη ή τους φ ίλους τους, ενώ
ιην ίδια στιγμή οι υπόλοιποι μαθητές στοι
βάζονται σε τετράκλινα ή πεντάκλινα, αρχί;ει από 4 «δωρεάν» συμμετοχές που πουλάνε
3ΐ ίδιοι στους συμμαθητές τους μέχρι ένα εφ ’
ΐπαξποσό 100-200 χιλιάδων δρχ. ή κ αι κατά
<εφαλή ποσοστό. Η μίζα που πρόσφερε φέιος το «Μ... ΤΟΥΡΣ» στους αντιπρόσω πους
ιχολείων για να «κλείσει» η δουλειά ήταν
5.000 δρχ. κατά κεφαλήν συμμετοχής. Μ ετά
;α συνεχή πήγαινε - έλα και τις διαπραγμ α:εΰσεις που συνήθως επικυρώ νονται με μια
χαοτική ψηφοφορία σ’ ένα σχολικό δ ιά 
λειμμα, ακολουθεί η υπογραφή των συμβο
λαίων. Η παρέμβαση κάποιω ν καθηγητών
πη διαμόρφωσή τους, με στόχο την εξασφά
λιση των μαθητών, μάλλον προκαλεί θυμη5ία στους πράκτορες. Ε ίναι έτοιμοι να υπο^ράψουν και να υποσχεθούν τα πάντα. Ίσ ω ς
(ΐατί ξέρουν καλύτερα από κάθε άλλον τα
ίθη και έθιμα και τις συμπεριφορές. Π οιος
ία τρέξει να κάνει αγωγές και να εμπλακεί σ’
να δικαστικό μαραθώνιο. Ο «αντίδικος», η
ιαθητική κοινότητα, λίγες μέρες μετά το τέΙοςτης εκδρομής θα διαλυθεί και θα σκορπίm στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Π ριν
ιέσσερα χρόνια σ’ ένα Λύκειο της Δυτ. Α ττι<ής, η υπεύθυνη μαθήτρια καταχράστηκε,
<δηλ. έφαγε», 250.000 δρχ. σε εκδρομή που
διοργάνωνε πρακτορείο στο οποίο υπεύθυ
νηήταν η αδερφή της. Ο ι απειλές για ξύλο,
αετά την επιστροφή, γρήγορα ξεχάστηκαν
ιέσα στη γενική ευφορία της επιστροφής.
Μάλιστα στο σχολείο έσπευσε ο αρραβω νια
στικός της με καινούργια μοτοσυκλέτα (πολ
λοί μίλησαν για το προϊόν του εγκλήματος)
απειλώντας για τη συκοφάντηση της «αθώας
κορασίδος» !!
0 ρόλος του σχολείου ως θερμοκήπιου
Κοσκωτάδων δυστυχώς δεν έχει επαρκώς
μελετηθεί. Αν το Υ Π ΕΠ Θ διέθετε μια νομι
κή υπηρεσία που θα διεκδικούσε τις π ο ινι
κές ρήτρες από τις αθετήσεις των συμβο
λαίων ή και την αισχροκέρδεια εις βάρος των
μαθητών, θα έφτιαχνε ένα σχολείο το χρόνο.
Η οριστικοποίηση του τόπου και του χρό
νου δίνει το υλικό για την ετήσια αναπόλη
ση, μάλιστα πολλοί μαθητές συνηθίζουν να
μετρούν αντίστροφα το χρονο, όπω ς οι φ α 
ντάροι, μόνο που τα δάντεια της τσατσάρας
αντικαθιστούν κάθετες γραμμές στο θρανίο
ή τους ταλαιπωρημένους τοίχους των σχο
λείων.
Ταυτόχρονα αρχίζει ένας δεύτερος εθιμι
κός κύκλος συναλλαγών με πρόσχημα την
ενίσχυση του ταμείου της εκδρομής. Ε ίνα ι οι
μέρες των εκδηλώσεων της Γ Λυκείου που
είναι ορατές και στην παρά- και περισχολική κοινωνία με τις πολυάριθμες μικρές
αυτοσχέδιες αφίσσες όπου το Π , το Γ2 ή το
Γ3 σας καλούν με τη γραφική σημειολογία
της υπερβολής: «φανταστική» «το γεγονός
της χρονιάς», «μην λείψει κανείς» από την
(/ DISCO τάδε το BAR έτσι ή το σκυλάδικο
όπα. Η πυκνότητα των εκδηλώσεων, δεν επι

τρέπει την ουσιαστική συμμετοχή του υπό
λοιπου σχολείου σε όλες, αλλά οι αφίσες
μεταφέρουν το μήνυμα από κολώνα σε κολώνα και οι «ενδιαφερόμενοι» εξωσχολικοί
σπεύδουν. Ρομαντικά, τρυφερά και επικίν
δυνα. Μ ανιχαϊστικές απλουστεύσεις εδώ
δεν χωρούν. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ο πλατω
νικός έρωτας συνυπάρχει στα ίδια μέρη με
την πρέζα.
Την ίδια εποχή ο κατανεμητικός ρόλος του
σχολείου θριαμβεύει, ο Μ έγας Εξισωτής δι
καιώνει τον Torsten Husen αλλά εκτός από
Μ έγας Μηχανισμός Διαλογής γίνεται και
Μ έγας Εκπαιδευτής. Έ ν α σοβαρό ποσοστό
μαθητών, συνήθως οι εκλεγμένοι των συμ
βουλίων που επίσης συνήθως δεν ενδιαφέρονται για τις δέσμες, σπανίως βρίσκονται
στις τάξεις καθώς πηγαινοέρχονται σε πρα 
κτορεία BA R και DISCO για να «κλείσουν»
ή διακινούν τις προσκλήσεις που συνήθως
τις σπονσάρει το φροντιστήριο της γειτο
νιάς. Τα κέρδη της βραδιάς, αφορολόγητα,
διακινούνται πολλές φορές σύμφωνα με τους
άγραφους νόμους της παραοικονομίας της
εκπαίδευσης. Τελικός ετήσιος απολογισμός
μετά από ένα μπαράζ εκδηλώσεων δεν είναι
πα ρά δύο - τρία χιλιάρικα όφελος για κάθε
μαθητή.

Η μεγάλη οτιγμή
Επιτέλους φθάνει η μεγάλη στιγμή. Η πρώτη
ουσιαστική αυτονόμηση των εφήβων από
την οικογένεια-κύτταρο, που η ενήλικη ιδεο
λογία μας αδυνατεί να κατανοήσει παρά μό
νον σαν ξεθωριασμένη μνήμη, απελευθέρω
σης εγκώμιον, θριαμβεύει. Μόνο που πια το
τελετουργικό δεν το καθορίζουν οι «γέρο
ντες της φυλής», αλλά η αγορά. Α πό τη
δεκαετία του ’60 έχει αρχίσει το ξήλωμα της
αρχής του ελέγχου των επιθυμιών. Στα ερεί
π ια της κοινωνίας της ανάγκης και της αυ
στηρότητας προβάλλει η κοινωνία της κατα
νάλωσης.
Η μέρα της αναχώρησης είναι ιστορική.
Ό λ ο ι ξαγρυπνούν. Φέτος σ ’ ένα σχολείο η
αναχώρηση συνοδεύτηκε από ρίψη καπνο
γόνων και φωτοβολίδων. Βέβαια όλα τα
σχολεία δεν είναι τυχερά. Μερικές φορές τα
πούλμαν δεν έρχονται ποτέ, στο καράβι δεν
υπάρχουν θέσεις. Πέρυσι σχολείο, αντί για
τη Ρόδο, που ήταν ο τελικός προορισμός,
βρέθηκε στην Κέρκυρα. Τ α φαινόμενα επα
ναλαμβάνονται έτσι που στο τέλος δεν συγκινούν κανέναν. Ο ι αεριτζήδες θριαμβεύ
ουν. Εκτός αυτού, τους «δολοφόνους» ονεί
ρων ποτέ καμιά κοινωνία δεν τους δίκασε.
Ό π ο ιο ς δεν είδε αυτήν την ιερή τρέλα στα
μάτια των παιδιώ ν να γίνεται απογοήτευση
δεν μπορεί να καταλάβει’ αλλά οι έμποροι
της εφηβικής τρέλας είναι εδώ και περιμέ
νουν. Σε επίσημη συνάντηση φέτος στη Ρόδο
μεταξύ πρακτορείων και κέντρων διασκέδα
σης καθορίστηκε η κατά κεφαλή μίζα σε
1.000 δρχ. Τ α πρακτορεία ελέγχουν τα π ά 
ντα. Σχολείο που προσπάθησε να υπερβεί το
κύκλωμα πληροφορήθηκε, λίγο πριν τη με

τάβασή του στο κέντρο «Χάντρες», ότι η
κράτησή τους δεν είχε «κατά λάθος» σημειω
θεί και φυσικά θα παρέμενε στο ξενοδοχείο,
αν ο εκπρόσωπος του πρακτορείου τους τε
λικά δεν μεσολαβούσε διαγράφοντας από τις
κρατήσεις ένα άλλο σχολείο. Η αισχροκέρ
δεια που γίνεται σε βάρος των μαθητών είναι
πρωτοφανής. Τ α ποτά είναι συνήθως «μπό
μπες». Στην DISCO HI-W AY μάλιστα, ό,τι
και να παραγγείλεις το ίδιο πίνεις. Α ν μια
από τις κύριες αιτίες για τους θανάτους των
ηρωϊνομανών είναι η νοθευμένη δόση, οι
«μπόμπες» είναι μια από τις αιτίες για το
πλήθος των μεθυσμένων μαθητών που πολ
λές φορές καταλήγουν στα νοσοκομεία που
δουλεύουν με ρυθμούς αντιμετώπισης θεο
μηνιών. Η φροντίδα των καθηγητών και της
παρέας συνήθως αποκαθιστούν την τάξη, οι
γονείς τελικά ποτέ δεν θα μάθουν σε τι τρα
γική κατάσταση βρέθηκαν για μερικές ώρες
τα πα ιδ ιά τους. Α ντί για τις μάλλον ηλίθιες
ανακρίσεις που θα ξεκινήσουν με αφορμή το
θάνατο του μαθητή -«γιατί οι καθηγητές δεν
φύλαξαν έξω από τις πόρτες των
δωματίων»,- μήπως είναι προτιμότερο να
διαλευκανθεί «τι ήπιε εκείνο το βράδυ» το
«επαρχιωτάκι» και τι σημαίνει στην «αργκό»
των «τουρ οπερέιτορς» «κοιμισμένο σχο
λείο»;
Αλλά καλά κρατεί και ο πόλεμος των
πούλμαν. Ό τ α ν πέρυσι τα αθηναϊκά πούλ
μαν υπερέβησαν τα σύμφωνη μένα και διεκδίκησαν την χωρίς περιορισμό κάθοδό τους
στο σμαραγδένιο νησί, απλώς βρέθηκαν με
σπασμένα τζάμια το επόμενο πρωί.
Το σκηνικό εμπλουτίζεται από ογκώδεις
«σεκιουρίστες» που περιπολούν στα ξενοδο
χεία και στα καράβια, ενώ στην είσοδο γνω
στού κέντρου παλιός μίστερ Ελλάς, ασφά
λεια του μαγαζιού, πουλούσε και μοίραζε
αφίσσες και αυτόγραφα.

Ο θάνατος της πεταλούδας
Να καταργηθούν λοιπόν οι πενθήμερες;
Ερώτημα εκ των ων ουκ άνευ! Ο ι μαθητές θα
υπερασπιστούν με νύχια και με δόντια αυτό
το πενθήμερο πανηγύρι των αισθήσεων, των
χρωμάτων και των ψευδαισθήσεων. Η Ρόδος
με τους 20.000 μαθητές σε ημερήσια βάση και
η Κέρκυρα με τους 10.000 είναι τα μικρά Ρίο
της άνοιξης και των μαθητών. Και πώ ς οι
εκδρομές να αποκεντρωθούν και να γίνουν
πράξεις ανίχνευσης του προγονικού κλέους
η δράματος, διαδικασία αυτογνωσίας, όταν
σήμερα ο πολιτισμός υμνεί το μαζικό, το
χυδαίο, το κιτς; Και πώ ς ο θάνατος του
σερραίου εφήβου να γίνει αφορμή κατανόη
σης, όταν ο γεροντικός ιδεολογικός μας φ α
σισμός εισπράττει τη νεανική υπέρβασή και
ουτοπία σαν κρίσιμη μάζα οικονομικών σχεδιασμών. Ό τ α ν ο κυκλικός θάνατος της πε
ταλούδας γύρω από τη φωτιά οδηγεί στο
ανάθεμα του πετάγματος, μόνο οι φτηνοί
μπακάλικοι λογαριασμοί στις στάχτες των
συναλλαγών απομένουν.

ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ TOY
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ
Ο ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Αφησε το σπαθάκι
του, αφιππέυσε κι
έφυγε ξαφνικά για
το Λονδίνο. Ο
νεοφιλελεύθερος
εκ Πειραιώς
βάλτωσε στα
λιμνάζοντα ύδατα
της ...real'politik του
Μητσοτάκη! Ας
πρόσεχε...

2ί)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕΙΡΑ ΑΓΑΠΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΗΜΗΤΡΗ MIX. ΚΑΛΕΝΤΗ

I

Ο ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑΣ
-Ο ικ ο λ ο γ ικ ό π α ρ α μ ύ θ ι-

Δημητρη Καλεντη

Ο ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑΣ

εικόνες Λεμονιά Αμαραντιοου

»Εγώ, που λες, ο μαυροπίνακας, έχω την ιστορία μου. Ξέρεις πού ζούσα κάποτε; Στο ομορφότερο βουνό, στην
m ψηλή κι απρόσιτη κορφή του. Να, εκεί, στον μυθικό ' Ολυμπο, που ήταν κατοικία των όώόεκα θεών και
ορμητήριο ηρώων!
»Ήμουνα έλατο είκοσι μέτρα ψηλό»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΕΝΤΗ

◄LSI
~

Μ αυρομιχάλη 5
Τηλ. 3601551 - FAX 3623553
10679 ΑΘΗΝΑ

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΒΟΣΝΙ Α

«ΕΙΣΤΕ ΟΙ ΝΙΚΗΤ

Εκείνη τη]
της Χρύσας Ταβουλάρη
ΠΑΛΕ
ιοχάρινα - παράδεισος λεγόταν η τοποθεσία που επέλεξε ο
Κ άρατζιτς για να συνεδριάσει η βουλή των Σέρβων της
Βοσνίας και ήταν πράγματι παράδεισος πριν η γερμανική
«λογική» και η ενδοτικότητα των υπολοίπων Ευρω παίω ν να
την μετατρέπουν σε κόλαση.

Γ

Η πόλη Πάλε, μία αμιγώς σέρβική πόλη, επίσης δεν επελέγει
τυχαία. Κι αυτή, σύμφωνα με το σχέδιο Β ά νς-Ό ο υεν (αυτό το
εγγλέζικο παραδοξολόγημα), πρέπει να περάσει στους
μουσουλμάνους.

Ο ι Σέρβοι, και ειδικά οι ορεσίβιοι Σέρβοι της Βοσνίας,
θρησκόληπτοι και σκληροτράχηλοι, επέζησαν σε πείσμα Ρωμαίων,
Οθωμανών, Κομμουνιστών και καπιταλιστώ ν... Τώρα δηλώνουν ότι
προτιμούν τον πόλεμο, τον γρήγορο θάνατο από τον αργό θάνατο,
τον εκφυλισμό και την αδιαφ ορία της ιστορίας.
Ή ρω ες ή Δονκιχώτες; Κ αι τους μεν και τους δε η νέα τάξη
πραγμάτων δεν τους χωρά.
«Η λογική μο υ λέει ότι πρέπει να ψηφίσουμε το σχέδιο, η καρδιά
μο υ όμως λέει όχι», δήλωνε ο σέρβος πα πά ς εκεί πάνω στη
Γιοχάρινα, κι ήταν σαν να μιλούσε ολόκληρη η Σερβία.
Δεκαεπτά ώρες διήρκεσε η συνεδρίαση και αν όλοι εμείς δεν
είχαμε πάει εκεί με τη βεβαιότητα που δίνει η «κοινή» λογική, θα
είχαμε από νωρίς καταλάβει ότι η απόφαση θα ήταν όχι.
Ο ι αντιπρόσωποι ανέβαιναν ένας-ένας στο βήμα και
απαριθμούσαν θανάτους, βιασμούς και λεηλασίες. Ή ξερε πού να
χτυπήσει ο στρατηγός Μ λά νιτς όταν στην κρισιμότερη στιγμή
σήκωσε χάρτες με περιοχές που χάθηκαν ή θα χαθούν, με μοναστήρια
και εκκλησίες που θα γίνουν τζα μ ιά ...
Α πό την άλλη πλευρά, ο Κ . Μ η τσ ο τά κ η ς, ο Μ ιλό σ εβ ιτς, ο Τ σ ό σ ιτς,
ο Μ ο υ λ ά τ ο β ιτ ς ... η φωνή της λογικής. Η λογική σε μια παράλογη
απόφαση για αναγνώριση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, η λογική σ’
έναν παράλογο πόλεμο, η λογική σ’ ένα παράλογο σχέδιο
ειρήνευσης, η λογική απέναντι σε στρατηγούς που μεθούν πλέον με
τη θέα του πολέμου.
«Δεχθείτε το σχέδιο, μη ν αυτοκτονήσετε τώρα. Σ τα χέρια σας είναι
η τύχη ολόκληρου του σέρβικου έθνους», εκλιπαρούσε κυριολεκτικά
ο Κ. Μητσοτάκης. «Είστε οι νικητές, αυτοκτονείτε», φώναζε ο
Μιλόσεβιτς.
Ο «χάρτης βιαιοτήτων» όμως του στρατηγού Μ λάνιτς έκανε, όπω ς
και σε κάθε εμφύλιο, καλύτερα τη δουλειά του ...
Γύρω στις τρεις τα ξημερώματα ο Μιλόσεβιτς, φανερά οργισμένος,
πλησιάζει τον Κ. Μητσοτάκη. «Χάσαμε», του λέει. Την ίδια στιγμή οι
στρατηγοί «συνεδρίαζαν» στο υπόγειο. Ο ι συσχετισμοί ήταν πλέον
εμφανείς.
Λίγο μετά η ψηφοφορία και το αποτέλεσμα, η απόρριψη.
Δώδεκα αντιπρόσωποι απείχαν. Δεν εμφανίστηκαν καθόλου στο
Πάλε. Α διαφορία για μιά τέτοια συνεδρίαση ; Ασφαλώς όχι. Το
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παρασκήνιο της διαδρομής μέχρι την έναρξη των εργασιών τι
Κ οινοβουλίου, την Τετάρτη 5 Μ αΐου, δεν θα το μάθουμε ίσοι
Μ οιραία πρόσω πα ο στρατηγός Μ ιλάν Μλάνιτς και ο Ράνι
Κ άρατζιτς. «Ο Θ εός ας σας βοηθήσει τώρα», ήταν τα τελευτι
λόγια του Κ. Μ ητσοτάκη λίγο πριν πάρει το δρόμο της επιση
για το Β ελιγράδι στις 5 το πρω ί, μετά από 17 ώρες συνεδρίασ
δύο περίπου μηνών διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις και ε\
διπλω ματικό παρασκήνιο.
«Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο σ ’ α υτή τη χώρα», δήλίονεοΤσι
Ό μ ω ς, λίγες ώρες αργότερα, ο Σ. Μιλόσεβιτς εμφανίζεται
αποφασισμένος να μην αφήσει τίποτα ούτε στα χέρια του θεο
στα χέρια της τύχης. Ενώ ο Κ. Μητσοτάκης αναπαυόταν για 1
στην προεδρική κατοικία, ο σέρβος ηγέτης του ανακοίνωσε τ
απόφαση να κηρύξει εμπάργκο στους Σέρβους της Βοσνίας. H i
δραματική απόφαση που μοιάζει να δια σ π ά -για πρώτη φορ
σέρβικο έθνος.

ΥΤΟΚΤΟΝΕΠΈ!»

φίσιμη νύχτα...

Λίγο πριν αρχίσει η συνεδρίαση του
Κοινοβουλίου των Σέρβων της Βοσνίας,
Κάρατζιτς και Μητσοτάκης επιθεωρούν
τιμητικό άγημα. Μετά το νυχτερινό μαραθώνιο,
οι μεν Σέρβοι της Βοσνίας αισθάνονταν ήρωες
και δον Κιχώτες μαζί, ο δε Μιλόσεβιτς (πάνω)
αναγκάσθηκε να κόψει τον ομφάλιο λώρο του
οράματος της Μεγάλης Σερβίας. Όσο για τον
Αλία Ιζετμπέκοβιτς (κάτω), δεν μπορεί παρά να
περιμένει...

y W ε την κίνηση αυτή ο Σ . Μ ιλόσεβιτς περιορίζει θεαματικά
: m τα ερείσματα και τα επιχειρήματα όσων επιθυμούν και
I πιέζουν για επέμβαση. Τους αφήνει σχεδόν εκτεθειμένους
I στην διεθνή κοινή γνώμη δίνει μια ακόμα ευκαιρία στην
J L Ευρώπη να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και
ςκερδίζει χρόνο.
, ραπιαία κινείται και προς το εσωτερικό. Α πειλεί με απέλαση
ίόσνιουςηγέτες που ζουν στο Βελιγράδι κατηγορώντας τους
' ιλοπερνούν ενώ ο λαός πεινά». Διάσπαση και του εσωτερικοί
ου των Σέρβων της Βοσνίας. Το Βελιγράδι φαίνεται
ισισμένο να προστατεύει τα κεκτημένα. Το Δημοψήφισμα της
' ίου ίσως ν’ αποτελέσει τη λύση (μ 5όλες τις δυσκολίες και τους
'7ουςπου κρύβει).
,.:Βελιγράδι σήμερα ζουν 1,5 εκατομμύριο Σέρβοι της Βοσνίας
·, ίοι θα πάνε να ψηφίσουν και λογικά θα ψηφίσουν να ι στο

■ιΒανς-Οουεν.
■ μεταξύ ο στρατηγός Μ οριγιόν πέτυχε την υπογραφή

εκεχιρείας ενώ ως ιδιαίτερα θετικό σημειώθηκε το γεγονός ότι οι
βοσνιακές σερβικές στρατιωτικές δυνάμεις συμφώνησαν και
επέτρεψαν στις δυνάμεις του Ο Η Ε να προχωρήσουν στις πόλεις
Ζέπα και Γκοράντζε, δύο από τις έξι (6) εγγυημένες από τον Ο Η Ε
πόλεις.
Ή δη από το Πάλε ο Μιλόσεβιτς έχει προειδοποιήσει: «Η Σ ερβία
δεν μ π ο ρ εί πλέον να σηκώσει έναν πόλεμο». Έ χ ε ι παράλληλα δώσει
εγγυήσεις και έχει δεσμευτεί για παροχή άμεσης βοήθειας προς τους
Σέρβους της Σερβίας σε ένα μεγάλο φάσμα τομέων (ανοικοδόμηση,
εκβιομηχάνιση...)
Εκεί στο Πάλε άλλωστε ήταν και ο στρατιώτης που βγήκε
κλαίγοντας από την αίθουσα συνεδρίασης του κοινοβουλίου για να
πιστοποιήσει ότι εκτός από τους ήρωες, τους φανατικούς, τους
παράλογους υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να ζήσουν, σε πείσμα
τοπικών και διεθνών συμφερόντων.
Ή τα ν και οι φρεσκοσκαμμένοι τάφοι που αντίκρισε η ελληνική
αποστολή μόλις μπήκε στο έδαφος της Βοσνίας.
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ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ

Ευθύνες και ελπίδες για την κρίση στη Βοσνία
του Χρήστου Ροζάκη

Η μακρά συμμαχική δυστοκία για ανάληψη συγκεκριμένης δράσης στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη δεν είναι μόνον
αποτέλεσμα στρατιωτικών ενδοιασμών ούτε αποτέλεσμα μιας συνολικής αδιαθεσίας της Δύσης να παρέμβει
ενεργητικά στα Βαλκάνια για να δοθεί τέλος στην αιματοχυσία και τη βία. Είναι, κατά τη γνώμη μου, κυρίως μια
στάση σύμφυτη με τις ιδιαιτερότητες αυτής της κρίσης, που δεν φαίνεται να λύνεται σύνολα με ένα σπαθί που κόβι
γόρδιο δεσμό

βοσνιακή κρίση είναι απόρροια μιας συλλογικής απε
ρισκεψίας. Α πό τη μια μεριά, της σέρβικης απερισκε
ψίας: σε στιγμή που ολόκληρη η Ανατολική Ευρώπη
διαλυόταν-αναφ έρομαι, τώρα, στις αρχές της δεκαε
τίας του ’90-, και σε μια χώρα με εξαιρετικά εύθραυ
στη συνοχή, όπω ς η μετατιτοϊκή Γιουγκοσλαβία, η σέρβική
ηγεσία, υπό τον κ. Μιλόσεβιτς, βρήκε την ώρα να προχωρήσει
σε μέτρα που θα προωθούσαν τη σέρβική πρω τοκαθεδρία στις
δομές του κράτους και στον έλεγχο των εδαφών.

Η

Συλλογική απερισκεψία
Αυτή η διατάραξη των ισορροπιών, που με μεγάλο κόπο είχαν
διατηρηθεί μετά το θάνατο του Τίτο, βρίσκεται στη βάση της
δυναμικής διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας, και, φυσικά, ολόκλη
ρης της βαλκανικής κακοδαιμονίας, που ακολούθησε. Η βιαιό
τητα, παράλληλα, των σερβικών μεθοδεύσεων, όταν π ια η
Γιουγκοσλαβία είχε πάρει το δρόμο της διάλυσης, για τη δη
μιουργία της «Μεγάλης Σερβίας», δεν διευκόλυνε την αναζήτη
ση έλλογων λύσεων. Η πολιτική της «εθνικής καθαρότητας»,
έτσι όπως εφαρμόστηκε με τις ομαδικές σφαγές, τους βιασμούς,
τις μετακινήσεις των πληθυσμών, απομάκρυνε κάθε ελπίδα
συνδιαλλαγής των αντιμαχόμενων πλευρών κι αναζήτησης ενός
νέου modus vivendi των «εθνικά» διάφορων σλαβικών πληθυ
σμών. Κι όταν, βέβαια, πριν από λίγες ημέρες, ο κ. Μ ιλόσεβιτς,
κάτω από την απειλή της δυτικής παρέμβασης, αποφάσισε να
σωφρονίσει τους Σέρβους της Βοσνίας, αυτή η στροφή του ήλθε
κάπως αργά: ο άνθρωπος που έσπειρε τους ανέμους, προσπά
θησε να συμμαζέψει τις θύελλες, που είχαν, στο μεταξύ, άφ ρο
να σωρευτεί με δυο χρόνια συμπαγούς, ανερμάτιστης πολιτι
κής.
Α πό την άλλη μεριά, η ευρωπαϊκή απερισκεψία: η Ε υρω πα ϊ
κή Κοινότητα, πρωταγωνιστής της κρίσης, δεν ευθύνεται, βέ
βαια, για τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Θ α προχωρούσα,
μάλιστα, και στην απαλλαγή της από ευθύνες για την πολιτική
των αναγνωρίσεών της με γνώμονα τις πολιτικές μονάδες που
αποτελούσαν τις δημοκρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας και
τη λογική της διατήρησης των συνόρων της. Γ ιατί αυτός ο
γνώμονας και αυτή η λογική έχουν συμβάλει, ώς τα τώρα
τουλάχιστον, στην απομάκρυνση του ενδεχομένου μιας συνολι
κής αναθεώρησης των εδαφών και των συνόρων στη Βαλκανι
κή. Με άλλα λόγια, η κοινοτική επιλογή να αναγνωρίσει ως νέα
κράτη μόνο τις Δημοκρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, με τα
δεδομένα εσωτερικά και εξωτερικά σύνορά τους, έχει απομακρύνει τον κίνδυνο δημιουργίας διεκδικήσεων από γειτονικά
κράτη και, κατά συνέπεια, τον κίνδυνο ευρύτερων εμπλοκών
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των άλλων Β αλκανίω ν στην κρίση.
Υ πάρχει, όμως, ένα στοιχείο ακαμψίας σε αυτή την πο!
της μη - μεταβολής τω ν συνόρων, μια μηχανιστική αντ
που δεν έχει βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης. Η Κοιν
δεν υπολόγισε ότι μια συνολική, ενιαία πολιτική για την ι
Γιουγκοσλαβία -σ τ α μέτρα της πολιτικής που ακολούθηι
τη Σλοβενία κ α ι την Κ ρ ο α τία - δεν θα μπορούσε εΰκο
εφαρμοστεί στο Νότο της, ιδιαίτερα στη Βοσνία - Ερζεγι
Τόσο για τί η Δ ημοκρατία αυτή είναι ένα μείγμα λαών δια
πισμένων στο έδαφός της, με σημαντική την παρουσίι
Σέρβων στο σύνολο του πληθυσμού, όσο και γιατί η Σ
θεωρεί το έδαφος αυτό ω ς ζω τικό γ ια την ολοκλήρωση τηςτης Μ εγάλης Σ ερβίας ή της σερβικής, μικρής Γιουγκοσλί:
Κ ατά συνέπεια, ή θα έπρεπε να είχε προγραμματιστεί με π·
χή μια πρόταση που να διατηρούσε τη Βοσνία ως ενιαίο xg
με δυνατότητες αυτονομίας των διαφορετικών λαών και ιποιητική εγγύηση διεθνούς χαρακτήρα για την ισονομίο
και τα δικαιώ ματα των μειονοτήτων (στις λίγες περιοχές η
εγκλωβίζονταν μειονότητες) ή θα έπρεπε να είχε γίνει δεκ'
προσωρινή ρύθμιση, που θα έφερνε αμέσως στο τραπέΕ
διαπραγματεύσεω ν, Σέρβους, Κροάτες και μουσουλμάνοι
την αναζήτηση συναίνεσης γ ια οριστική λύση. Και σε
περίπτω ση, η διεθνής παρουσία, κάτω από την αιγίδι
Ο Η Ε , με σοβαρές δυνάμεις προστασίας, θα έπρεπε ν<
αποτελέσει τμήμα του ευρύτερου σχεδιασμού της Κοινό
την εποχή που προχω ρούσε στις αναγνωρίσεις (Δεκέμ
1991). Η μακαριότητα της Κ οινότητας στη φάση εκείνη
απομόνωση της Σ ερβίας α π ό τη διαπραγμάτευση είχ(
αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη εξέλιξη της κρίσης.

Οι συγκυριακές προτάσεις
Η απουσία μιας εκλογικευμένης πρότασης για τη Βόσνιε
οδηγήσει, λοιπόν, στις μοιραίες εξελίξεις. Η Σερβία, ελετ
από οποιουσδήποτε ενδοιασμούς, πραγματοποιεί, με τη
θεία των Βόσνιων Σέρβω ν, το όραμα μιας εδαφικής ολοκλ
σης. Με βάση τη γεω πολιτική προοπτική της ένωσης των
βων της Β οσνίας με το νέο σερβικό κράτος (τη μικρή Γιοιτ
λαβία), α ποδίδετα ι σε έναν αγώ να απόκτησης των γειισ=
βοσνιακών εδαφώ ν. Ε δά φ η , τα οποία αφού καθαριστού*
την παρουσία του μουσουλμανικού πληθυσμού και αφού κ
κηθούν από πλειοψηφίες σερβικές, πραγματοποιήσιμες»
μετακινήσεις πληθυσμών, θα είνα ι έτοιμα να ενταχθού
μικρή Γιουγκοσλαβία. Ανάλογη είναι και η κροατική πο)
αντίληψη για τα βοσνιακά εδάφη που γειτνιάζουν με τ
κράτος της Κ ροατίας.

πρόταση Βανς - Ό ο υ ε ν θα μπορούσε να κριθεί ως ικανοτική αν είχε διατυπω θεί σε ένα στάδιο προηγούμενο των
:ρινών εξελίξεων. Α ν, λ.χ., είχε διαμορφω θεί παράλληλα
|ν κοινοτική πολιτική των αναγνωρίσεων. Ό τ α ν , δηλαδή,
τιπαλότητα των κοινοτήτων της Βοσνίας δεν είχε αποκορυεί, όταν οι Σέρβοι δεν είχαν εκτροχιαστεί και δεν είχαν
ικτησει το δυσανάλογο, για την αριθμητική τους παρουσία,
. του βοσνιακού εδάφους, κι όταν δεν είχαν μεταβληθεί
; >δραματικά οι συσχετισμοί των πληθυσμών. Α υτά, όμως,
:ρα είναι παρελθόν: ο σέρβικός θρίαμβος, α πό τη μια μεριά,
[οαίμα που έχει χυθεί καθιστά τη συμβίωση των διαφορετι; πληθυσμών εξαιρετικά προβληματική.
, :ι αυτό, πιστεύω, είναι το κέντρο του βοσνιακού ζητήματος.
... οσνία ζει σήμερα έναν άγριο εμφύλιο πόλεμο που καταφει τις ρίζες της συμβίωσης του πληθυσμού. Ό σ ο ι δεν
ιν εκπατρισθεί - κ ι αυτοί είναι, κατά τεκμήριο, οι
χότεροι- γίνονται μάρτυρες θηριω διώ ν, που δύσκολα θα
ιστούν. Κάθε εμφύλιος πόλεμος καθηλώνει τη συμβιωτική
ιμική. Στην περίπτωση, όμως, της Βοσνίας, υπάρχει η
τυπία ενός εμφυλίου ανάμεσα σε πληθυσμούς που θεωρούν
ανήκουν σε διαφορετικές ενότητες. Τ ο πλήγμα, λοιπόν,
: ι εντονότερο, καθώς οι πληθυσμοί αυτοί έχουν τη δυνατο
ί να στραφούν στους εθνικά ομοειδείς λαούς -μ ε την εξαίρε:ων μουσουλμάνων- κ α ι ν α αναζητήσουν σε αυτούς νέες
^οπτικές συμβίωσης. Α υτό το ενδεχόμενο καθιστά ακόμα
δυσχερή μια μοιρολατρική απόφαση τω ν λαών της Βοσνίας
ιποκύψουν στη μοίρα τους και να ζήσουν, όπω ς - όπω ς, με
' ηοιχείο που π ια είναι όχι μόνο ξένο, αλλά κ α ι εχθρικό γ ι’
ΐ ούς.
,αι, παράλληλα, το ενδεχόμενο μιας δυτικής στρατιωτικής
ιέμβασης (έστω και με μια απόφαση του Συμβουλίου Ασφαις) δεν πρόκειται να βοηθήσει μακροπρόθεσμα αυτή τη
βίωση. Μια παρέμβαση, που από τη φύση των πραγμάτων,
3ίξει κυρίως τους Σέρβους, εκτός α πό τον κίνδυνο γενίκευ. κομίζει και το αγγελτήριο θανάτου της Βοσνιακής Δημο
σ ία ς . Οι Βόσνιοι Σέρβοι, κ α ι οι Κ ροάτες ώς ένα ποσοστό,
^θεωρήσουν ότι οι μουσουλμάνοι είναι οι υ π α ίτιο ι αυτής της
; 3νούς «συνωμοτικής» κινητοποίησης. Κ αι καθώ ς το εθνικό
ς φιλότιμο θα τρωθεί από αυτή την ανορθόδοξη συμμαχία
ι ισχυρών του κόσμου με τον μουσουλμανικό πληθυσμό, οι
ευταίοι θα επωμισθούν και την ευθύνη της ανάμειξης στα
περικά της πρώην Γιουγκοσλαβίας, του ξένου και μισητού
άγοντα.
Οι ελπίδες για το μέλλον
α στρατιωτική επέμβαση, λοιπόν, δεν μπορεί να λύσει τη
ινιακή κρίση. Ό π ω ς είναι αμφίβολο ότι μπορεί να τη λύσει
σιικά και το σχέδιο Βανς - Ό ο υ ε ν . Σε τι, τότε, μπορούμε να
ιίζουμε;

Μ ια πρώτη ελπίδα είναι, βέβαια, η επικράτηση της λογικής
στη σέρβική ηγεσία της νέας Γιουγκοσλαβίας. Α ν ο κ. Μιλόσεβιτς εφαρμόσει σοβαρά τα μέτρα αποκλεισμού των ομοεθνών
του Βοσνίων (τη στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές
- 9 / 5 / 1993- δεν υπάρχουν, ακόμα, σοβαρές ενδείξεις εφαρμο
γής), τότε υπάρχει ενδεχόμενο σταδιακού περιορισμού των
εχθροπραξιών. Μ ια τέτοια ενέργεια θα μειώσει τη δημοτικότητά του στους Σέρβους εθνικιστές, αλλά ίσως αποτρέψει την
πολεμική κλιμάκωση και, σε τελευταία ανάλυση, την πτώση του
σε περίπτωση γενικευμένης σύρραξης.
Μ ια δεύτερη ελπίδα είναι η εφαρμογή στρατιωτικών μέτρων
περιορισμένων στις απόλυτα αναγκαίες διαστάσεις της προσ
τασίας του μουσουλμανικού πληθυσμού. Η απόφαση του Συμ
βουλίου Α σφαλείας για την οργάνωση ζωνών ασφαλείας γύρω
α πό τις περιοχές που πολιορκούν οι Σέρβοι θα μπορούσε να
καθησυχάσει τους εμπολέμους και να δημιουργήσει τις προϋ
ποθέσεις για μια ήρεμη διαπραγμάτευση του σχεδίου Βανς Ό ο υ ε ν . Η εφαρμογή της απόφασης προϋποθέτει, με τη σειρά
της, ή τη συναίνεση των εμπολέμων (ιδιαίτερα των Σέρβων) ή
την ικανοποιητική παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων του
Ο Η Ε που να την καθιστούν σεβαστή.
Σε κάθε περίπτωση, η ελπίδα είναι η ειρήνευση, θ α έλεγα,
ίσως, και μια σταδιακή εφαρμογή του σχεδίου Βανς - Ό ο υ εν,
εκεί που μπορεί εδαφικά να εφαρμοστεί. Ο συνδυασμός αυτός
παρέχει μια πρώτη εξασφάλιση για την αναστροφή των «τετελε
σμένων» και το βάθρο για πιθανές επιστροφές ποσοστού των
μουσουλμανικών πληθυσμών. Παραμένει, πάντως, μια κόλου
ρη ελπίδα, που δεν εγγυάται μακροημέρευση και βεβαιότητα
ειρήνης.
Η μόνη ελπίδα, με τέτοιες εγγυήσεις, είναι μια συνολική λύση
του γιουγκοσλαβικού ζητήματος. Εάν η ειρήνη επικρατήσει,
έστω προσωρινά, ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο συνύπαρξης των
πρώην γιουγκοσλαβικών πληθυσμών θα πρέπει να τεθεί επί
τάπητος. Έ ν α πρόγραμμα συνεργασίας, με θεσμικό χαρακτή
ρα, που να εξασφαλίζει, πρώ τα α π ’ όλα, τη βιωσιμότητα των
μικρών κρατών της πρώην Γιουγκοσλαβίας, που από μόνα τους
δεν θα αντέξουν την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα
της διεθνούς οικονομικής λειτουργίας. Έ ν α πρόγραμμα συνερ
γασίας που να παρέχει ευέλικτους τρόπους επικοινωνίας και
επαφής των ομοειδών εθνοτήτων, χωρίς να εξαναγκάζει σε
εκπατρισμό και μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών. Έ ν α πρό
γραμμα «περιφερειακής», κατά συνέπεια, οργάνωσης, που να
διατηρεί ό ,τι θετικό είχε το ομοσπονδιακό σύστημα της πρώην
Γιουγκοσλαβίας, χω ρίς να εμπεριέχει τις θεσμικές παγίδες που
οδήγησαν στη διάλυσή της.
Αυτή η ελπίδα για να πραγματωθεί πρέπει να συγκεντρώσει
την προσοχή και το ενδιαφέρον όλων μας: του Ο Η Ε , της
Ε υρω παϊκής Κοινότητας, των υπόλοιπων βαλκανικών κρατών.
Ιδιαίτερα η Ελλάδα θα πρέπει να συμβάλει, ως μέλος της
Ευρω παϊκής Κοινότητας, σε αυτή την κατεύθυνση. Έ ν α ς συν
δυασμός περιφερειακής οργάνωσης και σύνδεσης των νέων
κρατών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποτελεί πρόταγμα, που
μπορεί να δημιουργήσει βαθμιαία τις συνθήκες για μια πραγμα
τική προσέγγιση των βαλκανικών κρατών - ιδιαίτερα, βέβαια,
των κρατών της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Η προοπτική της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και οι τεράστιες δυνατότητες που
σήμερα προσφέρονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο Η Ε να
παρεμβαίνει ειρηνευτικά (με την παραδοσιακή περισσότερο
αντίληψη του peace - keeping, παρά του peace making), αποστέλλοντας σοβαρές στρατιωτικές δυνάμεις διατήρησης της
ειρήνης, αποτελούν δύο παράγοντες που θα μπορούσαν να
επηρεάσουν μακροπρόθεσμα τη «γιουγκοσλαβική» επαναπρο
σέγγιση.
Ό λ α αυτά, όμως, απαιτούν -κ α ι δεν κουράζομαι να το
επαναλαμβάνω- μια προσωρινή ειρήνευση που να επιτρέψει να
τεθούν σε λειτουργία οι αδρανείς, λόγω της σημερινής αντιπα
ράθεσης, μηχανισμοί της διεθνούς κοινότητας.
31

Η ΚΡΙ ΣΗ ΣΤΗ Β Ο Σ Ν Ι Α

) σχέδιο Βανς - Ό ο υ ε ν , με άλλα λόγια η κοινή συνισταμένη
Ο Η Ε και της Ε υρω παϊκής Κ οινότητας, αντιστρατεύεται
I την πολιτική. Η διεθνής κοινότητα εμφ ανίζεται, έτσι, να
ένει στην αναγκαιότητα επιβίωσης της Β οσνίας - Ε ρζεγοβίως ένα χωριστό, αυτόνομο κράτος, έστω με τη μορφή μιας
ιρής ομοσπονδίας. Η πρόταση για τη δημιουργία δέκα
;ονίων, στη βάση των εθνοτήτων (με κριτήριο τις πλειοψητων «εθνικών» πληθυσμών που κατοικούν παραδοσιακά
ίθε περιοχή), περιέχει μια φ ιλοσοφία τελείως διαφορετική
εκείνη της εθνικής ολοκλήρωσης. Α φού δεν αναγνω ρίζει
τη γεωγραφική γειτνίαση τω ν εθνοτήτων με τα εθνικά
ρα τους ούτε τη γειτνίαση στο εσωτερικό της Βοσνίας των
κά ομοειδών πληθυσμών μεταξύ τους. Αυτή η τελευταία
|ΐιση έχει, φυσικά, οδηγήσει στις γνωστές πιέσεις των Σέρπου με τη σειρά τους οδήγησαν στην αποδοχή, στο σχέδιο
; - Όουεν, των διαδρόμων επικοινω νίας των Σέρβων ανάΐ τους, με την εγγύηση των δυνάμεων του Ο Η Ε.

Έ χουν δει πολλά τα παιδικά μάτια στη Βοσνία. Μπορούν, άραγε, τώρα να αντικρίσουν την ελπίδα της ειρήνης που έρχεται;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «;»

Βοσνία: Με το όπλο παρά πόδας
του Κ. Βασιλείου
Δ εν είναι ακόμα γνωστή η κωδική επωνυμία της στρατιωτικής επιχείρησης
που προετοιμάζεται για τη Βοσνία, μολονότι η άμεση πραγματοποίησή της
φαίνεται προς το παρόν να απομακρύνεται κάπως. Αλλά οι προετοιμασίες για
την αποστολή των 60.000 - 75.000 ανδρών που υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν
σ’ αυτή τη φάση έχουν αρχίσει, ενώ παραμένουν ακόμα εκκρεμή τόσο τα
θέματα διοίκησης και ελέγχου των δυνάμεων αυτών όσο και ο ρόλος του ΟΗΕ.
Διότι ο γεν. γραμματέας κ. Γκάλι επιδιώκει τα ειρηνευτικά στρατεύματα να
τεθούν υπό τη σημαία του ΟΗΕ και να αναφέρονται σ’ αυτόν.
,·
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ι διαπραγματεύσεις συνεχίζον
και για το λόγο ότι η Ευρώπη ε
θυμεί την εμπλοκή χερσαίων α
ρικανικώ ν δυνάμεων και «κατα
ρισμό της στρατιωτικής εργασίι
κατά τρόπο που να σημαίνει στην
«ισότιμη» κατανομή ευθυνών και κινδύνι
Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι το ΝΑΓ
θα έχει τον πρώτο λόγο, ενώ η ΔΕΕ
περιοριστεί μάλλον στον ναυτικό αποκλ
σμό.

Ο

Τα σχέδια του ΝΑΤΟ
Τ α σχέδια του ΝΑ ΤΟ , σύμφωνα με δημοσ
γραφ ικές πληροφορίες, προβλέπουν, αν ι
σκληρές μάχες, τουλάχιστον κάποια εμπϊ
κή σε εχθροπραξίες και θα επιτρέπουν 1
ανταπόδοση πυρώ ν και την αντεπίθει

Ποιος είναι ο Λόρδος Ό ουεν
ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ δεν τον συμπαθούν καθόλου, αν δεν τον μισούν. Τον έχουν στολίσει (και
δευτερευόντω ς τον Βανς) με πολλά κοσμητικά επίθετα. Ο συμπρόεδρος στην ειρηνευτιροσπάθεια στη Βοσνία παρομοιάστηκε ακόμα και με τον Τσάμπερλαιν, και το σχέδιό του
ψήθηκε ω ς το νέο Μόναχο. Τους ενοχλεί το στυλ του, τον θεωρούν αποτυχημένο
:ανό πολιτικό. Ποιος είναι τελοσπάντων, αυτός ο μεσολαβητής της Ευρώπης που θα τους

ίΐ να κάνουν;

Το μόνο που έχετε
[περασμένο Φεβρουάριο, όταν η νέα κυβέρνηση Κλίντον άρχισε τις συζητήσεις και τις
πουλεύσεις για να καταστρώσει κάποια πολιτική για την πρώην Γιουγκοσλαθία, το σχέδιο
ς-Όουεν εθεωρείτο άχρηστο και άνευ αξίας. Οι Αμερικανοί ετοιμάζονταν να το εγκαταουν, χωρίς όμως να έχουν τίποτα το καλύτερο να βάλουν στη θέση του. Οι Βανς και
Ιεν δέχτηκαν πολλά πυρά και τη μήνι της πλειοψηφίας των Αμερικανών σχολιαστών και
ιρων δημοσιογράφων για το «Ολοκαύτωμα» στη Βοσνία και για το σχέδιό τους που
i ύρωνε, κατ’ αυτούς, τις σερβικές κατακτήσεις στο θέατρο του πολέμου
fit την «εθνική εκκαθάριση». (Διαφορετική, βέβαια, γνώμη έχουν οι Σέρβοι της Βοσνίας
Iθεωρούν το σχέδιο καταστροφικό γι' αυτούς.)
rav λοιπόν τον περασμένο Φεβρουάριο ο λόρδος Ό ουεν επισκέφτηκε την Αμερική για
τήσεις με τη νέα αμερικανική πολιτική ηγεσία, βρέθηκε στο στόχαστρο όλων. Αλλά δεν
Ιιαπ’αυτούς που κρατούν το στόμα τους κλειστό. Αντεπετέθη με ασυνήθη δριμύτητα από
IMME του πρόσφεραν βήμα για να εξηγήσει το σχέδιο. «Μπορείνα μην είναι το καλύτερο
έ>», τους είπε, «αλλά είναι το μόνο που έχετε». Ο Ό ουεν είχε εξοργιστεί διαπιστώνοντας,
Βιτις συζητήσεις του με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, Κρίστοφερ, ότι αυτός δεν είχε μπει καν στον
ρ να διαβάσει το 70σέλιδο σχέδιό του.

(

F ιγματι, πέρασαν μήνες αμερικανικής αδράνειας και ανέξοδης ηθικολογίας για να
:ιδητοποιηθεί ότι το σχέδιο προσέφερε κάποια διέξοδο και ελπίδα για την ειρήνη. Ο
τανός έχει σήμερα καταφέρει, με το πείσμα και την επιμονή του, να επιβάλει το σχέδιο ως
Λνη δυνατή εναλλακτική λύση υπό τις παρούσες συνθήκες απέναντι στη διαιώνιση του
■μου και της σφαγής. Η δυναμική του προσωπικότητα επίσκιασε τον κουρασμένο και
Γ(ωρούντα Βανς, για τον οποίο όμως ο Ό ουεν τρέφει απεριόριστο σεβασμό και γι’ αυτό
άνθηκε υποχρεωμένος να πλέξει το εγκώμιό του στη Διάσκεψη των Αθηνών.

ί

Εκ των υστέρων στήριξη
«εικτικό της επιμονής με την οποία προέβαλε και προσπάθησε να κάνει αποδεκτό απ' όλες
ιλευρές το σχέδιό του είναι ένα άθρο του έγκυρου αρθρογράφου της εφημερίδας New
; Times, A. Μ. R osenthal, π ο υ ό χ ι μόνο επ α ιν ε ί το υ ς Β α νς κ α ι Ό ο υ ε ν α λλά ζη τά κ α ι α π ό το υ ς
Αδελφούς του να ζητήσουν εκ τω ν υσ τέρω ν δη μόσ ια συγγνώ μη γ ια τη ν υ π ο δο χή π ο υ το υς
»υλαξαν μέχρι σήμερα.

Ταραχώδης καριέρα
Οουεν δεν είναι Άγγλος. Είναι Ουαλλός. Εμφανίστηκε στην πολιτική το 1966, όταν
έχτηκε βουλευτής του Εργατικού Κόμματος στο Πλύμουθ, όπου γεννήθηκε πριν 54
-■νια.
, ιετέλεσε υφυπουργός Αμύνης και Υγείας, ενώ μεταξύ 1977-79, στην τελευταία Εργατική
Ιέρνηση πριν από την άνοδο της Θάτσερ, ανέβηκε στην κορυφή της πολιτικής πυραμίδας
'υπουργός Εξωτερικών. Το 1981 συνίδρυσε μαζί με άλλους αποχωρήσαντες από το
Ότικό Κόμμα (η συμμορία των τεσσάρων) το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDP) κι αργότεόταναυτό συγχωνεύτηκε με τους Φιλελεύθερους, αυτός παρέμεινε μόνος, ανεξάρτητος
ασυμβίβαστος, «ριζοσπάστης», όπως αποκαλεί τον εαυτό του. Λίγο αργότερα ανακοίνωσε
αποχώρησή του από την πολιτική. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τον θεωρούσαν ως τον
λοντική πρωθυπουργό της Βρετανίας. Προφανώς ο ίδιος δεν βρήκε κανένα πολιτικό
ΐέα της αρεσκείας του ως όχημα για μια τέτοια επιδίωξη.
(Οντας απ’ τους ανθρώπους που δεν παραιτούνται εύκολα μπροστά στις δυσκολίες, είναι
Ιαιο ότι ο Όουεν θα παραμείνει στο προσκήνιο μέχρις ότου διαπιστώσει είτε ότι το σχέδιό
ί μπήκε σε καλή πορεία είτε ότι οι ελπίδες για εφαρμογή του έχουν λιγοστέψει τόσο ώστε
ζημιώνουν το κύρος του.
ιν οι προσπάθειές του ευοδωθούν, τότε δεν αποκλείεται η αποχώρησή του από τη
αερινή του θέση να συνοδευτεί κι από ένα βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

όταν και όπου χρειαστεί. Στην πολυεθνική
δύναμη θα συμμετάσχουν Βρετανοί (με
10.000 περίπου στρατό) και Γάλλοι, ενώ η
συμμετοχή των Ρώσων, παρά τις διαβεβαιώ 
σεις, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Θα
κληθούν φυσικά να συμμετάσχουν και άλλα
κράτη γ ια το πολυεθνικόν της επιχείρησης,
ενώ σημαντικό πρόβλημα για το ΝΑΤΟ π α 
ραμένει η συμμετοχή στρατευμάτων από την
Τουρκία έχοντας πλέον δεδομένη την ελλη
νική θέση περί της συμμετοχής της και περί
της ανάμειξης άλλων βαλκανικών κρατών.
Ό σ ο ν αφορά στους Αμερικανούς, η συμμε
τοχή τους υπολογίζεται σε 20.000 έως 30.000
στρατού, εκτός φυσικά της δύναμης πυρός
από αέρος εκ του αεροπλανοφόρου Ρούσβελτ και άλλων βάσεων.
Σύμφωνα με τα σχέδια του ΝΑΤΟ, η επι
χείρηση μπορεί να εξελιχθεί τάχιστα. Αμερι
κανοί πεζοναύτες θα καταλάβουν την κροα
τική πόλη της Α δριατικής Σπλίτ και ίσως το
Πλότσε για την αποβίβαση στρατού και υλι
κών. Η αμφίβια αμερικανική μονάδα Σαϊπάν με δύναμη 2.200 ανδρών είναι έτοιμη
στη δυτική Μεσόγειο. Τρία τάγματα αλεξι
πτωτιστών δυνάμεως 3.000 ανδρών θα δια 
σφαλίσουν τον έλεγχο του αεροδρομίου του
Σεράγεβο και των γύρω περιοχών. Π ιθανό
τατα θα χρησιμοποιηθεί το 3ο τάγμα της
325ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας Πε
ζικού που σταθμεύει στη Βιτσέντζα της Ιτα
λίας και το τάγμα των Ειδικών Δυνάμεων
Στρατού που εδρεύει στο Μ παντ Τολζ της
Γερμανίας. Η Θωρακισμένη Μ εραρχία α π ’
το Μ παντ Κ ρούιζναχ της Γερμανίας, με
12.000 άνδρες και πολλά θωρακισμένα οχή
ματα, θα μεταφερθεί σιδηροδρομικώς ή διά
θαλάσσης, ενώ η κατοχή των λιμανιών που
προαναφέραμε θα διασφαλίσει τον τακτικό
ανεφοδιασμό.
Στις αμερικανικές αυτές δυνάμεις θα
προστεθούν φυσικά και άλλες μονάδες στή
ριξης (μηχανικού κλ.π.). Το ΝΑΤΟ με την
αποστολή 100 αξιωματικών στη Βοσνία,
όπως δημοσιεύτηκε, έχει ήδη συγκεντρώσει
τις αναγκαίες πληροφορίες για τα επιχειρη
σιακά του σχέδια. Λέγεται ότι ο αμερικανός
στρατηγός Τζον Σαλικασβίλι, διοικητής των
συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη, έχει
ήδη υπογράψει την «εμπιστευτική διαταγή
για τις επιχειρήσεις», ενώ τα επιχειρησιακά
σχέδια καταστρώθηκαν κυρίως στο Στρατη
γείο της Νάπολης υπό την επίβλεψη του διοι
κητή της Νότιας Πτέρυγας του ΝΑΤΟ,
ναυάρχου Τζέρεμι Μ πούρντα, ο οποίος λέ
γεται ότι θα είναι και ο διοικητής της απο
στολής.
Η αεροπορική κάλυψη δεν παρουσιάζει
προβλήματα, καθώς οι Σέρβοι της Βοσνίας
δεν έχουν ισχυρή αντιαεροπορική άμυνα. Κι
εδώ θα χρησιμοποιηθούν φυσικά πολλοί α π ’
τους τύπους αεροσκαφών που χρησιμοποιή
θηκαν στον πόλεμο του Περσικού. Τα προ
βλήματα, βέβαια, θα προκύψουν επί τον
εδάφους.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τη σύνθε-

ση της πολεμικής μηχανής και τις προόδους
της τεχνολογίας θα μάθουμε συντόμως.

Το δυναμικό των Σέρβων
Ο ι Αμερικανοί υπολογίζουν ότι οι Σέρβοι
της Βοσνίας διαθέτουν 40.000 μάχιμους, 300
άρματα μάχης και 600 βαριά πυροβόλα. Π ι
στεύουν ότι τα βαριά αυτά όπλα έχουν γείρει
την πλάστιγγα του πολέμου υπέρ των Σέρ
βων, εξού και η εμμονή τους στους βομβαρ
δισμούς στόχων εκτός της Βοσνίας (βλ. σχε
τικό χάρτη). Ο ι ζώνες ασφαλείας που δη
μιούργησε η απόφαση του Συμβουλίου
Ασφαλείας «συμπίπτουν» με τους στόχους
των βομβαρδισμών και η σύμπτωση αυτή δεν
είναι καθόλου τυχαία (Σεράγεβο, Τούζλα,
Ζέπα και Κοράντζε). Ο ι Σέρβοι της Βοσνίας
δεν διαθέτουν αποτελεσματικό δίκτυο αερο
πορικής προστασίας (δίκτυο ραντάρ, πυ 
ραύλων κ.λπ.). Διαθέτουν ωστόσο ορισμέ
νους σοβιετικούς πυραύλους εδάφουςαέρος κατευθυνόμενους με ραντάρ τύπου
SA-2, SA-3, και SA-6 που κατά τους Αμερι
κανούς, είναι τοποθετημένοι κοντά στη
Μ πάνζα Λούκα. Ο ι Σέρβοι διαθέτουν, επί
σης, φορητούς αντι-αεροπορικούς πυραύ
λους εδάφους-αέρος τύπου SA-14, καθώς
και συμβατικά αντι-αεροπορικά πυροβόλα.
Η λύση των βομβαρδισμών δεν αποκλείε
ται να επιλεγεί μονομερώς α π ’ τους Αμερι
κανούς παρά την απροθυμία των Ευρω
παίων, οι οποίοι ανησυχούν για την ασφά
λεια των στρατιωτών τους στο έδαφος μετά
από ένα ενδεχόμενο «όχι» στο δημοψήφισμα
των Σέρβων της Βοσνίας.
Προβάλλει όμως σαν μια «φθηνή» λύση
που θα δώσει την εντύπωση ότι κάτι γίνετε^

Ποιος φοβάται τον Μιλόσεβιτς;

Με τις α ποφ ά σ εις του να υποστηρίξει το σχέδιο Βανς
-Ό ο υ ε ν , να επιβάλει εμπάργκο κατά των Σέρβων της
Β οσνίας και να α π α γο ρ εύ σ ει την είσοδο των ηγετών
τ ο υ ς στο έδα φ ά ς το υ ο σ έρ β ο ς ηγέτη ς Μιλόσεβιτς
πρ οσπ α θεί να δ είξει έμπρακτα αυτά που λέει. ΗΔύση
εμφανίζεται να δυσπιστεί για τις πραγματικές του
π ρ ο θ έσ εις και προσποιείται ότι δυσπιστεί για να τον
εξαναγκάσει σ ’ ά λ λ ες, πιο σκληρές χειρονομίες. Αλλά,
από την άλλη μεριά, η στάση του Μιλόσεβιτς αποτελεί
σωσίβιο για ό σ ο υ ς στην Ευρώπη είναι απρόθυμοι να
πρ οσχω ρήσουν στο σ τρ α τόπ εδ ο των οπαδών της
άμ εση ς στρατιωτικής επέμ βα σης.
Ταυτόχρονα, κερδίζεται κάποιος χ ρ ό ν ο ς για την ένταση των διπλωματικών
πιέσεω ν κατά των Σέρβων της Β οσνίας. Αυτή τη στάση υιοθετεί προς το παρόν η
Ευρώπη, όπω ς φ άνηκε στη Σ ύνοδο Υ πουργώ ν Εξωτερικών της Κοινότητας στις
Β ρυξέλλες, την περασμένη Δ ευ τέρα .
Μ ολονότι ο Μ ιλόσεβιτς ελ έ γ χ ε ι απόλυτα τα Μ έσα Μαζικής Ενημέρωσης στο
Βελιγράδι και η προπαγανδιστική του μηχανή είναι σ ε θέση να μεταστρέψει μια
κουρασμένη απ’ το ν π ό λ εμ ο κοινή γνώμη, εντο ύ το ις δ ε ν θα είναι λίγες οι φωνές
που θα το ν χαρακτηρίσουν «προδότη» και «πουλημ ένο», τόσο απ’ τη μεριά των
Σέρβων της Β οσνίας ό σ ο και απ’ την ακροδεξιά και υπερεθνικιστική αντιπολίτευση
του Σ έσελιπου μπορεί να δημιουργήσει σοβα ρά προβλήματα στη Βουλή για την
κυβέρνηση του Μ ιλόσεβιτς. Με τ ο υ ς Σ έρ βου ς της Κροατίας ο Μιλόσεβιτς
ξεκαθάρισε πολύ γρ ή γορ α την κατάσταση, α να τρ έπ οντα ς τις απορριπτικές τους
αποφ άσεις και ε λ έγ χ ο ντ α ς απόλυτα την κατάσταση. Αλλά οι Σέρβοι της Βοσνίας
φαίνεται να α π οτελού ν πολύ σκληρό καρύδι.

Ιταλία: Γιατί ο Τσιάμπι υποστήριξε την επέμβαση στη Βοσνία.;
ΕΣΑ στη δίνη της πολιτικής κρίσης, η
κυβέρνηση του πρώην Διοικητή της Τρά
πεζας της Ιταλίας Τσιάμπι υπήρξε η μόνη κυ
βέρνηση που υποστήριξε την πρόταση του Κλίντον υπέρ της στρατιωτικής επέμβασης στην
Βοσνία εναντίον των νεογιουγκοσλάβων και
των σερβοκροατών.
Και να φανταστεί κανείς ότι ο Τσιάμπι, που
διαβεθαίωνε την περασμένη Παρασκευή στη
Ρώμη τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Κρίστοφερ, όχι μό
νο δεν ανήκει στο κοινοβούλιο μα η κυβέρνησή
του δεν είχε πάρει ακόμα ούτε την ψήφο εμπι
στοσύνης από τη Βουλή. Στην Ιταλία η πολιτική,
και όχι μόνο η εξωτερική, έχει χάσει κάθε ση
μείο αναφοράς στην πραγματικότητα.
Ο νέος ιταλός υπουργός των Εξωτερικών
Αντρεάτα -ο προηγούμενος διώκεται για
διαφθορά- δήλωνε κατηγορηματικά ότι «η Ιτα 

Μ

λία είναι έτο ιμ η να αναλάβει κάθε κίνδυνο για
να εγ γ υ η θ εί τη ν απ όλυτη επ ιτυχία των νέω ν
πρωτοβουλιών». Ο ενθουσιασμός των Ιταλών

σκόνταψε στη βρετανική, τη γαλλική και τη
γερμανική σύνεση.
Η απόφαση του Μιλόσεβιτς να πάρει μέτρα
εναντίον των σερβο-βοσνίων, που δεν αποδέ
34

χονται τις ειρηνευτικές προτάσεις του δυτικού
κόσμου, ΟΗΕ και Αμερικανών, προκάλεσε δέος
στην ιταλική κοινή γνώμη. Ο «αιμοσταγής δι
κτάτορας» Μιλόσεβιτς παίρνει τη θέση του ειρηνοποιού τη στιγμή που στη Μόνσταρ μαίνε
ται νέα σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στους
Μουσουλμάνους και τους Κροάτες της Βοσ
νίας. Οι μουσουλμάνοι καταγγέλλουν τις επιθέ
σεις του κροατικού τακτικού στρατού και τους
βοβμαρδισμούς που υφίστανται από τα Μινγκ
του Τούτσμαν ενώ η ιταλική κυβέρνηση και τα
ιταλικά MME, κρατικά και ιδιωτικά, μένουν αμή
χανα στην προσπάθειά τους να καταγράψουν
τα γεγονότα με κάποια έστω μκρή επαγγελμα
τική δεοντολογία. Οι Σέρβοι συνεχίζουν να
αντιπροσωπεύουν το κακό.
Ουσιαστικά η ιταλική εξωτερική πολιτική
περνάει ένα στάδιο απομόνωσης και αναδίπλω
σης. Οι δηλώσεις του Ό ο υ εν εναντίον της
στρατιωτικής επέμβασης, η ανάληψη διαπραγ
ματευτικού και ειρηνιστικού ρόλου από την Ελ
λάδα, ξεπερνούν τα μηδαμινά ωφέλη που κα
τόρθωσαν να αποκτήσουν οι Ιταλοί από την
επίσκεψη του Πάπα στην Αλβανία.
Στη σημερινή φάση που περνάει το γιουγκοσ

λαβικό πρόβλημα, ο ρόλος της Ιταλίας υπο6<
μίζεται. Η μετριοπάθεια του Μιλόσεβιτς ανοί
το δρόμο για τη διαπραγματευτική ελληνι
εξωτερική πολιτική μιας και η Ελλάδα παρα)
νει η μόνη χώρα που μπορεί να αποτελέσει I
έμπιστο
πρόσωπο
για τους σερ!
μοντενέγκρους. Τον φιλο-κροατικό και αι
σερβικό ρόλο μπορούν να τον παίξουν άλ)
χώρες, όπως η Γερμανία.
Η άμεση αποδοχή των αμερικανικών προι
σεων από τον Τσιάμπι προκάλεσε δυσπισ
ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες για την πολι
κή της νέας ιταλικής κυβέρνησης. Ηπολιιυ
οικονομική και κοινωνική κρίση που περνά
Ιταλία δεν μπορεί να βρει διέξοδο μέσα από \
φιλοατλαντική και φιλοαμερικανική πολιιι
χωρίς όρια, όπως αυτή που ακολούθησε ηχι
στιανοδημοκρατία και το σοσιαλιστικό κόμι
του Κράξι επί δεκαετίες και που ανήκει ουσι
στικά στο παρελθόν. Η Ιταλία θα πρέπει
ταυτιστεί με τη γενική ευρωπαϊκή πολιτική κ
τα αδιέξοδά της για να μπορέσει να βγει αι
την κρίση.
Αργυρής ΠαναγάισιΙ
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ιμέλεια: Βασίλης Καπετανγιάννης
I

ΒΟΣΝΙΑ:
εστό διπ λω μ α τικ ώ ν κινή σ εω ν ή τα ν το π ε 
ρασμένο δ εκ α π ενθή μ ερ ο σε μ ια «σ υντονι
σμένη» π ρ ο σ π ά θ ε ια «κα ρότου κ α ι μ π α 
στουνιού» γ ια ν α π ρ ο ω θ η θ ε ί η ειρ η νευ τι
κή δ ια δ ικ α σ ία στη Β ο σ ν ία κ α ι ν α α π ο χθεί μια χω ρίς επιστροφ ή σ τρ α τιω τικ ή επέμβαΗ διάσκεψη τω ν Α θη νώ ν σ τις 1-2 Μ α ΐο υ α π ο τέj σημαντικό βήμα π ρ ο ς τη ν α π ο τρ ο π ή -έ σ τω
σωρινή- στρατιω τικώ ν λύσεω ν, έβαλε την Ε λ 
α για τα καλά στο π α ιγ ν ίδ ι ό π ο υ π λ έον κ α λ είτα ι
παίξει ενεργότερο κ α ι σ ο β α ρ ότερ ο ρόλο κ α ι
σε τις ισχυρές π ρ ο ο π τικ ές τη ς ειρήνευσης. Κ υςόμως επιβεβαίω σε τη μ ετα σ τροφ ή το υ Μ ιλόσε;υπέρ του σχεδίου Β α νς κ α ι Ό ο υ ε ν μ ’ ό ,τ ι α υτή
επάγεται γ ια τ ις σχέσεις του με το υ ς Σ έρ β ο υ ς της
^τνίας. Το οικονομ ικό, π ο λ ιτικ ό κ α ι δ ιεθ ν ές κό; πλέον φάνηκε ν α είν α ι υ π έρ μ ετρ α β α ρ ύ γ ια την
τη του Μ ιλόσεβιτς, ο ο π ο ίο ς κ α λ ε ίτα ι τώ ρ α - ε ν
ι της ανύπαρκτης δ ιεθ ν ο ύ ς α ξ ιο π ισ τ ία ς που
λαμβάνει- να κ ά νει τα π ρ α κ τ ικ ά εκείνα βή μ α τα
ποίησης των λόγω ν κ α ι τη ς π ρ ό σ φ α τη ς στάσης
. Ήδη έχει προχω ρήσει π ρ ο ς αυτή την κα τεύση, πράγμα που δεν θ α ε ίν α ι χ ω ρ ίς σ υνέπειες
εσωτερικό του.
! αρνητική απόφ αση τη ς «Β ουλής» τω ν Σ έρ βω ν
: Βοσνίας στο Π άλε σ τις 5 Μ α ΐο υ δυσ κόλεψ ε τα
γματα. Μ ια π ιο σ α φ ή ς εικ ό να ενδεχομ ένω ς ν α
κύψει από το «δημοψ ήφισμα» π ο υ διο ρ γα νώ νεαύριο και μεθαύριο. Ο υ δ ε ίς, β έβ α ια , ενδια φ έ, ϊι για τις συνθήκες κ ά τω α π ’ τ ις ο π ο ίε ς μ πορεί
οργανωθεί και ν α δ ιεξ α χ θ εί ένα τέτο ιο δη μοψ ήμα. Το αποτέλεσμα ενδια φ έρ ει. Η επιβεβ α ίω σ η
«ΟΧΙ» θα κα τα γγελθεί ω ς π α ρ ω δ ία κ α ι θα
·, »χύσει το στρατόπεδο τω ν επ εμ β α τικ ώ ν, ενώ ένα
VI», όπως κ α ι ν α ε π ιτευ χθ εί, θ α α ν ο ίξ ε ι π εΐότερες ειρηνευτικές π ρ ο ο π τικ έ ς, ιδ ια ίτε ρ α α ν
τησει η εκεχειρία π ο υ υ π εγρ ά φ η α υτή τη ν εβδοΜ
α.
ι
r 3ποιο και να ’ν α ι το α ποτέλεσ μ α του «δημοψ ηματος», η αποστολή ειρ η νευ τικώ ν δυ νά μ εω ν γ ια
: επιβολή του σχεδίου φ α ίν ε τ α ι ό χ ι μ όνο εκ τω ν

ΟιΣέρβοιτης
Βοσνίας δεν πρέπει να
αντοκτονήσονν, δεν
πρέπει να λακτίσουν
την ευκαιρία αυτή για
ειρήνη και δεν έχουν
το δικαίωμα να
ανατινάξουν
ολόκληρα τα
Βαλκάνια,
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π ρ α γμ ά τω ν α να πό φ ευ κ τη αλλά κ α ι ω ς η μόνη δ ιέξο 
δ ο ς α π ’ το α δ ιέξ ο δ ο τη ς Ε υ ρ ώ π η ς κ α ι τη ς Α μερικής.
Ο ι Ε υ ρ ω π α ίο ι, π ο υ φ έρουν μεγάλο μέρος τη ς ευθύ
νη ς γ ια τη διάλυση κ α ι τη ν α ιμ α το χυ σ ία στην πρώ ην
Γ ιο υ γκ ο σ λα β ία , γ ια τη σύγχυση, την α δ ρ ά ν εια κ α ι
την έλλειψη σ α φ ο ύς πο λ ιτικ ή ς σ ’ όλο α υτό το δ ιά 
στημα τω ν πολεμ ικώ ν συρράξεω ν κ α ι του εμφύλιου
σ π α ρ α γμ ο ύ στη Β οσνία, δεν φ α ίνο ντα ι δ ια τεθειμ έ
ν ο ι ν α αφ ή σ ουν το υ ς Α μ ερικα νούς ν α «λύσουν» το
πρόβλη μ α με «φθηνό» κόστος. Γι* α υτό κ α ι η α π ο 
στολή του Α μ ερικα νού Υ Π Ε Ξ σ τις ευρω π αϊκές
πρ ω τεύο υσ ες - ιδ ια ίτ ε ρ α στο Π α ρ ίσ ι κ α ι το
Λ ο ν δ ίν ο - στην ο υ σ ία δεν έφερε τα επιθυμ ητά α π ο 
τελέσματα εφόσον δια τη ρ είτα ι ο σκεπτικισμός γ ια
την αποτελεσ μα τικότη τα τω ν βομβαρδισμώ ν στό
χω ν τω ν Σ έρβω ν της Β οσνίας. Ό σ ο γ ια την άρση
του εμπάργκο όπλω ν γ ια το ν εξοπλισμό τω ν Μ ου
σουλμάνω ν, φ α ίν ετα ι ό τι η απόσταση π ο υ χω ρ ίζει
Ε υ ρ ώ π η κ α ι Α μερική είνα ι μάλλον αγεφ ύρω τη. Ο ι
«λύσεις», β έβ α ια , α υτές θ α π α ρ α τείνο υ ν το ν πόλεμο
κ α ι θα α νυψ ώ σ ουν τη στάθμη της δεξαμενής α ίμ α 
τος.
Ο Κ λίντον επιμένει ότι θα βρει «κοινό έδαφος» με
την Ε υρ ώ πη κι ό τι θα δράσει α π ό κοινού. Δ έχετα ι,
άλλω στε, π α ντα χό θ εν π ρ ο ε ιδ ο π ο ιή σ ε ις -κ ι ό χ ι μόνο
α π ’ τη στρατιω τική ηγεσ ία - ό τι η δυσκολία βρίσκε
τα ι στην απα γκίσ τρω ση μετά τη στρατιω τική εμπλο
κή. Η «μαύρη τρύπη» της Β οσ νίας μπορεί ν α κ α τα 
βρ οχθίσ ει γ ια α πρ ο σ διό ρισ το χρο νικ ό διάσ τημα τις
α μερ ικα νικ ές δυ νά μ εις κ α ι ν α δημιουργήσει α τέ
λειωτη σ ειρά φερέτρω ν. Τ ο «σύνδρομο του Β ιεντάμ» επικρ έμ α τα ι κ α ι π ά λ ι, σε μ ια περίπτω σ η μά
λιστα α ναμ φ ίβολης η θικ ή ς βάσης κ α ι ακαθόριστου
πολιτικο ύ α μερικα νικού συμφέροντος κ α ι π ο λ ιτι
κού στόχου επέμβασης.
Ο ι Σ έρ β ο ι τη ς Β οσνίας δεν π ρ έπ ει να α υτοκτονήσουν, δεν π ρ έπ ει ν α λακτίσουν την ευ κ α ιρ ία αυτή
γ ια ειρήνη κ α ι δεν έχουν το δικ α ίω μ α ν α α ν α τιν ά 
ξουν ολόκληρα τα Β α λκά νια . Δ εν π ρ έπ ει το υ λ ά χι
στον ν α το υ ς επ ιτρ α π εί.
35

Η μάχη δεν έληξε, ο Γιέλτσιν κέρδισε χρόνο
Τα αποτελέσματα τον δημοψηφίσματος στη Ρωσία δεν έλυσαν το πρόβλημα «ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα», 0 Ρώσος
,
πρόεδρος Γιέλτσιν μπορεί να κέρδισε ένα γύρο έναντι των σκληρών αντιπάλων τον στο Κογκρέσο των Λαϊκών
A ντιπροσώπων, αλλά έχει ακόμα να διανύσει πολύ δρόμο για να καταφέρει τελικά και τονΧασμπουλάτωφ να υπερκεράσει f
και να προχωρήσει στην αλλαγή τον Συντάγματος και στις οικονομικές τον μεταρρυθμίσεις.

ξοπλισμένος με τις υπο
σχέσεις των ισχυρών
χωρών της Δύσης για
παροχή βοήθειας 43
δισ. δολαρίων, ο Γιέλτσιν κατάφερε να κερδίσει το
δημοψήφισμα. Αποτέλεσμα που
προκάλεσε κάποια έκπληξη, λό
γω της αντιδημοτικότητας των
οικονομικών του μεταρρυθμί
σεων που δεν φαίνεται να απο
δίδουν καρπούς στον αναμενό
μενο ρυθμό. Ο πληθωρισμός
(2.500%), η φτώχεια και η εξα
θλίωση σημαντικών τμημάτων
του πληθυσμού στη μεταβατική
περίοδο προς ένα σύστημα καπι
ταλιστικής ελεύθερης αγοράς
έχουν προκαλέσει βαθιές ανισό
τητες. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι
Ρώσοι ψηφοφόροι είτε αποδί
δουν τα σημερινά κακά στο
προηγούμενο καθεστώς είτε δέ
χονται ότι η οδυνηρή αυτή δόση
φαρμάκου είναι αναγκαία για
να ζήσουν «καλύτερες μέρες»
στο προσεχές μέλλον.
Ως προς τις οικονομικές λοι
πόν μεταρρυθμίσεις, ο Γιέλτσιν
απέκτησε μια εντολή σαφή. Το
ερώτημα είναι πώς θα την δ ια 
χειριστεί. Αν δηλαδή επιταχύνει
τον ρυθμό ή αν ελαφρύνει την
έκταση του κοινωνικού πόνου
συμμαχώντας με κεντρώες και
δημοκρατικές δυνάμεις. Η στή
ριξη του οικονομικού προγράμ
ματος με τη δυτική βοήθεια -μ ο 
λονότι ανεπαρκέστατη για τις
σημερινές ανάγκες της Ρω σίαςτου αυξάνει ακόμα περισσότερο
τα περιθώρια κινήσεων και ελιγ
μών. Ολίγα ενθαρρυντικά απο
τελέσματα στον τομέα αυτόν θα
επιτρέψουν στον ρώσο πρόεδρο
να νομιμοποιήσει ακόμη πε
ρισσότερο την οικονομική του
πολιτική και να την προωθήσει.
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Ο παδοί του Γιέλτσιν στη χειμαζόμενη Ρω σία
Δυσκολότερο είναι, φυσικά,
το πρόβλημα των πολιτικών με
ταρρυθμίσεων. Η σύγχυση των
εξουσιών προέδρου και Κογκρέ
σου που κληροδότησε η παλαιά
τάξη πραγμάτων καθιστά δύ 
σκολη τη διακυβέρνηση της χώ 
ρας. Το ειρωνικό είναι ότι η
έδρα των αντιστάσεων κατά του
Γιέλτσιν προέρχεται από ένα
αντιπροσωπευτικό σώμα, έστω
κι αν δεν αντικατοπτρίζει σήμε
ρα πιστά τις διαθέσεις των ψ η
φοφόρων. Στο Κογκρέσο, τα
«παλαιά συμφέροντα» του π α 
λαιού καθεστώτος αντιστέκο
νται σθεναρά και διεκδικούν βή
μα προς βήμα τη συγκυβέρνηση
βάσει του Συντάγματος. Επομέ
νως, ο Γιέλτσιν είναι υποχρεω 
μένος προς το παρόν σε μια συ
γκατοίκηση και σε συνεχείς συμ
βιβασμούς. Δ ίνει συνέχεια τα 
κτικές μάχες για να διασώ ζει το
κύρος και την πολιτική του και

υποχρεώνεται σε συνεχείς συμ
φωνίες με τους αντιπάλους του.
Ο ι επιλογές που έχει μπροστά
του είναι να καταργήσει το Κο
γκρέσο και να προχωρήσει σε
αυταρχικά μέσα διακυβέρνησης
μέχρις ότου διαμορφώσει το νέο
Σύνταγμα. Μ ια τέτοια κίνηση,
σίγουρα αντισυνταγματική, εί
ναι και επικίνδυνη πολιτικά
διότι θα αφαιρέσει το μανδύα
της νομιμότητας και θα δη
μιουργήσει νέες αντιστάσεις και
συγκρούσεις. Ή δ η η ατμόσφαι
ρα είναι τεταμένη από τις συ
γκρούσεις
διαδηλω τώ ν
και
αστυνομίας στην Κόκκινη Π λα
τεία.
πιο λογική πορεία γ ια
την οικοδόμηση νέων
θεσμών κ α ι προεδρι
κού πολιτικού συστή
ματος ικανού να ανταποκριθεί στις ανάγκες δια κ υ 

Η

βέρνησης της χώρας είναι η 1
τάρτιση νέου Συντάγματος κ ·_
έγκρισή του από τη λαϊκή βοί
ση. Π ρος την κατεύθυνση ο "
κινείται ήδη ο Γιέλτσιν, ώ 1'
υποχρεωμένος ταυτόχρονα =
δώσει αρκετή αυτονομία
εθνικές δημοκρατίες και
επαρχίες που αποτελούν τη·*
μερινή ρωσική Ομοσπον
Π ρόκειται για μια κίνηση
απόκτηση συμμάχων και υ:
φαλάγγιση του Κογκρέσου.
Χ ωρίς να έχουν λυθεί τα :
βλήματα, ο Γιέλτσιν διαΓ
αιυτή τη στιγμή ορισμένα το '
κά πλεονεκτήματα και τη h
συναίνεση. Το δημοψήφι
δεν ήταν απλώς «σφυγμομέ
ση», όπω ς το αποκάλεσε η t '
πολίτευση. Είναι ταυτόχ(':ι
υποχρεωμένος να συμφ
εκών-άκων σε θέματα εξωι ν
κής πολιτικής με τις επιλογέι
Δύσης παρά τις επιθέσεις
δέχεται στο εσωτερικό. Ε\
ένα πρόσθετο στοιχείο που ;
θιστά τη θέση του διαρκώς
σφαλή, τη στιγμή που οι αντ ^
λοί του υποδαυλίζουν τον ρ ,
κό εθνικισμό.
,
πομένως, το θέμα
εξουσίας δεν έχει ι
μα λυθεί. Προς το ^
ρόν, ο Γιέλτσιν έχι ,
στήριξη της Δύση
ορισμένα περιθώρια κινήσ ^
Αλλά δεν μπορεί κανείς να *
ρίζει αν τελικά θα εξέλθει ν
τής α π ’ αυτή τη διαμάχη. ?
*vwl
Το αν, βέβαια, ο ίδιος απ &
λεί τον πλέον κατάλληλο πα ·.'
κό ηγέτη για να αντιμετωί J
τα τεράστια προβλήματα ''
Ρω σίας σ’ αυτή τη μεταβα
περίοδο, μόνο ο ρωσικός J :
μπορεί να έχει λόγο.
\
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Α ν ο Βουκεφάλας έβλεπε μακριά...
• Συμφωνία Αλβανίας Σκοπιών - Βουλγαρίας για μεταφορές και τηλεπικοινωνίες
Της Μαρίνας Βήχου
ιτρειςκύριοι που συναντήθηκαν
νπροηγούμενη βδομάδα στο
ίυλλιακόπεριβάλλον της λίμνης
(ρίδας, στην πρώην
ουγχοσλαβική Δημοκρατία της
ακεδονίας συμφώνησαν εξ αρχής
*ιέναπράγμα. Αν ζούσαν ακόμη οι
' έτεςτους, ο Τίτο, ο Ζίφκοφ και ο
^πζα, δεν θα είχαν ποτέ διανοηθεί
προτείνουν αυτή τη συνάντηση.
; ^
", I
„I
' j
I Λ

πρόκειτο για τους υπουργούς Μ εταφορών Α λβανίας, Σ κοπιώ ν και
Βουλγαρίας που κατά τη διήμερη
συνάγτησή τους στην Α χρίδα υπέγραψαν μια ιδιαίτερα «φιλόδοξη»
: ρωνΐα. Η συμφωνία αφ ορά στην άμεση
' )ξη εργασιών για την κατασκευή «δια
κονικού διαδρόμου» που περιλαμβάνει
* ημιουργία οδικού και σιδηροδρομικού
; ύου στην κατεύθυνση Α νατολή-Δύση.
- ιη συνάντηση παρευρέθησαν κ α ι δύο
1 οπηρητές, οι οποίοι υποσχέθηκαν μάλινα βοηθήσουν χρηματοδώντας τη ολο'χ )ωση του έργου. ’Η ταν ο Τούρκος πρέ; και ο Ιταλός πρέσβης στα Σ κόπια. Η
:ΐ Αετοχή τους σημαδοτεί α κριβώ ς την επι!;ί α Ιταλίας και Τουρκίας να ενώσουν την
ιατική με τη Μαύρη Θάλασσα, χρησιμο* Μ α ς σαν ενδιάμεσους σταθμούς την
ανία, τα Σκόπια και τη Β ουλγαρία.

σχετική μελέτη έχει ξεκινήσει εδώ και
χρόνια, με πρωτοβουλία, όπω ς φαίνετης Ιταλίας και της Τ ουρκίας, κα ι αυτό
^ εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα
ι η έκθεση για τις προκαταρκτικές μελέ\ ιατασκευής του «διαδρόμου» που εκπο■' |κε από ομάδα εμπειρογνωμόνων από
I :ρεις χώρες.
Γ ι παριστάμενοι στην Α χρίδα συμφώνηif ■εξάλλου το αργότερο μέχρι 15 Ιουνίου
ίΙ' / προσκαλέσουν εκπροσώπους διεθνών
ι1 ιατοδοτικών ιδρυμάτων να επισκεjii.fi» τις πόλεις α π ’ όπου πρόκειται να
,,, Τσει ο «διάδρομος», ώστε μετά το τέλος
Jill ίου η πρόταση να παρουσιαστεί σε διεχρηματοδοτικά ιδρύματα, συμπεριλαμ)μένου και του προγράμματος PH A R E
ευρωπαϊκής Κοινότητας.
ι

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παρεχώρησαν οι τρεις υπουργοί, ο υπουργός Με
ταφ ορώ ν τω ν Σ κοπιώ ν τόνισε ότι «πρόκειται
για έργο μ ε πο λλές συνιστώ σες π ο υ αφορούν
εκτός της οδικής και σιδηροδρομικής σύνδε
σης, π α ρά λληλα και σε αεροπορική και τηλε
πικοινω νιακή». Ο δε βούλγαρος υπουργός
Μ εταφορών πρόσθεσε: «Η κατασκευή της
σιδηροδρομικής γραμμής μ π ο ρ εί ν ’ αρχίσει
αμέσως. Α π ό την ερχόμενη εβδομάδα αρχί
ζουν τα έργα για την κατασκευή αεροπορι
κού διαδρόμου π ο υ θα συνδέσει τις τρεις
χώρες, ώστε να μειω θούν οι συνέπειες των
κυρώ σεω ν κα τά της Σ ερβίας πο υ υφ ίστανται
οι οικονομίες μας».

Και τηλεπικοινωνιακή
συνεργασία
Λ ίγες μέρες νωρίτερα μια άλλη, ίσης σπουδαιότητας συμφωνία υπογραφόταν πάλι
στην Α χρίδα. Α φ ορά στην κατασκευή διαβαλκανικής τηλεπικοινω νιακής γραμμής
που θα συνδέσει την Ιταλία, Α λβανία, Σκό
π ια , Β ουλγαρία και Τουρκία. Ο γενικός
διευθυντής του Ο Τ Ε Σ κοπιώ ν δήλωσε στον
Τ ύπο ότι «πρόκειται για έργο στρατηγικής
σημασίας για τη ”Μ α κ εδο νία ”» και υπο
γράμμισε ότι «θα αποτελέσει εναλλακτικό
τρόπο σύνδεσης της χώ ρας μ α ς μ ε τη Δ.
Ε υρώ πη και τη Μ έση Α νατολή». Το έργο
υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το αργότερο
το πρώτο εξάμηνο του 1995.
Α ναμφισβήτητα και οι δύο συμφωνίες εί
να ι ιδιαίτερα «φιλόδοξες», ιδιαίτερα όσον
αφ ορά σε κά ποιες χρονικές προθεσμίες.
Α ναμφισβήτητα όμως έχουν και το πλεονέ
κτημα ότι υποστηρίζονται από δύο χώρες,
την Ιταλία κα ι την Τ ουρκία, που έχουν κάθε
συμφέρον να τις προω θούν και να τις ενισχύσουν οικονομικά, η μεν Ιταλία με ΕΟ Κ ικά
κεφάλαια, η δε Τουρκία με αμερικάνικα δο
λάρια και αραβικά πετροδολάρια.
Κ άποτε -π ρ ιν μερικούς μήνες- ο υφυ
πουργός των Σ κοπιώ ν Ά σ τ ο Νικόβσκι δή
λωσε σε έλληνα δημοσιογράφο ότι ανάμεσα
στους άξονες Β ορρά - Νότου (Σερβίας - Ελ
λάδας) και Α νατολής - Δύσης (Α λβανίας Β ουλγαρίας), που κα ι οι δύο περνούν μέσα
α πό τη χώ ρα του, τα Σ κόπια προτιμούν τον
άξονα Βορρά - Ν ότου που ήδη υπάρχει,
συμπλήρωνε όμως «το κα τά πόσο θα ανα
π τυ χ θ εί ο άλλος άξονας εξαρτάται από την

πολιτική της Ε λλάδας και της Σερβίας».
Δυστυχώς τέτοιου είδους ειδήσεις περ
νούν στα «ψιλά γράμματα» του ελληνικού
Τύπου διότι δεν «πουλάνε» όπως «πουλάει»
ότι «ο Γκλιγκόροφ διακινεί την ηρωίνη» ή
«σε 250.000 ΈΑληνες που ζουν στα Σκόπια»
και τους θυμήθηκε τώρα η μητέρα πατρίδα,
η οποία ακόμη τους περνάει από χίλιες δοκι
μασίες, προκειμένου να τους χορηγήσει -α ν
τους χορηγήσει- βίζα για να επισκεφθούν
την Ελλάδα.

Ο Βουκεφάλας
γέρασε
Την ίδια ώρα όμως που η Ελλάδα ξοδεύει τα
χρήματά της για μια στείρα -όπω ς
αποδείχτηκε- προπαγάνδα για την «εθνικό
τητα του Βουκεφάλα», κάποιοι άλλοι «επι
στήθιοι» φίλοι της Ελλάδας προσαρμόζουν
την πολιτική τους χρησιμοποιώντας οικονο
μικά κίνητρα.
Α ς μην ξεχνάμε ότι τους πιο θερμούς υποστηρικτές για μια στρατιωτική επέμβαση κα
τά των Σέρβων της Βοσνίας οι Η Π Α τους
βρήκαν στο πρόσωπο της Ιταλίας και της
Τουρκίας.
Και είναι φυσικό η Ιταλία και η Τουρκία
να θέλουν τη συντριβή της Σερβίας και την
καταστροφή του άξονα Βορρά - Νότου. Ο ι
λόγοι είναι στρατηγικοί για τις δύο αυτές
χώρες, αλλά και για τις ΗΠΑ -ό πω ς
φ αίνεται- που έχουν αναδειχθεί σε προστά
τες Τούρκων και μουσουλμάνων στα Βαλκά
νια.
Το ερώτημα είναι κατά πόσο η Ελλάδα,
έστω και παρά πέντε, αντιλαμβάνεται την
οικονομική περιθωριοποίηση που της ετοι
μάζουν οι «επιστήθιοι» φίλοι της σε συνερ
γασία με τους «δηλωμένους» εχθρούς της. Ο
δρόμος Θ εσ/νίκης-Β ελιγραδίου πρέπει να
επαναλειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν
και to λιμάνι της Θ εσ /ν ίκ η ς να ανοίξει και
πάλι για τα σκοπιανά εμπορεύματα**. Κι αυ
τό θα επιτευχθεί μόνο αν τελικά υπάρξει
ειρήνευση και πρυτανεύσει η λογική στον
δοκιμασμένο α π ’ όλα τα δεινά λαό της
πρώην Γιουγκοσλαβίας.
* Όπως ήδη έχει αρχίσει να γίνεται, σύμφωνα με τα
στοιχεία που δίνει το υπουργείο Οικονομικών των
Σκοπιών για διακίνηση 100 και άνω φορτηγών καθη
μερινά από τα ελληνοσκοπιανά σύνορα.
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Αν το δημοψήφισμα της 18ης Α πριλίου φ α 
ατά πόσο θα φέρει σε πέρας την
νέρωσε πόσο ισχυρή και έντονη είναι η επι
αποστολή της, την καθιέρωση του
θυμία των Ιταλών να απαλλαγούν από το
μονοεδρικού πλειοψηφικού, η νέα
σημερινό διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, η
κυβέρνηση Τσιάμπι; θ α μπορέσει
ψηφοφορία για τον Κράξι έδειξε πόσο βαθύ
τελικά η κυβέρνηση του πρώην
είναι το χάσμα που χω ρίζει τη σημερινή Βου
Διοικητή της Τράπεζας της Ιταλίας να πραγ
λή από το κοινό αυτό αίσθημα. Ο ι ίδιες
ματοποιήσει το πρόγραμμά της, που, εκτός
κοινοβουλευτικές δυνάμεις που έσωσαν τον
από την αλλαγή του εκλογικού συστήματος,
Κράξι από το δόκανο της δικαιοσύνης, έδω
προβλέπει τον περιορισμό του πληθωρισμού
σαν και την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρ
και του δημόσιου χρέους, την παρουσίαση
νηση Τσιάμπι. Ε ίνα ι λοιπόν φυσικό, μέσα
μέσα στον Ιούλιο ενός εξαιρετικά λιτού Δη
στη σημερινή Βουλή, άλλοι να θέλουν την
μόσιου Προϋπολογισμού του 1994 και τη
εκλογική μεταρρύθμιση κι άλλοι να ελπίζουν
ρύθμιση του θέματος της κοινοβουλευτικής
πω ς τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί, ή του
ασυλίας της οποίας σήμερα γίνεται κατά
λάχιστον πω ς ο νέος νόμος δεν θα τους θέσει
χρηση από τους βουλευτές των κυβερνητι
στο περιθώ ριο της πολιτικής ζωής, για τί τε
κών κομμάτων; Ό π ω ς φανέρωσε στις 29
λικά θα τον εφαρμόσουν με το δικό τους
Απριλίου η άρνηση της πλειοψηφίας της
τρόπο,
με μια δική τους ερμηνεία. Ή δ η υ π ο 
Βουλής να άρει την κοινοβουλευτική ασυλία
χρεώθηκαν να καταπιούν την πικρή μπουκιά
του υπόδικου για πολύ σοβαρά θέματα
της ανάθεσης, για πρώτη φορά από το τέλος
πρώην σοσιαλιστή ηγέτη κράξι, τα αντανα
του πολέμου, της πρω θυπουργίας σε3 μιαν
κλαστικά αυτοάμυνας της σημερινής πολιτι
εξωκοινοβουλευτική προσωπικότητα. Κι
κής τάξης είναι πολύ επίφοβα.
αυτό δεν είναι λίγο για μια πολιτική τάξη
που είχε καταλάβει την εξουσία και τη νέμοΕπιπλέον, όπως ορθά υποστηρίζει το αγ
νταν κατά το κέφι της.
γλικό περιοδικό The Economist, ο Τσιάμπι
μπορεί στην πραγματικότητα να υπολογίζει
Εκτός απροόπτω ν, πριν από το τέλος Ιου
μονάχα «στην ισχνή πλειοψηφία που στήρι
λίου η σημερινή Βουλή θα ψ ηφίσει έναν νέο
ξε τον προκάτοχό του», πράγμα που θα του
εκλογικό νόμο. Κατά πάσα πιθανότητα θα
καταστήσει δύσκολο να ασκήσει όλες τις
εισαγάγει το πλειοψηφικό μονοεδρικό με
πιέσεις που θα ήθελε για να πραγματοποιή
έναν γύρο και με ένα περιθώ ριο 25% των
σει ένα τόσο φιλόδοξο πρόγραμμα με
εδρών για τις οποίες θα εξακολουθήσει να
ταρρυθμίσεων».
ισχύει η αναλογική. Ε πιπλέον ενδέχεται να

Κ

Το τέλος της εποχής
των παραδοσιακών κομμάτων
Τον Αντόνιο Σολαρο

Η κυβέρνηση του κ. ΚάρλοΑτζέλιο Τσιάμπι, που εξασφάλισε την ψήφο
εμπιστοσύνης της Ιταλικής Βουλής χάρη στη συντριπτική αποχή της
αντιπολίτευσης, δεν είναι ούτε η τελευταία κυβέρνηση του καταρρέοντος
καθεστώτος της τελευταίας πεντηκονταετίας ούτε η πρώτη κυβέρνηση της
«Δεύτερης Δημοκρατίας». Αποτελεί μια προσωρινή και συμβιβαστική λύση
για να πραγματοποιηθεί το πέρασμα από το παλιό εκλογικό σύστημα της
απλής αναλογικής στο μονοεδρικό πλειοψηφικό με ένα μόνο γύρο, όπως
αποφανθηκε το 82% του εκλογικού σώματος στο δημοψήφισμα της 18ης
Απριλίου.
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τεθεί κ α ι ένα περιοριστικό όριο, ίσως το 3
το 5% τω ν ψ ήφω ν, κάτω από το οποίοι ι
συναγω νιζόμενοι σχηματισμοί δεν θα μπι
ρούν να μπουν στη Βουλή.
Ε κτός από το Δημοκρατικό Κόμμα τι
Α ριστερός, που θέλει το πλειοψηφικό μεδί
γύρους, ώστε στο δεύτερο γύρο τα μικ(
κόμματα να υποχρεώνονται να συνάσπιζα
ν τα ι με τα μεγαλύτερα, και την «Κομμουν
στική Αναδόμηση» και την ακροδεξιά «lie
λική Κ οινωνική Κίνηση», που θέλουν τr
απλή αναλογική για να μπορέσουν να επιζτ
σουν, όλες οι άλλες δυνάμεις δέχονται ζ
πλειοψ ηφικό γ ια το οποίο πρωτοστάτησε
πρώ ην χριστιανοδημοκράτης Μάριο Ζενί
θ Σένι, ο οποίος, ενόψει της κοινοβουλκ
τικής μάχης και των προσεχών εκλογάτ
ίδρυσε ήδη τη «Δημοκρατική Συμμαχία
που περιλαμβάνει στους κόλπους της τις π:
ετερογενείς από το παλιό σύστημα δυνάμει
α πό κομμουνιστές μέχρι δεξιούς φιλελεύθρους, αποβλέπει στην εξάρθρωση ενός ϊ
μαντικού τμήματος των σημερινών ôwc
μεων και την ανασυσπείρωση τους πάνω c
νέες βάσεις. Με το πλειοψηφικό ελπίζει fc
θα περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός i t
σημερινών πολιτικώ ν σχηματισμών και fc
θα αλλάξει η οργανω τική και πολιτική φυε
του σημερινού συστήματος.

Ανακατατάξεις
Η «Δημοκρατική Συμμαχία» του μετριοπ
θούς κεντρώου Σένι, ο οποίος διεκδικεί r
πρω θυπουργία την επαύριο των πρόσεχε
εκλογών, εμφανίζεται ως η εναλλακτική L
ση στη «Legka» του Μ πάσι, που ενώ ξεκίνσε α πό ακροδεξιές, ρατσιστικές και αποοτ=
θεροποιητικές θέσεις, σήμερα εμφανίζεικαι αυτή ως η μόνη αξιόπιστη κεντρώα δναμη στη Βόρεια και Κεντρική Ιταλιίυπέρμαχος του φεντεραλισμού καιτηςπάλ
κατά της κομματοκρατίας και της διαφθ
ράς. Κ αι η «Legka» παρουσιάζεται πλέονt
«κυβερνητική δύναμη» και ελπίζει να ανι
δειχθεί πρώ το κόμμα στη Βόρειο Ιταλία σι
επικείμενες δημοτικές εκλογές της 6ης Ιο
νίου στο Μ ιλάνο, το Τουρίνο και σεπολλσ
μικρότερους δήμους.
Ό λ α αυτά είναι φυσικό να ανησυχούν1
μέγιστα τη Χριστιανοδημοκρατία, το κόμι
της σχετικής πλειοψηφίας, που με τον ανι
κομμουνισμό της είχε μονοπωλήσει επί πέν
σχεδόν δεκαετίες (από το 1948) το ρόλο κ
ντρικού άξονα όλων των μεταπολεμικών»
βερνήσεων. Με τους σημαντικότερους ηγ
τες της υπό κατηγορία ή στη φυλακή γι
οικονομικά σκάνδαλα και συνεργασία με1
Μ αφία, η Χριστιανοδημοκρατία έχειπλέι
διασπαστεί και δύσκολα θα μπορέσει να ξι
ναβρεί τον πρότερο ιστορικό ρόλο της. H
κρίση που περνάει είναι τόσο βαθιά, ώστε
διασημότερος στο εξωτερικό ηγέτης της,

ΓΑΛΙΑ
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Ο Κράξι. Στο
μάτιτου
κυκλώνα, ώσπου
πήρε των
ομματιώντου
από τη
συγκλονιζόμενη
από σκάνδαλα
χώρα του...

j i τρεότι, που διετέλεσε εφτά φορές πρωθυυργός και άπειρες υπουργός εξωτερικών,
κατηγορείται πλέον ακόμα και από τους
ερικανούς ότι ήταν, σ’ όλα αυτά τα χρόEißi που επηρέαζε αποφασιστικά τη δυτική
i λιτική και το ΝΑΤΟ, προστάτης της ΜαÜjj ις. Ο ίδιος ζήτησε την άρση της κοινοβουυυτπικής ασυλίας του για να μπορέσει να
■-ατρέψει τις κατηγορίες αυτές μπροστά

•ο δικαστήριο.
ώ Αλλά τη χειρότερη
α π ’ όλους κατάσταση
V
V
rtm
,ι τις πιο μαύρες προοπτικές αντιμετωπίζει
# (φαλώς το Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Ο
)άξι, επικαλούμενος λόγους προσω πικής
ιί ιφάλκειας, κατέφυγε στο εξωτερικό. Π ολ
ύ' ί σοσιαλιστές βρίσκονται ήδη φυλακή και
£ λοι συλλαμβάνονται καθημερινά. Ο ι π ε
ι ισότερες οργανώσεις του κόμματος έχουν
; αλυθεί. Πολλά ηγετικά στελέχη του το
, - κατέλειψαν και προσχώρησαν ήδη σε άλ,.,,.υς σχηματισμούς. Ο Τζουλιάνο Α μάτο,
f; :χρι προχθές πρωθυπουργός της χώρας και
ιελφίνος» του Κράξι, εξάγγειλε την ίδρυση
Κ'*·
V
?
V
1,,συ αριστερού κόμματός στο ονομα του
δημοκρατικού ρεφορμισμού», στο οποίο
' ^δέχεται να προσχωρήσει και ο πρώην
■ )όεδρος της Δημοκρατίας Κ οσσίγκα, αν
;f,.v ιδρύσει, τελικά, δικό του κόμμα. Ο νέος
^ ‘.«μματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος,
^όρτζιο Μπενβενούτο, ζητάει την απομά
κρυνση από το κόμμα όλων όσοι ενέχονται
je1·) σκάνδαλα και προτείνει την αλλαγή του

ονόματος και του συμβόλου του, αν όχι τη
συγκρότηση ενός νέου αριστερού ευρύτερου
συνασπισμού.
Δεν είναι ρόδινη η θέση ούτε του Δημο
κρατικού Κόμματος της Αριστερός, με το
οποίο το τελευταίο διάστημα άρχισαν να
ασχολούνται επίμονα οι δικαστές των «κα
θαρών χεριών». Και οι μεν «δημοκρατικοί
κομμουνιστές» της αριστερής του τάσης ερω
τοτροπούν με την «Κομμουνιστική Α ναδό
μηση», ενώ οι δεξιοί ρεφορμιστές του
διαρρέουν προς τον Σένι, τον Αμάτο ή εν
θαρρύνουν τις ρεφορμιστικές προσπάθειες
του Μπενβενούτο.

Ό λ ο ι μετριοπαθείς
αριστεροί;
Το ενδιαφέρον σ’ όλες αυτές τις φρενήρεις
φυγόκεντρες προσπάθειες αναμόρφωσης ή
διάλυσης των παλαιών κομμάτων και ανασυσπείρωσης σε νέα σχήματα είναι ότι όλοι
π ια κινούνται στο χώρο της κεντροαριστε
ράς και της αριστερός. Κανείς δεν δηλώνει
δεξιός ή έστω κεντροδεξιός, συντηρητικός.
Ούτε και αυτή η «Legka». Ακόμα και οι
νεοφασίστες της «Ιταλικής Κοινωνικής Κ ί
νησης» έχουν αποκηρύξει το φασισμό. Ό λ ο ι
μετριοπαθείς, αν όχι προοδευτικοί ή ακόμα
και φ ανατικοί δημοκράτες.
Αυτή η συρροή προς τα αριστερά είναι
επόμενο να προκαλεί σύγχυση στους εκλο
γείς, με κίνδυνο να ματαιωθεί τελικά, παρά

την εκλογική μεταρρύθμιση, η διαμόρφωση
δύο σαφώς αντιπάλων παρατάξεων, που θα
διακρίνονται για τα διαφορετικά τους προ
γράμματα. Ό λ ο ι υπόσχονται τα ίδια. Μία
εξήγηση γ ι’ αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε
να αναζητηθεί στο γεγονός ότι βγαίνοντας
από το φασισμό του Μουσολίνι, η Ιταλία
εξοστράκισε τα δεξιά σχήματα από τον πολι
τικό της βίο και, με διαχωριστική οροθέτηση
τον κομμουνισμό-αντικομμουνισμό, μοιρά
στηκε σ’ όλο αυτό το διάστημα σε κομμουνι
στές, σοσιαλιστές, χριστιανοδημοκράτες.
Τώρα όλα αυτά τέλειωσαν και ίσως για π ά 
ντα. Κανένα από τα παλιά κόμματα δεν θα
διαθέτει πλέον τόσους χρηματικούς πόρους
για να διατηρεί στη ζωή τους τεράστιους
κομματικούς μηχανισμούς που του εξασφά
λιζαν τη νομή της εξουσίας, είτε της κεντρι
κής είτε της τοπικής ή περιφερειακής. Το
σχήμα του παραδοσιακού κόμματος που μας
κληροδότησε ο περασμένος αιώνας έχει
πλέον ξεπεραστεί. Και ταυτόχρονα δημιουργήθηκε ένα φοβερό κενό μέσα στην
αριστερά, που έχασε όχι μόνο το δρόμο της
επανάστασης, με το θάνατο του κομμουνι
σμού, αλλά και το παλιό «welfare state», το
κοινωνικό κράτος. Η αριστερά σήμερα -κ ι
όχι μόνο στην Ιτα λία - τείνει να καταφύγει σε
νέες ιδεολογίες, πιο ανώδυνες, σαν την οικο
λογία και τη διαμαρτυρία, που την απομα
κρύνουν ωστόσο από την κυβέρνηση που θα
προκύψει από τις κάλπες, ίσως τον ερχόμενο
Οκτώβριο.
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Γ ερμανι
Έ νγκχολμ, μπροστά στον αναπό
φευκτο Γολγοθά του διασυρμού
του από τους Χριστιανοδημοκρά
τες και τους συν αυτοίς, το λιγότε
ρο ως «ψεύτη», και μπροστά στην
αναμενόμενη κλιμάκωση της υπονόμευσής
του από τους εσωκομματικούς του αντιπά
λους, ούτε μπορούσε κι ούτε ήθελε να συνε
χίσει να επωμίζεται το ρόλο του «τιμονιέρη»
σε μια διαδρομή που οδηγούσε τους Σοσιαλ
δημοκράτες και τον ίδιο προσωπικά όχι μό
νον γ ι’ αυτόν το λόγο, αλλά τώρα πλέον και
γιαυτόν - με μαθηματική ακρίβεια σε πολιτι
κό ναυάγιο...
Η «ώρα της αλήθειας» -κ α ι της Κρίσηςγια τον Έ νγκχολμ είχε σημάνει παραμονή
Πρωτομαγιάς, το μεσημέρι της Π αρα
σκευής, όταν ο μηχανισμός του περιοδικού
Der Spiegel διοχέτευσε στο Γερμανικό Π ρα
κτορείο Ειδήσεων DPA, ως προδημοσίευση,
ρεπορτάζ του τεύχους της Δευτέρας, σύμ
φωνα με το οποίο ο Έ νγκχολμ παραδέχτηκε
«εν στενώ κύκλω» -κ α ι σε αντίθεση με τις
μέχρι τώρα κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις
το υ - ότι δεν είπε «ολόκληρη την αλήθεια»
στην Εξεταστική Επιτροπή της τοπικής βου
λής του Κιέλου, που είχε συσταθεί το 1987
για να ερευνήσει το περιβόητο «σκάνδαλο
Μπάρσελ».

0
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πρώην
Ανατολική
Γερμανία.

Το «σκάνδαλο Μπάρσελ»
ή «ο βάλτος του Κιέλου»
Η ουσία της υπόθεσης αυτής-σύμφω να με τη
μέχρι τώρα επίσημη «ανάγνωσή» τη ς- ήταν
ότι ο τότε χριστιανοδημοκράτης πρωθυ
πουργός του κρατιδίου Σλέσβιχ-Χόλσταϊν,
Ούβε Μπάρσελ, για να αντιμετωπίσει τον
Έ νγκχολμ στις τοπικές βουλευτικές εκλο
γές, είχε οργανώσει μια καμπάνια διαβολής
του σοσιαλδημοκράτη πολιτικού (με τηλε
φωνικές υποκλοπές, ανώνυμες καταγγελίες
για δήθεν φορολογικές ατασθαλίες, φήμες

για «ροζ αταξίες» διανθισμένες με «πληρο
φορίες» ότι είναι φορέας του AIDS κ.λπ.)
και είχε επιφορτίσει τον επί του Τύπου εκ
πρόσωπό του, Γύργκεν Π φ άιφ ερ, με την ορ
γάνωσή της...

Από το «σκάνδαλο Μπάρσελ»
στο «σκάνδαλο Ένγκχολμ»;
του Πέτρου Στάγκου
Η «βόμβα» της παραίτησης του Μπγιερν Έ νγκχολμ από το σύνολο των
πολιτικών και κομματικών του αξιωμάτων - πλην, προσωπινά, της
ιδιότητας του βουλευτή της τοπικής Βουλής του Κιέλου - είχε ήδη εκραγεί
πριν από την επίσημη ανακοίνωσή της στη Βόννη από τον ίδιο, το μεσημέρι
της Δευτέρας 3 Μ αΐου...
Η απόφαση ήταν ήδη ειλημμένη, τουλάχιστον 30 ώρες νωρίτερα, όταν
συνέτασσε στο σπίτι του, στο Λύμπεκ, τη δήλωση της παραίτησής του.
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Ο Π φ άιφ ερ όμως, μία εβδομάδα πριν α
τις τοπικές εκλογές της 13ης Σεπτεμβρί1
1987, «μετάνοιωσε» και προσέγγισε τον t r
πρόεδρο της σοσιαλδημοκρατικής m i:
βουλευτικής ομάδας της τοπικής βουλής χ
Κιέλου Γκύντερ Γιάνσεν και τον διευθυν
του πολιτικού γραφείου του Ένγκχολ
Κλάους Ν ίλιους, αποκαλύπτοντας ότι η ό
κα μπάνια κα τά του Ένγκχολμ ήταν κατ
σκευασμένη κ α ι καθοδηγούμενη από τ .
Μ πάρσελ, «προσφερόμενος» παράλληλα1
βοηθήσει γ ια την αποκατάσταση του διωκ .
μενού...
;
Η δημοσίευση για «Γουότεργκέιττου Κι
λου», τότε -προδημοσίευση, για τι;
α κ ρ ίβ εια - α πό το περιοδικό Der Spiegel*:;
π ά λ ι, τω ν αποκαλύψεων του Πφάιφερ, πρ
κάλεσαν ένα κύμα συμπάθειας υπέρ του §ι
ματος αυτής της βρώμικης κομπανίας, οδι
γώ ντας τους Χριστιανοδημοκράτες on
απώ λεια της πλειοψηφίας (το αποτέλεσμ
των εκλογών ήταν ένα περίεργο «πατ») »,
τον Μ πάρσελ σε παραίτηση... Η ιστορίαπι
ρε τραγικές διαστάσεις, όταν, στις 11 Οκτο
βρίου ’87, δύο ρεπόρτερ,του περιοδικό

7

ΕΡΜΑΝΙΑ
% που παρακολουθούσαν τις κινήσεις
' Μπάρσελ για «άλλους» λόγους -υ π ό ις για επαφές με ανατολιχογερμανούς
ίκτορες και οικονομικού χαρακτήρα πα 'ομες δοσοληψίες- τον «βρίσκουν» νεκρό
μπανιέρα ενός ξενοδοχείου της Γενεύης,
ιίς μέχρι σήμερα να έχει διαλευκανθεί αν
όκειτο για αυτοκτονία ή γ ια συγκεκαμένη δολοφονία. Στη συνέχεια, στις επαηπτικές εκλογές του Μ αΐου ’88, ο Έ ν ολμ κερδίζει πανηγυρικά την απόλυτη
ιοψηφία και οι Χ ριστιανοδημοκράτες
ακοντίζονται, ως τελεσίδικα στιγματινοι από το «σκάνδαλο Μ πάρσελ»...
Κλειδί» στην ιστορία αποτελεί ότι Έ ν ολμ υποστήριξε κατηγορηματικά στην
ταστική Επιτροπή που συστάθηκε τότε
μέχρι το βράδυ των εκλογών της 13ης
ιεμβρίου 1987 δεν είχε ενημερωθεί από
; δύο εξ απορρήτων συνεργάτες του,
«JEVκαι Νίλιους, για τη συνάντησή τους,
έρες πριν, με τον Π φάιφερ κα ι, συνακό3α, «δεν ήξερε τίποτε»... Ο λόγος που
του το είπαν, «εξηγήθηκε» α π ό τους δύο
οότι «λόγω της ευαισθησίας του ήθελαν
:ον προστατεύσουν και δεν ήθελαν επ ’

ουδενί να τον επιβαρύνουν ψυχολογικά»,
στα τελευταία εικοσιτετράωρα της προεκλο
γικής αναμέτρησης...

«Ψεματάκι» 5 ημερών»
και μπούμερανγκ 50.000 μάρκων
Μ έχρι εδώ , αυτό που έμεινε, ως «στυφή γεύ
ση» για τον Έ νγκχολμ , ήταν μόνο το ότι είχε
συνεργάτες που τον θεωρούσαν «εύθραυ
στο» και που μπορούσαν να αποφασίζουν
αυτοί για λογαριασμό του το τι θα του λεν
και τι θα του κρύβουν...
Η αλήθεια όμως είναι ότι το σενάριο αυτό
ήταν... «ιστορίες για άγριους», με άλλα λό
για αναληθές: ο δικηγόρος του Έ νγκχολμ,
Πέτερ Σουλτς (που ήταν παρώ ν στις αποκα
λύψεις Π φ άιφ ερ προς Γιάνσεν και Νίλιους),
είχε ενημερώσει τον Έ νγκχολμ σχετικά στις
8 Φ εβρουάριου, δηλαδή 5 μέρες νωρίτερα
από τη μέρα των εκλογών, όπερ έστι μεθερμηνευόμενον ότι Έ νγκχολμ , Γ ιάνσεν και Ν ί
λιους εψεύσθησαν από κοινού και προσυνεννοημένα ενώπιον της Εξεταστικής Ε π ι
τροπής...
Η παραδοχή και από τους τρεις «συντελε

στές» του ότι είπαν αυτό το «ψεματάκι» το
φθινόπω ρο του ’87 έγινε υποχρεωτική -όταν
όλα φαίνονταν ξεχασμένα- ύστερα από μια
άλλη αποκάλυψη: Στις 2 Μαρτίου ’93, δηλα
δή πεντέμισι χρόνια αργότερα -στο μεταξύ ο
Έ νγκχολμ, εκτός από πρωθυπουργός του
κρατιδίου Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, αναδείχθηκε
καγκελάριος- η υπόθεση γύρισε σαν μπού
μερανγκ με δημοσίευμα του Stern, σύμφωνα
με το οποίο ο στενός συνεργάτης του Έ ν 
γκχολμ (και στο μεταξύ υπουργός Κοινωνι
κής Πρόνοιας της τοπικής κυβέρνησης)
Γιάνσεν, όταν είχαν «καταλαγιάσει» τα
πράγματα, έδωσε στον Πφάιφερ, μέσω του
Νίλσεν (που διατήρησε τη θέση του διευθυ
ντή του πολιτικού γραφείου του Ένγκχολμ,
ασκώντας παράλληλα και τα χρέη του κυ
βερνητικού εκπροσώπου Τύπου) 50.000
Μ άρκα...
Ο Γιάνσεν υποστήριξε ότι έδωσε τα χρή
ματα αυτά στον Πφάιφερ, όχι ως αμοιβή για
τη «βοήθεια» που προσέφερε στον Έ ν 
γκχολμ και στο SPD, αλλά για λόγους «πονοψυχίας», δεδομένου ότι απολύθηκε από τη
θέση του και ήταν άνεργος και, κυρίως, ότι
τα χρήματα αυτά ήταν δικά του και όχι του

jo SPD χωρίς ηγεσία και - κυρίως - χωρίς πολιτική
γ.

«ΈΡΜΑΝΟΙ Σοσιαλδημοκρά5 από την «επόμενη μέρα»
παραίτησης του Μπιερν Έ νιλμ, βρίσκονται αντιμέτωποι
ηησοβαρότερη κρίση της μεΛλεμικής ιστορίας τ ο υ ς -π ο κοβαρότερης από εκείνη που
βήκαν, όταν το 1976 παραιΐκε ο τότε καγκελάριος ΒΙλΙπραντ (με αφορμή την απομψη του γραμματέα του ΓKi
ll ι ως πράκτορα της ανατολιφμανικής «ΣΤΑΖΙ») και όταν
Χρόνια αργότερα, το 1987 (με
ρμή την προώθηση της εξω
στικής Μαργαρίτας ΜαθιοΑου ως εκπροσώπου του
ματος) αποπέμφθηκε ευΚμως από την προεδρία του
ματος...
f )τε το SPD διέθετε εφ ε>:'Ιες και ασφαλιστικές δικλεί, τόσο για τη στελέχωση της
σίας του σε κυβέρνηση και
μαόσο και για τη διασφάλιση
πολιτικής του συνέχειας,
ερα, το SPD «αρμενίζει στο
ωστο με βάρκα την ελπίδα»,
Γ φεδρείες σπανίζουν ή είναι
Ψ·, συντριπτική τους πλειοψηir «δευτεροκλασάτες» και καεκμήριο αδοκίμαστες σε πο^ κές φουρτούνες της τάξης
/ επικρατούντων «μποφόρ»
^; πέλαγος της ενωμένης Γερh

μανίας - και το κυριότερο, μετά
την αποτυχία του εγχειρήματος
να πραγματοποιηθεί με τον
Μπιερν Έ νγκχολμ μια ομαλή πα
ράδοση της σκυτάλης στη γενεά
των «εγγονών» του Μπραντ, ο
ιστορικός ρόλος αυτού του κόμ
ματος υπο αμφισβήτηση...
★ Αυτό που διακυβεύεται, με
άλλα λόγια, από την κρίση ηγε
σίας και τη λυσσαλέα αντιπαρά
θεση των επίδοξων διαδόχων
του «πετττωκότος», είναι μια ρή
ξη του εσωτερικού συνεκτικού
ιστού του κόμματος, του ιστού
που το κρατούσε ακόμη, έστω
και «με τα δόντια», όχι μόνο ως
εναλλακτική ως προς τους Χρι
στιανοδημοκράτες - εκδοχή
εξουσίας στο πολιτικό προσκή
νιο, αλλά και ως συστατικό, εκ
των ων ουκ άνευ, της στατικής
ισορροπίας του καθεστωτικού
οικοδομήματος στη Γερμανία...
★ Κι αυτό που επικρέμαται ως
«σπάθη του Δαμοκλέους», μετά
την αποτυχία μιας επιτυχούς
διαδοχής των γενεών, είναι ο
κίνδυνος της περιθωριοποίησης
του κόμματος, όχι μόνον επειδή
κατέρρευσε η λύση Ένγκχολμ
αλλά επειδή οι εκκρεμούσες πο
λιτικές απαντήσεις στα επίκαιρα
και διαφορετικά, από τα ανάλο
γα του παρελθόντος, πολιτικά

ερωτήματα, κινδυνεύουν είτε
να «χαθούν» οριστικά από την
ημερήσια διάταξη των Σοσιαλ
δημοκρατών είτε να υποκατα
σταθούν από μια εκχυδαΐσμένη
συνθηματολογία, ως όχημα επι
κράτησης των διαφόρων μνη
στήρων...
Η «επόμενη μέρα» της παραί
τησης Ένγκχολμ θέτει για τους
Γερμανούς Σοσιαλδημοκράτες
ένα «δίδιιμο πρόβλημα»: γιατί
πίσω από το πρόβλημα των προ
σώπων που ερίζουν για τη διαδο
χή του βρίσκεται το πρόβλημα
της πολιτικής γραμμής, όπως πί
σω από την εσωκομματική κριτι
κή προς τον Έγκχολμ για «ηγε
τική ανεπάρκεια» κρύβονταν,
όχι μόνον ούτε κυρίως οι μικροκομματικοί ανταγωνισμοί και οι
προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά
είτε η αντίθεση στους πολιτι
κούς προσανατολισμούς που
έθετε ο Ένγκχολμ είτε η εκτίμη
ση ότι με τον Ένγκχολμ πρόε
δρο του κόμματος και υποψήφιο
καγκελάριο, το SPD «είναι χαμέ
νο από χέρι» στις εκλογές του
’94...

Κρίση ηγεσίας
Η κρίση ηγεσίας στο Σοσιαλδη
μοκρατικό Κόμμα ήταν ήδη ορα
τή πολύ πριν από την παραίτηση

Ένγκχολμ, χρονολογείται από
τη συντριπτική ήττα του SPD
στις πρώτες παγγερμανικές
εκλογές τον Δεκέμβριο του ’90:
ο ηττηθείς κατά κράτος από τον
Χέλμουτ Κολ υποψήφιος καγκε
λάριος των σοσιαλδημοκρατών
Όσκαρ Λαφοντέν αποσύρεται
απογοητευμένος στο «βασί
λειό» του, στο κρατίδιο του
Ζάαρ (όπου είναι ούτως ή άλλως
τοπικός πρωθυπουργός) και αρνείται να διαδεχθεί τον αποχωρούντα Χανς Γιόχεν Φόγκελ
στην προεδρία του κόμματος.
Ο Ένγκχολμ, που προτιμούσε
την παραμονή του στον πρωθυπουργικό θώκο του βορεινού
κρατιδίου Σλέσβιχ-Χολστάιν και
δεν έτρεφε άλλες φιλοδοξίες,
αναδείχθηκε τελικά -ελλείψει
εναλλακτικής και ως ο «πρώτος
τη τάξη» των «εγγονών» του
Μπραντ- κυριολεκτικά «υπό
πίεση» στο αξίωμα του προέ
δρου του SPD και χρίστηκε στη
συνέχεια «με το ζόρι» -κατόπιν
«τελεσιγράφου» από τον πρόε
δρο της Κοινοβουλευτικής Ομά
δας του κόμματος Ούρλιχ
Κλόζε- και υποψήφιος καγκελά
ριος...
Ήταν μια «νέα αρχή» για το
SPD, που ανεξάρτητα από τον
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Γ ερμαν
μήνες νωρίτερα!

κόμματος - «Τα μάζευα στο συρτάρι μου»,
είπε, εξού και η πολιτογράφηση της υπόθεση
ως... «συρταρο-σκάνδαλο».

Η νομοτέλεια της παράβασης
τον «νόμον της σιωπής»

Ο Έ νγκχολμ, ύστερα από την αποκάλυψη
αυτής της πτυχής των δοσοληψιών του
Πφάιφερ με τους στενούς συνεργάτες του
Γιάνσεν και Νίλιους, «δεν ήξερε τίποτε» και
πάλι -«πέφτω από τα σύννεφα», είπ ε- αλλά
υποχρεώθηκε, μετά από ταλαντεύσεις εβδο
μάδων, να απολύσει τον Νίλιους και να ζη
τήσει την παραίτηση του Γιάνσεν, ενώ π α 
ράλληλα βρέθηκε ουσιαστικά στο «εδώλιο»
ενώπιον νέας εξεταστικής επιτροπής που συστάθηκε στο Κίελο, για τη διακρίβωση «του
τι επιτέλους ήξερε και τι όχι»... Η «γεύση»
για τις σχέσεις του Έ νγκχολμ με τους στε
νούς του συνεργάτες έγινε ακόμη πιο «στυ
φή»...
Στο μεταξύ ο Νίλιους προχωράει και σε
μια ακόμη παραδοχή: η πρώτη επαφή του με
τον «μετανοήσαντα» Π φάιφερ δεν έγινε
εκείνη την περίφημη τελευταία εβδομάδα
πριν από τις εκλογές της 13ης Σεπτεμβρίου
'87 αλλά οι επαφές μαζί του εχρονολογούντο

Η αποκάλυψ η του Stern για τα 50.000 μί(
«αποζημίωσης» στον Πφάιφερ -πηγή πληροφ ορίας, σύμφωνα με την επικρατώ
εκδοχή, η πρώ ην φίλη του Πφάιφερ και, ;
συνέχεια, η επιβεβαίωση από τον ΐ
δημοσ ίω ς- δρομολόγησε τη χιονοστιΙίΞ
τω ν διαρροώ ν εκ των έσω, για το «πο—
ήξερε τι κ α ι πότε»...

Ο Μπιόρν Έ νγκχολμ. Παραιτήθηκε από την ηγε
σία τον Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος...

Α ποκορύφ ω μα ήταν η δημοσίευε
«χαριστική βολή» στο Der Spiegel της «εΙ
μολόγησης» που έκανε ο Ένγκχολμ στις
Α πριλίου, σε έναν κύκλο πέντε ανθρώι
-μ ετα ξύ αυτώ ν, ο ούτως ή άλλως γνωρίζ
Γ ιά νσ εν- ότι στην πραγματικότητα δεν ήι
«ανυποψ ίαστος μέχρι το βράδυ των εκ!
γών», γ ια τί είχε ενημερωθεί για όσα είχε:
στους συνεργάτες του ο Πφάιφερ 5 μή
νω ρίτερα κ α ι ότι «δεν είπε ολόκληρη ι
αλήθεια στην Εξεταστική Επιτροπή».
Η ομολογία Έ νγκχολμ ότι τελικά ήξι

Το SPD χωρίς ηγεσία και - κυρίως - χωρίς πολιτική
τρόπο που «εκμαιεύτηκε» και
ανεξάρτητα από το πρόωρο και
άδοξο τέλος της, έφερε νέα
στοιχεία στην πολιτική κουλτού
ρα της Γέρμανίας, ακυρώνοντας
εσωκομματικά την παραδοσιακή
εικόνα του αρχηγού που... «γαμάει και δέρνει» και επιχειρώ
ντας την απαγκίστρωση των
απαντήσεων στα πολιτικά προ
βλήματα από την «για λόγους
αρχής» πρακτική της «αντιπολί
τευσης για την αντιπολίτευ
ση»...
Το στυλ και η μεθοδολογία
Ένγκχολμ έβρισκαν μεν απήχη
ση στο εκλογικό σώμα -στις δη
μοσκοπήσεις ξεπερνούσε κατά
κανόνα τον Κολ 10 με 15 μονά
δες περισσότερες, από όσες το
SPD συνολικά ξεπερνούσε τους
Χριστιανοδημοκράτεςαλλά
δεν «ικανοποιούσε» τον κομμα
τικό μηχανισμό και τους εσω
κομματικούς του αντιπάλους
και, επιπλέον, δεν απέτρεψε το
«φιάσκο της Έσσης», όπου οι
Σοσιαλδημοκράτες στις δημοτι
κές εκλογές του Μαρτίου ση
μείωσαν απώλειες της τάξης του
8,5%.

Κρίση πολιτικής
Η διαδεδομένη αντίληψη ότι ο
Ένγκχολμ έπασχε από έλλειψη

πολιτικού προφίλ και -μ ε αυτήν
την έννοια- ηγετικών προσό
ντων, είναι μύθος που οικοδομήθηκε εκ του αποτελέσματος.
Απόδειξη το γεγονός ότι στα
τέσσερα μείζονος σημασίας κα
θοριστικά προβλήματα της ση
μερινής, μετά την ενοποίηση,
γερμανικής πολιτικής, πρότεινε
τομές και στροφές, αναγκαστι
κές και επιβεβλημένες -κατά τη
γνώμη το υ - ούτως ώστε η γερ
μανική Σοσιαλδημοκρατία να ξεφύγει από τη δεκαετή περιχαρά
κωση στον βολικό εν πολλοίς
ρόλο της αντιπολίτευσης και να
αποκτήσει το «image» ενός κόμ
ματος που μπορεί και θέλει να
κυβερνήσει...
★ Στην εξωτερική πολιτική ο
Ένγκχολμ επεδίωξε την προ
σέγγιση με τους Χριστιανοδη
μοκράτες στην κατεύθυνση της
μείωσης των συνταγματικών αυτοπεριορισμών για τη διεθνή
δράστη ριοποίηση της Γερμα
νίας, συμπεριλαμβανομένης και
της στρατιωτικής - και συγκρούστηκε με την παραδοσιακή πτέ
ρυγα των ειρηνιστών της εξωτε
ρικής πολιτικής του κόμματος...
★ Στο θέμα του ασύλου, ανα
γνώρισε ότι η λήψη μέτρων π ε
ριορισμού της καταχρηστικής

αξιοποίησής του από τις εκατο
ντάδες χιλιάδες των λεγόμενω ν
«οικονομικών προσφύγων» εί
ναι αναπόφευκτη για αντικειμε
νικούς λόγους, αλλά και εξαιτίας των αντιδράσεων ενό ς τμή
ματος των κατώτερων εισοδη
ματικά και κοινωνικά κοινωνικών
ομάδων - κι ήρθε έτσι σε αντιπα
ράθεση με τους παραδοσιακούς
ουμανιστές του κόμματος...
★ Στο θέμα της περιστολής των
κοινωνικών παροχών και του
ελέγχου των οικονομικών διεκ
δικήσεων, ο Ένγκχολμ έδωσε
«πράσινο φως», αποδεχόμενος
το γεγονός ότι οι συνδικαλιστι
κές μάχες για την κατανομή του
πλεονάσματος, σε μια εποχή
όπου το πλεόνασμα έχει μειωθεί
δραστικά, οδηγούν σε αδιέξοδο,
στο κλείσιμο, με άλλα λόγια, επι
χειρήσεων και ακόμη μεγαλύτε
ρη ανεργία - και έγινε «personne
non grata» για την πτέρυγα των
παραδοσιακών συνδικαλιστών
του κόμματος...
★ Στο θέμα, τέλος, της λήψης
μέτρων για την καταπολέμηση
της κλιμακούμενης παρουσίας
στη Γερμανία του οργανωμένου
εγκλήματος, τάχθηκε υπέρ της
σκλήρυνσης της σχετικής νομο
θεσίας - και έκανε εχθρό του μια

άλλη παραδοσιακή πτέρυγα τ
Σοσιαλδημοκρατών που αιτ
προσδιορίζεται ως θεματοφύ)
κας των ατομικών δικαίως
των...
Ο Ένγκχολμ, με άλλα λάγ
είχε πολιτική -«δεξιά», κα
τεκμήριο-, μόνο που όλες του
πολιτικές πρωτοβουλίες «μπ>
κάρονταν» στα όργανα από (,
ετερόκλητη πλειοψηφία ηγε
κών στελεχών. Τα «διά ταύτι
ήταν ότι ο «softy» Ένγκχα
υποχρεωνόταν μονίμως σε αν
σκευές, διορθώσεις και τροπ
ποιήσεις, με αποτέλεσμα, εκτι
από τη φθορά του προσωπικι
του κύρους - μια «διπλή» κρίι
πολιτικής.
- Αμφισβήτηση εκ προοιμίι
για τον «δεξιό» χαρακτήρα τ«
προτάσεων Ένγκχολμ - ικ
καλλιεργούσε την υπόνοια ό
ήθελε να οδηγήσει το κόμμα<
έναν μετεκλογικό ouvaomty
με τους Χριστιανοδημοκρότι
του Κολ και, με αυτόν τον τρόπι
στη συγκυβέρνηση...
Αμφισβήτηση εκ των υστέρα
για το κατά πόσο η «νερωμέντ
παραλλαγή της γραμμής '&
γκχολμ, που τελικά περνοΟο
ως «κοινός παρονομαστής1
μπορούσε να απαντήσει πειστ

•PMANIA
γκχολμ υπήρξε ταυτόχρονα και «θύτης»,
γιατί μεθόδευσε συνειδητά την προβολή του
ως θύμα, χρησιμοποιώντας τον Πφάιφερ
σαν «διπλό πράκτορα», ώστε να πλήξει το
κύρος του Μπάρσελ και να κερδίσει έτσι τις
εκλογές...

rov Νοέμβριο του 1989, ό τα ν κ α τέρρευσ ε το τε ίχ ο ς το ν Β ερ ολίνου, ώ ς σ ή μ ερ α , στη Γ ερ μ α ν ία τα
ματα ήρθαν τα π ά νω κά τω

» περισσότερό απο το... «τίποτε» και
dç» νωρίτερα

από το βράδυ των εκλοου '87 ανατρέπει την μέχρι τώ ρα «αλήκαι οδηγεί αντικειμενικά στην αναψητη του «σκανδάλου Μπάρσελ»: Ο χι
και όχι μόνο ως προς το γεγονός ότι ο
υπήρξε αντικείμενο και «θύμα» εκείνης
^κόμικης καμπάνιας αλλά ω ς προς το αν
Χρησιμοποίησε «μακιαβελικά» ο ίδιος

:α προβλήματα αυτά, και
:: χρονα να διατηρεί το κόμ. du τον χαρακτήρα μιας
,ακτικής πρότασης εξουΕνγκχολμ δεν έπεσε βέφ τελικά λόγω της «δεξιάς»
.,· κής του αλλά λόγω του ότι
που τελικά «έβγαινε» ως
' κή του SPD ήταν ένα λίγο
ι: «άχρουν και άοσμον συ’’ .μμα», που δεν μπορούσε
J ει σημαία κανενός...

Κρίση διαδοχής

m
: ΐνικότερη κρίση πολιτικής
Ηγεσίας των Σοσιαλδημο;>)ν επί Ένγκχολμ προστέ. όμως τώρα η οξύτατη κρίH ; διαδοχής του τόσο στην
•.-•ίρίατου κόμματος (για την
ηση και την προώθηση
»άλλης» στρατηγικής της
!\Μκής
ΣοσιαλδημοκραΟ σ ο και στο ρόλο του υπο^,ιυ καγκελάριου (για τη
‘>κονάτη» πολιτική σύ< σημετον «οδοστρωτήρα»
ι^ίυτ Κολ στις επόμενες
^«τελευταίος των Μοϊκα(ί3,της παλιάς γενιάς, ο πρω/φ γ ό ς
της
Βόρειας
ί /Ιας-Βεστφαλίας και πρώ^/ντιπρόεδρος του κόμμαψ

(ή, έστω, αν δέχθηκε τη «διαχείριση» της
από τους συνεργάτες του) προς όφελος
του...

Η εμμονή του Έ νγκχολμ επί πεντέμισι
χρόνια στην περί του αντιθέτου διαβεβαίω 
ση είχε τη σημασία της για την αντίκρουση
των «υπονοιών» που διατύπω ναν ορισμένοι
Χ ριστιανοδημοκράτες πολιτικοί ότι ο Έ ν 

τος, ο Γιοχάνες Ράου, ανέλαβε
την προσωρινή διαχείριση της
κρίσης μέχρι την εξεύρεση μιας
λύσης -σ ε επίπεδο προσώπωνμέσα σε ένα κλίμα άγριου διαγκωνισμού στο προσκήνιο και
«συντροφικών» μαχαιρωμάτων
στο παρασκήνιο, με κύριους
πρωταγωνιστές τον «αριστερό»
πρωθυπουργό της Κάτω Σαξωνίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ, και
τον «συντηρητικό» πρωθυπουρ
γό της Ρηνανίας-Παλατινάτου,
Ρούντολφ Σάρπινγκ, που «τα θ έ
λουν όλα» -και την προεδρία
του κόμματος και το χρίσμα του
υποψήφιου καγκελαρίου- και
«τα θέλουν τώρα»...
★ Ο Σρέντερ έριξε το πολιτικό
«πυροτέχνημα» της προεκλογι
κής δέσμευσης των Σοσιαλδη
μοκρατών ότι επιθυμούν να συ
γκυβερνήσουν με τους «Πράσι
νους» -και η ηγεσία των Δυτικογερμανών «Πρασίνων» άρπαξε
το... κόκαλο, εκφράζοντας αμέ
σως την υποστήριξή της-, ενώ ο
Σάρπινγκ απέκλεισε αυτήν την
προοπτική, τασσόμενος υπέρ
της επανόδου στη συνεργασία
με τους Φιλελευθέρους...
Η αντιπαράθεση των δύο μο
νομάχων επί του πεδίου της με
τεκλογικής συνεργασίας συ
μπληρώνεται από τη σύγκρουση
δύο τύπων - του εξώφθαλμα

Ο «νόμος της σιωπής» έσπασε και το τι θα
προκόψει στη συνέχεια για τον Έ νγκχολμ
(αλλά και άλλους, προς το παρόν «άγνω
στων λοιπών στοιχείων) είναι άδηλο... Αυτό
που είναι βέβαιο είναι ότι η κατάρρευση της
προσωπικής αξιοπιστίας -π ο υ αποτελούσε
το βασικό κεφάλαιο για την πολιτική στα
διοδρομία του μέχρι πρότινος φορέα της
«ανανέωσης των πολιτικών ηθών» στο χώρο
της Σοσιαλδημοκρατίας- είχε σαν αναπό
τρεπτη συνέπεια την παραίτησή του... Τρα
γω δία της υπόθεσης αποτελεί το γεγονός ότι
το «σκάνδαλο Μπάρσελ», που αποτέλεσε το
εφαλτήριο, τελικά, για την «εκτόξευση» του
Έ νγκχολμ, στην πρώτη σειρά του πολιτικού
προσκηνίου στη Γερμανία, έγινε τώρα,
στη... δεύτερη έκδοσή του, «καταπακτή» για
την πολιτική εξαφάνισή του.

«διψασμένου
για
εξουσία»
πραγματιστή Σρέντερ, που πα
τάει επί πτωμάτων και το λέει
χωρίς περιστροφές, και του επι
δεικτικά μετρημένου Σάρπινγκ,
που προτιμά τις παρασκηνιακές
συνεννοήσεις από τους δημό
σιους εντυπωσιασμούς... Και οι
δύο, σημειωτέον, δεν προτεί
νουν αλλαγή πολιτικής - κι αυτό
είναι ενδεικτικό της γενικότε
ρης αμηχανίας...
Η προσφορά πολιτικού προ
σωπικού στη σοσιαλδημοκρατι
κή «αγορά» είναι αριθμητικά ευ
ρύτερη, αλλά επί της ουσίας
θεωρητική και μόνο:
★ Ο Λαφοντέν, παρά το γεγο
νός ότι συγκεντρώνει τα απα
ραίτητα προσόντα και έχει δι
καιωθεί στο μέγιστο των προ
βλέψεων και των θέσεών του
αναφορικά με τις επιπτώσεις
της γερμανικής ενοποίησης,
βρίσκεται προς το παρόν «εκτός
παιδειάς», λόγω των «δικών»
του (οικονομικών και προσωπι
κών) τοπικών σκανδάλων...
★ Ο Κλοζέ επικρίνεται για τα
αντίστοιχα χαρακτηριστικά της
διστακτικότητας και της ηγετι
κής «ανεπάρκειας», όπως ο Έ ν
γκχολμ, άρα δεν αποτελεί και
εναλλακτική λύση..
★ Ο αξιόλογος Βόλφγκανγκ
Τίρζε, ως «ανατολικογερμα-

νός», είναι «χαμένος από χέρι»,
η Ρενάτε Σμιτ θεωρείται λίγη και
έχει καταρχήν μπροστά το «πα
λούκι» να βγάλει το SPD της
Βαυαρίας, του οποίου ηγείται,
από το οριακό «20 και κάτι %»,
και η Βίτσορεκ Τσόιλ αποτελεί,
ως «κόκκινη Χάιντι», άλλοθι και
κατάλοιπο της πάλαι ποτέ ηρωι
κής αριστερής πτέρυγας της
νεολαίας του κόμματος, χωρίς
καμία ρεαλιστική πιθανότητα...
Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμ
μα, βέβαια, με τον Ράου «τροχο
νόμο», θα βρει, θέλοντας και μη,
αργά ή γρήγορα, τις εκκρεμούσες λύσεις για την ηγεσία του
κόμματος - ο «τροχονόμος»
μπορεί να γίνει και οδηγός, λόγω
του
επικρατούντος
χάους
στην... κυκλοφορία και της ανω
ριμότητας όλων αδιακρίτως των
συνωστιζομένων- και κυρίως για
το ποιος θα είναι ο επόμενος
αντίπαλος του καγκελαρίου Κολ
στις εκλογές του 94... Το κύριο
πρόβλημα όμως δεν βρίσκεται
εκεί - το πρόβλημα βρίσκεται
στο αν οι Σοσιαλδημοκράτες θα
βρουν, εκτός από τα πρόσωπα,
και διαφορετικές πολιτικές απα
ντήσεις στα ερωτήματα που εκκρεμούσαν και που εξακολου
θούν να εκκρεμούν, πριν, επί και
μετά τον Ένγκχολμ...

Π.Σ.
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Δ ιάλογος Π ολιτών Σ τα Β αλκαν

Η δουλειά τον μυρμηγκιού
της Τέτας Παπαδοπούλου

Στην Αθήνα και τα Σκόπια, αντιστοίχως,
δύο μη κυβερνητικές Κινήσεις για το
διάλογο των πολιτών και την κατανόηση
στα Βαλκάνια επιχειρούν να σπάσουν τον
πάγο, να υπερβούν το νοσηρό κλίμα που
έχει δημιουργηθεί, να υπονομεύσουν τα
τείχη που υψώνονται ανάμεσα στην Ελλάδα
και την πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας.
Κοινός αντίπαλός τους ο εθνικισμός, από
οποιαδήποτε πλευρά κι αν προέρχεται, θ α
τα καταφέρουν; Κανείς δεν μπορεί να ξέρει
ακόμη. Πάντως, η διπλή πρωτοβουλία έχει
ήδη τη μικρή της ιστορία.
Την προηγούμενη εβδομάδα,
αντιπροσωπεία από την πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας ήταν στην Αθήνα και μαζί με
την εδώ αντίστοιχη Κίνηση είχε σειρά
επαφών με κοινωνικούς φορείς. Σε
συνέντευξη Τύπου, οι εκπρόσωποι των δύο
Κινήσεων ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα
των επαφών αυτών και τις αμέσως επόμενες
κοινές δραστηριότητές τους.

δείχνει πόσο βαθύ είναι το χάσμα, ανεξάρτητα
από τη γνώμη που έχει καθένας μας για το περίφη
μο όνομα της χώρας αυτής- την ανέφεραν στη
διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο Νικήτας Λιο
ναράκης, που είναι ο υπεύθυνος της δικής μας
Κίνησης για τον διάλογο των πολιτών στα Βαλκά
νια, και ο Μέτο Γιοβανόφσκι, πρόεδρος της αντί
στοιχης κίνησης της «άλλης» χώρας, συγγραφέας
και αρθρογράφος στο ανεξάρτητο περιοδικό Puls.
Ενδιαφέρον παρουσίαζε μια διευκρίνιση που
έγινε στην αρχή της συνέντευξης, ακριβώς για να
μη δημιουργηθούν παρεξηγήσεις: η ελληνική
πλευρά χρησιμοποιεί την προσωρινή ονομασία
πρώην Γιουγκοσλαβική Δ ημοκρατία της Μ ακεδο
νίας, αλλά «οι φίλοι μα ς ονομάζουν τη χώρα τους
Μ ακεδονία ή όπως εκείνοι θέλουν».

«Ε ίναι η τρίτη φορά που έρχομαι στην Ελλάδα
μέσα σε διάστημα λίγων μηνών» είπε ο Μέτο Γιοβανόφσκι. «Θέλουμε να είμαστε φ ίλοι μ ε την Ελλά
δα πάση θυσία. Είμαστε ένα νέο κράτος, χωρίς
σχετική εμπειρία κ α ι μ ε ορισμένα αισθήματα κ α 
τωτερότητας. Το πρόβλημα που υπάρχει μ ετα ξύ
των δύο χωρών είναι εξα ιρ ετικά πολύπλοκο. Ε ίν α ι
αποτέλεσμα πολλών προκαταλήψεων που συντη
ρούνται επί εκατόν πενήντα χρόνια. Δ εν επικρίνω
την ελληνική πλευρά. Αναγνωρίζω, επίσης, ό τι κ α ι
στη χώρα μου έχουν συσσωρευθεί αρνητικές κ α τα 
στάσεις».
«Στην Ελλάδα», συνέχισε ο Μέτο Γιοβανόφσκι,
«βρήκαμε συνομιλητές. Προωθούμε αυτά που μα ς
συνδέουν κ α ι αφήνουμε εκείνα που μας απομα
κρύνουν. Έχουμε πολύ σεμνούς στόχους. Θ α κ ά 
νουμε τη δουλειά του μυρμηγκιού. Θ α κάνουμε
μικρά πράγματα. Μ ε τα μεγάλα θέματα ασχολού
νται οι δύο κυβερνήσεις. Εμείς θέλουμε να αποκα
ταστήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες επαφές.
Επαναλαμβάνω, θα κάνουμε μ ικρ ά πράγματα έχο
ντας υπ’ όψιν μας τα μεγάλα».

σκηνή σ’ ένα εστιατόριο, στην Αθήνα,
πριν λίγες ημέρες. Ο σερβιτόρος, νέος
με παρουσιαστικό φοιτητή, παίρνει πα
ραγγελία από μια παρέα Ελλήνων και
ξένων φίλων τους που μεταξύ τους μιικά. Σε μια στιγμή ένας από τους Έ λλη
Ξαναγράφοντας
νες, ο δημοσιογράφος Νικήτας Λιοναράκης, ρωτά
την ιστορία
τον σερβιτόρο, ο οποίος μιλά καλά αγγλικά, αν
μπορεί να υποθέσει από ποια χώρα είναι οι φίλοι
του. Εκείνος σκέφτεται λίγο και λέει «νομίζω από
Και ο εθνικισμός; Ξεπερνά το πλαίσιο με τους
την Αγγλία». Ό χ ι, του απαντούν και όλοι χαμογε
«πολύ σεμνούς στόχους»; Στο σημείο αυτό, ο Μέτο
λούν. Ο σερβιτόρος κάνει νέους υπολογισμούς και
Γιοβανόφσκι διευκρίνισε ότι «ο εθνικισμός υπάρ
καταλήγει ότι «είναι Αμερικανοί». Παίρνει όμως
χει παντού. Τον καταδικάζουμε, τον πολεμάμε.
πάλι αρνητική απάντηση, ενώ όλοι, πλέον, γελούν.
Ό μω ς οφείλω να πω ό τι εμείς είμαστε υπεύθυνοι
«Μ ου επιτρέπετε να σας πω από ποια χώρα είμα
για τα δικά μ α ς εθνικιστικά φαινόμενα. Ο δικός
στε;» παρεμβαίνει ένας από τους ξένους που πράγ
σας εθνικισμός είναι δική σας υπόθεση». Στην
ματι το γεμάτο ρυτίδες πρόσωπό του θυμίζει Ά γ 
αντιπροσωπία από την πρώην Γιουγκοσλαβική
γλο. «Είμαστε από τη Μ ακεδονία». Ο σερβιτόρος
Δημοκρατία της Μακεδονίας συμμετείχαν, εκτός
ξαφνιάζεται, κοιτάζει τους ανθρώπους με τερά
του Μέτο Γιοβανόφσκι, η Ελεονώρα Καρανφιλόφστια απορία και κατορθώνει να πει «μα, θέλετε να
σκα, δημοσιογράφος του ιδιωτικού τηλεοπτικού
με τρελάνετε. .. τέλος πάντων η Μ ακεδονία είναι
καναλιού Α 1, ο ’Ισο Ρούσι, δημοσιογράφος της
μία» και φεύγει να δώσει την παραγγελία της
αλβανόφωνης εφημερίδας «Flaka Velazerinit» κα ι
παρέας με την «περίεργη» σύνθεση.
εκπρόσωπος του ιδρύματος Soros, κ α ι ο Σλαβ Στογιανόφσκι,
οπερατέρ στο κανάλι Α1.
Την παραπάνω χαρακτηριστική ιστορία -π ου
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Στις επαφές που είχε η αντιπροσωπία ουμ;
λαμβάνονται συναντήσεις με εκπροσώπους
Δήμου Αθηναίω ν, της Γ Σ Ε Ε , του Ριζοσπαοτ
Φόρουμ, της Helsinki Citizen’s Assembly. Ιδι<
ρη σημασία είχαν οι συναντήσεις με τη διοίι
της Ε Σ Η Ε Α και με τους επικεφαλής των εφτμ
δων Ελευθεροτυπία, Τα Νέα, Μεσημβρινή. Μι
Ελευθεροτυπία έγινε συμφωνία ανταλλαγής
ράς άρθρων και με τη Μεσημβρινή συμφι
ανταλλαγής δημοσιογράφων στο πλαίσιο
προγράμματος του ιδρύματος Soros.
Ποια είναι τα επόμενα κοινά βήματα των
κινήσεων; Πρώτα πρώτα, ετοιμάζουν μια σ
ντηση ιστορικών από τις δύο χώρες, υπό την <
δα γερμανικού ιδρύματος, με θέμα: Πώς θα
φάμε, α ν ξαναγράφαμε τα σχολικά βιβλία
Ιστορίας.
Ό λ ο ι γνωρίζουμε με πόση ιδιοτέλεια οι κο
νίες χρησιμοποίησαν την ιστορική γνώμη. Π<
υπήρχαν, και υπάρχουν, κάποιοι «εθνικοί λό
που επιβάλλουν να κόβεται και να ράβεται η ι
ρία στα μέτρα των μεν και των δε. Ακριβώ
αυτό τον λόγο μια συνάντηση ιστορικών από
Ελλάδα και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δήμο:
τία της Μακεδονίας θα είχε μεγάλο ενδιαφέ(
Πρόκειται, επίσης, να αρχίσει μια διαδικ
αποστολής γραπτών συστάσεων προς τους ι
περίπτωση αρμοδίους των δύο χωρών,
ενέργειες αυτές θυμίζουν, τηρουμένων των αν
γιών, τον τρόπο με τον οποίο συχνά δουλεί
Διεθνής Αμνηστία. Αυτές τις ημέρες πρόκειτι
σταλούν οι δύο πρώτες συστάσεις. Η μία, πρ<
ελληνικό υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ζητι
φροντίσει η Πολιτεία με τις δυνατότητες που
θέτει ώστε να ανατραπεί η καταδίκη των Χρήι
Σιδηρόπουλου και Τάσου Μπούλη (πέντε μί
για διασπορά ψευδών ειδήσεων, διέγερση τω>
λιτών σε διχόνοια, διατάραξη των φιλικών
σεων της Ελλάδας με άλλες χώρες' οι καταδ
σθέντες δήλωσαν ότι ανήκουν στην ανύπαρκτι
την ελληνική πολιτεία σλαβομακεδονική μει
τητα.) Η άλλη σύσταση θα έχει αποδέκτες τουι
συλλόγους των Α ιγαιατώ ν Μακεδόνων στα !
πια και Μπίτολα, και θα συνιοτό την αλλαγί
ονομασίας τους, η οποία, ως έχει, υποδηλώνι
αναγνώριση των συνόρων που υπάρχουν σήμ
Ό σ α πληροφορηθήκαμε στη συνέντευξη
που, που έδωσαν οι δύο κινήσεις για τον διά
πολιτών κ α ι την κατανόηση στα Βαλκάνια, ι
ασφαλώς ενθαρρυντικά. Κάποιες πόρτες άνοι
Έ γινα ν σημαντικές επαφές και συναντή
ιδίως στο χώρο των εφημερίδων. Μήπως λο
κάτι αρχίζει να αλλάζει στην ατμόσφαιρα αί
λαξίας που ζούμε τα δύο τελευταία χρόνια; Μ
ρι να είναι έτσι. Πάντως, εμείς διατηρούμ
επιφυλάξεις μας, ιδίως όσον αφορά στο χώρε
εφημερίδων. Είδαμε πώς κάλυψαν οι εφημει
τη συνέντευξη Τύπου! Με ένα ημι-μσνόσιηλ
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Σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία
από τις εκδόσεις Πατάκη
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ΣΤΑ ΣΚΥΛΙΑ

Η αυτοκτονία του πρώην
σοσιαλιστή πρωθυπουργού
της Γαλλίας Π ιέρ Μπερεγ^οβουά συγκλόνισε όχι
μόνο τη Γαλλία αλλά και
την παγκόσμια κοινή γνώ 
μη. Α φθονούν οι ερμηνείες
και οι γνώμες για το απελ
πισμένο αυτό διάβημα.
Στον επικήδειο λόγο του ο
πρόεδρος Μ ιτεράν είπε
«δεν μπορεί να υπάρξει κα
μιά δικαιολογία για το γε
γονός ότι η υπόληψη ενός
ανθρώπου ρίχτηκε στα
σκυλιά». Ο κόσμος της π ο 
λιτικής κατασπαράσσεται.
Ε ίναι ένας κόσμος σκλη
ρός, με τους κανόνες του.
Χωρίς φιλίες. Χωρίς α νι
διοτελή
συμπαράσταση.
Αυτοκτονία. Μ ια εκδοχή
πολιτικού τέλους και ορι
στικής αποστράτευσης από
τον στίβο ασυνήθιστη σε
κάθε περίπτωση. Ο ίδιος ο
Μ περεγκοβουά δεν μίλησε.
Δεν άφησε «πολιτική δ ια 
θήκη». Ίσ ω ς η σιωπή των
άλλων ν α είναι η καλύτερη
στάση.

ΚΙ Α Ν
ΕΙΝΑΙ «ΟΧΙ»;
■

Μέσα στον πυρετό των δ ι
πλωματικών κινήσεων για
την ειρήνη στη Βοσνία ξεχάσαμε και το δημοψήφι
σμα των Δανών στις 18
Μ αΐου για την αποδοχή ή
όχι της Σ υνθήκης του Μάαστριχτ υπό τη «νέα μορφή»
που πλασάρεται στο εκλο
γικό σώμα μετά τις αμφιβό
λου νομικού κύρους «διευ
θετήσεις» που προσφέρθηκαν α π ’ τους 11 στη Δ ανία
κατά τη διάσκεψη κορυφής
στο Εδιμβούργο πέρυσι τον
Δεκέμβριο. Ο ι σφυγμομε
τρήσεις δείχνουν ότι το
αποτέλεσμα του δημοψη
φίσματος θα είναι και πάλι
οριακό πράγμα που δεν
διασφαλίζει καμιά εκ των
προτέρων βεβαιότητα στη
βάση των οριακών αυτών
εκτιμήσεων, μολονότι η
Ευρώπη «τρίζει τα δόντια
της», τονίζοντας ότι θα
46

προχωρήσει και χωρίς τη
Δανία. Βέβαιο είναι ότι αν
οι πολίτες του Βασιλείου
της Δανιμαρκίας πουν και
πάλι «ΟΧΙ» στο Μάαστριχτ, θα γελάσουμε π ο 
λύ...

ΔΙΑΡΡΟΗ
ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ
■

Μ αζί με την απώλεια των
νέων στα πεδία των μαχών
η Σ ερβία χάνει και το άν
θος του επιστημονικού της
δυναμικού, καθώ ς χιλιάδες
επιστήμονες μεταναστεύ
ουν στη Δύση. Στο πα νεπι
στήμιο του Βελιγραδιού
επικρατεί το σύνθημα:
«Α π ο φ ο ιτήσ τε και μ ετα να 
στεύατε». Κανείς δεν θέλει
να μείνει σε μια έρημη χώ 
ρα με 20.000% πληθωρισμό
τον χρόνο, απόβλητη α π ’
τη διεθνή κοινότητα και αιμάσσουσα. Μόνο το Ινστι
τούτο πυρηνικής έρευνας
έχασε 70 ερευνητές το 1992.
Η κατά χιλιάδες φυγή των
επιστημόνων είναι η μεγα
λύτερη που έχει γνωρίσει η
Γιουγκοσλαβία στην πρόσ
φατη ιστορία της. Α ποτε
λεί μια ακόμη ένδειξη της
αβεβαιότητας για το μέλ
λον της χώρας αυτής.
■

ΕΠΙ ΠΙΝΑΚΙ

Πανωλεθρία έπαθε το κυβερνών συντηρητικό κόμμα
του κ. Μ έιτζορ στις πρόσ
φατες δημοτικές εκλογές
στη Βρετανία. Κυριότερη

α ιτία , η συνεχιζόμενη ο ι
κονομική ύφεση, πα ρά τα
σημάδια ανάκαμψης, που
ήταν α π ’ τις σοβαρότερες
και πιο παρατεταμένες στη
μεταπολεμική ιστορία της
χώρας λόγω της δογματι
κής πολιτικής των νεο
φιλελεύθερων. Ό λ ο ι τώρα
ζητούν την κεφαλή του
υπουργού
Ο ικονομικών
Λ αμόντ επί πίνακι.
Κάθε παραλληλισμός με
την κατάσταση στην Ελλά
δα είναι απλώ ς συμπτωματικός.
■

Α Π ' ΤΟ ΖΕΝΙΘ
ΣΤΟ ΝΑΔΙΡ

Με ιδιω τικό αεροπλάνο
διέφυγε α π ’ την Α γγλία ο
Τούρκος Κοσκωτάς Ναντίρ και ξεκουράζεται τώ 
ρα στα κατεχόμενα, τα
οποία καταλήστεψε γ ια να
χτίσει την επιχειρηματική
αυτοκρατορία της Polly
Peck που κατέρρευσε πριν
από 3 χρόνια. Κατηγόρησε
δε τον Τ ύπο (και συγκεκρι
μένα την εφημερίδα Sunday
Times) για την πτώση του.
Σ χεδιάζει τώρα να μεταβεί
στην Τουρκία για να δ ια 
σώσει ότι μπορεί εκεί α π ’
τις αρπάγες των κατασχέ
σεων. Το ωραίο είναι ότι η
Τ ουρκία, για να τον εκδώσει στη Β ρετανία, που τον
αναζητά επειγόντω ς, α π α ι
τεί την αναγνώριση ψ ευδο
κράτους του Ντενκτάς!

■

ΣΥΜΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ

Μεγάλη και συμπαθητική
παρουσίαση της πρώτης
κυρίας του Λευκού Οίκου,
Χίλαρυ Ρόνταμ Κλίντον,
α π ’ το περιοδικό Time μετά
τις πρώ τες 100 ημέρες δια
κυβέρνησης.
Π αραμένει
δημοφιλής
και εξακολουθεί να εργά
ζεται με την ομάδα των 500
συμβούλων της για την κα
τάρτιση του νέου προγράμ
ματος Υ γείας που ο πρόε
δρος έχει υποσχεθεί να
υποβάλει μέχρι τα τέλη
Μ αίου. Το ερώτημα είναι
αν μέσα σε τέτοιες οικονο
μικές συνθήκες ο Κλίντον
καταφέρει όχι μόνο να
υπερκεράσει τα συνασπι
σμένα συμφέροντα που
αντιδρούν στη μεταρρύθμι
ση του συστήματος αλλά
και να βρει τα 150 δισ. δολ.
που απαιτούνται για να
καλυφθούν ασφαλιστικά
τα 35 εκατ. των Αμερικα
νών που βρίσκονται εκτός
του σημερινού πολυτελούς
και ιδιω τικού συστήματος
ιατροφαρμακευτικής κά
λυψης.
Κ ατά τ ’ άλλα η Χίλαρυ
εμφανίζεται ως πρότυπο
γυνα ίκας που μπορεί να
συνδυάζει -σ το πλευρό κι
όχι στον ίσκιο του συζύγου
τη ς- τα δημόσια καθηκοντά της με την κουζίνα και
την οικογενειακή ζωή. Αχ,
αυτή η γενιά του ’60!

Παγκόσμι«
ημέρα της
μητέρας, τι
περασμένη
Κυριαχή.!
Βοσνία όμι
ζωή,τοσπ I
οικογένεια I
παιδιά
βρίσκοντα
από μια σν
δοκιμασία
διάλυση τι
ζωής, τα χ
αγαπημέν
πρόσωπα,
οδηγούνη
γυναίκες«
γραμμέςτ
«απελευθι
ού στρατό
όλων των
εθνοηκώι
παρατάξε
Εδώ δόξά
θάνατος,«
ζωή.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
Η σύγχρονη εκδοηκή παρουσία σια ελληνικά γράμμαια

ΙΩΑΝΝΑ
Κ α ρα τζα φ ερη
Το χαμένο κουμπί · Τα κορίτσια ιης Ερεχδείου
Επιπλωμένα δωμάιια
Μπαζαγιάζι
Οι δυο ιελευιαίοι

4 2=0
-

Η ζωή σε τέσσερις πράξεις
Ιστορίες γι’ άνιρες

Τέσσερις Πολωνέζες
Καφενείον ο Τέιαριος Κόσμος
Ζευγάρια ιης Αθήνας
Οι έφηβοι ιου Κολωνού
Χωρισμένη σια δύο
Η ώρα ιου λύκου
Έσ8ερ

A ΜΕΡΟΣ

Ε Λ Λ Α ΔΑ , ΤΟΥΡΚΙΑ, ΒΑΛΚ ΑΝΙΑ

Η εξ Ανατολών απειλή και η ελληνική ασφάλεια
Των Φίλιππου Τ. Πιέρρου και Θάνου Π . Ντόκου*

Η σχεδόν αποκλειστική ενασχόληση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 μηνών μ

το θέμα της ονομασίας των Σκοπιών οδήγησε στην, πολλαπλώς ζημιογόνο, ανάμιξη της Ελλάδας στη γιουγκοσλαβική
και ευρύτερη βαλκανική κρίση όχι στο ρόλο του ισχυρού περιφερειακού παράγοντα και τοποτηρητή των κοινοτικών
συμφερόντων αλλά ως αντιμαχόμενου μέρους και είχε ως συνέπεια την αλόγιστη χρήση, σε βαθμό εξάντλησης, των
διεθνών εφεδρειών και ερεισμάτων της χώρας και, τελικά, την επιδείνωση των σχέσεων με παραδοσιακούς συμμάχου
και την, έως ένα βαθμό, διεθνή απομόνωση της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, η θεώρηση του «Μακεδονικού» ζητήματος ως
βασικής απειλής για την ελληνική ασφάλεια οδήγησε σε μια σχετική αδιαφορία για τις κινήσεις της Τουρκίας και στην
υποτίμηση του εξ Ανατολών κινδύνου. Φοβούμαστε ότι δεν δόθηκε η πρέπουσα προσοχή σε ορισμένες εξελίξεις όπως
διεθνής υποστήριξη για την αυτοδιάθεση μειονοτήτων στα Βαλκάνια, η τουρκική προπαγάνδα στα διεθνή/ora χαι ο

συνακόλουθος κίνδυνος δημιουργίας προηγουμένου στη Θράκη, οι απειλές για τουρκική στρατιωτική επέμβαση στη
Βοσνία - Ερζεγοβίνη και η πολυσχιδής τουρκική δραστηριότητα για τη δημιουργία πλέγματος πολιτικών και
στρατιωτικών συμμαχιών στα βόρεια σύνορά μας (το οποίο ορισμένοι αναλυτές ονόμασαν «μουσουλμανικό / τονρχιχ
τόξο»).

αρά την ανάδυση νέων ή την αναζωπύρωση παλαιώ ν
απειλών στα βόρεια σύνορά μας, πιστεύουμε ότι η
Τουρκία παραμένει, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα
και μεσοπρόθεσμα, η κυριότερη απειλή για την ελλη
νική ασφάλεια, θέση που έχει άλλωστε εκφράσει κα τ’
επανάληψη και ο κα θ’ ύλην αρμόδιος κυβερνητικός αξιωματούχος, υπουργός Εθνικής Αμύνης. Μέσω ενός πλέγματος διεκ
δικήσεων στο Α ιγαίο και τη Θράκη και με ανοιχτό το Κυπριακό
πρόβλημα, η Τουρκία εφαρμόζει μια ρεβιζιονιστική πολιτική
απέναντι στην Ελλάδα.

Π

Στη μεταπολεμική περίοδο, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν
βρεθεί τουλάχιστον πέντε φορές σε περίοδο σοβαρής κρίσης ή
ακόμα και στα πρόθυρα πολεμικής σύρραξης (1964,1967,1974,
1976,1987). Π αρατηρείται, εξάλλου, έντονος και κλιμακούμε
νος ανταγωνισμός στρατιωτικών εξοπλισμών μεταξύ των δύο
χωρών, ιδίω ς μετά το 1974, ανταγωνισμός που αναμένεται να
οξυνθεί στο άμεσο μέλλον, καθώς η Ελλάδα θα προσπαθήσει να
αποφύγει την ανατροπή της ισορροπίας δυνάμεων που ενδέχε
ται να προκαλέσει το γιγάντιο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και
εξοπλισμών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Υ πάρχουν επί
σης και σοβαρά καθημερινά προβλήματα (παραβιάσεις ελληνι
κού εναέριου χώρου, με αυξανόμενη συχνότητα και ενίοτε με
ανθρώ πινα θύματα, 1 μεθοριακά επεισόδια, αμφισβήτηση ελ
ληνικών χωρικών υδάτων κ.λπ.) σε βαθμό που, με μια μικρή
δόση υπερβολής, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ανάμεσα στις δύο
χώρες λαμβάνει χώρα μια σύγκρουση χαμηλής έντασης (low
intensity confict).
Ο ι τούρκοι ηγέτες φροντίζουν, εξάλλου, να διατηρούν
αμείωτη την αίσθηση της απειλής με διάφορες «εμπρηστικές»
δηλώσεις. Για παράδειγμα, ως αρχηγός της αντιπολιτεύσεως, ο
* 0 κ. Φ. Πιέρρος είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Harvard και
ευρωβουλευτής. Ο κ. θ . Ντόκος είναι διδάκτορας διεθνών σχέσεων του
πανεπιστημίου Cambridge και επιστημονικός ερευνητής στο πανεπι
στήμιο Harvard.
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Ντεμιρέλ είχε δηλώσει σε ξένους δημοσιογράφους στις 9-6·
Τ α νησιά του Α νατολικού Α ιγαίου συνιστούν μέρος της Ανο
λίας και γ ια αιώ νες ανήκουν στο κράτος που ήταν κύριο
Α νατολίας. Τον Μ άιο του 1991, στην Αυστραλία, ο πρόεδ
Ο ζάλ δήλωσε ότι δεν θα υπήρχαν προβλήματα μεταξύ Ελλά
και Τ ουρκίας αν τα Δω δεκάνησα είχαν δοθεί στην Τουρ>
Π ριν α πό λίγες ημέρες, ο πρω θυπουργός Ντεμιρέλ δήλωσε
τα Ά δ α ν α απέχουν μόνο έξι λεπτά από την Κύπρο, υπσνι
ντας την αεροπορική υπεροχή της Τουρκίας. Ενώ εξίσου σο
ρές είναι οι, ολοένα και συχνότερες, τουρκικές προκλήί
σχετικά με τη μειονότητα της Δ. Θράκης.
Στη διμερή σχέση Ε λλάδας-Τουρκίας, η στρατιωτική ισ
παραμένει ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας. Γιατηχο
μας η στρατιωτική ισχύς έχει κυρίω ς και αποτρεπτικό ρδ
αλλά μια πιο ενεργό αποστολή αν οι σχέσεις των δύο χω(
επιδεινω θούν επικίνδυνα κ α ι, αν, ο μη γένοιτο, η κατάσκ
ξεφύγει α πό τον έλεγχο.
Η Τ ουρκία ενισχύει συνεχώς τις ένοπλες δυνάμεις της με
απόκτηση (αγορά, κατασκευή ή παραχώρηση από σνμμαχι
χώρες) μεγάλου αριθμού σύγχρονων οπλικών συστημάτων,
μια εποχή που τόσο οι ευρω παϊκές χώρες όσο και οι ΗΠΑ κι
Ρωσία περικόπτουν σημαντικά τους αμυντικούς προϋπολί
σμούς τους κ α ι προσπαθούν να επωφεληθούν από το λεγόμ
«μέρισμα της ειρήνης» (peace dividend), η Τουρκία έχει επι
θεί σε μια πρω τοφανή γ ια τα δεδομένα της περιοχής ποιστ
και ποσοτική βελτίωση των ένοπλων δυνάμεών της. Οι εξο»
σμοί αυτοί απειλούν να ανατρέψουν την ισορροπία δυνάμε
μεταξύ Ε λλάδας κ α ι Τ ουρκίας, προκαλώντας έτσι αστάθειαν
δημιουργώ ντας σημαντικό κίνδυνο για την εΜηνική ασφάλετ
Ε ίν α ι ευνόητο ότι οι μαζικές προμήθειες οπλικών συσιηρ
των α πό την Τ ουρκία έχουν προκαλέσει ανησυχίες στις γειτ<2
κές χώρες, περιλαμβανόμενης κ α ι της Ελλάδας. Τίθεται λοιτ
με ιδιαίτερα πιεστικό τρόπο το ερώτημα «γιατί η ΤουρΞ
υπερεξοπλίζεται»; Π οια είνα ι τα τουρκικά κίνητρα: εξωτεριαπειλές ασφάλειας στα ανατολικά σύνορα της χώρας ή η επι£

α ανάδειξης σε περιφερειακή υπερδύναμη; Π ροσπαθώ ντας
ι απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, θα επιχειρήσουμε μια
ιντομη ανάλυση των εξελίξεων στην περιοχή κα ι του νέου
©στρατηγικού ρόλου της Τ ουρκίας.

■ωστρατηγιχός ρόλος της Τουρκίας μετά τη διάλυση
τηςΕΣΣΑ
ύφεση και προσέγγιση Α νατολής - Δύσης κα τά τη διάρκεια
; περιόδου Γκορμπατσώφ, που οδήγησε στον τερματισμό του
ιχρού πολέμου, είχε ως συνέπεια την υποβάθμιση της τουρκις γεωστρατηγικής θέσης, αφού η Τ ουρκία δεν θα μπορούσε
έον να παίξει το ρόλο του δυτικού στρατηγικού αναχώματος
έναντι στη σοβιετική απειλή. Ωστόσο, ο πόλεμος στον ΠερσιΚόλπο (από τον οποίο η Τ ουρκία ωφελήθηκε πολιτικά και
ΐΓιονομικά), η διάλυση της Σοβιετικής Έ νω σ η ς κα ι η ανατα(|·.χή στα Βαλκάνια δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη
απολιτική αναβάθμιση της Τ ουρκίας (η ο π ο ία , ωστόσο, δεν
' όκειται να ενταχθεί στην Ε υρω παϊκή Κ οινότητα, στο προπτό μέλλον).
: 4 Τουρκία, εφαρμόζοντας μια επιθετική εξωτερική πολιτιi επιχειρεί να καλύψει το κενό ισχύος στις περιοχές που
ιφέραμε και διεκδικεί το ρόλο της ηγετικής περιφερειακής
’ /αμης. Ακόμα, επιδιώκει να πα ίξει το ρόλο προστάτιδας των
υην σοβιετικών μουσουλμανικών δημοκρατιών και «μεσά
τα» των κοινοτικών συμφερόντων στην Κεντρική Α σία,
.ο; που σε ορισμένες περιπτώ σεις έρχεται σε αντίθεση με
ιόν του τοποτηρητή των αμερικανικών συμφερόντων, θ α
■πεινα σημειωθεί ότι, εκτός από την Τ ουρκία, το κενό ισχύος
τόσο ραγδαία δημιουργήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της
ηρικής Ασίας προσπαθούν ν α καλύψ ουν το Ιράν, η Σ.
«Μαβία, το Πακιστάν και η Κ ίνα. Σύμφω να με πρώ τες ενδείη τουρκική προσπάθεια για διείσδυση κ α ι κυριαρχία στην
:r »ττρική Ασία δεν έχει στεφθεί από ιδιαίτερη επιτυχία.

Ιια από τις κύριες περιοχές τουρκικού ενδιαφέροντος είναι
^ Βαλκάνια. Αν και λανθασμένοι χειρισμοί α πό ελληνικής
® υράς έδωσαν τη δυνατότητα στην Τ ουρκία να επεκτείνει την
·)ροή της, η γενική εκτίμηση είναι ό τι, προς το παρόν τουλά^ ;ον, η τουρκική προσπάθεια για αύξηση επιρροής στα Βαλια δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. Κ αι ενώ αναμενόταν
fl?διαίτερο ενδιαφέρον η έκβαση της διαφ ω νία ς μεταξύ Ντεμι?: και Οζάλ (ο οποίος υποστήριζε μια π ιο ενεργή και «επιθετιjj-r ανάμιξη της Τουρκίας στα Β αλκάνια), ο α ιφ νίδιος θάνατος
. Τουργκούτ Οζάλ μετέβαλε τις εσωτερικές ισορροπίες στην
,ύ , ρκία. Η αναμενόμενη αύξηση της επιρροής του Ντεμιρέλ
• χάραξη της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής θα οδηγήσει σε
1 πιο μετριοπαθή πολιτική, τουλάχιστον σε ο,τι αφορά στους
" ους και το ύφος, στα Βαλκάνια και την Κεντρική Ασία. Δεν
μένεται να επηρεαστεί ιδια ίτερα η ουσία της τουρκικής
ικτερικής πολιτικής, εκτός ίσως α πό τη μείωση του ειδικού
ουςτου ισλαμικού παράγοντα.
βαλκανική πολιτική της Τ ουρκίας εμπεριείχε και το στραλ : τικό στοιχείο, αφού η χώρα αυτή εξέφρασε επανειλημμένως
; προθυμία και την ετοιμότητά της να συμμετάσχει σε στραΑ ικ ή επέμβαση υπέρ των μουσουλμάνων της Βοσνίας και
,ντίον των Ορθόδοξων Σέρβων, υπογραμμίζοντας έτσι το
ι?« ιχείο της θρησκευτικής αντιπαράθεσης. Η συμμετοχή 18
Αρχικών αεροσκαφών F-16 στον εναέριο αποκλεισμό της
nif ^ίας, μετά από έντονες τουρκικές πιέσεις, ήταν περισσότειιακίνηση εντυπωσιασμού και δημιουργίας εντυπώσεων και
ιχυσης των ερεισμάτων της Τ ουρκίας στον μουσουλμανικό
.. μο. Παρά τη συμβολική της σημασία (επανεμφάνιση τουρηjjf.’Äv στρατευμάτων στα βόρεια σύνορα της Ε λλάδας), δεν
'^'■ισιά, κατά τη γνώμη μας, στρατιωτική απειλή κατά της
«ς μας. Εξάλλου, η κατά τα φαινόμενα επιτυχημένη έκβαση
«Συνδιάσκεψης της Αθήνας» απομακρύνει το φάσμα της

Ανάμεσα στους στόχους της Τουρκίας είναι και ο εκσυγχρονισμός της
πολεμικής της αεροπορίας

στρατιωτικής επέμβασης στη Βοσνία και αποτελεί μια επιτυχία
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής (και, οπωσδήποτε, θα οδη
γήσει στην αναβάθμιση του ελληνικού ρόλου στα Βαλκάνια)
και μια αποτυχία γ ια όσους υποστήριζαν μια στρατιωτική λύση
στη Βοσνία (όπω ς η Τουρκία).
Τ αυτόχρονα, η Τουρκία δραστηριοποιείται στο χώρο της
Μέσης Α νατολής με βασικό μοχλό τη «διπλωματία των υδάτι
νων πόρων». Για την αύξηση της επιρροής της, και εκμεταλ
λευόμενη τις ευνοϊκές διεθνείς συγκυρίες (επιθυμία Η Π Α και
συντηρητικών αραβικών κρατών για την ύπαρξη μιας χώρας
που θα πα ίξει το ρόλο «χωροφύλακα» και «αναχώματος» για τη
μη εξάπλωση του ισλαμικού φονταμενταλισμού), η γειτονική
χώρα ενισχύει σε σημαντικό βαθμό τις στρατιωτικές της ικανό
τητες. Π αρά τις, συχνά αμετροεπείς, δηλώσεις Τούρκων επισή
μων για μια ζώνη τουρκικών συμφερόντων από την Α δριατική
ώς την Κ ίνα, δεν είναι βέβαιο αν η Τουρκία προσβλέπει σε
εδαφικά οφέλη στο εγγύς μέλλον. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε,
ωστόσο, ότι ενώ οι προθέσεις αλλάζουν, οι στρατιωτικές ικανό
τητες παραμένουν.
Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η τουρκική πολιτική εθνικής
ασφαλείας περιλαμβάνει και τους ακόλουθους στόχους (οι
οποίοι δεν παρατίθενται υποχρεωτικά με σειρά σπουδαιότητας):
★ Δ ημιουργία πλέγματος πολιτικο-οικονομικών και αμυντι
κών σχέσεων με βαλκανικές χώρες (το περίφημο «μουσουλμανι
κό - τουρκικό τόξο»).
★ Εφαρμογή μιας μεσανατολικής πολιτικής υδάτινω ν πόρων.
★ Αποφυγή δημιουργίας αυτόνομου ή ανεξάρτητου κουρδι
κού κράτους, τόσο στην Τουρκία όσο και στις γειτονικές χώρες.
★ Πολιτική και στρατιωτική συνεργασία με τις Η Π Α στην
Κεντρική Ασία και τη Μ. Ανατολή.
★ Π ροστασία ή και πελατειακή σχέση με μουσουλμανικές μειο
νότητες στα Βαλκάνια και Κ. Α σία και προώθηση δικαιώματος
αυτονομίας.
★ Αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας στο Α ιγαίο και συνεκ
μετάλλευση.
★ Έ λεγχο των θαλασσίων συγκοινωνιών από τα Δαρδανέλλια, το Α ιγαίο και την Αν. Μεσόγειο. Προωθημένη ναυτική
παρουσία στο Α ιγαίο και την Αν. Μεσόγειο και επιδίωξη
αυξημένου ρόλου ευθύνης στις περιοχές αυτές στο πλαίσιο του
ΝΑΤΟ.
★ Εκσυγχρονισμό των Ε. Δ . και διατήρηση υπεροχής απέναντι
στις γειτονικές χώρες.
★ Ανάπτυξη της εγχώριας πολεμικής βιομηχανίας και επίτευ
ξη αμυντικής αυτοδυναμίας.
Ό σ ο ν αφορά στην επίσημη αμερικανική στάση, σύμφωνα με
τις πρώτες ενδείξεις, η κυβέρνηση Κλίντον, παρά τις προεκλο
γικές διακηρύξεις για μεγαλύτερη έμφαση στα ανθρώ πινα δ ι

καιώ ματα, δεν φαίνεται να μεταβάλλει πολιτική απέναντι στην
Τουρκία και εξακολουθεί να θεωρεί τον γεωστρατηγικό ρόλο
της χώ ρας αυτής ως ιδιαίτερα σημαντικό, άποψη που ενισχύθηκε από το ρόλο που έπαιξαν στις επιθέσεις κατά του Ιράκ οι
αμερικανικές βάσεις σε τουρκικό έδαφος (και, ίσως, στο μέλλον
κατά του Ιράν) και τις αντιλήψεις των Η Π Α για το ρόλο της
Τουρκίας ως αναχώματος ενάντια στην εξάπλωση του ισλαμικού φονταμενταλισμού. Δεν φ αίνεται να απασχολεί τους αμερικανούς αναλυτές και σχεδιαστές το ερώτημα «κατά πόσον τα
συμφέροντα των Η Π Α και της Τουρκίας θα είναι συμβατά μετά
την ανάδειξη της τελευταίας σε περιφερειακή υπερδύναμη».
Τέλος, ένα πολύ σημαντικό ερώτημα για τη χώρα μας είναι ο
μελλοντικός εξωτερικός προσανατολισμός της Τουρκίας: θα
εξακολουθήσει να κοιτά προς τη Δύση και να έχει έναν ευρω
παϊκό προσανατολισμό ή θα στραφεί προς την Κεντρική Ασία
και τη Μέση Ανατολή; Υπάρχει έντονη διαμάχη, σε ανώτατο
επίπεδο, ανάμεσα σε «κεμαλικούς» και «ισλαμιστές».

Εξωτερικές απειλές
Α πό το τέλος του Β ΤΠαγκοσμίου Πολέμου έως τουλάχιστον τα
τέλη της δεκαετίας του 1960, η Σοβιετική Έ νω ση θεωρείτο η
σημαντικότερη εξωτερική απειλή για την ασφάλεια της Τ ουρ
κίας. Μέχρι τη διάλυση της Ε Σ Σ Δ , και παρά τη σαφή βελτίωση
των διμερών σχέσεων, η τουρκική ηγεσία συνέχισε να αντιμετω
πίζει τη Σοβιετική Έ νω ση με καχυποψία. Α πόδειξη αυτού
είναι ότι η τουρκική αντίληψη περί μιας σημαντικής ανισορρο
π ία ς δυνάμεων με την Ε ΣΣΔ υποτίθεται πω ς αποτέλεσε το
βασικό κίνητρο για την προσπάθεια εκσυγχρονισμού των τουρ
κικών Ε .Δ . Η σοβιετική απειλή δεν υφίσταται πλέον, και οι
σχέσεις με τη Ρωσία είναι λίαν θερμές. Δεν είναι λίγοι, ωστόσο,
οι αναλυτές που προβλέπουν ότι η ρωσο-τουρκική φ ιλία δεν
πρόκειται να διαρκέσει πολύ, αφού τα π ά για γεωπολιτικά
συμφέροντα των δύο χωρών στην περιοχή του Καυκάσου και
των Βαλκανίων συγκρούονται.
Ως ιδιαίτερα ανησυχητική θεωρεί η Τουρκία την συνέχιση της
διαμάχης μεταξύ Αρμενίας και Α ζερμπαϊτζάν για το Ναγκόρνο
- Καραμπάχ, την εθνική διαμάχη στη Γεωργία (και ειδικότερα
το θέμα της Α μπχαζίας), καθώς και τη γενικότερη αστάθεια
στην περιοχή του Καυκάσου. Ωστόσο, ορατή απειλή από την
Αρμενία, την Ο υκρανία ή τη Γεωργία δεν υπάρχει.
Για τους σχεδιαστές της τουρκικής πολιτικής εθνικής ασφα
λείας, η Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική απειλή, όχι τόσο λόγω
των επιθετικών στρατιωτικών της ικανοτήτων όσο λόγω της
«πρόθεσής της να μετατρέψει το Α ιγαίο σε ελληνική λίμνη».
Η Βουλγαρία μετέτρεψε τον άξονα Α θήνας-Σόφιας σε άξονα
Ά γκυρα ς-Σ όφ ια ς, λόγω εσωτερικών παραγόντω ν (ύπαρξη με
γάλης μουσουλμανικής μειονότητας), αλλά κυρίω ς λόγω στρα
τηγικού αδιεξόδου. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις σταδιακής
επανατοποθέτησης της βουλγαρικής εξωτερικής πολιτικής.
Ο ι σχέσεις με τη Σ υρία δεν είναι απόλυτα ομαλές, τόσο λόγω
της περιοχής της Α λεξανδρέττας, όσο και λόγω του Κουρδικού
προβλήματος. Η συριακή υποστήριξη προς το ΡΚΚ παραμένει
μια σημαντική αιτία έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών.
Εξάλλου, η Δαμασκός χρησιμοποιεί το μοχλό της υποστήριξης
προς τους Κούρδους ως προειδοποίηση προς την Τουρκία να
μην παρατραβήξει το θέμα των υδάτων του Τίγρη και του
Ευφράτη.
Τέλος, ενώ οι σχέσεις της με το Ιράν και το Ιράκ δύσκολα θα
μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως φιλικές, δεν διαφ αίνεται
κάποια απειλή για την Τουρκία, η οποία υπερέχει στον στρα
τιωτικό τομέα.
Ε ίναι λοιπόν σαφές, ότι, πα ρά τη γεωπολιτική θέση της
Τουρκίας στο μέσον ενός τριγώνου αστάθειας και κρίσεων, δεν
υπάρχει κάποια ορατή και άμεση εξωτερική απειλή για την
τουρκική ασφάλεια. Η διάλυση του μεγάλου γείτονα κα ι α ντι
πάλου, της Σοβιετικής Έ νω σης, η αποδυνάμωση του Ιράκ και η
50

αδιαμφισβήτητη αμερικανική στρατιω τική υπεροπλία, απο
λούν θετικές εξελίξεις γ ια την Τ ουρκία. Α π ό την άλλη πλευρ<
ενίσχυση του Ιράν και η σημαντική αστάθεια που προκλήθ
α πό τη διάλυση της Ε Σ Σ Δ , ανησυχούν την τουρκική ηγα
Δ εν θα πρέπει επίσης ν α παραβλέψουμε την πάγια τουρκ
ανασφάλεια, που έχει τις ρίζες της στις μακροχρόνιες κακές
εχθρικές σχέσεις με όλες σχεδόν τις όμορες χώρες.
Η Τ ουρκία α ντιμ ετω πίζει κ α ι μια σοβαρή εσωτερική απει
την πολύχρονη εξέγερση τω ν Κ ούρδων στο νοτιοανατολ
τμήμα της χώρας. Δ εν υ πά ρχει αμφιβλία ότι η προμήί
ορισμένων οπλικώ ν συστημάτων (π.χ. ελικόπτερα - RPVs)c
χεύει κυρίω ς στην π ιο αποτελεσματική αντιμετώπιση ■
Κ ούρδων ανταρτώ ν. Η πρόσφατη απόφαση της ηγεσίας ■
Κ ούρδων να ζητήσει τον τερματισμό τω ν εχθροπραξιών (α
γνω ρίζοντας έτσι την ήττα τους στο πεδίο της μάχης;) και
νομιμοποίηση κουρδικού πολιτικού κόμματος, δεν έγινε, μέ
στιγμής, αποδεκτή α π ό την τουρκική κυβέρνηση, η οποία σι
χίζει τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στις περιοχές των Ko
δων. Ωστόσο, η αλλαγή πλεύσης τω ν Κούρδων ίσωςδημιουρ
σει εσωτερικά κ α ι εξω τερικά πολιτικά προβλήματα στην Το
κία.

Εκσυγχρονισμός - αναδιάρθρωση
τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων
Το τουρκικό Γενικό Ε πιτελείο, αντλώντας τα συμπεράσμο
του α π ό τον πόλεμο κα τά του Ιράκ, στρέφεται προς την υιοθε
ση του δόγματος A IR L A N D BATTLE. Στο πλαίσιο αυτό
βασική μονάδα του στρατού ξηράς, η μεραρχία, αντικαθίσ
τα ι α πό ταχέω ς μεταφερόμενες ταξιαρχίες, ενώ τα συντάγμε
θα αντικατασταθούν από τάγματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνε
στη δημιουργία ταχυκίνητω ν δυνάμεων με μεγάλη ισχύ πυρ
αυξημένες ικανότητες αεράμυνας, μεγαλύτερη ευελιξία, απο
λεσματικό έλεγχο, διοίκηση κ α ι επικοινωνίες, αυξημένες δυι
τότητες ηλεκτρονικού πολέμου και ικανότητα νυκτερινού α)
να.
Ό π ω ς δήλωσε ο Τ ούρκος Υ Ε Θ Α , Nevzat Ayaz, στόχος ώ
η μείωση του στρατιω τικού προσωπικού (ήδη η θητεία μειώ(
κε α πό 18 μήνες σε 15 και στη συνέχεια σε 12, ενώ προβλέπετο
μείωση σε 350.000 άνδρες α πό 560.000 που είναι σήμερα) κα
δημιουργία ημι-επαγγελματικού στρατού (σύμφωνα με ι
πρώην Γ Ε Ε Θ Α , στρατηγό Torumtay: «ένα στρατό με λιγό
ρους στρατιώ τες, μεγαλύτερη μαχητική ικανότητα και μεγα'
τερη ισχύ πυρός»).
Σημαντικές αλλαγές έχει υποστεί και το αεροπορικό δέη
της Τ ουρκίας, η ο π ο ία , α πό τις αρχές της δεκαετίας του 19
είχε δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη της πολεμικής
αεροπορίας. Σήμερα, πέρα α πό μια δύναμη 320 F-16, επιδιώ
να αποκτήσει «πολλαπλασιαστές δυνάμεως», όπως αεροοκά
Α -10, F-4G Wild W easel εξοπλισμένα με πυραύλους αν
ραντάρ H A R M , ιπτάμενα συστήματα εγκαίρου προειδοπο
σεως, ιπτάμενα τάνκερ, καθώ ς και εξελιγμένα οπλικά συστήμ
τα (βόμβες κ α ι πυραύλους αέρος - αέρος). Η απόκτηση τ
ανωτέρω θα επιτρέψει στην τουρκική αεροπορία να αποκτή
τη δυνατότητα αιφ νιδιαστικού πλήγματος και αεροπορία
υπεροχής.
Φ αίνεται πω ς η Τ ουρκία α ποδίδει τώρα μεγάλη σημασία ϊ
στον ναυτικό ρόλο της, επιθυμώ ντας να καταστεί μεγάλη vais
κή περιφερειακή δύναμη, και προχω ρά σε εκσυγχρονισμό ΐ
στόλου της. Ε ξάλλου, γ ια να αποφύγει την απομόνωση ι
στόλου της μέσα στο Α ιγα ίο , η Τουρκία αναπτύσσει ναυτι?
βάσεις κ α ι άλλες ευκολίες υποστήριξης του στόλου της σ
νότιες ακτές της, όπω ς γ ια παράδειγμ α τή μεγάλη ναυτική βά
στο A K SA Z, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της αποπεράτωσή

Εξοπλισμοί
Τ α εξοπλιστικά συστήματα της Τουρκίας (και εδώ θα πρέπει
επισημάνουμε ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημά της απένοτ

σμών (cascading) στο «κεντρικό μέτωπο», σύμφωνα με τις δια 
τάξεις της συνθήκης CFE. Π ιο συγκεκριμένα, θα λάβει 163
άρματα μάχης Μ-60Α1 κ α ι 660 Μ-60Α3 από τις ΗΠ Α και γύρω
στα 400 Leopard-Ι από τη Γερμανία, καθώς και μεγάλους
αριθμούς Μ -113, αυτοκινούμενα™ πυροβόλα™ Μ -110 και βα
ρέα™ όλμων.

χώρα μας) αφορούν όχι μόνο σε παραγγελίες, αλλά και σε
ιπαραγωγές σε τουρκικές βιομηχανίες. Με τον τρόπο αυτό, η
ιίρκία αποκτά την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη συνέχιση
παραγωγής και την εξέλιξη οπλικώ ν συστημάτων σε τομείς
)υ σήμερα η πολεμική βιομηχανία της χώ ρας υστερεί τεχνοακά. Η πολεμική βιομηχανία της Τ ουρκίας πα ράγει ένα ευρύ
σμα υλικού και έχει ένα υψηλό ποσοστό εγχώ ριας προστιθέης αξίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ελληνικού και
ου Τύπου, σήμερα βρίσκονται υπό εξέλιξη τα ακόλουθα
ζονα προγράμματα:
* Ολοκληρώνεται στις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Α ερο

βικής Βιομηχανίας (ΤΑΙ) η κατασκευή των πρώτων 160
ιοσκαφών F-16, και προβλέπεται η υλοποίηση του προγράμ;ος «Peace Onyx 2» για την κατασκευή 80 ακόμα F-16 έως το
7 (με την πιθανή προσθήκη 80 ακόμα αεροσκαφών). Τα
ρκικά αεροσκάφη εφοδιάζονται με ηλεκτρονικά συστήματα
;οπροστασίας (Rapport III), συστήματα νυκτερινής πλοήγη;και εγκλωβισμού στόχου LA N TIRN , καθώ ς κ α ι τελευταίου
υυ πυραύλους αέρος - αέρος μέσου βεληνηκούς ΑΙΜ -120Α
1RAMM (σε πρώτη φάση θα αποκτηθούν 20).
* Προβλέπεται η συμπαραγωγή 1.700 σύγχρονων τεθωραμένων οχημάτων μάχης (T O M A /A IF V ) κ α ι οχημάτων με
τράς προσωπικού (ΤΟΜ Π).
+ Υπό εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα συμπαραγωγής 52
αγωγικών αεροσκαφών σε συνεργασία με την ισπανική CA.Τα αεροσκάφη αυτά, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν έως
αλεξιπτωτιστές, θα παραδοθούν μέχρι το 1997-8 και θα
ικαταστήσουν τα C-47 Dacota.
k Ολοκληρώθηκε ο εκσυγχρονισμός 2.300 αρμάτων Μ-48
,ντύπο Μ-48Α5.
k Πρόσφατα πάρθηκε η απόφαση για την τουρκική «αγορά
αιώνα» στο χώρο των ελικοπτέρων. Η αμερικανική S1KORϊ θα προμηθεύσει σε πρώτο στάδιο 95 ελικόπτερα UH-60L
ck Hawk πολλαπλών χρήσεων γ ια τις ανάγκες του τουρκιIστρατού (45 με αγορά και 50 με συμπαραγωγή), ενώ ενδέχε! ο συνολικός αριθμός ελικοπτέρων να φθάσει τα 150.
> Τον Ιούνιο του 1991 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκσυγινισμού των αυτοκινούμενα™ οβιδοβόλα™ Μ44 το™ 155 χιλ.
' 8 συστήματα).
* Στο πλαίσιο της συμπαραγωγής τα™ αντιαεροπορικώ ν
ιαύλων Stinger, η Τουρκία συγκρότησε την εταιρεία Roke1A.S., η οποία

ανέλαβε την κατασκευή τα™ κινητήρα™, των

ρεών καυσίμων και άλλων μικρότερα™ μηχανισμών τα™
■ιμάτων. Εξάλλου, αγοράστηκαν 150 συστήματα Stinger
IP και 469 βλήματα.
* Προχωρεί το πρόγραμμα για το τουρκικό RPV (μη επανρ ν ο τηλεχειριζόμενο αεροσκάφος).
„ k Τακτικές επικοινωνίες: Υ πεγράφη ήδη συμβόλαιο με τη
τανική εταιρεία Marconi για την προμήθεια -μ ε
ιπαραγωγή- 2.963 συσκευών τακτικώ ν επικοινωνιών υψησυχνότητας.
I Αγορές-προμή θείες οπλικών συστημάτων
γάλο αριθμό οπλικών συστημάτα™ (άρματα μάχης, συστή:α πυροβολικού, ΤΟΜΠ κ.λπ.) θα λάβει η Τ ουρκία, όπω ς
λλου και η Ελλάδα, στο πλαίσιο της μείωσης των εξοπλι

★ ★ Η Τ ουρκία απέκτησε δωρεάν BTR-60 (κατάλληλα για
επιχειρήσεις τόσο στο Α ιγαίο όσο και στον Έ β ρ ο ) από τη
Γερμανία, καθώ ς και 30 εκατ. φυσίγγια των 14,5 χιλ. (για το
πολυβόλο τα™ BTR), 256.000 τουφέκια Καλάσνικοφ με 100
εκατ. φ υσίγγια 7,62 χιλ., 5.000 πολυβόλα με 262 εκατ. φυσίγγια,
5.000 A / Τ εκτοξευτές RPG-7 με 250.000 ρουκέτες και σημαντι
κό αριθμό ειδικών οχημάτα™.
★ ★ Κ ατά τη διάρκεια της κρίσης του Περσικού Κόλπου, η
Τουρκία έλαβε γερμανική βοήθεια που περιλάμβανε 8 συστοι
χίες αντιαεροπορικώ ν βλημάτα™ ROLAND και 6 συστοιχίες
HAW K (6 τριπλοί εκτοξευτήρες -1 8 βλήματα), 6 τεθωρακισμέ
να οχήματα ανίχνευσης χημικών ουσιών FUCHS, υλικό προσ
τασίας από ΑΠ ΒΧ πόλεμο και άγνωστο αριθμό αντιαρματικών
συστημάτων MILAN.
★ ★ Η Τουρκία θα λάβει άγνωστο αριθμό συστημάτων πολλα
πλής εκτόξευσης ρουκετών τύπου LARS-2 από τη Γερμανία. Η
Τουρκία διαθέτει ακόμα 20 + συστήματα RA-7040 και 12
συστήματα MLRS, το οποίο θεωρείται το τελειότερο της κατη
γορίας του. Ενώ είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την συμπαρα
γωγή περισσοτέρων από 150 τέτοιων συστημάτων, ο αριθμός
των MLRS που θα προμηθευτεί ο τουρκικός στρατός ορίστηκε
σε 36 συνολικά (12+24). Η μείωση του αριθμού δεν καθιστά
συμφέρουσα τη συμπαραγωγή του στην Τουρκία. Η αγορά
περισσοτέρων συστημάτων θα διενεργηθεί μόνον υπό τον όρο
προμήθειας των πυραύλων ATACMS.
★ ★ Ολοκληρώνεται η προμήθεια 5 επιπλέον επιθετικών ελι
κοπτέρων AH-1W Supercobra, τα οποία θα προστεθούν στα
υπάρχοντα πέντε. Ενδιαφέρεται, επίσης, για την αγορά 20
μεταφορικών ελικοπτέρων Cougar από τη γαλλο-γερμανική
κοινοπραξία Eurocopter (αξίας $180 εκατομμυρίων).
★ ★ Τον Ο κτώβριο του 1992, οι Η Π Α συμφώνησαν να πα ρα 
χωρήσουν στην Τουρκία 50 αεροσκάφη Α-10 (παράδοση σε 2-3
χρόνια) καθώς και οκτώ φρεγάτες τύπου Knox, οι οποίες
πρόκειται, πιθανότατα, να αντικαταστήσουν τα παλαιότερα
τα™ 8 τουρκικών αντιτορπιλικώ ν κλάσεως Gearing και το πρόσ
φατα πληγέν «Muavenet». Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, οι
Η Π Α θα παραχωρήσουν 28 ελικόπτερα COBRA (6+22 ΑΗ1Ρ). Συνολικά θα δοθούν 110 ελικόπτερα Cobra μέχρι το 1995.
Π ριν την παραχώρησή τους, εκσυγχρονίζονται βάσει τουρκι
κών προδιαγραφώ ν. Α ν και σαφώς κατώτερο του A PA C H E, το
AH-1W Supercobra είναι ένα πολύ αξιόμαχο επιθετικό ελικό
πτερο με μεγάλη ποικιλία οπλισμού. Εκτός από TOW , μπορούν
να φέρουν πυραύλους Hellfire, Sidewinder, και σύντομα και
Maverick. Τα AH-1W & ΑΗ-1Ρ, μπορούν να αποτελέσουν
σημαντική απειλή για τις ελληνικές Ε .Δ .
★ ★ Η Τουρκία απέκτησε 75 Phantoms (40 F-4E από τις Η Π Α
και 35 RF-4E από τη Γερμανία). Ε ίναι πιθανό ότι θα αποκτη
θούν άλλα 31 από τις Η Π Α . Η Ο λλανδία παραχώρησε 60 NF-5
(41 παραδόθηκαν -10 εκσυγχρονίζονται- τα υπόλοιπα παραδό
θηκαν ως ανταλλακτικά).
★ ★ Η γειτονική χώρα έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την
απόκτηση 40 ειδικά μετασκευασμένων μαχητικών F-4G («Wild
Weasel») για την εξουδετέρωση της αντίπαλης αντιαεροπορι
κής άμυνας.
★ ★ Εκτός των 5 C-130B που έχει ήδη παραλάβει, η Τουρκία
διαπραγματεύεται με τις Η Π Α την απόκτηση άλλων 18 αερο
σκαφών του ίδιου τύπου.
★ ★ Στην πρώτη αγορά σοβιετικού πολεμικού υλικού από
νατοϊκή χώρα, η Τουρκία αγόρασε 20 περίπου ελικόπτερα
Mi-17, θωρακισμένα οχήματα BTR-60PB και όπλα πεζικού.
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Επιμέλεια έκδοσης
Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ I. Κ Υ ΡΤΑ ΤΑ Σ
Οι δέκα μελέτες που συγκεντρώνονται στον τόμο αυτόν
παρουσιάστηκαν αρχικά σε έναν κύκλο διαλέξεων, που
οργανώθηκε από τη Φιλοσοφική Σ χολή του Π ανε
πιστημίου Κρήτης. Κοινό τους θέμα είναι τα όνειρα
στην αρχαιότητα, από τον Όμηρο στους βυζαντινούς
χρονικογράφους. Τ α περισσότερα όνειρα που μνημο
νεύονται στα κείμενα της εποχής δεν τα ονειρεύτηκε
ποτέ κανείς’συνήθως υπηρετούν τις ανάγκες του φιλο
λογικού είδους στο οποίο ανήκει κάθε κείμενο. Η εμ
μονή, ωστόσο, όλων των φιλολογικών ειδών στα όνει
ρά, βεβαιώνει ότι απλοί άνθρωποι και φιλόσοφοι προ
βληματίζονταν σοβαρά με την ονειρική εμπειρία. Η φι
λολογική δυναμική των ονείρων απορρέεει, σε κάποιο
βαθμό, και από τη δυναμική τους στην καθημερινή
ζωή. Οι μελέτες του τόμου προσπαθούν να αποκρυπτο
γραφήσουν τους κώδικες με τους οποίους επικοινω
νούσαν οι αρχαίοι συγγραφείς με το κοινό τους. Π α
ράλληλα, όταν αυτό είναι εφικτό, διεισδύουν, μέσα από
τα όνειρα, και στον κόσμο της εγρήγορσης που συνήθι
ζε να τα αξιοποιεί. Αντικείμενο του τόμου δεν είναι
μόνο η φιλολογική χρήση των ονείρων, αλλά και η
χρήση τους στην καθημερινή ζωή.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕ! ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τ .θ . 1527, 711 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ. (081) 210035 FAX: 239735
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Σ π ύ ρ ο ς Μ α ρ ί ν η ς , Σ ό λ ω ν ο ς 1 16, 106 81
Α θ ή ν α , Τ η λ . 3 6 0 8 3 4 8 Fax: 3 6 1 9 7 2 4
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★ ★ Η Τ ουρκία πρ ό κ ειτα ι ν α προχω ρήσει στον εκσυγχρ
σμό τω ν αεροσκαφώ ν της, τύπου F-4, ενώ εξετάζει και
περίπτω ση τω ν F-5.
★ ★ Π αραγγέλθηκαν 60 συστήματα LANTIRN (Low Alii
Navigation Targeting Infrared for Night): 40 ατρακτίδια vu
ρινής πλοήγησης κ α ι 20 α τρ α κ τίδια παρέχοντα τη δυνατό1
νυκτερινής προσβολής στόχου. Παραγγέλθηκε αριθμός (1
βλημάτων αντι-ραντάρ AGM -88 H A R M για τα F-16.
★ ★ Η Τ ουρκία ενδιαφ έρεται γ ια το σύστημα HADES
Hunting Engineering κ α ι τις βόμβες Durandal της Matra Ma
rin, καθώ ς κ α ι γ ια ιπτάμενα τάνκερ (δύο αεροσκαφών
πρώτη φάση). Δ εν είνα ι γνω στό αν θα είναι KC-135 ή κατά
λα διασκευασμένα Boeing 707.
★ ★ Α ντιαεροπορικά συστήματα: Προβλέπεται η προμή
75-130 Α -Α συστημάτων χαμηλού ύφ ους, ενώ σχεδιάζει
αγορά πυραυλικώ ν συστημάτων αεράμυνας PATRI01
IM PR O V ED H A W K γ ια άμυνα περιοχώ ν, καθώς και η πρ
θεία εναέριων συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και
στημάτων ραντάρ γ ια επιτήρηση προωθημένων περιοχώ
γαλλική Thomson-CSF θα προμηθεύσει 14 κινητούς σταθ|
ραντάρ αντιαεροπορικής άμυνας. Ε πίσης αναβαθμίζετα
τουρκικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.
★ ★ Η Τ ουρκία έχει αρχίσει ν α υλοποιεί την κατασκευή
προηγμένου συστήματος Διοίκησης - Ελέγχου - Επικοινατ
κ α ι Π ληροφοριώ ν.
★ ★ Ό σ ο ν αφ ορά , τέλος, στους ναυτικούς εξοπλισμούς,
σχέδια της Τ ουρκίας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο εκ
χρονισμός του υποβρυχιακού της στόλου, η απόκτηση α
σκαφών ναυτικής συνεργασίας κ α ι τεσσάρων ελικόπτερα
προμήθεια τουλάχιστον τεσσάρων φρεγατών τύπου M EK C
η ναυπήγηση δύο ταχύπλοω ν περιπολικώ ν σκαφών κλ(
Dogan κ α ι ενός σκάφους ανεφοδιασμού και υποστηρίξεις
στόλου. Α κόμη, εξετάζονται ο εκσυγχρονισμός των αερο<
φών S-2 T racker, καθώ ς και έξι ναρκαλιευτικών2.

Ό π λ α μαζικής καταστροφής
Υ πάρχουν, τέλος, κάποιες ανησυχίες για τις πυρηνικές δρο
ριότητες της Τ ουρκίας, κυρίω ς λόγω (ανεπιβεβαίωτων) πλ
φ οριώ ν ότι στρατολογεί πυρηνικούς επιστήμονες από τις
σουλμανικές πρώ ην σοβιετικές δημοκρατίες, ενώ πρόσ<
υπέγραψ ε μια συμφω νία με την Αργεντινή για την κατασ
πυρηνικού αντιδραστήρα, ισχύος (power reactor) 25 MA
προσω πική μας εκτίμηση είναι ότι δεν συντρέχει σοβαρός λ
ανησυχίας γ ια το εγγύς μέλλον, αλλά επιβάλλεται προσε»
παρακολούθηση του θέματος.
Θ α πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι η Τουρκία θα αποκι
μέχρι το 1995 δύο δορυφόρους, οι οποίοι θα έχουν και στρο
τικές δυνατότητες.
1. Σήμερα, οι Τούρκοι εισέρχονται στον ελληνικό εναέριο χώρο, όχ
μεμονωμένα, όπως παλαιότερα, αλλά σε σχηματισμούς σύγχρονων
αεροσκαφών και με ταυτόχρονη διείσδυση από πολλά σημεία. Οι
προσπάθειές τους διευκολύνονται από το γεγονός ότι έχουν το
πλεονέκτημα επιλογής του χρόνου εισόδου στον ελληνικό εναέριο)
του τύπου αεροσκάφους και της περιοχής εισόδου. Ιδιαίτερα
ανησυχητική ήταν και η πρόσφατη (27 / 1 / 93) παραβίαση του
ελληνικού εναέριου χώρου, όταν, μετά την αναχαίτισή τους, τουρκ
F-16 πέταξαν πάνω από την Αλεξανδρούπολη. Δεν είναι γνωστό α>
πρόκειται για μια νέα τακτική προκλήσεων ή για μεμονωμένο συμβ
2. Ιδιαίτερα πολύτιμες πηγές πληροφόρησης για τα εξοπλιστικά
προγράμματα της Τουρκίας ήταν τα περιοδικά Άμυνα & Δίπλωμα
και Ά μ υ ν α & Τεχνολογία.

Σ το επόμενο: Ζώνη εξαίρεσης από όρια CFE. -Διάι
δυνάμεων του τουρκικού στρατού. Πιθανά σενι
τουρκικών στρατιωτικών ενεργειών - Ένοπλες δ'
μεις της Τουρκίας - Αδυναμίες.
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Το τελευταίο διάστημα, με
εξαίρεση την
κομματιζόμενη
ειδησεογραφία, η
διοίκηση της κρατικής
τηλεόρασης έδειξε
προθέσεις για πραγματικά
σοβαρή στροφή στο χώρο
των ιδεών και τον
ηολιτισμον. Η παραίτηση
Ανδριανόπονλον θα
μπορούσε να τινάξει στον
αέρα και τα ώς τώρα
διακηρυχθέντα και τα ώς
τώρα
προγραμματισθέντα, αν
επικρατήσει είτε η λογική
του στενού κομματισμού
είτε η πασίγνωστη
αντίληψη Κούβελα για την
τέχνη-όταν δεν του φέρνει
ψήφους. Ελπίζουμε ότι
τελικό η αντίληψη αυτή
δεν θα περάσει. Η κρατική
τηλεόραση είναι ανάγκη
να αποτελέσει φωτεινή
εξαίρεση στην αδολεσχία
των medio. Ανάγκη που
υπερβαίνει τα κόμματα
και τις στενές επιδιώξεις
τους.

ο
ζ
Ρ
ζ
ί

Η
Ζ

α

<
a
<

a

<
<

TO ΔΕΝΔΡΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
Ik

ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΟY ΛΑΧΤΑΡΙΖΕΣ...
Έ να συνέδριο για το δέντρο στην τέχνη μπορεί να είναι αφορμή για
ένα «γεμάτο» τριήμερο - ιδιαίτερα όταν διοργανώνεται στο
Μέτσοβο.

%
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ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ: ΕΝ Α ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ι εμπρησμοί των δασών και η
καταπάτηση των καμένων
δασικών εκτάσεων από τους
οικοπεδοφάγους που μαστί
ζουν τον ελληνικό χώρο, πέ
ρα από την υλική, οικολογική ή και ηθική
σημασία τους, θα μπορούσαν να ειδωθούν
και μέσα από μια συμβολική προοπτική:
εκείνη της αντιποιητικότητας η οποία χαρα
Του Ηλία Κανέλλη
κτηρίζει τη σημερινή ελληνική πραγματικό
τητα. Γιατί η εικόνα και η έννοια του δάσους
έχουν πάντοτε συνδεθεί με μιαν εμπειρία η
οποία αποτελεί μόνιμο θέμα της ποίησης.
Θα μπορούσε να είναι κεντρικό θέμα σε ένα συνέδριο όπου θα αποθεωνότ«
Και τόσο ισχυρή θα μπορούσαμε να θεωρή
κοινοτοπία. Θα μπορούσε, εξίσου, να δεσπόζει σ’ ένα συνέδριο πον θα
σουμε αυτή την αντιποιητικότητα όσο μεγα
ακκιζόταν να φαντάζει οικολογίζον. Ωστόσο, το συνέδριο με τίτλο «Το δεν
λύτερες είναι οι δασικές εκτάσεις που γίνο
νται παρανάλωμα του πυρός από τους
στην τέχνη», που οργανώθηκε στο Μέτσοβο από την Εγνατία Ηπείρου σ
εμπρηστές. Αν σκεφτούμε ότι ένα μεγάλο
συνεργασία με την Πινακοθήκη Αβέρωφ, την Πινακοθήκη Πιερίδη καιι
μέρος (αν όχι το μεγαλύτερο) από τα 500.000
περιοδικό Η Λέξη, απέφυγε τους δρόμους και της κοινοτοπίας και τον
περίπου στρέμματα που καίγονται κάθε χρό
νο (από τα οποία μόνο 50.000 αναδασώνοακκισμού. Κατ' αρχάς επειδή επρόκειτο για ένα συνέδριο οργανωμένο
νται) πυρπολούνται διά χειρός ανθρώπου,
(άριστα, μάλιστα) σ ’ ένα κατάφυτο χώρο και, κατ’ επέκτασιν, επειδή είχει
δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι ο Έ λλη 
αντικείμενο και περιεχόμενο...
νας είναι ον αντιποιητικό».

Ο

Το δάσος που λαχτάριζες..

Έ τσ ι ξεκίνησε ο καθηγητής Νάσος Βαγενάς την εισήγησή του (Η ποιητική το ν δ ά 
σους) στο συνέδριο με τίτλο Το δένδρο στην
τέχνη, που διοργανώθηκε στο Μέτσοβο από
τις 30 Απριλίου ώς τις 2 Μ αίου. Κ αι πα ρά τις
πικρόχολες διαπιστώσεις του προλόγου του,
συνέχισε με τη συγκριτική ανάγνωση δύο
χωρίων, ενός του Μ πρετόν και ενός άλλου
του Σεφέρη, που έχουν κοινή τη θέση ότι η
ποίηση είναι ένα σκοτεινό δάσος. «Η εξερεύ
νηση του σκοτεινού δάσους, το οποίο δεν
είναι άλλο από τον βαθύτερό μας εαυτό»
-σημειώνει ο Β αγενάς- «μας οδηγεί σ’ εκείνο
που ο Μπρετόν περιγράφει στο χωρίο του ως
"αληθινή ζωή” και ο Σεφέρης στην ποίησή
του ως "άλλη ζωή” : στην αυθεντική ζωή, η
οποία, στην καθημερινή πραγματικότητα
μας βαραίνει ως ανάμνηση ή ως επιθυμία και
στην ποιητική πραγματικότητα είναι το απο
τέλεσμα της κάθαρσης, η οποία αποτελεί την
έκβαση της ποιητικής εμπειρίας».

Ερωτισμός
Η παραπάνω ομιλία ήταν η κατακλείδα στην
-το πλέον ενδιαφέρουσα- τελευταία βραδιά
του συνεδρίου, που ήταν αφιερωμένη στην
ποίηση και τη λογοτεχνία. Λίγο πριν είχαν
μιλήσει: ο Γιώργος Αριστηνός, που διαβά 
ζοντας συγκριτικά το διήγημα Υπό την βασι
λική Α ρνν του Π απαδιαμάντη και το ποίημα
Η Κερασιά του Α. Εμπειρικού, οδηγήθηκε
στο συμπέρασμα ότι ο ερωτισμός δεν βρίσκε
ται πραγματικά στην υπερβολή, στη δοξα
στική εποποιία του ερωτικού λόγου, αλλά
-κ ι αυτό συμβαίνει στον Π α παδιαμ άντηεκεί όπου «ζώντας κανείς το π α ιχνίδι της
απόκρυψης και της επιφάνειας, του υ π α ι
νιγμού και της εξομολόγησης, της εγρήγορ
σης και του ονείρου, βιώνουμε την αδιάφανη
(υ ερωτισμός ανθίζει πάντα στο μισόφω το)
αυθεντικότητά του*, ο καθηγητής Δημή-

Τόκης: Δ άσος από σινιάλα, 1965-74

τρης Α γγελάτος που εξετάζει δύο πο ιη τι
κούς «τόπους», τον ρομαντικό του Σολωμού
κ α ι τον υπερρεαλιστικό του Εμπειρικού:
όπου για τον μεν Σολωμό επισήμανε ότι
«θεάται την απόλυτη σύνθεση» κι ότι «αυτή
αποτελεί, με τη μορφή του μυστικού δέν
δρου, το εσχατολογικό του αίτημα» καθώ ς
το βλέμμα του ρομαντικού «αγνοεί τη φυσι

κή τάξη» κ α ι δεν ενδιαφέρεται να την υ
ξει, ενώ γ ια τον Εμπειρικό τόνισε ά
ερωτικό δένδρο -τ ο ερωτικό ποίημ
Ε μ πειρ ικ ο ύ - εκφράζει την ανάπτυξτ
δραστικού και διαπεραστικού βλέμ
(:πρώ τος χρόνος της κίνησης) προς υ
θέση της υπερρεαλιστικής πραγματικά
(: δεύτερος χρόνος της κίνησης) που υπ

ι και περνάει επαναστατικά, δηλαδή διε
πικά (:η επιθυμία) στην υπερρεαλιστική
άξη’ και ο κ. Γεωργής παρουσίασε το
Λρο στην κυπριακή ποίηση.

Ζωγραφική
ΐΐκαστική τέχνη δεν ήταν δυνατόν να μην
ιροσωπηθεί επαρκώς σ’ ένα τέτοιο συνέ*ο. 'Αλλωστε, τη φυσιογνωμία του το συιριο την οφείλει κυρίως στη μεγάλη έκθεζωγραφικής της Π ινακοθήκης Α βέρω φ,
j έγινε σε συνεργασία με την Π ινακοθήκη
•ρίδη, και είχε θέμα το δένδρο στην ελληή ζωγραφική.

{έκθεση είχε δύο ενότητες: Η πρώτη πεχει έργα που χρονολογούνται α πό το τέτου 19ου αιώνα (όταν η ελληνική ζω γραή, υπό τις ευρωπαϊκές επιδράσεις,
ρρηγνύει σχέσεις με την ηθογραφ ία, τις
Χορικές αναπαραστάσεις, την προσωποιφία και τη νεκρή φύση) ώς τον Β ' Π αγκόο Πόλεμο. Απόπειρες ιμπρεσιονισμού
εκπροσώπους όπως οι Λεμπέσης, ΙωάνΟικονόμου, Π ροκοπίου, Φλωράραβία), έργα της «Ομάδας Τέχνη» (ΛύΜαλέας, Παρθένης, Β υζάντιος) με
ρόκλητες κατευθύνσεις που εντάσσονται
να μεταϊμπρεσισνιστικό ρεύμα και αρκε«δείγματα γραφής» της γενιάς του ’30
ιπαλουκάς, Αστεριάδης, Νικολάου
·).
I δεύτερη ενότητα καλύπτει χρονικά τη
απολεμική περίοδο και εκτείνεται ώς και
£ρα. Μοντερνιστικές απόπειρες, προσΙειες για εναρμονισμό με τα σύγχρονα
ωπαϊκά θεματικά και αισθητικά μοτίβα,
ά και νεοπαραδοσιακές απόπειρες και
ασμοί, και μηχανιστικές αναφορές στον
νικό πολιτισμό’ αλλά και ευθύγραμμα
εδαφιστική, ηθικολογική άποψη και μια
ίου αφελής οικολογική σε πολλές περι)σεις. Έ να τέτοιο αταξινόμητο υλικό,
•ταγμένο μηχανιστικά στην υπηρεσία του
ατος της έκθεσης, αναγκαστικά δεν δίνει
εντύπωση παρά ενός υποκειμενισμού
συγκέντρωσή του, κάνει εμφανείς ωστόιις ξεχωριστές απόπειρες - που κινούνται
•χώρο του μοντέρνου: Κ οκκινίδης Π αύ;, Μάριος Πράσινος, Τάκης, ’Αγγελος
καδημητρίου, Λήδα Π απακωνσταντίνου
αι ευδιάκριτες περιπτώσεις,
θέλουμε να σημειώσουμε εδώ ότι οι ανανώσεις του συνεδρίου, όσον αφ ορά στα
αστικά, κινήθηκαν κι αυτές, σε γενικές
ιμμές, στα ίδια πλαίσια: η Α γγέλα Ταμ<η, επιμελήτρια της Π ινακοθήκης, αναθηκεσε μια ευθύγραμμη και αναγκαστικά
, ϊκειμενική επιλογή και επίδειξη χαρα' ίριστικών έργων από την ιστορία της τέ' Ιζ,που κάπου στην σύνθεσή τους «φιλοξε,χκτν» δένδρα, ο Γιάννης Κολοκοτρώνης,
ωδημαϊκά» αλλά, τουλάχιστον, κα ίρια,
■δραμε την ιστορία της τέχνης του αιώ να
ί';; και ο καθηγητής Χρήστου κούρασε,
' ιρμόζοντμς στην πράξη έναν μηχανιστικό
<

Ν. Χατξηκυριάκος - Γκίκας: Απλωμένα ρούχα. Λάδι σε χαρτί, 1931

τρόπο ανάγνωσης πινάκω ν από το corpus
της νεοελληνικής ζωγραφικής.
Α ντίθετα, η καθηγήτρια Νότα Κούρου,
στην εισήγησή της με τίτλο Το δένδρον ίσα
τω Θεώ σεβειν, υπήρξε περισσότερο διεισ
δυτική, αναφερόμενη στη ζωγραφική των
αρχαίω ν κυρίω ς χρόνων και εξειδικεύοντας
την εισαγωγική της διατύπωση, όπου έλεγε
τα εξής:
«Η απόλυτα φυσιοκρατική απεικόνιση
των δέντρων και του δάσους είναι επίτευγμα
των πρώτων αυτοκρατορικών χρόνων της
ρωμαϊκής εποχής, όταν επεκράτησε η συνή
θεια να διακοσμούνται οι τοίχοι των πλου
σίων οικιώ ν με παραστάσεις κήπων και π α 
ραδείσιων τοπίων. Στην τέχνη των παλαιότερων εποχών, το δέντρο, ως δηλωτικό της
φύσης και του τοπίου, έχει μια περιορισμένη
εμφάνιση, που αποδυναμώνεται περισσότε
ρο α πό τις εκφραστικές συμβάσεις της κάθε
εποχής. Α ντίθετα, πολύ πιο συχνή στην αρ
χαία τέχνη είναι η απεικόνιση του δέντρου μ’
ένα σημασιολογικό περιεχόμενο που ξεπερ
νά κατά πολύ το όριο της απλής τοπιογρα
φ ία ς και αποκτά το χαρακτήρα συμβόλου
(...) Τα έργα της αρχαίας τέχνης δημιουρ-

γούνται σχεδόν πάντοτε σε συνάρτηση με μια
θρησκευτική εκδήλωση και εκφράζουν όχι
ένα άτομο ή μια αισθητική, αλλά ένα ολό
κληρο κόσμο, την κοινωνία της εποχής, την
ιδεολογία και τις αρχές της. Οι κοινές ιδέες
που εκφράζονται δημιουργούν χαρακτηρι
στικά εικαστικά σχήματα που αποτελούν το
εικονογραφικό της πλαίσιο και την κύρια
υποδομή της μορφολογίας της. Μορφή και
περιεχόμενο στην αρχαία τέχνη έχουν μια
συνοχή, γ ι’ αυτό και τα εικονογραφικά θέ
ματα που χρησιμοποιούνται χαρακτηρίζο
νται συνήθως από έναν άμεσο ή έμμεσο συμ
βολισμό».
Π Ω ΣΔ Η Π Ο ΤΕ , πάντως, το τριή
μερο στο Μέτσοβο ήταν μια ενδια
φέρουσα εμπειρία. ’Αλλωστε, εί
να ι γνωστό ότι τέτοια συνέδρια δ ί
νουν την ευκαιρία στους προσκε
κλημένους τους όχι μόνο για επιδόσεις περί
το πνεύμα, αλλά και για άλλες επιδόσεις,
περί το... οινόπνευμα, ακόμα και για τη
φυσιολατρεία. Και ως προς αυτή την πτυχή
του θέματος, δεν πιστεύουμε να έμεινε κα
νείς παραπονεμένος.

Ο

□

ΚΥΚΛΟΣ «ΕΛΕΝΗ»

Οι αμέτρητες εκδοχές ενός μυθικού προσώπο
του Νεκτάρη Μητρόπουλου

Η τρέχουσα περίοδος λειτουργίας του
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
ολοκληρώνεται και τη φετινή σαιζόν
με έναν ακόμη «κύκλο» εκδηλώσεων,
με θεματική ενότητα. Έ ναν «κύκλο»,
αφιερωμένο σε κεντρικό πρόσωπομύθο του αρχαιοελληνικού κόσμου,
την «Ελένη»
περσινή πρόθεση για τη δημιουρ
γία «ενοτήτων» με θεματικό πυρή
να δανεισμένο από την αρχαιοε
λληνική γραμματεία που ξεκίνησε
με την Η λεκτρα, φαίνεται πω ς κα
θιερώνεται πλέον.

Η

Σειρά φέτος είχε η Ελένη (Ελένη, η ομορ
φιά που φωτίζει, είναι ο πλήρης τίτλος του
παρόντος κύκλου).
Με την πρόθεση «να καταγραφεί η πολιτι
στική συνέχεια του ευρωπαϊκού ιστού, αλλά
και να γίνει σαφής ο καθοριστικός ρόλος της
κλασικής ελληνικής παιδείας» ο κύκλος αυ
τός διατηρεί αναλλοίωτο τον επιτυχημένο
εκείνο σκελετό του αντίστοιχου περσινού εγ
χειρήματος.
Παραστάσεις της Ελένης του Ευριπίδη
από τον θεατρικό οργανισμό Κύπρου. Δ ια 
λέξεις, σχετικές αναγνώσεις και απαγγελίες.
Εκδόσεις για τον μύθο της Ελένης. Η Α ιγ ύ 
πτια Ελένη του Ρ. Στράους, η Ε πιστροφή της
Ελένης του Θ. Μικρούτσικου και -α ίφ ν η ςμια... Ιφιγένεια εν Τανροις (Γκλουκ).
Πιο συγκεκριμένα, στο χώρο του μουσι
κού δράματος, οι εκδηλώσεις άρχισαν με την
παρουσίαση της Α ιγύ π τια ς Ελένης του Ρίχαρντ Στράους από την Φιλαρμονική Ωρχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας. Και μετά
τη σημαντική αυτή επιλογή παρουσίασης
ενός «αγνώστου» ουσιαστικά έργου στο ελ
ληνικό κοινό (πρώτη παρουσίαση στην Ελ

Κύκλος «Ελένη», αλλά από τις βασικές παρουσίες στο Μ έγαρο αυτή της Eaglish Chamber Orchet
την Ιφιγένεια εν Τανροις του Γκλουκ

λάδα), η σκυτάλη στο χώρο της όπερας δίνε
ται στην Ιφ ιγένεια εν Τανροις του Γκλουκ.

τελευταίο χορω διακό της Ιφιγένειας),
λογή του παραπάνω έργου μάλλον αδι
λόγητη μας φ αίνεται σαν ένταξη σε μ
τοια θεματική ενότητα.

ο σημαντικότερο ίσως έργο του με
γάλου ανανεωτή της όπερας του
Ό τ α ν μάλιστα το ζητούμενο αυτα
18ου αιώ να. Έ ν α έργο ιδιαίτερα
κύκλου είνα ι «να κάνει φανερές τις 0\
αγαπητό και γνωστό στο ελληνικό
α μέτρη τες εκδοχές του ίδιον μυθικού
κοινό, που όμως η ένταξή του στον
σώ πον... της Ελένης», ένα ζητούμενο
παρόντα κύκλο δεν δικαιολογείται ξεκάθα
εκπορεύει (αλλά και εκπορεύεται (;) ω
ρα, έχοντας μάλιστα υ π ’ όψ ιν την προγενέ
φετεινή παραγγελία του Οργανισμού Λ
στερη και λιγότερο γνωστή στο ευρύ κοινό
ρου Μ ουσικής Αθηνών για τη δήμιο
όπερα του ίδιου συνθέτη Π ά ρις κα ι Ελένη
μιας σχετικής όπερας. Παραγγελία πο
(πάνω σε μουσικό θέμα τους βασίζεται το
θηκε σε δύο από τους κύριους σνντελ
του Μ εγάρου. Η Επιστροφή της Ελέντ;
θ ά ν ο υ Μ ικρούτσικου σε λιμπρέτο Χρι
ΚΥΚΛΟΣ «ΕΛΕΝΗ» ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Λ αμπράκη με την χρησιμοποίηση κώ
αποσπασμάτω ν α πό την Ελένη του Γι
22,24 Μ αΙου: Γκλουκ: Ιφ ιγ έ ν ε ια ε ν Τ α ύ ρ ο ις με την English Champer
Ρίτσου.
Orchestra υπό τη διεύθυνση του Marc Soustrot με τους Ε. Shada
Η συνάντηση και συνύπαρξη σε ένα
(Ιφιγένεια), Fr. Le Raux (Ορέστης), D. Kaasch (Πυλάδης).
κό επίπεδο τω ν διαφορετικών εκδοχώ
8, 10, 12 Ιουνίου: θ . Μικρούτσικος: Η ε π ισ τ ρ ο φ ή τ η ς Ε λ έ ν η ς , με την
Ελένης (Σ πάρτης, Τροίας, Αιγύπτου)»
«Καμεράτα» και τη χορωδία της ΕΡΤ, διευθύνη Δ. Μυράτ, σκηνοθε
ξετύλιγμα των μύθιον που τις συνόδι
σία P. Constant.
κάτω α πό την «ψυχαναλυτική» ματιχ
18-21 Ιουνίου: Ευριπίδη: Ε λ έ ν η από τον θεατρικό οργανισμό Κύ
λιμπρετίστα. Παράθεση και σύνθεση
πρου σε σκηνοθεσία Ν. Χαραλάμπους.
μύθων, ιδιάζουσ α πλοκή και αντιμετώ:

Τ

Εν αναμονή του αποτελέσματος, λοι
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’ πΟΚΕΙ ΜΕΝΙ ΚΑ
ΕΝΑΣ «ΑΠΙΘΑΝΟΣ» ΓΑΜΟΣ
• Ο Gary Becker και το βραβείο Νόμπελ
Δεν ξέρω ακριβώ ς π ο ια είναι η διαδικα σ ία βάσει της
οποίας γίνετα ι η επιλογή των υποψ ηφίω ν για την απονομή
του βραβείου Νόμπελ. Υ ποθέτω όμως ότι μια τέτοια δ ια δ ι
κασία πράγματι υ πά ρχει κα ι ότι διέπετα ι, ω ς προς τη
λειτουργία της, από κανόνες που εφαρμόζονται πιστά,
αντικειμενικά, επακριβώ ς κ α ι, χω ρίς άλλο, αυστηρά. Π ι
στεύω, με άλλα λόγια, ότι ο θεσμός του βραβείου Νόμπελ
είναι ένας θεσμός αφοσιωμένος στην εξυπηρέτηση ενός
ιδεώδους και βρίσκεται, ως εκ τούτου, υπεράνω ωφελιμι
στικών υπολογισμών με σκοπό το κέρδος με τη λογιστική ή
την υλική τουλάχιστον έννοια που συνήθως α ποδίδεται

στον όρο αυτό. Λειτουργεί δηλαδή ο θεσμός ανιδιοτελώς,
σχεδόν «θρησκευτικά» θα έλεγα, ως αρχή απαράβατη.
Πιστεύω ότι δεν θα βρισκόντουσαν πολλοί να διαφωνή
σουν με αυτήν την άποψη, εκτός ίσως από τον ίδιο τον
Gary Becker. Για να εξηγήσω όμως τι εννοώ, θα χρειαστεί
να πω δύο λόγια για τη δουλειά του Becker, τη σημασία της
για τις κοινωνικές επιστήμες, καθώς επίσης και για το
βαθμό επιστημονικότητας που τη διακρίνει.
Ε ιπώ θηκε ότι η απονομή του Νόμπελ στον Becker βασί
σθηκε στην επέκταση των ορίων της οικονομικής θεωρίας
που αυτός έκανε, σε τομείς της ανθρώπινης συμπεριφο
ράς, που μέχρι τότε ήταν το αποκλειστικό αντικείμενο
μελέτης άλλων κοινωνικών επιστημών, όπως, παραδείγ
ματος χάριν, η Κοινωνιολογία και η Ψυχολογία. Χρειάζε
τα ι να πούμε όμως ότι η επέκταση των ορίων της οικονομι-

Ή 'Άλωσις τής «Ίσταμπούλ» (Β')
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I 0
Illtk5PU£
W ji

Νά ’μαστέ λοιπόν στό καραβάκι για κρουαζιέρα, με τήν
7 Μπάρμπαρανά παίρνει θέση
στήν πλώρη γιά φωτογράφη
ση ώς γοργόνα τού Βοσπόρου. «Πρόσεξε, Τασούλα, να
φαίνεται ή γέφυρα... σαν τον
Σάν Φρανσίσχου είναι!»,
στήν φιλενάδα της, ένώ τό πλοιάλεε έμπροσθεν τού άνακτόρου
Μπαχτσέ» τού Ά βδούλ Χαμίτ.
Να πάρεις μαζί και τό παλάτι», ξαναφώναι^εήΓοργώ. «Μά δεν τα χωράει δλα αυτά το
ιατάχι τής μηχανής, τή γεμίζεις δλη, Μπάρ(παρά μου. Τέλος πάντων, τραβάω δ, τι χωίει», είπε καί πάτησε τό κουμπί.
ψΓ
# Στό άνάκτορο αύτό, μέ 300.000 δρχ. περί$ non μπορείς γιά ένα βράδυ νά κοιμηθείς στό
, δωμάτιο τού τελευταίου Σουλτάνου, έξήγηc 3εό ξεναγός. «'Έχουνε και χαρέμι;», ρώτησε
ίΐ!' ) Έξαδάκτυλος. «"Αν είχανε καί 500 γνναί: κες σάν χαρέμι, θά σοϋ έρχόταν έντελώς
!«' ιζάμπα: 600 δρχ. ή χανούμισσα' άκόμη και
' m Άλβανή τής όδοϋ Ά θηνάς θά κοστίζει
ΐ οπωσδήποτε περισσότερο, έφέντη μου». Τον
^Μπέρδεψα, βυθίστηκε σε βαθειές σκέψεις
<αι για άρκετήν ώρα δεν ξαναμίλησε άφήνο,^,/ιας το πεδίο ελεύθερο στήν Μπάρμπαρα.
.; «Νά σοϋ κάνω μιά κεραία ερώτηση, Γιωρ^ >άχημου», είπε ή Βαρβαρούλα στόν ξεναγό.
^φχΈχει ψάρια ό Βόσπορος;». «Βεβαίως»,
: . ΐπήντησε με όλύμπιον ηρεμία ό άνθρωπος.
10 'Σε ρωτώ γιατί βλέπω πολλά πλοία να πη/αινοέρχονται και θά ’χει μόλυνση». «Σώf τα, ζέ Μπάρμπαρα», έπενέβη ή Τοσούλα.
ΡΤο νερό έχει διασπαστικές ιδιότητες...
ίθεια, Γιώργο, έχει μικρά ή μεγάλα ψά-
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η

Διαπλεύσαμε τόν Βόσπορο καί τό μεσημέ
φοτογραφήθηκε έμπροσθεν τής πινακί-

δος «WELCOME TO ASIA». ’Αφού πατή
σαμε τά χώματα τής ’Ασίας, εξ έφόδου κατελήφθη τό κατάστημα τής παραλίας μέ τά
δερμάτινα.
- «Πώ πώ πώ! Καταπληκτικά είναι αλλά
κάνει δυο εκατομμύρια... Γιά κάνε μού τα
δραχμές ή δολλάρια».
- «Κάπου 400-450 δολλάρια».
■>
- «Δηλαδή κατόπιν δραχμοποιημένου συν
αλλάγματος;»
- «”Ε! κάπου 45-50 χιλιάδες».
- «Μιά στιγμή νά έμπεδώσω τίπληρώνω...
Είπες 45-50 χιλιάδες δρα-χμές;»
- «Ναί».
- «Μόνο;! Τί φτήνεια, τζάμπα είναι, το
παίρνουμε. Τελικά, ξέρεις τί κατάλαβα,
Τρνφωνάκο μου; ’Εδώ είμαι εκατομμυριού
χα»·
- «Σε παρακαλώ, Μπάρμπαρα χανούμ, έδώ
θά μέ λες Ξενοφώντα».
- «Φώντας είναι στά τούρκικα ό Τρύφων;».
Δεν άπήντησα άλλά καί δεν μέ ξαναρώτησε. «Πολύς πονοκέφαλος αυτοί οί λογαρια
σμοί ίσαμε να βγει τό πηλϊκον εις τό μηδέν»,
γ ι’ αύτό, άν καί δεν έγνώριζε ή μούσα μου
περί γορδίου δεσμού, ένστικτωδώς όμως
διέπραξε ο,τι καί ό ’Αλέξανδρος. Τέλος πά
ντων, άλώσαμε καί αύτό τό μαγαζί παίρνο
ντας καί μιαν έσάρπα καί μιά ζώνη πού
«ήταν τζάμπα», διότι ή Μπάρμπαρα είπε ότι
«άντε τώρα νά ξανακάνουμε αυτή τή διαδι-)
κασία γιά τά ρέστα», όπότε «λόγων έλλείψει
άνεπαρκές υπόλοιπο», πήρε τά ρέστα της σέ
είδος.
★ ★ ★
Χάλκη, ’Αντιγόνη, Πρίγκηπος καί βόλτα
μέ άμαξα, οί άξονες στενάζουν, τά άλογα
ύπομένουν μιά δοκιμασία άλλου ειδικού βά
ρους, οί άρχές τής κλασικής Φυσικής τίθε

νται έν αμφισβητήσει... «Δεν έπιτρέπονται
μηχανές και αυτοκίνητα», εξηγεί ό ξεναγός.
« ’Επιτρέπονται τά ποδήλατα;», είναι ή εύ
λογος άπορία τής μούσης. ’Επιστροφή, απο
βίβαση στήν εύρωπαϊκή άκτή, εκεί πού ό
Βόσπορος ανοίγεται προς τήν Μαύρη Θά
λασσα. ’Εκεί άκριβώς καθήσαμε στήν
«GREEK ΤΑ VERNA “SAMOS”» καί οί
φιλόξενοι ιδιοκτήτες έθεώρησαν σκόπιμον
νά άλλάξουν κασέτα. Τό τζούκ μποξ πλέον
έπαιζε γιά μάς τό « ’Εσύ δέν ήσουν άνθρω
πος, εσύ είσαι χιονάνθρωπος», «Καλύτερα
μέ πίθηκο παρά μέ άντρα άνήθικο» κ.ά.τ.
έξαγώγιμα προϊόντα νεοελληνικής κουλτού
ρας. ’Εκεί πού ή νεοελληνική μουσική καί ή
όθωμανική τοιαύτη συμπλέκονται, συνα
ντιόνται, συμβάλλουν καί δέν γνωρίζεις
πλέον τό copyright, εκεί πού βρίσκεις τά
παράρριζά σου.
Τελευταία στάση στά Θεραπειά. «Ταράπια» τά λένε οί Τούρκοι, εξηγεί ό ξεναγός.
«Ταράμπια, δηλαδή όπως ’Αραβία», σπεύ
δει νά διευκρινίσει στήν Μπάρμπαρα ή Το
σούλα. «Μωρή, έδώ δέν έκανε ή Λ ωξάντρα
διακοπές και μπάνια;», είπε η Βαρβαρούλα.
Τότε ό Τρύφων έφέντης διεπίστωσε δτι ή
Ίορδανίδου λειτουργεί σάν Παυσανίας των
Νεοελλήνων στήν περιήγηση τής ΚΠόλεως.
«Τελικά, ή Λ ωξάντρα θά ’τανε άπό πλούσια
οικογένεια γιά νά κάνει εδώ διακοπές», άπεφάνθη ό βούφθαλμος Έξαδάκτυλος. Στήν
'Αγία Παρασκευή. Ό ΚΠολίτης νεωκόρος
φυλάττει Θερμοπύλας μαζί μέ άλλους τρεις
Έλληνες. «Κάποτε ήμασταν έδώ τρεις χιλιά
δες Ρωμαίοι, δηλαδή 'Έλληνοϊ τώρα μείνα
νε τρεις... », μονολογεί μέ θλίψι. « Έδώ είναι
φτηνά γιά διακοπές;» τόν ρώτησε ή Τοσού
λα κι αύτός σταυροκοπήθηκε. Γιαβάς γιαβάς έσυρα τά πόδια μου ώς τήν στάση τού
ντολμούς.
Μ. Βασιλάκης
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κής «λογικής» στις υπόλοιπες κοινωνικές επιστήμες πάει
πολύ πιο πέρα από μια απλή αντιπαράθεση τεχνικών
μεθόδων για την ανάλυση της ανθρώπινης συμπεριφοράς
και αγγίζει αυτό το ίδιο το φιλοσοφικό υπόβαθρο που
βαστάζει το πνευματικό οικοδόμημα της μιας ή της άλλης
επιστήμης. Η βασική διαφορά μεταξύ της οικονομικής
σκέψης και του τρόπου σκέψης των κοινωνικών επιστη
μών εν γένει δεν έγκειται τόσο στη διαφορά των αναλυτι
κών εργαλείων που χρησιμοποιούνται όσο στην αντίληψη
για τη σχέση μεταξύ ύλης και πνεύματος ή νου και σώμα
τος. Ε ίναι, με άλλα λόγια, μια διαφορά απόλυτα θεμελιώ
δης και στο βαθμό που μπορεί να εκφρασθεί ευκρινώς θα
έλεγα ότι συνίσταται στο εξής: Στην οικονομική θεωρία
τίποτε δεν είναι απόλυτο. Ό λ α έχουν κάποιο υποκατά
στατο, αν μη τι άλλο αυτή την ίδια την άρνηση της επιθυ
μίας μας.
Με πιο τεχνικούς όρους, η ύπαρξη μιας καμπύλης ζήτη
σης κάθετης προς τον οριζόντιο άξονα, τον άξονα της
ποσότητας με άλλα λόγια, πιστεύεται γενικά ότι έχει μόνο
θεωρητική σημασία. Στην πράξη, μια τέτοια περίπτωση
απορρίπτεται. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πολύ απλά ότι
τίποτε δεν είναι ανεκτίμητο, ότι δεν υπάρχουν κανόνες
απαράβατοι, ότι σε τελική ανάλυση τίποτε δεν είναι δεδο
μένο. Σε αντίθεση με αυτή την τάση της οικονομικής
θεωρίας να μη δέχεται τίποτε ως δεδομένο και να βλέπει
παντού υποκατάστατα, οι υπόλοιπες κοινωνικές επιστή
μες, αλλά κυρίως η Κοινωνιολογία και η Ψ υχολογία,
βλέπουν στη βάση της ανθρώπινης συμπεριφοράς όχι τόσο
την ελευθερία σχεδιασμού και δράσης που προϋποθέτει η
οικονομική θεωρία όσο τη δεσμευτική λειτουργία κανό
νων που είναι ως επί το πλείστον απαράβατοι και πολλές
φορές ανεπίγνωστοι, κανόνων δηλαδή που εφαρμόζονται
ασυναίσθητα και ως εκ τούτου λειτουργούν ανεξέλεγκτα.
Η βασική διαφορά, με άλλα λόγια, μεταξύ των οικονομι
κών, από τη μια μεριά, και της Κοινωνιολογίας και Ψ υχο
λογίας, από την άλλη, είναι στην ουσία οντολογική και
αφορά στην αδιάκοπη πάλη για επικυριαρχία μεταξύ του
ανθρώπινου πνεύματος που είναι ελεύθερο, του νου, και
της αδρανούς ύλης, του σώματος. Μ ια πάλη δηλαδή μετα
ξύ του θυμικού στοιχείου στον άνθρωπο, από τη μια
μεριά, και του βουλητικού και λογικού, από την άλλη.
Από το αποτέλεσμα της πάλης αυτής εξαρτάται τελικά η
αντίληψη του ανθρώπου για τον άνθρωπο και η σχέση του
με την ιστορία. Το ερώτημα, με άλλα λόγια, είναι αν ο
άνθρωπος είναι σε τελική ανάλυση το α ίτιο, ο ποιητής και
δημιουργός της Ιστορίας ή απλώς το αποτέλεσμα της Ιστο
ρίας, έκφραση δηλαδή μιας δύναμης που ο άνθρω πος δεν
γνωρίζει και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θέσει υπο έλεγχο.
Πώς θα γράψουμε τελικά τη λέξη «άνθρωπος», με άλφα
κεφαλαίο ή με άλφα μικρό;
Προσθέτω αμέσως ότι οι παρατηρήσεις που έγιναν πιο
πάνω προσφέρονται με κάποιες επιφυλάξεις αφού πρόκει
ται για ένα θέμα που είναι απείρω ς πιο περίπλοκο από όσο
εγώ μπορώ να δείξω εδώ. Πιστεύω πάντω ς ότι, αν και
επιγραμματικές, οι παρατηρήσεις αυτές είναι εν τούτοις
αρκετές για να μας επιτρέψουν το συμπέρασμα ότι η
διεύρυνση της οικονομικής θεωρίας σε τομείς εξωοικονομικούς ισοδυναμεί μεταξύ άλλων, στη θεωρία τουλάχιστον
αν όχι στην πράξη, με την υπονόμευση της φωνής του
καθήκοντος, των κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς και
πιο γενικά των διαφόρων επιταγών, έλξεων και προσταγ
μάτων που κανείς πλέον δεν είναι υποχρεωμένος να υ π α 
κούσει αν και μπορεί να το κάνει εφόσον βέβαια επιθυμεί
κάτι τέτοιο. Περνάμε δηλαδή από ένα καθεστώς δεσμευτι
κής λειτουργίας σε ένα καθεστώς σχεδόν πλήρους ελευθε
ρίας, μιας ελευθερίας περίπου σαν κι αυτή που είχε κατά
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νου ο Ζ αν - Πολ Σαρτρ στο Ε ίνα ι κ α ι το Μ η δ έν, όπου
τίποτε δεν είναι δεδομένο. Ε παναλαμβάνω ότι όλα αυτά
συμβαίνουν, όπω ς υπα ινίχθηκ α π ιο πά νω , στον κόσμο της
θεωρίας κ α ι η αποδοχή ή όχι τω ν ιδεώ ν του B ecker εξαρτά ται τελικά από την ταύτιση που επιτυγχάνεται μεταξύ
των αποτελεσμάτων που προβλέπει η θεω ρία και αυτών
που πραγματοποιούνται στην πρά ξη, α π ό το μέγεθος, με
άλλα λόγια, που έχουν τα σφάλματα παρατηρήσεων και
την κατανομή τους. Χ ρειάζεται λοιπόν τώ ρα να δούμε με
ποιο τρόπο, ή ίσως π ιο σωστά, με ποιο τέχνασμα καταφέρ
νει ο Becker να πετύχει αυτό το κλείσιμο τω ν αποκλίσεων
των αποτελεσμάτων που πραγματοποιούνται στην πράξη
α πό τις θεωρητικές προβλέψεις. Π ιο τεχνικά, η ευρηματικότητα του Βεψκερ συνίσταται στη διεύρυνση της συνάρ
τησης ωφελιμότητας με την προσάρτηση σε αυτήν ενός
πολλαπλασιαστικού συντελεστή με πλήρη αναλογία με το
συντελεστή τεχνικής προόδου στη συνάρτηση παραγω γής.
Ο ι μεταβολές του συντελεστή αυτού αντιστοιχούν σε μετα
τοπίσεις της καμπύλης ωφελιμότητας κ α ι είναι ακριβώ ς οι
μετατοπίσεις αυτές, τις οποίες ο Becker επικαλείται γ ια να
εξηγήσει ή π ιο σωστά να δικαιολογήσει τη διάσταση που
πιθανόν ν α υπάρχει μεταξύ τω ν αποτελεσμάτων που
πραγματοποιούνται στην πράξη κ α ι αυτώ ν που προβλέπει
η θεωρία. Π ρόκειται ουσιαστικά γ ια την εισαγωγή στη
συνάρτηση ωφελιμότητας ενός «αγαθού» κα τά περίπτωση
έτσι ώστε ν α εξαφανισθούν οι αποκλίσεις μεταξύ παρατη
ρήσεων και θεωρητικών προβλέψεων και να μηδενισθούν
τα σφάλματα παρατηρήσεως που υπονομεύουν την αξία
της θεωρίας. Προσθέτουμε ότι ορίζονται ω ς «αγαθά» όλα
εκείνα τα πράγματα, υλική ή άυλα, τα ο πο ία επιθυμούμε
και για τα οποία είμαστε πρόθυμοι να πληρώσουμε το
σχετικό τίμημα, ή, εναλλακτικά, για την αφαίρεση ή εκού
σια παραχώρηση των οποίω ν απαιτούμε ανάλογα αντι
σταθμιστικά ωφέλη. Σημειώνουμε ότι τα α γαθά ή μάλλον η
παραχώρησή τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα
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πληρωμής, αφού κα θίσ τα τα ι δυνατόν να πληρώσει κανείς
για την απόκτηση ενός συγκεκριμένου αγαθού με την
παραχώρηση ενός άλλου. Κ άτι τέτοιο ισοδυναμεί, π ι
στεύω, με τη διεύρυνση της έννοιας του «χρήματος», τα
όρια του οποίου επεκτείνονται τώ ρα για να περικλείσουν
την εκούσια παραχώρηση ενός αγαθού, υλικού ή άυλου,
ως μέσου πληρωμής κα ι εδώ ακριβώ ς βρίσκεται, κατά τη
γνώμη μου, η καινοτομία του Becker. Α ς δούμε, πα ρ α δείγ
ματος χάριν, πώ ς δικαιολογεί ή έστω εξηγεί ο Gary Becker
τη μεροληπτική προτίμηση ενός επιχειρηματία σε ό,τι
αφορά στις προσλήψεις για άτομα που ανήκουν σε συγκε
κριμένη φυλή, κοινωνική τάξη ή γένος κα ι εντελώς ανε
ξάρτητα α πό άλλα χαρακτηριστικά, όπω ς η δεξιοτεχνία, η
πείρα, η εκπαίδευση κα ι οι μισθολογικές απαιτήσεις. Η
απάντηση είναι ότι το πετυχαίνει επικαλούμενος ένα νέο
αγαθό που στην προκειμένη περίπτωση θα ονομάσω «ρα
τσισμό» κ α ι που δεν είναι τίποτε άλλο α πό την προτίμηση
ενός επιχειρηματία για άτομα που προέρχονται από συ
γκεκριμένη φυλή, κοινωνική τάξη ή γένος. Α πό τεχνικής
άποψης, το αγαθό αυτό, ο ρατσισμός δηλαδή, λειτουργεί
ως παράγω ν μετατόπισης της καμπύλης ωφελιμότητας σε
αντίθεση με τα υπόλοιπα α γα θά που συνιστούν τις ανε
ξάρτητες μεταβλητές στην προκειμένη περίπτωση κα ι οι
μεταβολές των οποίω ν προκαλούν απλώ ς μετακινήσεις
από ένα σημείο μιας δεδομένης καμπύλης σε κάποιο άλλο.
Η αποστολή του «ρατσισμού» είναι να εξηγήσει μια συμπε
ριφορά που εκ πρώ της όψεως φ αίνεται «παράλογη» αν την
κρίνει κανείς σύμφωνα με τα κριτήρια της οικονομικής
λογικής. Χ ρειάζεται δηλαδή να εξηγήσουμε για τί σε θέμα
τα επιλογής εργατικού δυναμικού, ο ρατσιστής επιχειρη
ματίας αποφ ασίζει όχι βάσει των επαγγελματικών δυνα
τοτήτων κα ι μισθολογικών απαιτήσεων των υποψηφίων
αλλά τουναντίον βάσει ορισμένων μόνο χαρακτηριστικών,

ΝΟΜΠΕΛ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΑΡΕΑΡΟ
- Προτάσεις παρέδρου
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
και δικές μας αντιπροτάσεις

Ησύσταση τον
βάχτοροςστην
επιτροπή των
Νόμπελ. ’Οχι,
Νόμπελ
βλακείας δεν
προβλέπεται
ακόμη...

Ο πάρεδρος του Π αιδαγω γικού Ινστιτούτου δρ. Τσέρτος
Δημήτριος κα ι ο «συγγραφέας» κ. Ηλ. Λαδιάς προτείνουν
την κυρία Δέσποινα Λελέκου-Τατάκη «ανεπιφυλάκτως
για το βραβείο Νόμπελ» (Τ .Δ .) διότι έχει σφραγίσει με το
έργο της τη «σύΝχρονη πνευματική πορεία» (Η λ.Λ.). Δ ί
δουν δε συνέντευξη Τύπου γ ι' αυτό το θέμα σήμερα. Δεν
θα ασχοληθούμε καθόλου με τον κ. Ηλ. Λ αδιά (γ.γ. της...
«Διεθνούς Ε τα ιρεία ς Ελλήνων Λογοτεχνών») ούτε με την
υποψήφια κυρία Λελέκου-Τατάκη (αδελφή της Ειρήνης
Π αππά και μητέρα του σκηνοθέτη σήριαλς Μανούσου
Μανουσάκη - ν α ι, ν α ι, και κριτή στα τελευταία καλλιστεία
του A N TENNA κ α ι του Μ αστοράκη, όπως διαβάσαμε
στον Τύπο).
Το πρόβλημα είναι ο κύριος πάρεδρος του Π.Ι. Το
πρόβλημα είναι του Π .Ι. Γ ιατί μ’ αυτήν κυρίως την ιδιότη
τά του κ α ι σε έντυπο του Π .Ι. ο ευφυής αυτός κύριος
διατυπώνει την πρότασή του γράφοντας 16 αράδες ασυ
ναρτησίες. Π αραθέτουμε ολόκληρο το κείμενο της πρότα
σής του προς τέρψ ιν τω ν αναγνωστών.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Σύσταση
Το συνολικό έργο της κ. Δέσποινας Λελέκου-Τατάκη θεωρείται

όπω ς η φυλετική προέλευση, η κοινωνική τάξη και το
γένος στο οποίο ανήκουν τα άτομα αυτά. Περιττό να
πούμε ότι μια τέτοια συμπεριφορά ισοδυναμεί με την
αναποτελεσματική χρήση του συντελεστή εργασίας και
την απορρέουσα αύξηση του κόστους παραγωγής, με απο
τέλεσμα να μην επιτυγχάνεται ο τελικός στόχος του επιχει
ρηματία, που, σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, είναι η
μεγιστοποίηση του κέρδους που στην προκειμένη περί
πτωση είναι σαφώς κατώτερο του ανώτατου δυνατού
ορίου υπό παρούσες συνθήκες της αγοράς.
Ο «παραλογισμός» δηλαδή της συμπεριφοράς του ρα
τσιστή επιχειρηματία έγκειται στο γεγονός ότι μια τέτοια
συμπεριφορά συνεπάγεται την εκούσια απώλεια εισοδή
ματος και ως εκ τούτου φαίνεται να παραβιάζει τους
κανόνες της οικονομικής λύσης. Ό χ ι, λέει, ο Becker. Η
«ζημιά» που ο ρατσιστής επιχειρηματίας προκαλεί με τη
συμπεριφορά του θεωρείται από τον ίδιο ως τίμημα για
την ικανοποίηση του «ρατσισμού» του. Το «κέρδος» μετατρέπεται έτσι και αυτό σε ένα αγαθό, όπως όλα τα άλλα,
και η παραχώρησή του γίνεται μέσο πληρωμής για την
απόκτηση ενός άλλου. Δεν υπάρχει πλέον ούτε ιερό ούτε
όσιον. Ο ορθολογισμός στη βάση της οικονομικής σκέψης
διατηρεί έτσι την ισχύ του. Δηιουργούνται δηλαδή οι
προϋποθέσεις που μας επιτρέπουν να δικαιολογήσουμε,
αν όχι απαραιτήτω ς και να εξηγήσουμε, οποιαδήποτε
συμπεριφορά, όσο παράλογη και αν φαίνεται εκ πρώτης
όψεως από τη σκοπιά της οικονομικής λογικής. Μπορούμε
π.χ. να εξηγήσουμε τη συνέχιση μιας ζημιογόνου για τον
ιδιοκτήτη παραγω γής ενός αγαθού, λέγοντας ότι η ζημιά
είναι το τίμημα που σε τελική ανάλυση πρόθυμα πληρώνει
ο ιδιοκτήτης για το δικαίωμα να αποφασίζει μόνος του,
χω ρίς να είναι υποχρεωμένος να λογοδοτεί σε άλλους.
θ . Χανιώτης

σημαντικής σημασίας για τα Νεοελληνικά Γράμματα.
Είναι ένα Ευαγγέλιο Λογοτεχνίας.
Ηκ. Δέσποινα Λελέκου-Τατάκη ασκεί στο έργο της μια ψυχοκι
νητική μ έ θ ε ξ η με την ίδια τη ζωή, γι ' αυτό το έργο της είναι ένας
ύμνος για τη ζωή.
Διακρίνεται (το έργο της) για τη λεπτότητα του λόγου, για την
ευαισθησία και τη γλωσσική οξυδέρκεια. Σε μερικές περιπτώσεις
είναι μια αληθινή γλωσσοπλάστης. Εκείνο όμως που κατ’ εξοχήν
διακρίνει το έργο της είναι η συγγραφική α γ ω γ ή που με διακριτι
κότητα δεν παίρνει φανατική χροιά σε κανένα θέμα, αλλά με
δυσθεώρητο κριτικό «μάτι» είναι υπεράνω παθών και αδυναμιών.
Κάνει επιδέξια ακροβατικούς συλλογισμούς είναι μια πνευματι
κή μορφή που καταξιώνεται στη Παγκόσμια Λογοτεχνία.
Προτείνω την κ. Δέσποινα Λελέκου-Τατάκη, ανεπιφύλακτως,
για το βραβείο Νόμπελ.
Αθήνα 15-2-93
Διδάκτωρ ΤΣΕΡΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
καθηγητής Πειρ. Σχ. Πανεπιστημίου Αθηνών
πάρεδρος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Και ρωτούμε κάθε αρμόδιον: ώς πότε τέτοιοι άνθρωποι θα
ορίζουν τα της Παιδείας μας; Το δικό μας πρόβλημα πάντως, κάθε
φορά που αντιμετωπίζουμε τέτοιες περιπτώσεις, είναι ότι έχουμε
επιφυλάξεις ως προς την απονομή του Νόμπελ Βλακείας ’93,
καθότι, ενώ έχουμε καταλήξει σε κάποιον υποψήφιο, όλο και
κάποιος άλλος μας προκύπτει με περισσότερα προσόντα.
Ερώτημα προς τον πρόεδρο του Π .Ι., κ. Γ. Μπαμπινιώτη:
Διαθέτει το Π.Ι. πολλούς παρέδρους, συμβούλους κ.λπ. με ειδικές
ανάγκες, απ’ αυτούς τους μαργαρίτες που φύονται πλέον παντού,
ακόμη και εκεί όπου δεν τους σπέρνουν;
(Να μην ξεχάσω να κάμω επανάληψη στο δοκίμιο του Λεμπέση.)
Μ.Β.

Κ

ΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

OTAN ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ
Blade Runners του Ρίντλεύ
Σκοτ. Η επαναπροβολή
της, με καινούργιο μοντάζ,
τέτοιο όπως το
οραματιζόταν απ' την
αρχή ο σκηνοθέτης της,
υπήρξε ένα μικρό γεγονός.
ΑΥΤΕΣ τις μέρες επαναπροβάλλεται στους αθηναϊκούς κι
νηματογράφους η ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ Blade Runners του
1982. Έ ν α σημαντικότατο γεγο
νός, όχι μόνο γιατί δίνει την ευ
καιρία σε νέους θεατές να δουν
αυτήν την τόσο σημαδιακή τα ι
νία της δεκαετίας του ’80 αλλά
και γιατί προβάλλεται πλέον με
το μοντάζ του ίδιου του σκηνο
θέτη, που τότε είχε αποκηρύξει

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ

το έργο λόγω των υπέρμετρων
παρεμβάσεων των παραγωγών
και του άσχετου αίσιου τέλους
που αυτοί είχαν προσθέσει. Μ ια
«νίκη» λοιπόν του δημιουργού,
που μόνο μετά τη μεγάλη εμπο
ρική επιτυχία της πρόσφατης
ταινίας του « θ ελμ α και Α ονίζ»
απέκτησε τη διαπραγματευτική
ισχύ να έχει τον έλεγχο των
πνευματικών του προϊόντων.
Η δράση ξετυλίγεται στο Λος
Ά ντζελ ες του 2015, όπου ένας
παροπλισμένος
αστυνομικός
(«Blade Runner») προσπαθεί να
εξοντώσει κάποια ανθρωποειδή
ομοιώματα («Replicas») που
έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο
των κατασκευαστών της.
Ό λ η η πόλη προσομοιάζει με
ένα γιγαντιαίο εθνικό γκέτο με
απομονωμένες συστάδες ερμητι
κά φυλασσόμενων επιχειρηματι

ΠΛΕΘΡΟΝ

onoa: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Α

I. Κυπριακό
Ηφ/ υ.η,,,, ι U. ■ Εκοόοιις. Μιιοσα/.ία; 20α. 106 80 Αθήνα, ιηλ : 3641 260. fa»; 36.45.052
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Σ κ η νή α π ό το

κών κτιρίων. Αν αυτό το σκηνι
κό είχε θεωρηθεί το 1982 εκκε
ντρική ιδέα, σήμερα ουσιαστικά
αποτελεί την προβολή της π ρ α γ
ματικότητας της αμερικανικής
μεγαλούπολης, όπου τα αγγλικά
δεν θεωρούνται πλέον η κύρια
καθομιλουμένη γλώσσα και
όπου οι εξαθλιωμένοι ασιάτες
και ισπανόφω νοι μετανάστες
συσσωρεύονται γύρω από το
διοικητικό κέντρο. Τα πα νύψ η 
λα φουτουριστικά κτίρια της
ταινίας δεν απέχουν πολύ από
ό,τι χτίζεται σήμερα, ενώ η βρώ
μικη βροχή, που πέφτει ακατάπαυστα και διαβρώ νει τα πάντα,
φέρνει στο νου τις κλιματικές
αλλαγές και το φαινόμενο της
όξινης βροχής. Η κυριαρχία των
τεράστιων ηλεκτρονικών δια φ η 
μίσεων θα μπορούσε κάλλιστα
να απεικονίζει τη Νέα Υόρκη, το
Τόκυο, την Ο ζάκα του σήμερα.
Η ίδια η αντιμετώπιση του
φαινομένου της βίας στην τα ινία
ήταν τότε πρω τοποριακή, κα
θώς ανεμείγνυε την ωμή α πεικό
νιση με το κυνικό ανατρεπτικό
χιούμορ' μια μορφή βίας που
ανάγεται βέβαια στα σπαγγέτιγουέστερν του Σέρτζιο Λεόνε.
Ενώ εκεί όμως το ιστορικό πλα ί
σιο της προσέδιδε μια π ιο ρομα
ντική και διδακτική απόχρωση,
στους «Blade - Runners» η το π ο 
θέτησή της στο ό χ ι-κ α ι-τό σ ο μακρινό-μέλλον την κάνει πολύ
πιο αληθοφανή και άρα π ιο

B lade Runners τ ο υ Ρ ίντλι

-τρ ο μ α κτικά - άμεση. Αι
ύφος επηρρέασε μια ολό
γενεά κατοπινών ταινιών,
ξαρχουσών αυτών με τσ\
νολντ Σβαρτσενέγκερ, και
ρα μας φαίνεται πλέον σα
δεδομένο και πραγματικό
Αλλά ίσως, πάνω από
αυτό που κάνει πιο σημερ
μέλλον των «Blade Runne
να ι ότι ο Ρίντλεϊ Σκοτ, όπι
ο Ιούλιος Βερν έναν αιώνο
χρησιμοποιεί την επιστημι
φανή μελλοντολογία μόν
πρόσχημα για να σχόλιά
φύση και το πεπρωμένο ν
θρωπίνου γένους. Και οι
θενωμένοι ήρωες των «
Runners», που δεν είναι <
ροι αν είναι αληθινοί όνθι
ή ομοιώματα, αν είναι διώ
διωκόμενοι, που μάταια
παθούν να ονειρευτούν τι
μνήσεις τους, που ζητοίη
γνωσμένα μια πίστωση χ
από τον δημιουργό του?
έχουν ξεχάσει τι θα πει φύ
που αδυνατούν να ξεχαη
την αληθινή από την ει>
πραγματικότητα, μοιάζι
ταιριάζουν απελπιστικά
σημερινό κόσμο. Μια αλ
που οι παραγωγοί της V
Bros πριν δέκα χρόνια
θεωρήσει παράλογη προ<
και που σήμερα θα μπορσ
είναι η πικρή πραγματικό
Νίκος Βραι

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Ε Σ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΣΕΙΡΑ:

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Stilman Drake

Γαλιλαίος
Μετάφραση:Τάσος Κύπριαν ίδης

Σε μια εκπληκτική επαναπροσέγιση των γεγονότων, ο
Stilman D rake, διακεκριμένος μελετητής του Γαλιλαί
ου, προχωρεί μέχρι τέλους την υπόθεση πως η δίκη
και η καταδίκη του εμπρός στην Ιερά Εξέταση είχε σαν
αιτία όχι το ότι αψήφησε την Εκκλησία αλλά ότι επέσυρε την έχθρα των συγχρόνων του φιλοσόφων. Τα ί
δια τα επιχειρήματα του Γαλιλαίου, όμορφα και διαυ
γή, χρησιμοποιούνται για να δειχθεί ότι η επιστημο
νική του μέθοδος, εντελώς διαφορετική από την κυρίαρχη τότε Αριστοτέλεια προσέγγιση του φυσικού κό
σμου, στηριζόταν στην αναζήτηση νόμων και όχι «τελι
κών αιτίων» Έ να προκλητικό βιβλίο για μια από τις
σημαντικότερες μορφές της ιστορίας των ιδεών.
R. S. Westfall

Η συγκρότηση
της σύγχρονης €ττιστημης
Μετάφραση: Κρινιώ Ζήση

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
MONTHLY R E V IE W
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Λ
ΤΕΥΧΟΣ

ΠΟΥ Β Α Δ ΙΖΟ Υ Μ Ε ;
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Paul Sw eezy - H arry M ag d o ff

0 άλλος εαυτός της Ευρώπης
Stuart Hall

0 εθνικισμός σαν αυτόνομη δύναμη
J. Μ. Blaut
Ο αστισμός σε αδιέξοδο, ο λαός
και το έθνος σε κίνδυνο.

Λ ε ύ τ ε ρ η ς Ρ ίζα ς

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΟΡΔΙΟΣ ΤΗ Λ ./F A X 52.35.513

Γραμμένη από έναν κορυφαίο μελετητή εκείνης της
περιόδου, η εισαγωγή αυτή στην ιστορία της επιστήμης
του 17ου αιώνα εξετάζει τη λεγάμενη «επιστημονική ε
πανάσταση» σαν διελκυστίνδα ανάμεσα σε δύο κεντρικά
θέματα: την Πλατωνική-Πυθαγόρεια παράδοση και τη
Μηχανιστική Φιλοσοφία. Στην προσπάθεια επίτευξης
των στόχων τους, τα δύο αυτά αντίπαλα διανοητικά
κινήματα ήταν φυσικό να συγκρούονται, επηρεάζοντας
όχι μόνο τις φυσικό-μαθηματικές επιστήμες αλλά ακό
μη και τη Χημεία και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Ό 
πως καταδεικνύει το βιβλίο, για την πλήρη καρποφόρηση της επιστημονικής επανάστασης απαιτείτο μία
εκτόνωση της έντασης ανάμεσα στα δύο αυτά κυρίαρχα
ρεύματα. Μια από τις σημαντικότερες περιόδους στην
ιστορία των επιστημονικών ιδεών, δοσμένη με την
εγκυρότητα ενός διακεκριμένου μελετητή και εξαίρετου
αφηγητή.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τ.Θ..1527, 711 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ. (081) 210035 FAX: 239735
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Τ Ρ Ο XAA IA , ΓριΟΟαίων 5, (πάροδος Σκουφά 64),
ΑΘΗΝΑ, ιηλ. 3646426
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

Α πλός και απρόβλεπτος

0

α ρ χιτέκ τονα ς κ α ι ομότιμος κα θηγη τή ς του Τ μήματος
Α ρχιτεκτόνω ν του Ε Μ Π Γ ιά ννη ς Λ ιά π η ς π έθ α νε στις
6 Μ α ίου. Ή τ α ν σχεδόν 70 ετών.

Τ ο σύντομο α υτό σημείω μα δεν σ κοπεύει ούτε κ α ι
είν α ι δυ να τό ν ν α αποτελέσει κ ά π ο ιο
εμπεριστατω μένο δο κ ίμ ιο γ ια το έργο του Γ ιάννη Λ ιά π η ω ς
α ρ χιτέκ το να κ α ι ω ς καθηγητή. Τ σω ς σε κ ά π ο ια άλλη στιγμή,
π ιο νη φ ά λ ια , κ ά τι τέτοιο ν α γίνει.
Τ ο κείμενο α υτό π ά ντω ς είν α ι περισ σότερο μ ια -έσ τω βιασ τική,
έστω α π ο σ π α σ μ α τικ ή - κ α τα γρ α φ ή κ ά π ο ιω ν πλευρώ ν τη ς
π ρ ο σ ω πικ ό τη τα ς α υτού του α νθ ρ ώ π ο υ , ό π ω ς α υ τές έγιναν
αντιληπτές στον γρ ά φ ο ν τα στο μεγάλο δ ιά σ τη μ α -3 0 τόσ α
χ ρ ό ν ια - γνω ριμ ία ς, σ υνεργα σ ία ς κ α ι φ ιλ ία ς. Ο ι πλευρές αυτές
της π ρ ο σ ω πικότη τα ς του Γ ιάννη Λ ιά π η είν α ι λίγο-πολύ
γνω στές σε όσους είχα ν τη ν τύχη ν α το ν γνω ρίσ ου ν έστω κ α ι
λίγο, είνα ι όμω ς περισ σότερο γνω στές, κ α ι σ ιγά σιγά
ξεκ α θ α ρ ίζο υ ν, στους κ ο ντινο ύ ς του συνεργάτες στο
Π ολυτεχνείο.
Κ ύριο χαρ α κτη ρισ τικό τη ς π ρ ο σ ω π ικ ό τη τά ς του ή τα ν η
φορτισμένη με α νθ ρ ώ π ινα σ το ιχεία ιδιο σ υγκ ρ α σ ία του.
Ε π ρ ό κειτο π .χ . γ ια ένα άτομο με έντονες α ντιφ ά σ εις, ένα άτομο
με α δυ να μ ίες (α νθρ ώ π ινες). Ή τ α ν , επίσ ης, ένα άτομο που
έκανε λάθη (α ν θ ρ ώ π ιν α )...
Ή τ α ν όμω ς, ίσως γ ια το υ ς π ιο π ά νω λόγους, ένα άτομο που με
την πρώ τη επαφή μ αζί του προκα λούσε μ ια αίσθηση
αμεσότητας κ α ι κατανόησης, αλλά τα υ τό χρ ο να μιαν
α τμ όσ φ αιρα έντασης κ α ι επ ικο ινω νία ς.
Ε νώ δ ια τεινό τα ν ότι θά ’π ρ επ ε κ α νείς ν α είνα ι πρ α γμ α τισ τή ς
- κ α ι μάλιστα ότι ο ίδ ιο ς ή τα ν -, την ίδ ια στιγμή λειτουργούσε
δια ισ θ η τικ ά κ α ι π α ρ ορμ η τικ ά , π ρ ά γμ α π ο υ τον έκανε σχεδόν
π ά ντα ν α βρίσ κεται σε δια ρ κή σύγκρουση με τον ίδ ιο του τον
εαυτό, η ο π ο ία εξω τερικευόταν π ρ ο ς το υ ς άλλους.
Α υτή η εκπληκτική διαίσθηση γ ια τα π ρ ά γμ α τα κ α ι η
αμεσότητα π ρ ο ς το υ ς ά λλους ή τα ν α υτό π ο υ τον έκανε ν α έχει
β α θ ιά κ α ι ουσιαστική σχέση με το υ ς συνεργάτες κ α ι το υ ς
σπουδασ τές τ ο υ . Σ τη ριγμ ένος σε στέρεη γνώ ση, αλλά κ α ι με
α γω νία γ ια γνώση -μ ελετούσε σ υ ν έχεια -, μπορούσε χω ρ ίς
κ α μ ία δυσκολία ν α δια γνώ σ ει τη ν ο υ σ ία ενός γεγονότος. Κ α ι
ήταν π ά ν τα κ α ίρ ιο ς, είτε α να φ ερ ό τα ν στην α ρχιτεκτονική είτε
μιλούσε γ ια την τέχνη - κυ ρ ίω ς. Η α να φ ο ρ ά του στο έργο τέχνης
δεν ή ταν π ερ ιγρ α φ ικ ή ούτε εξω τερική. Ή τ α ν μ ια διεισ δυτική
πρά ξη δη μ ιουργικού αυτοσχεδιασμού.
Δ εν έβγαινε α υτό μέσα α π ό τη χρήση ή ανάγνω ση κ ά π ο ιω ν
κω δίκ ω ν ή κ α νόνω ν, αλλά α π ό τη σίγουρη α να τρ οπή το υ ς κ α ι
την πρόταση νέω ν.
Δ εν ή ταν ευγενής, ούτε φ ιλελεύθερος.
Ή τ α ν β α θ ιά δη μοκρα τικός.
Ή τ α ν τα υ τό χρ ο να επ ιθετικ ό ς κ α ι συμπαθής.
Ή τ α ν α π λό ς κ α ι α πρόβλεπτος.

ΣΩ Σ όμως το π ιο χαρακτηριστικό στοιχείο της
προσωπικότητας του Γ ιάννη Λ ιαπη ήταν η πλήρης αδύναμα
αποδοχής είτε της ζωής είτε της αρχιτεκτονικής είτε, και
κυρίως, της παρουσίας του στο Πολυτεχνείο, ως κάποιων
«ρόλων» στα πλαίσια ενός κοινωνικού συνόλου. Γι αυτό κα
παρουσία του εκεί είχε ένα ιδιαίτερο στυλ, προϊόν μιας συνειδητι
επιλογής, αλλά ταυτόχρονα αποτέλεσμα μιας εσωτερικής,
οργανικής ανάγκης γ ια την προσω πική του επιβίωση. Σε στιγμές:
καλές και σε στιγμές πολύ δύσκολες.
Ή τα ν , δηλαδή, η παρουσία αυτή -π έρ α ν θεσμών- τρόπος ζωής,
αυτό και η απουσία του ταυτίστηκε ουσιαστικά με την προσωπικ
του πάλι επιλογή του τέλους της ζωής.

I

Σόλων Ξενόπου
Ο Γιάννης Λ ιά π η ς έγινε κα θ η γη τή ς στην Αρχιτεκτονική Σχολή \
τον Ε Μ Π το 1963, στην τό τε έδρα Α ρχιτεκτο νικής Εσωτερικών '
Χώρων. Α π ό τότε μ έχρι και το 1990, π ο υ σννταξιοδοτήθηκε, με
μόνη εξαίρεση την περίοδο τη ς δικτα το ρία ς π ο υ διώχβηκε, ήταν )
παρών.
Οι συνεργά τες το ν στο σημερινό Σ πουδαστήριο «Αρχιτεκτονικό
Χ ώ ρος και Επικοινω νία» αποφ α σίσα με όπω ς στη μνήμη τον
'
-α λ λ ά και για όρους συνέχειας κ α ι σ υ νέπ εια ς- θεσμοθετήσουμε <
από φ έτος την απονομή ενός ετήσιον επαίνου στην καλύτερη
διπλω ματική εργασία π ο υ θα εκπονείται στο σπουδαστήριο.

Β ι βλίο

Περί Εκδοτικών Σχέσεων στην Ελλάδα
Οι αναγνώστες του Α ν τι Ισως θυμούνται ένα άρθρο
του τχ. 494, της 15ης Μ αΐου 1992, με θέμα τις φιλοσο
φικές μεταφράσεις στην Ελλάδα: έχει σήμερα επέ
τειο. Τότε, με αφορμή τις καταστροφικές παρεμβάσεις του εκδότη στη μετάφρασή μου του Χέγκελ του
ΚΠαπαϊωάννου, υποστήριζα πω ς, για ένα κείμενο
φιλοσοφικών αξιώσεων, η καλλιέπεια οφείλει να
υποχωρεί μπρος στην εννοιολσγική ακρίβεια, όποτε
τυχαίνει να έρχεται σε αντίθεση μ’ αυτήν, για ν α μη
γίνεται το κείμενο ακατανόητο.
Έτερον εκάτερον. Η γέννηση της Α φ ροδίτης, λένε,
Είναι η άρση της τερατογονίας: τα είδη παύουν ν ’
ίναμιγνύονται. Μπορεί να θεωρείς την ποίηση υψηΙότερτ] της φιλοσοφίας (της φυσικής, της οικονομίας
(της μαγειρικής), αδιάφορον: είναι άλλου είδους
ράγμα. Σαντονημίονο, είναι στείρα η διασταύρωσή
υς, δηλαδή η σύγχυση των ειδικώ ν αξιώσεων τους.
£> Βέβαια, είναι λυπηρό να ’σαι υποχρεωμένος να
ιιηρίζεις με επιχειρήματα κάτι το αυτονόητο. Μ όνο
παχρηστικά λέμε τον Ντοστογιέφσκι φιλόσοφο ή
'' |ονΝίτσε ποιητή. Εκτός αν αλλάξουμε τον ορισμό
; λογοτεχνίας, η φιλοσοφία δεν είναι κλάδος της.
Το ίδιο ισχύει για τον Κώστα Π απαϊω άννου, αν
Ιέλουμε να τιμήσουμε τη μνήμη του. Σ αφ ώ ς θεωρούιιον εαυτό του φιλοσοφικό στοχαστή με λογοτεχνιήευαισθησία, όχι λογοτέχνη με φιλοσοφικές ανησυ-
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Ομως, τα επιχειρήματα θα ήσαν περιττά αν δεν
ιροϋπήρχε η σύγχυση των δικαιοδοσιώ ν του μετα
δότη και του εκδότη.
"Ί Αγαθός τότε, επίστεψα, πω ς όντως ο εκδότης θα
ιαζε ένα φύλλο «Παροραμάτων» στα αντίτυπα, και
Ιατύπωνε «εντός μηνός» μια νέα, διορθωμένη έκδο*|,αποσύροντας τα απαράδεκτα αντίτυπα της πρώ ιης.όπως είχε υποσχεθεί’ και χαρακτήρισα ως «υπόΙειγμα πνευματικής εντιμότητας» τον άνθρω πο, που
ήρε μια τέτοιαν απόφαση.

Και όμως, όπως φάνηκε, δεν την πήρε πρα γμα τι
κά Ίσα ίσα, εξουσιοδοτεί τώ ρα κάθε εκδότη να
/ μιαπλάθει ελεύθερα το ενυπόγραφο έργο άλλου. Εκεί που στην α’ έκδοση με παίνευε, που ανέτρεξα
. πο γερμανικό πρωτότυπο για τα παραθέματα του
Κέγκελ («υπερβαίνει τα όρια μιας απλής μεταφράf ίως» σ. 30), τώρα μετάνιωσε κ α ι θεω ρεί πως:
.^9λ9ς8«Επειδή πολλά από τα χω ρία [όχι όλα!] έχουν
»ιταχτεί [όχι μεταφρασθεί] α πό τον μεταφραστή στο
τρμανικό πρωτότυπο, ενώ α ποδίδονται με διαφ ορεf' ΐχέ;παραλλαγές [;] από τον Π απαϊω άννου στα γαλεπιλέξαμε συχνά μια "μέση λύση” , που να
d κέβεται κατ’ αρχήν τον Π απαϊω άννου αλλά κ α ι τη
^λειάτου μεταφραστή. Π ροφανώ ς, υπάρχουν δ ια 
φορετικές μεταφραστικές εκδοχές [;], αλλά το ανά
(είρας βιβλίο παραμένει πά ντα ένα έργο του Κ. Π αταϊωάννου για τον Χέγκελ - και όχι του Χέγκελ.
Εντέλει δε, την τελική ευθύνη για ένα κείμενο που να
προσεγγίζει τα υπέροχα ελληνικά του Κ. Π α πα ϊω άwoi έχουν οι Εναλλακτικές Εκδόσεις» (σ. 30 της β’

1 αδόσεως).

Δηλαδή, σε ό ,τι αφορά ζητήματα της δικαιοδοσίας
του μεταφραστή, όταν η μεταφραστική άποψη του
εκδότη διαφ ω νεί με τη μετάφραση του μεταφραστή, η
άποψη του πρώτου υπερισχύει (και μάλιστα αυτομά
τως, όχι κατόπιν συνεννοήσεως) - Αυτό όμως σημαί
νει ακριβώς, ότι δεν έχει λόγο ο πνευματικός ιδιοκτή
της, πα ρ ά ο κάτοχος των μέσων παραγωγής.
Γιώργος Φαράκλας
1. Μόλις τώρα θα κυκλοφορήσει η «β’ έκδοση», όμως φέρει
την ημερομηνία «10 Μαΐου 1992» (Κ. Π. Χέγκελ,
Εναλλακτικές εκδόσεις, σ. 30). Συγχρόνως, η α’ έκδοση
κυκλοφόρησε έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς «Παροράματα»,
ενώ η β’ έκδοση δεν διευκρινίζει ότι είναι διορθωμένη. Ο
εκδότης δεν μου υπέβαλε τα τυπογραφικά, όπως όφειλε,
ούτε για την α' έκδοση ούτε για τη β ’ έκδοση. Α πό τις 198
(εκατόν ενενήντα οκτώ) διορθώσεις (ακριβέστερα:
επανορθώσεις) που χρειαζόταν η α ’ έκδοση, έγιναν μόνο οι
159 και δεν έγιναν οι τριάντα εννέα (π.χ. διατηρήθηκαν οι
«επιστρατευμένες κατηγορίες», α Τέκδοση, σ. 145, αρ. 3, β’
έκδοση, σ. 147, αρ. 9) ή έγιναν με άλλον τρόπο (τώρα, σ. 74,
αρ. 19, διαβάζουμε: «τον θάνατο, που είναι η ζωή του
πνεύματος»), πάλι συγχέοντας όρους (σχήμα και μορφή,
ισχύ και δύναμη, πραγματικότητα και ενεργό
πραγματικότητα). Χρήσιμη συμβουλή για τους αναγνώστες:
να βεβαιωθούν πως αγοράζουν τη β’ έκδοση, και αν έχουν
μεν ήδη την ατυχή α ’ έκδοση, ν ’ απαιτήσουν τα
«Παροράματα» από τον εκδότη, ειδάλλως να μου γράψουν
(G. Faraklas, 20 rue Laplace, 75005 Paris) για να λάβουν τα
«Παροράματα» της β' εκδόσεως.
2. Ούτε και κατόπιν χρησιμοποιήσεως ενός λεξικού... Έ να
μαργαριτάρι της πρώτης εκδόσεως: gland, το βαλανίδι,
«διορθώθηκε» από τον εκδότη ως: «ο βολβός» (σελ. 90).
Ό τ α ν ερώτησα το γιατί, μου αποκρίθηκαν: «gland θα πει
αδένας». Έ τσι καταλαβαίνουμε λοιπόν τι σημαίνει «μέση
λύση»: μεταξύ του «αδένα» και του «βαλανιδιού», ο εκδότης
ηύρε τον «βολβό». Βέβαια, La glandE σημαίνει αδένας, ενώ
ο βολβός λέγεται bulbe ή oignon!

Κ ατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, ΤΑ δεια Φύση (εκδ.
Κέδρος, Αθήνα 1993):
«Κοιτάς έξω από το
παράθυρο/και κάτι στο
δρόμο σού θυμίζει πως
αγαπάς φ ριχτά/ή πως
κανένας δε σου λείπ ει./
Συγκινούμαι αλλιώς με
τους ανθρώπους τώ ρ α -/
σαν πακέτα τους βλέπω
που κάποιος άφησε/σε
κυλιόμενη τα ινία ./Δ εν
ήρθε ποτέ να τα μαζέψει,/η
ταινία δε σταματάει π ο τέ./
Ά λ λ ο από τη ζωή, τι
μπορεί να σε κρατάει ;/
Σκέφτομαι το όνειρο με την
ασπρουδερή θάλασσα/κι
είναι σαν να προσπαθώ να
θυμηθώ /το πρόσωπο της
πεθαμένης από χρόνια
μάνας μου/ή το βλέμμα του
αγαπημένου ζώου που
χάθηκε ξαφνικά/μες στο
χειμ ώ να ./θα υμ άζω όσους
μιλούν ακόμα/κι αυτούς
που σωπαίνουν
περισσότερο./Εγώ δεν
κατόρθωσα ούτε το ένα
ούτε το άλλο».
λιμοκοντόροι. Σ κηναί τον
Βοημικού Βίου του Ανρί
Μυρζέ - μετάφρασις
Εμμανουήλ Ροΐδου (Σειρά
«Η Ευρωπαϊκή μας
κληρονομιά»: Γ.Π.
Σαββίδης, φιλολογική
επιμέλεια: Αθηνά
Γεωργαντά, Εκδ.
Καστανιώτη, Αθήνα 1992).
Μα ποιοι είναι αυτοί οι
Βοημοί και ποια η Βοημία;
«Διά τους αγαπώντας τους
ακριβείς ορισμούς,
δύναται η Βοημία να
ονομασθή: "αναγκαίος
σταθμός του καλλιτεχνικού
βίου προ της μεταβάσεως
εις την Ακαδημίαν, το
πτωχοκομείον ή τον άλλο
κόσμον διά της
αυτοχειρίας” », κατά τον
Εμμανουήλ Ροίδη (ωρέ
μανούλα μου! που θα έλεγε
ο ημέτερος Καραγκιόζης).
j Ω ραία επιλογή και
j φροντισμένη έκδοση, με
επιμέλεια διακριτική - όσο
πρέπει, δηλαδή. Ο
χαρτοκόπτης ψηφίζει
θετικά και χωρίς
επιφυλάξεις...
«Μ οιρασμένη Λευκωσία»;
Μ ια θαυμάσια έκδοση των

φοιτητών του εργαστηρίου
του Δ. Μ υταρά της Σχολής
Καλών Τεχνών και
παράλληλη έκθεση έργων
παιδιώ ν δημοτικών
σχολείων της Λευκωσίας:
«Σπίτι της Κύπρου»,
Ηρακλείτου 10, ώ ςτις20
Μαίου.

«Να με πονέσεις/μη
διστάσεις/στην καρδιά μου
/π ο θ ώ /ν α πεθάνεις/στην
πατρίδα: ΥΠΟΣΤΟΛΗ»
Αλεξάνδρα Πλαστήρα,
Νερό στο πρόσω πο (εκδ.
Ά γ ρ α , Α θήνα 1993).

Η περιπέτεια της «Δεύτερης Γραφής»
(συμπλήρωμα και επανορθώσεις)
Βαγγέλης Χατζηβασιλείου,

ΜίλτοςΣαχτονρης. Η
παράκαμψη τον υπερρεαλισμού.
Εκδ. «Εστία» (Σειρά:
Αναγνώσεις 2), Αθήνα 1992,101
σελ.

Μ ια σειρά ατυχών συγκυριώ ν
έφεραν στο πιεστήριο το ομώνυμο
κριτικό μ ο υ σημείωμα, που
δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο
τεύχος (Αρ. 520), σε μ ια πρώ τη και
πάντω ς όχι την τελική, προς
δημοσίευση, γραφή που του είχα
«Ξέρεις ότι γελάστηκες προσδώσει, μ ε αποτέλεσμα:
αν ήξερες κι ότι γελιέσαι, κι
α. να μην περιέχονταιμικρές αλλά
ότι θα γελαστείς, θά ’ξερες
σημαντικές διορθώ σεις στο σώμα
όσα ξέρω»: Α ντόνιο
της κριτικής των τεσσάρων
Π όρτσια. Ε πιλογή από τις
παρουσιαζομένω
ν μελετημάτω ν
Voces, σε έξοχη μετάφραση
(Σπυροπούλου, Μ περλής,
του Ε.Χ. Γόνατά (σειρά
Κοκόλης,
θ α λά σσης) που μόνο η
«Στοχασμοί», εκδ. στιγμή,
συνολική αναδημοσίευση θα έκανε
Αθήνα 1992).
ο ρ α τές
6. να δημοσιευτεί μ ια πρώ τη και
Ο υτο π ία . Διμηνιαία
ασχημάτιστη στη μορφή της
Έ κδοση θ εω ρ ία ς και
εισαγω γική παράγραφος, η οποία,
Πολιτισμού. Έ χ ω στα
επιπλέον, συνετμήθη λόγω
χέρια μου το τεύχος 5
μεγέθους του κριτικού σημειώματος
(Ιανουάριος μ ε αποτέλεσμα να προδίδει
Φεβρουάριος 1993).
ολοκληρω τικά το πνεύμα μου'
Συμβολές που θα ήταν
γ. να παραληφ θεί το τρίτο κατά
πολύ λίγο να τις
σειρά (για λό γο υς μεθοδολογικούς)
χαρακτηρίσω
παρουσιαζόμενο βιβλίο, εκείνο του
ενδιαφέρουσες! Τρία
Β. Χ ατζηβασιλείου, το οποίο
κείμενα που συζητούν το
παρουσιάζεται σήμερα μ ε την ίδια
περίφημο «μακεδονικό»
ακριβώ ςμορφή που είχε ως
ζήτημα: του Σπύρου
ενταγμένο στη συνολικότερη εκείνη
Ασδραχά, του Βασίλη
Π αναγιω τόπουλουκαιτου | θεώρηση. Προτάσσω απλώς, στη
συνέχεια, την τελική μορφ ή της
Μιχάλη Σταθόπουλου, που
εισαγωγικής, όλων των
παρά τις διαφορές τους
παρουσιαζομένω ν βιβλίων,
-κ α ι ίσως εξαιτίας τουςσυνθέτουν τα περιγραφικά j παραγράφ ου, τοποθετώ ντας έτσι τη
συγκεκριμένη κριτική στο ευρύτερη
στοιχεία του ζητήματος
πλαίσιο
που οργανικά ανήκει.
κατά τον ευκρινέστερο
τρόπο. Αναρωτιέμαι αν
★ ★ ★
διαβάζουν -έστω και λίγοΤίποτε το κοινό δεν συνδέει τα π α 
οι υπεύθυνοι της
ραπάνω μελετήματα πέρα από το
εξωτερικής μας
γεγονός ότι αποτελούν όλα τους
πολιτικής... Αλλά αυτό το
έναν λόγο που ως σημείο εκκίνησης
περιοδικό αξίζει να
έχει έναν άλλο λόγο, εκείνον κυρίως
προσεχτεί από όλους μας:
ενός λογοτεχνικού έργου, ποιητι
Προβληματισμοί για την
κού η πεζογραφικού, κάποτε όμως
Αριστερά σήμερα θίγονται
και δοκιμιακού. Π αρ’ όλα αυτά,
με τρόπο γόνιμο, που κάνει
συνιστούν αναγνωστικές προτάσεις
τη συζήτηση της
ενδεικτικές της ποικιλίας των μορ
«ουτοπίας» υπόθεση του
φών μιας «δεύτερης γραφής» πάνω
παρόντος και όχι, κατά τη
στο λογοτεχνικό κείμενο, καταλύοσυνήθη πρακτική,
ντας σε μεγάλο βαθμό τα στεγανά
νοσταλγία ενός
που διαχω ρίζουν τον κριτικό από
μυθοποιημένου
τον θεωρητικό λόγο υπό την έννοια
παρελθόντοςή ! ότι διακρίνεται εμφανώς, σε κάθε
φαντασιακή προβολή ενός ! μια από αυτές, το δεδηλωμένο ή
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του πρότασης: το έργο του ποι
πα ρακά μ πτει, κατά τον Β.Χ., τ
το παράλογο όσο και τον υπερς
λισμό, στα οποία αναγνωρίζει
σίγουρες οφειλές, για να αναζτ
σει το δικό του εσωτερικό σύστ
που επικοινω νεί με τον εξπρεσι*
σμό και ειδικότερα τις διαδοχι
μορφές του, όπω ς αυτές εκφράι
καν μέσα α πό τα έργα των Ντύ
Τ όμας, Ιβάν Γκολ και Γκέο
Τρακλ. Π ριν, ωστόσο, καταλι
στη συγκριτική ανάλυση της π»
σης του Σαχτούρη με εκείνες
αποκαλεί «πρώτες πηγές», ο ε(
νητής θα σταθεί επί μακρόν στο
νήμα του ιμαζισμού και στη χρ
της εικόνας που κάνει ο Σαχτούι
σε συνδυασμό ή αντιπαράθεστ
την έννοια του συμβόλου και π(
θετικά ή αντιστικτικά με τις ένν
του πράγματος και της ιδέας. Δι
μένης της ευρείας χρήσης, ως μι
δολογικώ ν πλέον εργαλείων,
κάνει ο μελετητής των όρων εικ
κ α ι σύμβολο, θεωρώ ότι θα r
χρήσιμη μια προηγούμενη θεωρκή διευκρίνιση της ακριβούς στ
σιολόγησής τους διότι αναρωτιι
κατά πόσο συμπίπτουν οι ορισ
Μ ακριά από οιαδήποτε ρητορικά
επ ί παραδείγματι, που δίνοντα
σχήματα ή άρθρωση ενός βιω ματικά
αυτούς από τον Γέητς από τη
ομιλούντος «εγώ» και με εμφανείς
κ α ι α π ό τους Wellek και Wa
τις αναγκαίες αποστάσεις του μελε
α πό την άλλη, στους οποίους εξί
τητή από το «ποιητικό» αντικείμενο
παραπέμπει σε διαφορετικές ο
της έρευνάς του, καταγράφ ει τη δ ι
μές το κείμενο. Στο συγκεκρη
κή του ανάγνωση πάνω στο έργο
κεφάλαιο, πάντως, η ιμαζισ
ενός άλλου σημαντικού ποιητή μας,
αντίληψη της εικόνας - στροβίί
του Μίλτου Σ αχτούρη, ο Β α γγέλη ς
σύμφωνα με τον Πάουντ, που
Χ α τζηβασιλείου. Με τον γνωστό
τον Χατζηβασιλείου μεταπλάθ
από τις κριτικές του περιεκτικό και
σε «συστροφή» για τις ανάγκες
μεστό λόγο του, ο συγγραφέας, π α ρ ’
δικού του αντικειμένου ανάλυι
όλο που δεν προσδιορίζει ρητά τα
βρίσει ευτυχείς εφαρμογές στ
θεωρητικά του εργαλεία, γνωστο
σιοδοτώ ντας το λανθάνον μήν
ποιεί τόσο τον επιδιωκόμενο στόχο
του ποιήματος. Ωστόσο, η ιμαζι
του όσο και τον τρόπο οργάνωσης
κή δράση και η ιδεοπλαστική 6
του υλικού του από την αρχή, κατατης εικόνας όσο και η «υπόκριστ
δηλώνοντας με τον τρόπο αυτό ότι η
ατομικής συμμετοχής» που αν
δική του αναμέτρηση με το α ναλυό τα ι, τελικά, σε μια καθολικό'
μενο έργο συνετελέσθη, όσο αυτό
ενέχουν ήδη το εξπρεσιονισ
ήταν δυνατό, πριν από τη σύνταξη
πνεύμα που θα επαναπιστοποι
της συγκεκριμένης μονογραφίας.
μέσα από τη «διπλοτυπία της μ
Ε πιπλέον, η σπουδή του Χατζηβαφοράς» που θα αναπτύξει στη σ
σιλείου να διαχω ρίσει το ποιητικό
χεια ο μελετητής. Η ήδη δεδο
«εγώ», το οποίο αποτελεί και το νό
κατεύθυνση της ανάλυσης συμ
μιμο αντικείμενο μελέτης του, από
ρώ νεται από μια ενδιαφέρουσι
το κοινωνικό «εγώ» του Σαχτούρη,
λέτη πάνω στο χρώμα που έχει ■
αναφαίνεται και στη συνεχή α να φ ο
στηριχθεί ότι διακρίνει την πο
ρά του στον όρο «αφηγητής» ή
του Σαχτούρη και που, εδώ, εϊ
«αφηγητές» του ποιητή.
ζεται κάτω από τη διπλή
Ο υπότιτλος του βιβλίου, «Η π α 
ενέργεια: ως σύμβολο και ως μ
ράκαμψη του υπερρεαλισμού», δ ί
φορά. Η σύγκλιση ποίησης και
νει και το στίγμα της θεωρητικής γραφ ικής, που αποτέλεσε σ

άδηλο ιδεολόγημα απέναντι σε αυτή
τούτη την προσέγγιση της λογοτε
χνίας. Ε ίνα ι άλλωστε τόπος κοινός
ότι ακόμη αυτοί που αρνούνται τη
θεωρία είναι απλά δέσμιοι μιας άλ
λης θεωρίας στερεότυπα επιβεβλη
μένης. Τα όρια, εξάλλου, γίνοντα ι
ρευστά όταν λογοτεχνίζουσα και
ευθέως εξαρτημένη α πό το πρω τό
τυπο που απλά επανεγγράφει δοκιμιακή κριτική αφενός και αφετέρου
αναλυτικός λόγος που στηρίζεται σε
πρόδηλα θεωρητικά εργαλεία, π ρ ο 
βαίνουν εξίσου σε μια υποκειμενική
ερμηνευτική κατάθεση που συχνά
καταφεύγει, αποδεχόμενη σιωπηλά
ή αρνούμενη ρητά κάτι τέτοιο, στη
ρητορεία, την προσω πική αισθαντικότητα και ενστικτώδη αντίληψη
αλλά και σε μια ελέω Θεού αλήθεια
που ο κριτικός κατέχει και κοινω νεί
στον αποδέκτη του μέσω μιας θεμα
τικής επανεγγραφής του πρω τότυ
που έργου. Τ α αυτό - οριζόμενα ως
κριτικά δοκίμια τείνουν συχνότερα
προς την υιοθέτηση κάποιω ν τουλά
χιστον από αυτά τα τελευταία χα ρ α 
κτηριστικά.
★ ★ ★

I

ιόν εξπρεσιονιστών, δίνει πλούσιο τημα, υποστηρίζει ότι ο Σαχτούρης λήγει ότι ο πρώ τος «δεν τους αντι
λικό για μια προωθημένη ανάγνω- προσάρμοσε τις φάσεις του εξπρε γράφει ούτε τους μιμείται», παρα-

εξίσου μυθοποιημένου

μέλλοντος.
σιονισμού «στα δεδομένα της σύγ πέμποντας έτσι αναδρομικά σε μια
χρονης ελληνικής ποίησης, προσφέ- μεθοδολογία που ακολουθεί μια
ροντας γόνιμη διέξοδο στις αναζη ανάλυση «διακείμενου», χωρίς
τήσεις των μεταπολεμικών υπερ όμως και να την κατονομάζει. Αναρεαλιστών», με την έννοια ότι και ο φερόμενος όμως λίγο πριν σε σχέση
ίδιος ο Σ αχτούρης, παρέμεινε κατά προγόνου και επιγόνου (με αφορμή
βάθος υπερρεαλιστής μια και ο τον Τρακλ), υποδηλώνει ήδη μια
υπερρεαλισμός κ α τ’ εξοχήν πρόβα χαρολντμπλουμική ορολογία για τη
λε κα ι επεξεργάστηκε αυτό που διακειμενικότητα που θα προβλη
στον Σαχτούρη ο Χατζηβασιλείου ματίσει, όπω ς θα δούμε στο τέλος,
αποκαλεί «οπτικές κατασκευές που έναν άλλο έλληνα θεωρητικό (τον Γ.
μοιάζουν με διπλοτυπίες» (σελ. 48- Θαλάσση).
49). Το θέμα όμως άπτεται ιδια ίτε
Δ ημήτρης Τσατσούλης
ρης θεωρητικής ανάλυσης των ιδεο
λογικών επιδιώξεων των εκάστοτε
κινημάτων, ανάλυση που συχνά κά Σημείω ση συντάξεω ς: Ζ ητούμε
νει δυσδιάκριτα τα , κ α θ’ όλα δια- σ υγγνώ μην α π ό το ν κα λό σ υνεργάτη μας
κριτά στα παράγω γά τους, όρια. Δ . Τ σατσούλη γ ια τη ν τα λ α ιπ ω ρ ία του
κειμένου του. Ο φ ειλό τα ν, μόνο κ α ι
Κλείνοντας επισημαίνω ακόμη ότι ο
μόνο, στο ό τι ο ι διο ρ θ ώ σ εις κ α ι οι
θεωτηρικός, ολοκληρώνοντας τη πρ ο σ θή κ ες έφ τα σ α ν πολύ π ο λύ α ρ γά ,
σύγκριση της ποίησης του Σ αχτού ώ στε ν α είν α ι α δύ να τη εκείνη τη στιγμή η
ρη με εκείνη των τριών εξπρεσιονι εκ νέου τυ π ο γ ρ α φ ικ ή επεξερ γα σ ία της
σμόν που ανέφερα στην αρχή, κατα- νέα ς εκ δοχή ς του σ ημειώ ματος τ ο υ .
H a li να νιώθω κείνο το
υγρό να καθαρίζει και να
γονιμοποιεί την ενδοχώρα
μου. Νερό το λέω - και
διψώ. Κ ρ α σ ί-κ ι ευθύς
μεθάω.
Α ίμα το λ έ ω -κ α ι
Ε
ίναι
η
αλήθεια
ότι
την
ακτινοβολία
ενός
έργου
1μήτρης Καλοκύρης, Μ π ε θ ( Έ ν α α ρ χ ε ίο γ ια το ν
βάφονται τα μή λα και το
ενδυναμώνει πολλές φορές μια άμεση επαφή με τον
’όρχες)
Πάσχα. Η αγάπη μου
δημιουργό του κι εδώ είναι φανερή η μαγεία που
δόσεις«ΥΨΙΛΟΝ»
Θάλεια
καταβροχθίζει
άσκησε
το
ιερό
τέρας
στον
Δ.
Καλοκύρη,
με
αποτέλε
, ijvß 1992Σ ελίδες 104
σμα να τονωθεί και να διαμορφωθεί σε μανιέρα ένας ζιγκουάλα και αλδεβαράν.
, . α βιβλίο για τον Χόρχε Λ ουίς Μ πόρχες έχει από τη
Π α σχά ζω μ' ό,τι
τρόπος γραφής, που από το ξεκίνημά του είχε κάποια
^ιη του το προνόμιο της έλξης, αλλά και όλες τις
στοιχεία που συναντάς διάσπαρτα στο έργο του αργε- απορρίπτει το σώμα μου
" ανότητες μιας παρακινδυνευμένης πράξης. Ά ρ α γ ε
και δρασκελιό την πίκρα
ντινού συγγραφέα.
, ιτ/γραφέας -ο όποιος συγγραφ έας- που αποφασίκουβαλώντας στη γλώσσα
Χωρίς την ελάχιστη διάθεση υποτίμησης ή υποβάθα π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι τον παράξενο αυτόν Αργεντινό
μο υ τη νοστιμιά μας.
I το έργο του ή μια πτυχή του έργου του θα θελήσει μισης των βιβλιογραφικών στοιχείων, των σχετικών με
Συνομιλώ μ ε τη φυή σου
' τελικά θα κατορθώσει να τηρήσει τους κανόνες του τις μεταφράσεις στη γλώσσα μας έργω του Μ πόρχες,
' ( χνιδιού, που αποτελούν ταυτόχρονα και το μαγικό είναι φανερό ότι οι προθέσεις του Καλοκύρη για «ένα και κερδίζω τους πρώ τους
ιδί της λογοτεχνικής αυτής ιδιαιτερότητας; Θ α πά- αρχείο Μ πόρχες» δεν περιορίζονται μόνον εκεί. Εκεί τούς ήχους. Μιλώ τη σάρκα
σου και τα οστά
νο που φαίνεται ιδιαίτερα να τον ενδιαφέρει είναι να
II μέρος στην τρελή διελκυστίνδα φανταστικού και
^ γμ α τικο ύ, παράλογου και λογικού; Ό σ ο κι αν δώσει στον αναγνώστη με «μπορχικό» τρόπο μια μι διασκεδάζουν τα τείχη
·? νεται παράξενο, δεν γίνεται αλλιώς· κι αυτό το κρή, έστω, σκιαγραφία της μεθοδολογίας σύλληψης τους. Σκηνώνω στην
άλαβε ο Δημήτρης Καλοκύρης, πριν ακόμη σχεδιά- και λειτουργίας που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας και, υγρασία του πόθου σου και
:ί; το βιβ λίο του. Εδώ, η λέξη «σχεδιάσει» θα έλεγε ακόμη, της ιδιαίτερης υφής ενός έργου που επέδρασε μαντεύω τα μέλη μου.
ΐι εις ότι είναι άσχετη με τη σύνθεση ενός κειμένου κι αποτελεσματικά στη διαμόρφωση της λογοτεχνίας στη Μ άντισσα ευώνυμη
: )ς, ειδικ ά στην περίπτωση αυτού του βιβλίου, δεν Λατινική Αμερική. Γ ι’ αυτό και επιμένει στις εμμονές εκσπλαχνώ νειςμε και
ανασυντάσσεις. Ώ ς ν α
# νεται και τόσο ξένη, γιατί ο τρόπος σχεδιασμού του του Μ πόρχες ή στον τρόπο που επεμβαίνει στην πλοκή
t πολλά εικαστικά στοιχεία που, αν και επιφανεια- των αρχαίων μύθων, συνθέτοντας τελικά μια εντελώς διανύσω και να πω τις
Φ ιιοιάζουν ετερόκλητα, τελικά δένονται σε ένα ιδιό- δική του μυθολογία. Γιατί, όπως επισημαίνει ο συγ ερη μ ίεςμ ο υθα μ ε
γραφέας του Μ πεθ, ο Μ πόρχες «έχει την τάση να μην εξαντλήσει το αδέκαστο
,: 'μο αλλά αρμονικό σύνολο.
αίμα σου.
ΐ Μπεθ», το δεύτερο γράμμα του σιμιτικού αλφαβή- "φιλοσοφ εί” πάνω στη μυθολογία παρά να "μυθολο
I είναι ο τίτλος του βιβλίου και ο Καλοκύρης γράφει: γ ε ί” πάνω στη φιλοσοφία των συμβόλων του πολιτι
Πίκρα παντάνασσα
,ί^πεθ, όπως Μπόρχες» και σε υποσημείωση: «Στη σμού...».
και στο μυαλό ευωχία
Στην ιδιόμορφη αυτή σύνθεση ο Δημήτρης Καλοκύ
jjî τογραφική μηχανή το Β συμβολίζει την «πόζα»
Πρώτη ευδοκία
Lf'PJLB), χειρισμό που κρατάει το κλείστρο ανοικτό, ρης άλλοτε με σπαράγματα ή με ολόκληρα μικρά κείμε
και όνει ρη
ψ ή νο ντα ς το φως να περνά, όσον χρόνον θέλει ο να από το έργο που προσεγγίζει, άλλοτε με αναφορές
του Δώ ρου η λιακάδα
στη στάση συγγραφέων του μεταπολέμου απέναντι
τογράφ ος...» κι έπειτα ο πλαγιότιτλος:
Παντελής Μπουκάλας, Η
10|# Έ να αρχείο για τον Μπόρχες». Ε δώ , ίσως αξίζει στον Μ πόρχες, αλλά και με διάχυτη τη συγκίνηση της
[( κόπο να σταθεί κανείς, όχι μόνο για τί ο επεξηγημα- προσωπικής του επαφής, κατορθώνει να γράψει ένα εκδρομή της Ευδοκίας
^ ός αυτός τίτλος έχιε άμεση αναφορά στο περιεχόμε- θελκτικό βιβλίο και να στεργιώσει μια υπολογίσιμη (εκδ. Ά γ ρ α , Αθήνα,
: φ αλλά και γιατί λειτουργεί σαν ενδεικτικό στοιχείο πρόσβαση σε ένα λογοτεχνικό έργο και σε έναν δη 21993).
το πώς αντιλαμβάνεται ο συγγραφέας του μια μιουργό από τους πιο ενδιαφέροντες του αιώνα.
Tjτου λειτουργικού και διαρθρω τιού ρόλου του χρώματος στον Σ ατούρη αλλά και για τον εντοπισμό
ιας ιδ ιά ζο υ σ α ς εικαστικής σύλληιης και ανασημασιοδότησής του
πό τον έλληνα ποιητή. Χ ωρίς να
πορώ εδώ να αναπτύξω, έστω και
/δεικτικά, την εξελικτική επιχειηματολογία του συγγραφέα δίχω ς
1 αποφύγω καταστρεπτικές υπειπλουστεύσεις, θα ήθελα να διευιινίσω ότι και όταν ακόμη υπάρnrv α ντιρ ρ ή σ εις ως προς τις ερμηυτικές που αυτός ακολουθεί σε
ιμέρους ποιήματα, ο λόγος του
* ραμένει διεισδυτικός και αυστηθεω ρητικός και άρα εποικοδοτικός ως προς το τελικό ζητούμεπου είναι η από διαφορετικές
τικές ανάδειξη του ίδιου του
ιητικού έργου. Με αυτό το πνεύθα ήθελα μάλλον να συμφωνήσω
Κ ζίτου, όταν, κλείνοντας το μελέ-

*
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Στα ίχνη της μυθολογίας του Μπόρχες

•■j/λ ιο γρ α φ ικ ή ή φιλολογική αναφορά.

Τάκης Μενδράκος

Ο χ α ρ το κ ό π τη ς

%
«
«

Η δνοτνχία
ως θέαμα
λες οι ευτυχισμένες οικογένειες μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά κάθε δυστυχισμένη οικογένεια εί
δυστυχισμένη μ ε τον τρόπο της». Έ τσι άρχιζε ο Τ ο λσ τδ ιτψ Ά ννα Καρένινα, πριν από 12
χρόνια. Στις μέρες μας ισχύει μάλλον το αντίστροφο: Κ άθε ευτυχισμένη οικογένεια είναι εντυχιομε
τον τρόπο της, αλλά οι δυστυχισμένες οικογένειες μοιάζουν μεταξύ το υ ς- ως το κατ' εξοχήν θέμα
αναψυχής για τις ευτυχισμένες.

Ο

Κ άθε μορφή δυστυχίας, πλέον, είτε μετστρέπεται σε τηλεοπτικό show και σε ατελείωτα λεπτά χωρίς
montage, χωρίς barrage, χωρίς σύστημα και χωρίς φραγμούς, είτε τροφοδοτεί μ ια παραλογοτεχηκη
μυθοπλασία χωρίς αναστολές.
Στη μικρή οθόνη, όταν δεν πρόκειται για ακαριαίες επιδείξεις αιμόφυρτων τραυματιών από
αντοκινητιστικά δυστυχήματα η οικογενειακά μακελειά και Τραπεζικές ληστείες, πρόκειται για
εμβριθείς αναλύσεις αθηλητικών ιατρών οι οποίοι εξηγούν, όλο συντριβή, πως το άθλημα δεν είναι ι
στη ζωή, αλλά αν ένας μεγάλος αθλητής κινδυνεύει να μείνει παράλυτος είναι προτιμότερο να πεθαί
(Στην ίδια λογική, η τηλεόραση δεν είναι το παν στη ζωή, αλλά αν μ ια μέρα κλείσουν όλοι οι τηλεοη
σταθμοί τότε ας αυτοκτονήοουμε ομαδικός.)

U

M

Κ

ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΕΤΡΟ

ι ο τελευταίος SA S ( νούμερο 109: Mission Sarajevo) διαφημίζεται μ ε το σύνθημα: «πιο αλφ
παρά ποτέ», καθώς αυτή τη φορά η CIA στέλνει τον πρίγκηπαΜ άλκο Αίνγκε στο Σαράγεβο γ
εξουδετερώσει ένδεκα πυραύλους «Stingers» που μέσω Ιράν έχουν περάσει στα χέρια των Βοσνίων,
κινδυνεύοντας να πλήξουν σέρβικά αεροπλάνα όσο και αποστολές του Ο Η Ε. Γ ια το αναγνωστικό κοι
του Gerard de Villiers, λοιπόν, ο εμφύλιος της Γιουγκοσλαβίας ανάγεται σε μ ια συνονθυλευματική
σύνδεση εικόνων από τηλεοπτικές ανταποκρίσεις και στερεοτύπων ατιο κατασκοπικές αφηγήσεις:
συνθήκες ζωής σε κατεστραμμένα μεγάλα ξενοδοχεία αντιμετώπιση των ελεύθερων σκοπευτών σιοι
δρόμους συναλλαγές μ ε πολεμοχαρείς Σέρβους και Βόσνιους που ζητούν να πλουτίσουν γρήγορα u
φύγουν από τη χώρα' εξαγορές υπηρεσιών ποικίλων εθελοντών και μοιραίων γυναικών. Κάποιες
ενδιάμεσες πικρόχολες παρατηρήσεις - γ ια ένα σήμα της τροχαίας που έχει μείνει άθικτο να απαγορ
τη στάθμευση σε έναν δρόμο από τον οποίο κανείς δεν τολμά να περάσει, ή για ένα πτώμα ελεύθεροι
σκοπευτή μέσα σε χαλάσματα, που θα το ανακαλύψουν, όπως σημειώνεται, «μετά το τέλος τον εμφί
δηλαδή όχι νωρίτερα από μ ια δεκαετία», κ.ο.κ.—δημιουργούν ένα κλίμα κοινότοπης αληθοέπειας*
επίπεδης ευσυγκινησίας, άκρως παραλογοτεχνικών.

Π

ροσωπικά δράματα ή εθνικά δράματα μοιάζουν πια να αφορούν όσους τα ζουν στ' αλήθεια. 0\
υπόλοιποι, το μεγάλο φηλοθέαμον και φιλαναγνωστικό κοινό, μπορούμε να ενδιαφερόμασιε
αυτά μόνο όσο και μόνον όσο τα ηαραλαμβάνουμε σε μορφή τεκμηρίων μιας προσωπικήςμακαριόπ{
στα πλαίσια της οποίας δικαιούμαστε να αφορϊζουμε μ ε την ίδια ευκολία μ ε την οποία αφοδενονμε ι
ευκαιρούμε να συγκινούμαστε μ ε την ίδια χλιαρή έξαψη μ ε την οποία συγκαθεύδουμε.

ΜΑΡΤΙΝΙΔΗ
Πέτρος Μαρττ
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γιά περαστικούς
Σ τ « τέλη χοΰ αιώ να

ΚΕΔΡΟΣ

Ουίλλιαμ Σαίξπηρ
ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ
ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ
Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ
ΑΔΕΙΑ ΦΥΣΗ
Ποιήματα εξερεύνησης ίου
απρόσωπου στοιχείου στη φύ
ση, μια προσπάθεια να δούμε
μέσα από την ποίηση τη ζωή
από πού πηγάζει και πώς ρέει
όταν δεν είμαστε εκεί,
ν’ ακούσουμε το πολύλαλο ά
δειο σαν να μη μας αφορού
σε.

Ποια μορφή μπορεί να πάρει
μια πραγματική ερωτική συνά
ντηση σε μια εποχή που δεν
μπορεί να υπάρξει Ρωμαίος
και Ιουλιέττα; Η μετάφραση
αυτή ξεκίνησε με την πεποίθη
ση ότι η συνάντηση αυτή ανά
μεσα σε δυο ανθρώπους που
είναι χαμένοι μέσα στον εαυτό
τους και μέσα στο σύμπαν
μπορεί και στα χρόνια μας να
πραγματοποιηθεί.

Χριστόφορου Χριστοφιί
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ
ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ
Στα τέλη του αιώνα
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Το «Ημερολόγιο για περαστι- |
κούς» είναι μια ουσιαστική πε
ριπλάνηση στα τελευταία δεκα
πέντε χρόνια του αιώνα μας μέ
σα από έναν αυθόρμητο και
στιγμιαίο στοχασμό.
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