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01 ΕΚΛΟΓΕΣ
ΞΑΝΑΡΧΟΝΤΑΙ
ΤΟ ΠΑΣΟΚ η ττή θ η κ ε, η ΝΔ δ ε ν έ χ ε ι α π ό λ υ τη
π λ ε ιο ψ η φ ία , ο Σ υ ν α σ π ισ μ ό ς εν ισ χ ύ θ η κ ε . Ε ίν α ι φ α ν ερ ό
πως, κ α τ ’ α ρ χ ή ν, τα α π ο τε λ έ σ μ α τ α τω ν ε κ λ ο γ ώ ν τη ς
18ης Ιο υ ν ίο υ ε ίν α ι θ ε τικ ά . Ο ε λ λ η ν ικ ό ς λ α ό ς δ ε ν
υ π έκ υ ψ ε σ το υ ς εκ β ια σ μ ο ύ ς , σ τ ις π ιέ σ ε ις , σ τ ις
π α ρ ο χ ές , σ τ ις υ π ο σ χ έ σ ε ις το υ ΠΑΣΟΚ· δ ε ν π ε ίσ τη κ ε
γ ια τη ν κ α θ α ρ ό τη τ α τω ν π ρο θ έσ εω ν, γ ια το
π ρ ό γ ρ α μ μ α κ α ι τ ις δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς τη ς ΝΔ.
Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ ε π ρ ο σ εκ τικ ά το δ ιά β η μ α το υ
Σ υ ν α σ π ισ μ ο ύ κ α ι έδ ω σ ε τ η ν ε π ιφ υ λ α κ τ ικ ή έ γ κ ρ ισ ή
του.
ΠΡΕΠΕΙ ό μ ω ς να π α ρ α δ ε χ θ ο ύ μ ε πω ς ο δ ικ ο μ μ α τ ισ μ ό ς
δ ε ν η ττή θ η κ ε : ΝΔ κ α ι ΠΑΣΟΚ σ υ γ κ έ ν τρ ω σ α ν από
κ ο ιν ο ύ το ίδ ιο σ χ ε δ ό ν π ο σ ο σ τό μ ε το 1981 κ α ι το 1985.
Α κό μ η , β λ έ π ο υ μ ε ό τι το ΠΑΣΟΚ ά ν τ ε ξ ε — γ ε γ ο ν ό ς που
δ ε ίχ ν ε ι ισ χ υ ρ ή α ν τ ιδ ε ξ ιά σ υ ν ε ίδ η σ η α λ λ ά κ α ι ε ξ ίσ ο υ
ισ χ υ ρ ή ε ξ ά ρ τ η σ η τω ν ψ η φ ο φ ό ρ ω ν από το κ ρ ά το ς .
Δ ια π ισ τώ ν ο υ μ ε , τέ λ ο ς , πω ς ο Σ υ ν α σ π ισ μ ό ς δ ε ν
δ η μ ιο ύ ρ γ η σ ε το ρ ε ύ μ α π ου θα ε π έ τ ρ ε π ε σ τη ν
Α ρ ισ τ ε ρ ά να ξ ε π ε ρ ά σ ε ι σ η μ α ν τικ ά το ό ρ ια τη ς κ α τά
π α ρ ά δ ο σ ιν δ υ ν ά μ ε ώ ς της.
ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ, φ α ίν ε τ α ι π ω ς ο Α. Π α π α ν δ ρ έο υ α ν κ α ι
η ττή θ η κ ε, κ α τά κ α ν έν α τρ ό π ο δ ε ν φ α ίν ε τ α ι
δ ια τ ε θ ε ιμ έ ν ο ς να τ ο '« β ά λ ε ι κ ά τω ». Μ ε ν ύ χ ια κ α ι μ ε
δ ό ν τ ια α γ ω ν ίζ ε τ α ι να κ ρ α τ η θ ε ί να δ ια σ ώ σ ε ι ό ,τι
μ π ο ρ ε ί από τη ν ισ χ ύ που σ υ γ κ έ ν τρ ω σ ε μ ε τ ις
α θ λ ιέ σ τ ε ρ ε ς μ εθ ό δ ο υ ς . Ε ξ ίσ ο υ ά θ λ ιο υ ς κ α ι
ε π ικ ίν δ υ ν ο υ ς χ ε ιρ ισ μ ο ύ ς π ρ έπ ει να π ε ρ ιμ έ ν ο υ μ ε από
α υ τό ν κ α ι το π α ρ α κ ρ ά το ς το υ σ το ά μ εσ ο μ έ λ λ ο ν .
Θ ύ μ α τά το υ θα ε ίν α ι β έ β α ια , ε ν τ έ λ ε ι το ΠΑΣΟΚ κ α ι
ό σ ο ι μ έ χ ρ ι σ ή μ ερ α υ π ά κο υ α το ν σ τη ρ ίζο υ ν . Θ α ε ίν α ι
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α π λώ ς ά ξ ιο ι τη ς τ ύ χ η ς τους.
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ν μ ια ν ε
κ α τά σ τα σ η μ ε φ α ιν ο μ ε ν ικ ό ρ υ θ μ ισ τή η
— που κ ιν δ υ ν ε ύ ε ι ό μ ω ς να π λη ρ ώ σ ει α,
τα σ π ασ μένα. Δ ε ν μ π ο ρ ε ί να σ τ η ρ ίξ ε ι τ,
3 9 % του ΠΑΣΟΚ π ο τέ δ ε ν θα το συγχω ρή'ς
μ π ο ρ ε ί να σ υ ν ε ρ γ α σ τ ε ί μ ε το ΠΑΣΟΚ γ ια τ ί θα
α υ το κ το ν ή σ ε ι π ο λ ιτ ικ ά κ α ι η θ ικά , θα α ρ ν η θ ε ί κ ά θ ε
λ ό γ ο ύ π α ρ ξή ς του. Δ ε ν μ π ο ρ ε ί να ε π ιβ ά λ ε ι τη ν «4η
ε ν τ ο λ ή » γ ια τ ί ο Α. Π α π α ν δ ρ έο υ φ ο β ά τα ι τ η ν κά θ α ρ σ η
κ α ι ο Κ. Μ η τσ ο τά κ η ς θ έ λ ε ι το σ υ ν το μ ό τε ρ ο ε κ λ ο γ έ ς
— γ ια να τ ις κ ε ρ δ ίσ ε ι. Η μ ε σ ο β α σ ιλ ε ία τη ς «4ης
εν το λ ή ς » θα α π ο κ α λ ύ ψ ε ι π λ ή ρ ω ς τ ις α ν ο μ ίε ς το υ
ΠΑΣΟΚ, μ π ο ρ ε ί ό μ ω ς τ α υ τ ό χ ρ ο ν α να θ έσ ει σ ε κ ίν η σ η
δ υ ν ά μ ε ις που θα α ν α τρ έ ψ ο υ ν το ν Κ. Μ η τσ ο τά κ η . Το
σ υ μ φ έ ρ ο ν τω ν «δ υ ο μ ο ν ο μ ά χ ω ν » α π α ιτ ε ί το
σ υ ν το μ ό τε ρ ο ε κ λ ο γ έ ς γ ια να φ ύ γ ε ι από τή μ έσ η ο
Σ υ ν α σ π ισ μ ό ς , ώ σ τε μ ε τ ις α ν α π ό φ ευ κ τε ς , σ χ ε δ ό ν ν έε ς
ε κ λ ο γ έ ς γ ια τη ν α ν ά δ ε ιξ η Π ρ ο έδ ρ ο υ να γ υ ρ ίσ ο υ μ ε
ξ α ν ά σ το γν ω σ τό σ κ η ν ικ ό — που α π α ιτ ε ί η Α ρ ισ τε ρ ά
να ε ίν α ι σ τη γω ν ία .
ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ, α λ λ ά ό χ ι α κ α τό ρ θ ω το , να ε π ιτ ύ χ ε ι η
Α ρ ισ τε ρ ά σ το υ ς χ ε ιρ ισ μ ο ύ ς , να α π ο φ ύ γ ε ι τ ις π α γ ίδ ε ς .
Ν α α π ο δ ε ίξ ε ι δ η λ α δ ή π ω ς δ ε ν ε ίν α ι α υ τή που
α π ο φ ε ύ γ ε ι τη ν κάθ αρσ η , δ ε ν α ν τ ιμ ά χ ε τ α ι α υ τή τ ις
δ η μ ο κ ρ α τ ικ έ ς -α ρ ισ τ ε ρ έ ς λ ύ σ ε ις . Ό μ ω ς δ ε ν α ρ κ ο ύ ν οι
χ ε ιρ ισ μ ο ί, π ου το π ολύ-π ολύ να ε μ π ο δ ίσ ο υ ν τ η ν ά μ εσ η
φ θ ο ρ ά της. Α π α ιτ ε ίτ α ι να σ υ ν ε χ ισ το ύ ν τα β ή μ α τ α που
έ γ ιν α ν μ ε το ν Σ υ ν α σ π ισ μ ό , να α λ λ ά ξ ε ι ρ ιζ ικ ά η
Α ρ ισ τε ρ ά , ξ ε π ε ρ ν ώ ν τ α ς τ ο ν π α λ ιό δ ο γ μ α τ ικ ό και
α ρ τη ρ ιο σ κ λ η ρ ω τικ ό ε α υ τ ό της. Οι ε κ λ ο γ έ ς
ξ α ν ά ρ χ ο ν τ α ι κ α ι π ρ έπ ει να β ρ ο υ ν το ν Σ υ ν α σ π ισ μ ό π ιο
π λατύ, π ιο εν ω μ έν ο , π ιο δ υ ν α μ ικ ό , π ιο φ ρ έσ κο ,
ρ ιζ ο σ π α σ τικ ό τε ρ ο . Α λ λ ιώ ς ο δ ικ ο μ μ α τ ισ μ ό ς θα
θ ρ ια μ β ε ύ ε ι — α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς σ κ α ν δ ά λ ω ν κ α ι ε κ λ ο γ ικ ώ ν
σ υ σ τη μ ά τω ν .
^
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Πολιτικά
αδιέξοδα δεν
υπάρχουν
ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ: Τα αποτελέσματα
των εκλογώ ν έφεραν τον Συνασπισμό
στο κεντρικό πολιτικό προσκήνιο. Επιβε
βαιώνοντας την πρόβλεψή του ότι ούτε
το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Νέα Δημοκρατία θα ε
ξασφαλίσουν αυτοδύναμη πλειοψηφία.
ΓΙΑ ΤΙΣ ηγεσ ίες και τους οπαδούς των
δυο αυτών κομμάτων, όμως, τα πράγμα
τα κύλησαν διαφορετικά. Στον κόσμο της
Νέας Δημοκρατίας λ.χ., διάχυτη ήταν η
αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ θα πλήρωνε για τα
ανομήματά του: Για τα σκάνδαλα, τον δι
χαστικό μονοκομματισμό, τον εκφυλισμό
των θεσμών, την παραβίαση θεμελιωδών
αρχών του Συντάγματος... Και έκπληκτοι
—κυρίως οι οπαδοί— διαπίστωσαν ότι
το ΠΑΣΟΚ, παρά την ή ττα του «κρατεί α
κόμα». (Ποσοστό γύρω στο 39%). Και ότι
«η αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δη
μοκρατίας», που θα σχηματιζόταν την ε
πομένη των εκλογών, ήταν άπιαστο όνει
ρο.
ΑΛΛΑ ΙΔΙΑ, ίσως και μεγαλύτερη, «στυ
φή γεύση» είχαν και οι οπαδοί του ΠΑ
ΣΟΚ. Είχαν πιστέψει στις διακηρύξεις του
αρχηγού. (Ίσ ω ς και στο «ένστικτο» της κ.
Δ. Λιάνη). Είχαν πιστέψει στην τρίτη «αυ
τοδύναμη τετραετία». Και είχαν δεχθεί,
περίπου ως δεδομένη, τη διαβεβαίωση
του «Μεγάλου» ότι, τη φορά αυτή, η «νί
κη» θα ξεπεράσει το 50%. Και «έπνευσαν
οι άνεμοι και ήλθε ο ποταμός», για να
διαπιστώσουν, έκπληκτοι και αυτοί, ότι ο
αρχηγός δεν ακριβολογούσε... Επέπρωτο —φ ευ !— η «επάρατος Δ ε ξιά » να έλ
θει πρώτο κόμμα. Και ο Συνασπισμός να
γίνει —επίσης φ ευ !— ένα είδος ρυθμι
στή των μετεκλογικώ ν εξελίξεω ν.
ΚΑΙ Ο Συνασπισμός; Τα αισθήματα εδώ
ήσαν κάπως ανάμικτα. Γ ια τους «μαξιμαλιστές», το ποσοστό του 13% ήταν πολύ
πενιχρό. Τόσος μόχθος, τόσες συγκεν
τρώσεις, τόση υποστήριξη (από διανοού
μενους, π ανεπ ιστημιακούς, εφ η μ ερ ί
δες...) έπρεπε να δώσουν ένα καλύτερο
αποτέλεσμα — υποστήριζαν. Για πολ
λούς άλλους, όμως, ο αριθμός των ε 
δρών ήταν μια «θετική αποτίμηση», όσο
και αν ο αριθμός αυτός (28 έδρες) βρι
σκόταν σε αναντιστοιχία με την αναλογι
κή εκπροσώπηση, που σήμαινε 39 έδρες!
ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, όμως, ήταν ότι, για
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πρώτη φορά από το 1974, η Αριστερά έ
βγαινε από την «γωνία», στην οποία την
είχαν καταδικάσει οι δυο μονομάχοι. Το
σημαντικό ήταν ότι, από την επομένη
των εκλογών, είχ ε ανοίξει μια νέα φάση
στην πολιτική ζωή τη ς χώρας —πέρα α
πό τον δικομματισμό και την αυτοδυνα
μία. Ο Συνασπισμός, πράγματι, μπορού
σε, από δω και μπρος, να διαδραματίσει
σημαντικό —αν όχι καθοριστικό— ρόλο
σ τις μ ετεκλο γικές εξελ ίξεις.
ΤΗ ΝΕΑ αυτή φάση περιέγραψαν, με
αρκετή σαφήνεια, οι ολοσέλιδοι τίτλο ι
των εφημερίδων της Δευτέρας και Τρί
της: «Αλλάζει η πολιτική σκηνή» —τιτλ ο 
φόρησαν «Τα Νέα», ενώ ο «Ριζοσπάστης»
σημείωνε ότι ο Συνασπισμός είναι, αυτή
τη στιγμή, η ανερχόμενη ισχυρή πολιτική
δύναμη. Για τις εφ ημερίδες που πρόσκεινται φιλικά στη Νέα Δημοκρατία, δεν
υπήρχε κανένα πρόβλημα. Η παράταξή
τους είχ ε καταγάγει «περιφανή νίκη»
(«Θρίαμβος η Νέα Δημοκρατία», «Εξου
σία η Νέα Δημοκρατία», κλπ.) και πέραν
ου! Η τραγωδία ήταν με τις κυβερνητικές
εφημερίδες: Η «Επικαιρότητα» λ.χ. αισθάνθηκε την ανάγκη να μας πληροφο
ρήσει ό τι «Γίροδόθηκε η Αλλαγή», ο «Δη
μοκρατικός Λόγος» ό τι «ο Ανδρέας πα
ραμένει στις επάλξεις» και η «Αυριανή»
ότι: «Και πάλι ο Α νδρέας πρωθυπουρ
γός»'. Ωστόσο, και πέρα από τα εξάστηλα, γεγονός παραμένει ότι τόσο ο αρχη
γός της Νέας Δημοκρατίας Κ. Μητσοτάκης, όσο και ο «υπηρεσιακός» Α. Παπανδρέου, άρχισαν, από την πρώτη στιγμή;
τις κρούσεις τους στην Αριστερά. Ο Κ.
Μητσοτάκης αποτάθηκε στον Συνασπι
σμό (αλλά και στους «τίμιους» του ΠΑ
ΣΟΚ), για να στηρίξουν κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας, που θα είχ ε συγκε
κριμένες αρμοδιότητες —κάθαρση, αποκομματικοποίηση του κρατικού μηχανι
σμού, αποκατάσταση της δημοκρατίας,
κ.ά. Αλλά στον Συνασπισμό αποτάθηκε
και ο Α. Παπανδρέου!
ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ Μητσοτάκη, ο Συνασπι
σμός δεν έδωσε συνέχεια. Έ χο υμ ε
—του διαμήνυσαν— τη δική μας πρότα
ση: Τη συγκρότηση ή τη στήριξη, από
κοινού με άλλες δυνάμεις, ενός σχήμα
τος ευρύτερης αποδοχής, κλπ. (Τρίτη και
τέταρτη διερευνητική εντολή). Ό σ ο για
την πρόταση Παπανδρέου, ο Συνασπι
σμός απάντησε σε ήρεμους τόνους: Αν
το ΠΑΣΟΚ συναισθάνεται την ευθύνη του
απέναντι στον προοδευτικό κόσμο, τότε
θα πρέπει, πρώτο, να αφομοιώ σει ότι η
π ολιτική και η πρακτική της ηγεσ ίας του
αποδοκιμάσθηκε από τον λαό. Και, δεύ
τερο να συνεισφέρει στη δημιουργία
μ ια ς προοδευτικής κυβέρνησης ευρύτε
ρης αποδοχής, μ ε φ ερ έγγυα σύνθεση.
Η ΑΝΑΦΟΡΑ στη «φ ερ έγγυα σύνθεση»
δεν ήταν τυχαία. Είκοσι τέσ σ ερις ώρες
πριν η Πολιτική Επιτροπή του Συνασπι
σμού με ανακοίνωσή της ε ίχ ε διευκρινί
σει ό τι σε μια κυβέρνηση κοινής εμπιστο
σύνης, με κύρια αποστολή την κάθαρση
θέση δεν μπορούν να έχουν πρόσωπα

που βαρύνονται με κορυφαίες π ολιτικές
ευθύνες (όπως επί παραδείγματι, ο Α.
Παπανδρέου) για το κατάντημα της χώ
ρας και τους ενόχους των σκανδάλων.
ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ φυσικό τη νέο κατάσταση
πραγμάτων «μελέτησε» προχθές Τ ετάρ
τη το Ε κτελεστικό Γ ραφείο του ΠΑΣΟΚ, ε
νώ, την ίδια μέρα συνέρχονταν το Π ολιτι
κό Γ ραφείο του ΚΚΕ και η Κεντρική Επι
τροπή της ΕΑΡ, για μερικές «πρώτες εκτι
μήσεις» των εκλογικώ ν αποτελεσμάτων.
ΤΟ ΑΓΩΝΙΩΔΕΣ ερώτημα στη σύσκεψη
του Εκτελεστικού Γ ραφείου του ΠΑΣΟΚ
ήταν: Τι κάνουμε τώρα; Και, προπαντός
μετέχουμε ή δεν μετέχουμε στην πρότα
ση του Συνασπισμού για οικουμενική κυ
βέρνηση εφ ’ όσον οι προβλεπόμενες α
πό το Σύνταγμα διαδικασίες φθάσουν
στην 4η διερευνητική αποστολή. Η ομό
φωνη κατάληξη ήταν μια: Δεν μ ετέχ ο υ 
μ ε ! Δεν μ ετέχ ο υ μ ε αλλά αναζητούμε
«γέφ υρες μ ε την Αριστερά».
ΜΕΣΑ Σ’ ΑΥΤΟ το κλίμα σ υνεχίζονται οι
διερευνητικές εντο λές του προέδρου κ.
Χρ. Σαρτζετάκη προς τους αρχηγούς
των κομμάτων Κ. Μητσοτάκη, Κ. Παπαν
δρέου και —οσονούπω— προς τον πρόε
δρο του Συνασπισμού X. Φλωράκη. Και ε
νώ αυτά συμβαίνουν «εντός των τειχών»
(του ΠΑΣΟΚ), έμ ελλε να ξεσπάσει νέο
— και μ έγα— τραπεζικό σκάνδαλο, με
πρωταγωνιστές τις θυγατρικές τράπεζες
της Εθνικής και της Κτηματικής Τράπεζς
στις ΗΠΑ. Και «ωσεί» να μην έφθαναν όλα
αυτά την ίδια μέρα πήγαν οτη Βουλή οι
ειδικοί ανακριτές για να παραδώσουν
στον πρόεδρο της I. Αλευρά ένα πλούσιο
αποδεικτικό υλικό εις βάρος τω ν Μ. Κουτσόγιωργα και Γ. Πέτσου. Η «μ ο ίρ α » για
το ΠΑΣΟΚ είναι πράγματι σκληρή. Ό χ ι
μόνο έχασε τις εκλογές αλλά και η
«σκανδαλολογία» η «σκανδαλοθηρία» η
«σκανδαλοκατασκευή» —όπως θα έλ ε γ ε
και ο Α. Παπανδρέου— σ υνεχίζετα ι α
μείωτη από «άθλιους» ανακριτές και την
«κιρκική φ ρά ξια του Συνασπισμού» η ο
ποία κάνει το παν για «να λεη λα τήσ ει τον
χώρο του ΠΑΣΟΚ».
ΟΛΑ ΤΑ παραπάνω αυτά, σε μια κοινή
γνώμη που, επί χρόνια, έχ ε ι εθισθεί στο
παιχνίδι του δικομματισμού, είναι φυσικό
να της προκαλούν αδημονία, ανησυχία.
Πού πάμε, λοιπόν; Και μήπως ο τόπος αυ
τός ο δη γείτα ι στην ακυβερνησία και το
χάος, όπως διαβεβαίω νε ο Α. Παπανδρέ
ου, στις π ροεκλογικές συγκεντρώ σεις
του, εφόσον το ΠΑΣΟΚ θα έχανε την αυ
τοδυναμία;
ΤΟ ΠΑΣΟΚ ηττήθηκε. Και βεβαίως έχα
σε την αυτοδυναμία. Το ίδιο έχασε και η
Νέα Δημοκρατία. Αλλά η ζωή προχωρεί.
Π ολιτικά αδιέξοδα δεν υπάρχουν. Ά λ 
λωστε, ο Συνασπισμός έχ ει κατ’ επανά
ληψη δηλώσει ό τι θα αξιοποιήσει όλες
τις δυνατότητες που π αρέχει το Σ ύνταγ
μα, για μια κυβερνητική λύση που θα εγγυάται ότι δεν θα παραγραφούν τα αδι
κήματα και ό τι οι ένοχοι θα τιμωρηθούν.

ΑΝΤΗΝΩΡ

Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
Α ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ των εκλογώ ν της
περασμένης Κυριακής δικαίωσαν
πλήρως όλους εκείνους — μεταξύ
των οποίων και το ΑΝΤΙ— οι οποίοι
είχαν εκτιμήσ ει ότι ο Συνασπισμός
απ οτέλεσε και απ οτελεί το πρώτο βήμα
για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής
αριστερός και την κατάκτηση του
ρόλου που τη ς αρμόζει στην πολιτική
σκηνή.
ΤΟ ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΟ τέλο ς του
δικομματισμού, η μη κατάκτηση της
αυτοδυναμίας από τη Νέα Δημοκρατία
και κυρίως η επιβεβαιωνόμενη
καθημερινά πλήρης χρεωκοπία του
ΠΑΣΟΚ και της ηγεσίας του, ανέδειξαν
το Συνασπισμό σε ρυθμιστή των
πολιτικών εξελίξεω ν.
ΠΡΕΠΕΙ επίσης να επισημανθεί η
συνέπεια που διέκρινε μέχρι σήμερα το
Συνασπισμό τη ς Α ριστερός στην
εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεών
του για την πολιτική διέξοδο και την
αποκατάσταση της δημοκρατικής
ομαλότητας. Η ελληνική Αριστερά δεν
επ αιτεί τη συμπόρευση με τις «άλλες
δημοκρατικές δυνάμεις».
ΟΧΙ από αλαζονεία ούτε για τί δεν
επιθυμεί δημοκρατικές διεξόδους. Αλλά
ενερ γεί σύμφωνα με τη λαϊκή εντολή
και την υπόσχεσή της ό τι η κάθαρση
προέχει κάθε άλλου αιτήματος και
αποτελεί προϋπόθεση για την πολιτική
λύση. Α ντίθετα, ο Ανδρέας
Παπανδρέου εκλιπ αρεί τη συνεργασία
της Α ριστερός για να διασωθεί και να
αποφύγει τον ποινικό κολασμό, μετά
από την πολιτική τιμω ρία του που είναι
πλέον γεγονός.
ΔΕΝ ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ βέβαια η κατάληψη των
χειμερινώ ν ανακτόρων, ούτε, έστω τη ς
«Εκάλης», αλλά η μέχρι τώρα πορεία
του Συνασπισμού μπορεί να μας κάνει
να αισιοδοξούμε. Και πρέπει να
σημειωθεί ό τι σύμφωνα με όλα τα
δεδομένα ο ρυθμιστικός ρόλος της
Αριστερός θα είναι πιο αποφασιστικός
τ ις ημέρες που έρχονται. Δεδομένου
ό τι ενώ οι ηγεσ ίες των δυο κομμάτων
βρίσκονται αντιμέτω π ες με μια
εσωκομματική κρίση —πραγματική και
απειλητική για τον Ανδρέα
Παπανδρέου, δυνητική αλλά επίσης
σοβαρή για τον Κ. Μητσοτάκη που
ούτως ή άλλω ς έχ ει χρεω θεί την μη
αυτοδυναμία —ο Συνασπισμός της
Α ριστερός παρουσιάζεται ομοιογενής
και χωρίς εσ ω τερικές ταλαντεύσεις.
ΒΕΒΑΙΑ, όπως έχουμε επισημάνει και

τόσο μακρινό παρελθόν, διεκδικούσε
την ψήφο τους.

Τ
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Η ελληνική αριστερά
^ δεν επ αιτεί τη
συμπόρευση με τις «άλλες
δημοκρατικές δυνάμεις».
Ό χι από αλαζονεία ούτε
γ ια τί δεν επιθυμεί
δημοκρατικές διεξόδους.
Αλλά ενερ γεί σύμφωνα με
τη λαϊκή εντολή και την
υπόσχεσή της ότι η
κάθαρση προέχει κάθε
άλλου αιτήματος και
απ οτελεί προϋπόθεση για
την πολιτική λύση.
στο παρελθόν τα προβλήματα δεν
απουσιάζουν. «Μπορεί ο Συνασπισμός
να μην είν α ι η Αριστερά των ονείρων
μ α ς », αλλά κανείς αριστερός ή
προοδευτικός πολίτης δεν δικαιούται
σήμερα να είναι επ ιφυλακτικός
απέναντι του, κυρίως επειδή πολλοί
αριστεροί δεν έδειξαν τις ίδιες
επ ιφυλάξεις για τον Ανδρέα
Παπανδρέου όταν αυτός, στο όχι και

Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ της Αριστερός και της
προόδου πρέπει να ενισχυθεί και άλλο
τις ημέρες που έρχονται και ας είναι
ορατές οι α τέλ ειες και οι δισταγμοί. Θα
το επαναλάβουμε: «Εξίσου ορατές είνα ι
και οι δυνάμεις που θέλουν να
αναιρέσουν τα σημαντικά βήματα του
Συνασπισμού», να υπονομεύσουν τον
αποφασιστικό ρόλο που κατάκτησε η
Αριστερά και να την οδηγήσουν ξανά
στα εκβιασ τικά διλήμματα του Τύπου «ή
μ ε την Πρόοδο ή μ ε τη Συντήρηση».
ΠΟΙΑ είναι η Πρόοδος και ποια η
Συντήρηση στη σημερινή Ελλάδα
αρμόδιος να το κρίνει είνα ι μόνον ο
λαός. Το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρέας
Παπανδρέου «δεν δικαιούνται δια να
ομιλούν» για «πρόοδο» ας το
καταλάβουν επιτέλους.
ΠΡΕΠΕΙ επίσης να επισημάνουμε ό τι αν
το εκλογικό αποτέλεσμα δεν ήταν τόσο
ευνοϊκό για το Συνασπισμό, όσο
τουλάχισ τον περίμεναν πολλοί, αυτό
δεν ο φ είλετα ι μόνο στις όποιες
α τέλ ειες του εκλογικού συστήματος ή
στην πόλωση που επικράτησε για μια
ακόμα φορά. Ευθύνη και μάλιστα
σημαντική υπάρχει και στη διατακτική
γλώσσα που απηύθυναν πολλές φορές
ορισμένα στελέχη του Συνασπισμού
στο θέμα τη ς μετεκλογικής
συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ και στα
εκβιαστικά διλήμματα του Ανδρέα
Παπανδρέου. Διλήμματα που δυστυχώς
πολλές φορές βρίσκουν απήχηση στα
φοβισμένα και ηττοπαθή πολιτικά
στρώματα της Αριστεράς.
ΣΗΜΕΡΑ, στην απόγνωσή τους, ο
Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ
επιχειρούν να περιχαρακώσουν εκ νέου
την Αριστερά με τους ίδιους
εκβιασμούς. Η απάντηση πρέπει να
δοθεί με την «τέταρτη εντολή», αν αυτό
δεν γ ίν ει δυνατό με την «τρίτη». Μια
κυβέρνηση «εκ προσωπικοτήτων», η
οποία θα σ τηριχθεί κοινοβουλευτικά
από ό λες τις δυνάμεις που
διακηρύσσουν την κάθαρση και έχουν
δεσμευθεί στο λαό για να την
πραγματοποιήσουν θα ανοίξει το δρόμο
για την οριστική απαλλαγή της χώρας
από τη σήψη και τη διαφθορά. Δεν
πρέπει, σε καμιά περίπτωση, να δοθεί
εκ νέου πολιτικό σωσίβιο στον Ανδρέα
Παπανδρέου. Υπό αυτή την
προϋπόθεση μπορούμε να
αισιοδοξούμε.

θέση στον ΟΤΕ.
Ειδικότερα στους Βουλγά
ρους Μουσουλμάνους ο Α.
Παπανδρέου υπόσχεται δω
ρεάν διαμερίσματα στην Α μ
μόχωστο, γεγονός που προκαλεί την μήνυν του Ντενκτός.
Τ ελειώ νει η προεκλογική
εκστρατεία. Τα μαντάτα θα τα
μάθουμε μεθαύριο.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 17.6.89

Τ Ρ Ι Τ Η 13.6.89

T E T A PT Η 21.6.89

Η λα ϊκή της ΚαλλιδρομΙου είναι
σχεδόν έρημη. Μ ανάβηδες και
π ελάτες σπεύδουν στα χωριά
τους για να ψηφίσουν. Οι
εναπομείναντες ανταλλάσσουν
μεταξύ τους προγνωστικά και
ψηφοδέλτια.

ΤΡΙΤΗ, 13.6.89
Τρίτη και δεκατρείς. Ημέρα
για να κάνετε αποφασιστικές
κινήσεις.
Κι ενώ όλοι μοιράζουν προ
εκλογικές υποσχέσεις ο Κ.
Λαλιώτης το έρ ιξε στις απει
λές. Θα επανιδρυθεί, είπε στη
Θεσσαλονίκη, μετά τις εκλο
γές το ΠΑΣΟΚ. Μπρρρ...
Καταργήθηκε από ναυτικός
διοικητής Β. Α ιγα ίο υ ο αρχι
πλοίαρχος Ηλ. Ανδριώπουλος, επειδή αρνήθηκε να παραστεί στην υποδοχή της κ.
Δ. Λιάνη και του μέλλοντος
συζύγου της στη Θεσσαλονί
κη.
«Είμαστε αντάρτες της πο
λ ιτικ ή ς για τί τους χ α λ ά μ ε τη
σούπα» δήλωσε ο κ. Αρσένης.
Απ’ όσο ξέρω, οι αντάρ τες τις
καταβροχθίζουν τις σούπες
—ακατάλληλους προς βρώσιν τα ς καθιστούν αι επιπλέουσαι επί τη ς επιφάνειας των
μυίαι.
Η ΔΗΑΝΑ π ραγματοποιεί
την αθηναϊκή της συγκέντρω 
ση στο Σύνταγμα, οι Εναλλα
κτικοί Α ντικα π ιτα λισ τές και οι
Ριζοσπάστες Ο ικολόγοι κατα
λαμβάνουν την Ακρόπολη ο
ΕΛΑ βάζει τρ εις βόμβες. Τε
λευ τα ίες π ροεκλογικές ημέ
ρες κι όλοι τα παίζουν όλα για
όλα.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 14.6.89
Κύρκος και Φλωράκης ομι
λούν στην τελική συγκέντρω 
ση του Συνασπισμού στο Σύν
ταγμα. Ή μ ο υ ν κι εγώ εκεί.
Σ το Σ υ μ β ο ύ λιο Επικρά
τεια ς προσέφυγε ο Μ. Γλέζος
διεκδικώ ντας τον τίτλο τη ς
ΕΔΑ τον οποίον ο Ά ρ ειο ς Πά
γος κατακύρωσε στον Α. Λεντάκη. Δεν μονομαχούν καλύ
τερα μεταξύ τους να τελειώ 
νουμε;
Με 2-1 θύματα έλη ξε ο α
γών ΝΔ-ΠΑΣΟΚ που έγ ιν ε τη
νύχτα στον Βύρωνα.
Ο εαμογενής εκ Χανιών Γ.
Θεοδωράκης, αδελφός του
γνωστού αδελφού του Μίκη
καλεί ως αριστερός να υπερ
■
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ψηφιστεί ο συντοπίτης του Κ.
Μητσοτάκης και η ΝΔ. Ο τοπι
κισμός υπερισχύει των πολι
τικώ ν διαιρέσεων.
Με δω ρεάν α ν α ψ υ κ τικ ό
προσπαθούν να εξαγοράσουν
οι νεοδημοκράτες τις ψήφους
των Αθηναίων. Α ναμένετα ι
αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ με
προσφορά Ουίσκυ.

ΠΕΜΠΤΗ, 15.6.89
Ημέρα της ΝΔ στο Σ ύνταγ
μα με συναυλίες, λ έιζε ρ και
πολλούς επ αρχιώ τες. Μίλησε
και ο Κ. Μ ητσοτάκης αλλά κα
ν είς δεν του έδωσε σημασία.
20 εκατ. σ το ιχη μ α τίζει ο «Ε
λεύ θ ερο ς Τύπος» ό τι στο
γκραν-πρι της Κυριακής η φο
ράδα της ΝΔ θα έρ θ ει αυτοδυνόμως πρώτη. Ο Κ. Λ αλιώ της
πεπεισμένος ότι ο επιβήτωρ
Ά ντριου είναι καλύτερος, α
π οδέχεται το στοίχημα.
Βιαστικοί οι Δανοί, Β ρετα
νοί, Ολλανδοί, Ισπανοί και Ιρ
λανδοί ψήφισαν από σήμερα
για το Ευρωκοινοβούλιο.
Στη Σαγκόη τρ ε ις ερ γάτες
καταδικάζονται σε θάνατο
για τί σ υμμετείχαν στις εκεί
αντικαθεστω τικές κινητοποι
ήσεις. Μαύρα κοράκια, κτλ.,
με φόντο, α ντί της Καντόνας,
τη Σαγκάη.
Με την «Α υγή» και τον «Ρι
ζοσπάστη» υπό μάλλης, διά
φοροι πασόκοι επισκέπτονται
συνασπιστές για να τους πείσουν ό τι υπ άρχει κρυφή
γραμμή για ψήφο στο ΠΑΣΟΚ.
Και τους μετατρέπ ουν β ε
βαίω ς αμέσως σε ψ ηφοφό
ρους της ΝΔ.
800 πούλμαν πλήρη Σκο
πιανώ ν Μ ακεδόνω ν θαυμα
στών του Α. Παπανδρέου
διέρχονται τα σύνορα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16.6.89
Αποθεωτική εμφάνιση του
Α. Παπανδρέου στο Σύνταγ
μα ενώπιον Σκοπιανών Μ ακε
δόνων, Βουλγάρων, Τούρ
κων, Αλβανών, Φιλιππινέζων
κτλ., στους οποίους υπόσχε
ται ελληνική υπηκοότητα και

Αντιθέτως οι εθνικές οδοί
σφύζουν από κίνηση και
χρώματα. Χιλιάδες αυτοκίνητα
στολισμένα με γ α λ ά ζ ιε ς και
πράσινες σημαίες κατευθύνονται
προς τους γενέθλιους τόπους
των οδηγών. Χιλιάδες όμως είναι
και τα αστόλιστα —αν όλοι αυτοί
που τα οδηγούν είναι
συνασπιστές, αύριο θα είμαι με
το πρώτο κόμμα.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 18.6.89
Το χωριό μου είναι μικρό, αλλά η
ουρά στο εκλογικό τμήμα είναι
μεγάλη. Έπρεπε να είχα πάει
πριν τελειώσει η κυριακάτικη
λειτο υργία . Πώς όμως να
ξυπνήσεις νωρίς όταν μέχρι τα
ξημερώ ματα δίνεις τις
τελευταίες χ α μ έν ες μάχες προς
άγραν ψήφων;
Εκνευρίζομαι και τσακώνομαι με
τον φαντάρο της φρουράς, ο
οποίος προσπαθεί να περάσει
κατά προτεραιότητα όλους τους
α ξιω μα τικούς γειτονικής
αεροπορικής μονάδας που
εμφανίζονται για να ψηφίσουν.
Εκνευρίζομαι ακόμη περισσότερο
όταν, πίσω από το παραβάν
προσπαθώ να ανακαλύψω
ανάμεσα σε δεκάδες άλλα το
ψηφοδέλτιο του Συνασπισμού.
Το βρίσκω. Ανακαλύπτω και το
όνομα του Θανάση. Σταυρώνω.
Το διπλώνω, το βάζω στο
φάκελο αλλά πριν το κλείσω, ας
ρίξω, λέω, μια ματιά μήπως
έκανα λάθος.
Ξανακοιτάω το ψηφοδέλτιο —να
μια κίτρινη μουντζούρα στην
άκρη. Το πετάω. Ζητώ άλλη
σειρά ψηφοδελτίων, ξανά αγωνία
να βρω το δικό μου, ξανά
σταυρός —και ησύχασα.
Έ κλεισ α ως π ολίτης και
αναχωρώ. Ο φαντάρος μου
υπενθυμίζει κακεντρεχώς ότι
πρέπει να ψηφίσω και για τις
ευρω εκλογές. Το κάνω κι αυτό.
Φεύγω, και ξαναγυρίζω για να
πάρω ταυτότητα και β ιβ λιά ρ ιο
που τα είχα ξεχάσει.
Μετά, 300 χιλιόμετρα ξανά για
την Αθήνα. Εν μέσω γαλάζιω ν
σημαιών, οι πράσινες έχουν
σχεδόν εκλείψει. Η εθνική οδός
είναι πήχτρα, προχωρούμε
σημειωτόν. Εκατομμύρια λίτρα
β ενζίνη ς καταναλώνονται
ασκόπως και τα εισπνέω εγώ.
Φτάνουμε στην πρωτεύουσα.
Οι ραδιοφω νικοί σταθμοί λένε
ό,τι τους κατέβει, η τηλεόραση
σιωπά. Οι γαλάζιοι

πανηγυρίζουν, ηροκαλσάν,
φωνασκούν. Οι ηράοινο1
κατέβασαν τα ρρλά κι
εξαφανίστηκαν. Πελιδνός ο Α.
Παπανδρέου εμφανίζεται στη
Τ.Ο. και λέει αλ\’ αντ’ άλλων. Ο
Κ. Μ ητσοτάκης γο παίζει άνετος
αλλά δεν μας ξεγελά. Μέχρι το
πρωί βλέπουμε κι ακούβε
αριθμούς, ποσοστά, έδρες. Ο
ήλιος ανατέλλει σε μια ΡΠ
αυτοδύναμη χώρα.

Μετά από τόση ταλαιπωρία, πώς
να είμαι ευχαριστημένος με αυτό
το γρουσούζικο 13%;

ΔΕΥΤΕΡΑ, 19.6.89
Του Αγίου Μνεύματος. Λό
γω τη ς αργίας του οΤΕ, μπλοκάρεται η έκδοση των τε λ ι
κών αποτελεσμάτων- Η Αρ
χιεπισκοπή όμως λειτο υρ γεί
κι εκδίδει το διαζύγιο Α. Πα
πανδρέου - Μ. Τσαντ.
Λ ειτο υργεί και η Προεδρία
της Δημοκρατίας για να απο
δεχθεί ο X. Σμ ρτζετάκης την
παραίτηση τομ Α. Ποπανδρέου. Παραμένει όμως ως υπη
ρεσιακός — έχει ακόμη κά
ποια περιθώρια η Δ. Λιάνη να
δια τελέσ ει σύζυγος πρωθυ
πουργού, έστω και υπηρεσια
κού.

ΤΡΙΤΗ, 20.6.89
Οι Έ λληνες, λόγω πολλών
Ρίχτερ, έγιναν σεισμολόγοι.
Λόγω Τσερνομπίλ έμαθαν πυ-

Τελευταία, όλο και φ εύ γ ει
με κατεβασμένο το κεφάλι...

ρηνική φυσική. Τώρα με τη μη
αυτοδυναμία μετατρέπονται
σε έγκυρους συνταγματολόγους. Ουδείς θυμάται τις Δέ
κα Εντολές, του Μωυσέως, ό
λοι συζητούν για την 1η, 2η,
3η, 4η εντολή του κ. Σαρτζετάκη.
Κι αρχίζει από σήμερα η πε
ριφορά της π ολιτικής εξου
σίας από χ έρ ι σε χέρ ι: Το ιτα 
λικό φρούτο τη ς διερ ευνη τι
κής εντολής καρπίζει και εν
Ελλάδι, στην αυλή του Κ. Μητσοτάκη.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 21.6.89
Θερινόν Ηλιοοτάοιον, η πιο
μεγάλη ημέρα του χρόνου
— και γίνετα ι χαμός. Οι ανα
κρ ιτές Κρουσταλλάκης και
Σκαρλάτος παραδίδουν στοι
χεία για τη δίωξη Κουτσόγιωργα - Πέτσου στον κ. Α
λευρά. Συνάντηση Φλωράκη Μητσοτάκη, συνεδρίαση του
Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ. Στη Νέα Υόρκη συλλαμβάνονται όλοι οι υ
π ά λλη λο ι τη ς Κ τη μ α τικ ή ς
Τράπεζας για παράνομες κα
ταθέσεις. Ο Κίμων Κουλούρης οργανώνει ομάδες αγανακτισμένω ν κομμουνιστώ ν
ενα ντίον του X. Φλωράκη
— και είμαστε ακόμη στην 1η
εντολή.
Στην Κίνα εκτελέστηκαν οι
τ ρ ε ις κ α τα δ ικ α σ μ έν ο ι τη ς
Σαγκάης. Ο Κ. Κάππος δηλώ
νει ό τι οι εκτελεσ θ έντες δεν
ήσαν κομμουνιστές και επο
μένως το γεγονός δεν τον εν
διαφέρει.
Στην Αθήνα αύριο αρχίζουν
οι Π α νελλήνιες Ε ξετάσ εις.
Διονυσία, και όλοι οι υπόλοι
ποι, ψ υχραιμία και καλή επ ι
τυ χ ία !

Ο ΔΙΕΡΕΥΝΩΝ
ΗΜΕΡΟΔΗΚΤΗΣ
Αγαπητό «α ν τί ».
Πάλι τα ίδ ια ; Στο σημερινό,
αριθμός 405 τεύχος, σελίδα 6,
κάνεις ΔΥΟ φ ορές το ίδιο
ορθογραφικό λάθος. Μ ια στην
επ ικεφ αλίδα «η μ ε ρ ο δη κ τη ς » και
μ ια κάτω από τη φω τογραφ ία
της ίδ ια ς σελίδας. Όμως, το
σωστό είν α ι Η μεροδείκτης, από
τη ημέρα και δΕΙκνύω και όχι
ημέρα και δΗκτης. Έ τσι που το
γρ ά φ εις σημαίνει
Η μεροΔΑΓΚΑΝΩΝ
(δήκτης = δάκνων = δαγκάνων).
Μήπως αυτό θες να πεις; Για τί
αλλιώς β γ ά ζ ε ι μάτι.
Και πάλι συγγνώμη.
Φιλικά
Ηλίας Π. Κωστάκης
Δικηγόρος

Αν δεν είνα ι φανερό ότι «δαγ
κώνουμε τις η μ έρ ες» και υ
πάρχουν απορίες για την υπο
γραφή, καλύτερα να το κλείσουμε το μαγαζί.

ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ/

ΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ
Αγαπητοί γονείς του έθνους βουλευταί,
όνδρες και γυναίκες, συγχαίρω για την επι
τυχία σας και σας αντευχαριστώ για τις γρα
πτές και προφορικές ευχαριστίες που μου α
πευθύνατε. Είμαι ιδιαιτέρω ς ευτυχής διότι έπιασαν τόπο οι «οδη γίες προς πολιτευομένους» που προεκλογικώς μ ετέδιδα από αυ
τήν εδώ την ίδια θέση. Σε σας, ανήκει η τιμή
που τις κατανοήσατε, τις εφαρμόσατε κι έ
τσι κερδίσατε την πολυπόθητη έδρα. Σε μέ
να, μένει η ικανοποίηση πως δεν πήγαν χα
μένες οι γνώ σεις και οι εμπειρίες που απέ
κτησα, δις εκτεθ είς ως υποψήφιος βουλευ
τής παλαιότερα. Μόνο που τό τε, δυστυχώς,
εγώ δεν είχα κανένα να με συμβουλεύει κι έ
τσι απέτυχα.
Είναι λίγο περίεργο βέβαια ότι αυτή η επι
τυχία σας φέρνει σε υποδεέστερη μοίρα: μέ
χρι χθες ήσασταν απλοί συμπολίτες μου και
μόνο συμβουλές μπορούσα να σας δίνω. Τώ
ρα όμως που γίνα τε φορείς της «λαϊκής εν 
τολής» δικαιούμαι, ως λαός, να εντέλλομαι
—κι εσ είς υποχρεούσθε να εκ τελ είτε. Το
για τί έγινε τέτο ιο ς σκοτωμός ώστε να κατα
φέρουν 300 να εκτελούν τις εντο λές ημών
των υπολοίπων και να είναι υποχείρια μας
είναι ένα από τα μυστήρια του πολιτικού μας
συστήματος που αδυνατώ να κατανοήσω.
Τ έτο ιες ημέρες, πρώτη κι επίκαιρη εντολή
είναι «ου διερευνήσεις». Ό χ ι επειδή υπάρ
χει η παλαιότερη «πίστευε και μη ερεύνα»,
αλλά γ ια τί πρόκειται για μάταιη προσπάθεια
και σκέτη σπατάλη χρόνου. Τι να διερευνήσει κανείς; Τις προθέσεις του Α. Παπανδρέου; Πασίγνωστες είναι: θ έλει να είναι Ισό
βιος Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέλει να παραμείνει πρωθυπουργός, επιθυμεί να νυμφευθεί
την κ. Λιάνη, σκοπεύει την κατάλληλη σ τιγ
μή να διαδεχθεί τον κ. Σαρτζετόκη. Ηλιου
φ αεινότερα είναι όλα, τι χρειάζονται οι διερευνήσεις και οι αναζητήσεις; Εξίσου διαφα
ν είς και οι προθέσεις του Κ. Μητσοτάκη: θέ
λ ει να διατηρήσει την αρχηγία της ΝΔ, να ε ί
ναι πρωθυπουργός για τα επόμενα οκτώ
χρόνια, να γ ίν ει μετά Πρόεδρος Δημοκρα
τίας. Μόνη διαφορά Παπανδρέου - Μητσοτά
κη, η κ. Λιάνη. Επειδή, λοιπόν, όλα αυτό εί
ναι πασίδηλα και πασίγνωστα, τι χρειάζον
ται οι αναζητήσεις και οι διερευνήσεις;
Μα θα π είτε, ο Κ. Μήτσοτάκης θέλει την
κάθαρση, ενώ ο Α. Παπανδρέου την αρνείται. Δηλαδή τι θα κάνει ο αρχηγός του πρώ
του κόμματος, θα απ αγγείλει κατηγορία
στον εαυτό του που άφηνε τον Κοσκωτά να
αγοράζει τις εφ ημερίδες της παράταξής του
— αν δεν τον βοηθούσε κιόλας; Δεν έχ ει δη
λαδή π ολιτικές ευθύνες ο κ. Μητσοτάκης
που ο Κοσκωτός αγόρασε την «Εβδόμη»,
την «Καθημερινή», τη «Βραδυνή»;
Δεν χαιρόταν όσο η αυτοκρατορία του α
πατεώνα επ εκτεινόταν; Δεν π ερίμενε να την
κληρονομήσει; Δεν έχ ει ευθύνη που ανακά
λεσ ε την επερώτηση Σουφλιά για τις δρα

σ τηριότητες Κοσκωτά; Δεν αντέδρασε χλια
ρά στον «κουτσονόμο»; Ναι αλλά δεν πλη
ρώθηκε για να τον κατασκευάσει, θα απαντείσ ετε θριαμβευτικό, ως νέοι και άπειροι
βουλευτές που είστε. Σωστό, και επομένως
δεν πρέπει να πάει φυλακή —αλλά αυτός εί
ναι λόγος για να γίν ει πρωθυπουργός; Υ
πάρχουν και μερικά άλλα εκατομμύρια Έ λ 
ληνες που «δεν τα έπιασαν» από τον Κοσκω
τά, γ ια τί δεν κάνουμε αυτούς πρωθυπουρ
γούς; Υποθέτω ότι πολλοί από αυτούς θα εί
ναι λογικότεροι και δεν θα δηλώνουν, στα 72
τους χρόνια, ότι σκοπεύουν να μείνουν μόνο
8 χρόνια πρωθυπουργοί...
Αν, επομένως, κάπου εκεί στην 77η ή 78η
διερευνητική εντολή, σας καλέσει ο Πρόε
δρος να σας την αναθέσει, αρνηθείτε. Στο
κάτω-κάτω, προεδρική και όχι λαϊκή εντολή
θα είναι. Κι αφήστε τα πράγματα να πάρουν
το δρόμο τους: κάποια στιγμή, κάποια κυ
βέρνηση θα σ χηματιστεί για να στείλουν
τους Πέτσους, Μένιους, κτή., στα δικαστή
ρια και να διαχειρ ισ τεί στοιχειωδώς τα
πράγματα για λίγους μήνες, μέχρι να ξαναγίνουν εκλογές. Ό ν τα ς και οι δυο τους ε
κτός εξουσίας ο μεν Α. Παπανδρέου θα σκά
σει από το κακό του, τον δε Κ. Μητσοτάκη
θα τον φάνε οι δικοί του. Τότε είναι η κατάλ
ληλη στιγμή: όταν όλοι οι άλλοι θα έχουν κα
ταπονηθεί από τις κουραστικές και άγονες
διερευνήσεις, όταν μέσα στα κόμματα ο έ
νας επίγονος θα μαχαιρώνει τον άλλο, αρ
πάξτε την εντολή, φ τιά ξτε κυβέρνηση —κα
νείς δεν θα έχ ει κουράγιο να σας καταψηφί
σει.
Εκτός κι αν κάνετε κάτι άλλο, που είναι
πιο έξυπνο αλλά θέλει κότσια: Δ εχθ είτε την
77η διερευνητική εντολή και αντί να διερευ
νάτε τις πασίγνωστες και απορριπτέες προ
θέσ εις των Α. Παπανδρέου και Κ. Μητσοτά
κη, απευθυνθείτε στους γνωστούς και άγνω
στους επίδοξους διαδόχους τους και συνωμ ο τείσ τε μαζί τους, να ρ ίξετε τους αρχη
γούς — και θα ανθίσουν τό τε 2,3, 4, 5, πολλά
κόμματα στην Ελλάδα. Δ ιότι ο μόνος τρόπος
να καταστραφεί ο δικομματισμός είναι να υ
πάρξουν περισσότερα από δυο κόμματα. Ό 
σο υπάρχουν μόνο δυόμισι κι αφού ο ημικομματισμός είναι αδύνατος και ο μονοκομματι
σμός απορριπτέος, ο δικομματισμός θα
θριαμβεύει. Είναι φανερό πως αυτή η συνω
μοτική διερεύνηση επιταχύνει τις διαδικα
σ ίες που έτσ ι κι αλλιώς θα προκύψουν από
την άρνηση τη ς εντολής —αν είσ τε κακοί
συνωμότες αφήστε καλύτερα στην άκρη αυ
τή τη λύση.
«Ου διερευνήσεις» λοιπόν, και κυρίως μα
κριά από Α. Παπανδρέου και Κ. Μητσοτάκη.
Νέος και πολλά υποσχόμενος βουλευτής ε ί
σαι, γ ια τί να τιν ά ξεις στον αέρα το πολιτικό
σου μέλλον; Ά λλ ω σ τε, οι εκλογές δεν θα
αργήσουν.

Δημήτρης Κ. Ψυχογιός

Βουλής κράτησε για τον εαυτό του το πε
ριεχόμενο των φακέλων ως «απόρρητο»,
αρνούμενος να το θέσει υπόψη των πολι
τικώ ν αρχηγών και του προεδρείου της
Βουλής.
Δημοσιογραφικές πάντως πληροφο
ρίες αναφέρουν ό τι εκτό ς από τον Κουτσόγιωργα, τον Πέτσο και τον Ρουμελιώ
τη ενέχονται επίσης ο Γ. Παπανδρέου
και ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης
—αντικαταστάτης του Μ ένιου— Β. Ρώτης.
Έ χουμε μπροστά μας ένα λαμπρό
δείγμα για το πώς αντιλαμβάνεται ο κ. Α
λευράς και το ΠΑΣΟΚ την κάθαρση. Ποια
πολιτική αξιοπιστία απέμεινε πλέον;

Κάθαρση ΤΩΡΑ
Στη «χώρα των θαυμάτων» εγκλω βί
στηκε η κ. Αλίκη Κουτσόγιωργα, σύζυ
γο ς του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρ
νησης του ΠΑΣΟΚ κ. Αγ. Κουτσόγιωργα,
καθώς ο εισ αγγελέας Εφετών κ. Δημ.
Δωρής άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος
τη ς για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος
σε βαθμό κακουργήματος κι απαγορεύ
τη κε η έξοδός της από τη χώρα. Τα «θαύ
ματα» τελείωσαν. Εκτός των ημερών α
να μ ένεται να κληθεί σε απολογία. Τα
«προϊόντα του εγκλήματος» είνα ι γνω
στά. Αφορούν τα 2 εκ. δολάρια που έδω
σε ο Κοσκωτάς στον Μένιο μέσω του
Μαντζουράνη για την προώθηση στη
Βουλή το περασμένο καλοκαίρι της περί
φημης τροπολογίας περί «τραπεζικού α
πορρήτου», γνω στής ως «κουτσονόμος».
Το ποσό παρέμεινε, σε ελβ ετική τράπεζα
για λογαριασμό του ζεύγους Κουτσόγιωργα για δυόμισι περίπου μήνες. Φαί
νεται ό τι τα στοιχεία των ανακριτικώ ν
αρχών είνα ι συντριπτικά σε βάρος του
ζεύγους — δηλαδή του τέω ς αντιπροέ
δρου τη ς τέω ς κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
Αλλά ο κλοιός σ φ ίγγει και γύρω από
τον Γ. Πέτσο, τον —ευρω βουλευτή
τώρα— Τάκη Ρουμελιώτη και άλλους βαρώνους του κινήματος. Προχθές οι εφ έ
τ ο ς Γ. Σκαρλάτος και Ε. Κρουσταλλάκης
παρέδωσαν στον πρόεδρο της Βουλής κ.
Γ. Αλευρά 5 φακέλους και 2 έγγραφα ζη
τώ ντας την ενεργοποίηση του νόμου πε
ρί ευθύνης υπουργών. Ο πρόεδρος της

Αλλά το δικαστικό νυστέρι στην υπό
θεση Κοσκωτά χώ νεται βαθειά. Και πρέ
πει να φτάσει μέχρι το κόκκαλο. Για να αποδειχθεί και ενώπιον της δικαιοσύνης
αυτό που είναι ήδη εδραιωμένο στη συ
νείδηση του λαού που κατεδίκασε με την
ψήφο του οριστικά και τελεσ ίδικα μια
φαύλη κυβέρνηση και τον πρόεδρό της.
Αυτής, της γνω στής κυβέρνησης απατε
ώνων...

Εκλογικά μαγειρεία
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εν δ είξεις η
έδρα του Συνασπισμού στην Α ' Αθηνών
μ εταφ έρεται στηνΙΒ' Πειραιώς με αποτέ
λεσμα ο Νίκος Κωνσταντόπουλος να παραμείνει εκτό ς Βουλής. Την έδρα κατα
λαμβάνει ο αρχηγός τη ς ΔΗΑΝΑ κ. Κ. Στεφανόπουλος. Δεν έχουμε τίποτα εναν
τίον του. Ό μω ς η περίεργη αυτή μεταφο
ρά είτε προϊόν τω ν τεχνικώ ν λεπ τομε
ρειών του εκλογικού συστήματος είναι
ε ίτε αποτέλεσμα σκοπιμότητας —όπως
φ αίνεται— των εκλογικώ ν μαγειρείων,
στερεί την ελληνική Βουλή από έναν α
γωνιστή και από μια αξιόλογη παρουσία
που είμαστε βέβαιοι ό τι έχ ει πολλά να
προσφέρει. Ό μω ς παρουσίες όπως του
Ν. Κωνσταντόπουλου και του Στ. Νέστορα ενοχλούν κυρίως το ΠΑΣΟΚ. Για λό
γους ιστορικούς και για λόγους σύγκρι
σης με τους «συντρόφους» που παρέμειναν στο κίνημα από το 1975 και μετά...

ΤΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ
Κηδεύτηκε την Τρίτη 20 Ιούνη ο δημοσιο
γράφος Παναγιώτης (Τάκης) Ζήσης. Μετά
από δεκάχρονη πάλη με τον καρκίνο ο Τά
κης Ζήσης έσβυσε ήσυχα.
Από τους πρωτοπόρους εργάτες της ε
παρχιακής δημοσιογραφίας ανάλωσε τα
νεανικά του χρόνια σε εφημερίδες και
περιοδικά της ιδιαίτερης πατρίδας του,
της Καρδίτσας όπου ίδρυσε εφημερίδες,
έγραψε, δημιούργησε.
Στα χρόνια της χούντας ο Τάκης είχε
πάντα ένα χέρι βοήθειας για κάθε κυνη
γημένο γνωστό ή άγνωστό του.
Οι συνεργάτες του ΑΝΤΙ συλλυπούνται
θερμά την οικογένεια t o u Τάκη Ζήση
—πατέρα του συνάδελφού μας Βασίλη.
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Δημοσιογράφων
εγκώμιον
Ελπίζουμε οι έρευνες θεαματικότητας
των τηλεοπτικώ ν καναλιών της ET να
δείξουν αυξημένα ποσοστά στη μ ετεκλο 
γική περίοδο. Η βελτίωση των δελτίω ν
ειδήσεω ν από άποψη ισόρροπης παρου
σίασης και περιεχομένου είναι εμφανής.
Και η ζωντάνια. Πράγμα που απλά σημαί
ν ει ότι οι επ αγγελμα τίες δημοσιογράφοι,
αν αφεθούν απερίσπαστοι στο έργο
τους, μπορούν να παράγουν δελτία που
δεν προσβάλλουν τόσο βάναυσα τη νοη

μοσύνη των θεατών.
Πράγμα που δείχνει επίσης ότι ήρκεσαν λ ίγ ε ς μέρες μετά την εκλογική ήττα
του ΠΑΣΟΚ για να χαλαρώσει ο ασφυκτι
κός κομματικός έλ εγ χο ς επί των ειδήσε
ων.
Το ασύστολο κομματικό κράτος του
ΠΑΣΟΚ είχ ε μ ετατρέψ ει τα τηλεοπτικά
κανάλια σε όργανο αχαλίνω της προπα
γάνδας. Είναι παρήγορο που οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι ακόμα και υπό τον
κ. Κωβαίο, ακόμα και υπό τη νεφοσκεπή
προστασία του υπηρεσιακού — αλλά ε 
ξουθενωμένου πια— Παπανδρέου κά
νουν ό,τι μπορούν για να παρουσιάσουν
αξιοπρεπή δελτία.
Σ υνεχίζεται βέβαια, υποθέτουμε, η τη 
λεφωνική σύνδεση μεταξύ τη ς Ζαλοκώ
στα 10 και του κ. Κωβαίου. Μόνον που
χάθηκε η επαφή Κωβαίου - δημοσιογρά
φων.
Χάνουμε σε λίγο και τον κ. Μαρούδα
που αν και απόλυτος άρχων των μέσων
απέτυχε να εκ λ εγ εί βουλευτής, ίσως για
τί η λήψη στη Ζάκυνθο να μην ήταν τόσο
καλή. Χάνουμε και τον έτερ ο τηλεφωνιάρχη, υποβολέα τον κ. Κωστόπουλο
που αναχωρεί για το Στρασβούργο μή
πως και εκπολιτισθεί. Η ΕΡΤ θα στερηθεί
των πολύτιμων υπηρεοιών τους.

Διεθνής περίγελος
Η Ελλάδα βυθισμένη στο βούρκο των
σκανδάλων και της διαφθοράς της Πασοκικής περιόδου χ ειρο δένετα ι και στο ε
ξωτερικό. Ανταποκρίσεις από τις ΗΠΑ α
ναφέρουν ό τι συνελήφθηκαν όλα τα
διευθυντικά στελέχη των υποκαταστημά
των της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας.
Η κατηγορία αφορά παράνομες καταθέ
σεις που ανέρχονται σε δισεκατομμύρια
δολάρια, καταθέσεις Ελλήνων που παρά
νομα μεταφέρονταν στο κεντρικό κατά
στημα της ΕΚΤ στην Ελλάδα χωρίς να φο
ρολογούνται από το αμερικανικό δημό
σιο. Αυτά είναι γνωστά μέχρι τη στιγμή
που γράφονται οι γραμμές αυτές. Φαντά
ζετα ι κανείς ότι, αν αληθεύουν οι κατη
γορίες αυτές, βρισκόμαστε μπροστά σε
ένα άλλο τεράστιο σκάνδαλο, που μετά
το σκάνδαλο Κοσκωτά με την Τράπεζα
Κρήτης θα πλήξει ίσως οριστικά την α
ξιοπιστία και τη φ ερ εγγυότητα του ελλη 
νικού τραπεζικού συστήματος στο εξω 
τερικό. Μ ετά τις νίκες της ΑΓΡΕΞ στο
Λονδίνο και του Κοσκωτά στην Αμερική
ακόμα ένα σκάνδαλο φ αίνεται να αποκα
λύπ τεται που θα εξαφ ανίσει κάθε ίχνος
εναπομείνοντος κύρους τη ς χώρας στο
εξω τερικό. Ουδέποτε η Ελλάδα υπέστη
τέτο ιο διεθνή εξευτελισ μ ό κι ουδέποτε
οι πολίτες αυτής τη ς χώρας ένιωσαν τ έ 
το ια ς ντροπή παρατηρώντας τις αντιδρά
σεις των ξένων όταν αναφέρεται το όνο
μα τη ς Ελλάδας.
Το «ΑΝΤΙ» είχ ε προειδοποιήσει πέρσι
τον Οκτώβριο (τεύχος 385 σελ. 7) ότι
σύμφωνα με πληροφορίες του οι αμερι
κανικές φ ορολογικές αρχές είχαν αρχί
σει σ χετικές έρευνες για τις ελληνικές
τραπεζικές δραστηριότητες. Κι είχ ε προ-

ζουν ό τι από το ΠΑΣΟΚ δόθηκε εντολή οι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές να «σταματή
σουν» το ποσοστό του κόμματος στο
0,22%. Οι ίδ ιες πηγές επισημαίνουν ότι
το ποσοστό του κόμματος στην Ευρωπαϊ
κή κάλπη ήταν τριπλάσιο, δηλαδή 0,67%.
Οι κα ταγγελίες γ ια ποικίλες εκλογικές
ατασθαλίες που όλο και πληθαίνουν, έρ
χονται να προστεθούν στην απαράδεκτη
και ύποπτη κατάσταση που επεκράτησε
στην ανακοίνωση των τελικώ ν αποτελε
σμάτων αλλά και την ανοργανωσιά που
επεκράτησε την ημέρα της ψηφοφορίας.
Εάν οι κα ταγγελίες αυτές αποδειχθούν δικαστικώς θα πρόκειται για μια
άλλη αθλιότητα του ΠΑΣΟΚ στην απεγνω
σμένη προσπάθεια που κατέβαλε, μετερχόμενο κάθε αθέμιτο μέσο, για να περιο
ρίσει τον εκλογικό καταποντισμό του.

ΤΟ «ΑΝΤΙ». ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΣΥΝΕΧΩΣ
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΑΖΙ
ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
Οι υποσχέσεις δίνονται για να μην τη
ρούνται. Έ κ τα κ τες οι περιστάσεις, έκτα
κτες και οι συνεχείς εκδόσεις του «ΑΝΤΙ».
Είπαμε να ξαναβρούμε τον 15νθήμερο
ρυθμό μας. Αλλά δεν μας αφήνουν...
Πώς θα μπορούσαμε να μείνουμε πίσω
ή μακριά από τα γεγονότα; Λοιπόν, ξανακυκλοφ ορούμε τη ν ερχόμενη Παρα
σκευή 30 Ιουνίου με πλούσια και επίκαι
ρη ύλη, σχόλια, σ υνεντεύξεις, αναλύ
σεις, κοντά και μέσα στις πολιτικές εξελ ί
ξεις με τη δική μας φωνή.
Ό σ ο για τα επόμενα τεύχη...
Υποσχέσεις δεν δίνουμε.
τρέψ ει τους αρμόδιους ελληνικούς φο
ρείς να ερευνήσουν το θέμα προτού να
δοθεί συνέχεια. Έ ρχονται τώρα οι πλη
ροφορίες αυτές να επαληθευθούν με τον
πιο τραγικό τρόπο, όταν διευθυντικά
στελέχη της Κτηματικής Τράπεζας οδη
γούνται με χειροπ έδες ως κακούργοι
σ τις φυλακές. Κι ίσως αυτό να αποτελεί
μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Σκαν
δάλων ουκ έσ τι τέλο ς στο διεφθαρμένο
κράτος του ΠΑΣΟΚ, ενώ η ηγεσία του έχ ει
το θράσος να συγκαταλέγει τον εαυτό
της σ τις «προοδευτικές» δυνάμεις.

Βία και νοθεία
Για βία και νοθεία κατηγορούν τα μι
κρά κόμματα το ΠΑΣΟΚ και την (τέως) κυ
βέρνησή του που είχ ε σα στόχο να υπο
κλέψ ει τα μικρά έστω ποσοστά που αυτά
τα κόμματα ανέμεναν στις εκλογές. Έ 
τσι, εκτό ς από την «Μαύρη Βίβλο» του κ.
Τρίτση και τα άλλα μικρά κόμματα καταγ
γέλλουν το ΠΑΣΟΚ για τραμπουκισμό, έλ 
λειψη και απόκριψη ψηφοδελτίων τους α
πό τις εφ ορ ευτικές επιτροπές με αποτέ
λεσμα τη νοθεία τω ν εκλογικώ ν απ οτελε
σμάτων.
Ιδιαίτερα, πηγές προσκείμενες στο Ελ
ληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα υποστηρί-

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΤΤΑ
Το ότι ο Ανδρέας Παπανδρεου εγνώ ριζε και περίμενε την ή ττα του από τον Κων
σταντίνο Μητσοτάκη αλλά και το ενδεχόμενο της συσπείρωσης γύρω από το αί
τημα της κάθαρσης όλων των πολιτικών δυνάμεων φάνηκε και από το είδος των
«πολιτικών» επιλογών και των μέτρων που η τέω ς κυβέρνησή του πήρε το τ ε 
λευ ταίο δίμηνο.
Η φημολογία για την «ανίερη συμμαχία» και η αρθρογραφία τη ς Αυριανής ή
ταν η κατάλληλη προετοιμασία για όσα ακολουθούν μετεκλογικά. Ό μω ς ο Α.Π.
είναι πολύ ανίσχυρος σε ιδεολογικά όπλα. Έ χο ντα ς ο ίδιος μετακινηθεί με άνε
ση από το ένα ιδεολόγημα στο άλλο — άκρατος σοβινισμός, τριτοκοσμική αναπ τυξιολογία και διεθνιστικός τροτσ κισ μός— είνα ι δύσκολο να γίν ει πιστευτός
και στις ιδεολογικές διακηρύξεις του και την κριτική του προς τους άλλους. Α
κολούθησε λοιπόν μια συνταγή πολύ πιο απλή και πιο αποτελεσματική. Πήρε
κάποιες αποφάσεις· και δεν πήρε κάποιες άλλες, ώστε φεύγοντας τελικά από
την εξουσία να αφήσει πίσω του «καμένη γη» και τα ακανθώδη προβλήματα να
περιμένουν την όποια νέα κυβέρνηση για να λυθούν. Α ξίζει να απαριθμηθούν
μερικά για να γίνουν διακριτοί οι στόχοι του:
• Το ΠΑΣΟΚ άφησε «ανοιχτό» το θέμα των βάσεων αν και το ίδιο δημιούργησε
όλες τις προϋποθέσεις για τη «λύση» του και προχώρησε σε μυστικές συμφω
νίες με τις ΗΠΑ.
• Το ΠΑΣΟΚ δεν εξέδωσε τον Ρασίντ. Ίσ ώ ς ετο ιμ άζει κιόλας διαδηλώσεις για
να μην εκδοθεί.
• Στο Κυπριακό θα ζητήσ ει θωράκιση — τώρα! — του νησιού.
• Για το «Χόρα» — το νέο «Χόρα»— θα ζητήσει να βυθιστεί κλπ.
• Τέλος, με όλους τους προεκλογικούς διορισμούς διαμόρφωσε ήδη κάποια
κοινωνικά στρώματα που θα στηρίξουν την κριτική του και τις επιθέσεις του ό
ταν —και αν— υπάρξει έρευνα του πώς και με ποια κριτήρια έγιναν οι διορισμοί.
Είναι πολλά λοιπόν τα «επιχειρήματα» που διαθέτει η νέα «Μεγάλη Αντιπολί
τευση» που οργανώ νεται στην ειδυλλιακή Εκάλη.
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ΥΠΑΡΧΟΥΝ «ΔΥΟ ΕΛΛΑΔΕΣ»;
του Σπύρου Λιναρδάτου

Το σημαντικό νέο στοιχείο
των εκλογών της 18ης
Ιουνίου είναι ο
ρυθμιστικός ρόλος, στα
πολιτικά πράγματα, του
«Συνασπισμού της
Αριστερός και της
Προόδου». Απομένει να
δούμε πώς θα χ ειρ ισ τεί η
ηγεσία της Αριστεράς
αυτή τη δύναμη που για
πρώτη φορά της έδωσε η
λαϊκή ψήφος και το νέο
εκλογικό σύστημα. *
ι πρώτες κρίσεις που μπορεί να κά
νει κανείς τώρα, που γράφονται
αυτές οι γραμμές — δυο περίπου
24ωρα μετά το κλείσιμο των καλπών και
ενώ δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί τα
πλήρη απ οτελέσματα— είναι: η μεγάλη
πτώση αλλά όχι και συντριπτική ήττα, α
νάλογη με το βάρος των αμαρτημάτων
του, του ΠΑΣΟΚ, η άνοδος και νίκη της
ΝΔ χωρίς όμως αυτοδυναμία και ο ρυθμι
στικός ρόλος που η λαϊκή ψήφος και το ε
κλογικό σύστημα δίνουν στο Συνασπι
σμό της Αριστεράς και της Προόδου, πα
ρά τη σχετικά μικρή άνοδο σε σύγκριση
με τα συνολικά ποσοστά των δυνάμεων
που τον συναποτέλεσαν (ΚΚΕ, ΕΑΡ, ΕΔΑ,
ΚΟΔΗΣΟ, κτλ.).
Κατ’ αρχήν διαπιστώνουμε ότι, παρά
τους μύθους που καλλιεργήθηκαν από
το ΠΑΣΟΚ («η επαρχία κρατά», «έξω από
τις μ εγ ά λ ες πόλεις θα έχο υμ ε και άνο
δο») και που τις αποδέχθηκαν και κάθε
άλλο παρά κατευθυνόμενοι από την κυ
βέρνηση πραγματικά ανεξάρτητοι και ι
κανότατοι δημοσιογράφοι υιοθετώ ντας
την άποψη ότι υπάρχουν «δυο Ελλάδες»,
η πτώση του κυβερνητικού κόμματος ή
ταν γενική σε ολόκληρη τη χώρα, εξίσου
εντυπωσιακή ακόμα και στα «οχυρά» ό
πως η Κρήτη. Στις μεγάλες πόλεις το ΠΑ
ΣΟΚ έχασε περίπου 10% του συνόλου
των ψήφων, δηλαδή 20% και περισσότε
ρο της δικής του δύναμης. Σ τις επαρχίες
από 4-7% και στους νομούς που έχουν
σ χ ετικά μ εγα λύ τερ ες π όλεις (Αχαΐα,

Ο
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Μεσσηνία, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Βόλο,
κτλ.) 7 με 9% του συνόλου των ψήφων. Η
πτώση λοιπόν ήταν γενική, τα ρεύματα
της κοινής γνώμης κυκλοφορούν παν
τού, η καταδίκη των αθλιοτήτων της δεύ
τερης τετρ α ετία ς του κ. Α. Παπανδρέου
ήταν καθολική. Η Ελλάδα είναι μια.
Ά λ λ ο συμπέρασμα είναι ότι, παρά την
απλή αναλογική, και οι εκλο γές αυτές ή 
ταν πολωτικές, αν και κάπως λιγότερο α
πό το 1985, εξα ιτία ς της σχετικής ανόδου
της Αριστεράς και της παρουσίας της
ΔΗΑΝΑ: το 1981 τα δυο μεγάλα κόμματα
συγκέντρωσαν το 83,92% των ψήφων, το
1985 το 86,67% και το 1989 83,52%. Γιατί
όμως παραμένει η πόλωση, γ ια τί το ΠΑ
ΣΟΚ «κράτησε», παρά τα τόσα αμαρτήματά του και το μεγάλο π ολιτικό σκάνδαλο
Κοσκωτά; Υπάρχει βέβαια η θεωρία της
«κοινωνικής πόλωσης» που υποστηρί
ζουν και οι θεω ρητικοί του ΠΑΣΟΚ, και
που μένει όμως να αποδειχθεί. Γεγονός
είναι, ότι μετά τη μεταπολίτευση, όπως έ 
δειξαν και οι πρώτες εκλογές, πολλά χά
σματα είχαν κλείσ ει (αρκετοί κεντρώοι,
ακόμα και αριστεροί ψήφισαν Καραμαν
λή για να «μην ξανόρθουν τα τανκς»), ε
νώ ως τις εκλο γές του 1977 παρέμειναν
στο προσκήνιο περισσότεροι από τρεις
υπολογίσιμοι κομματικοί σχηματισμοί.
Το ΠΑΣΟΚ, συνεπικουρούμενο και από
το ΚΚΕ σε πολλά θέματα, καλλιέργησε το
«αντιδεξιό μένος», η ΕΔΗΚ από τα δικά
της λάθη και ανεπάρκειες κατέρρευσε, οι
κυβερνήσεις Καραμανλή και Γ. Ράλλη

παρά τα σημαντικά βήματα προς την ε
θνική συμφιλίωση και τον εκσυγχρονι
σμό τη ς χώρας (νομιμοποίηση των ΚΚΕ,
εκ π α ιδ ευ τικ ή μ ετα ρ ρ ύθμ ισ η, έν τα ξη
στην ΕΟΚ, κ.ά.) δεν προχώρησαν σε άλλα
μέτρα, όπως η αναγνώριση της εαμικής
αντίστασης, τιμή σε όλα τα θύματα των
εμφυλίων συγκρούσεων κτλ. που θα ενίσχυαν την πεποίθηση, σε μεγάλο μέρος
του πληθυσμού, τους αριστερούς, ότι
δεν είναι πια π ολίτες β' κατηγορίας. Αυ
τά και άλλα βοήθησαν τις πολωτικές
διεργασ ίες και τους νέους διαχωρισμούς
που κορυφώθηκαν στην οκταετία του ΠΑ
ΣΟΚ, παρά την αναγνώριση της εαμικής
αντίστασης και τις διακηρύξεις για εθνι
κή συμφιλίωση.
Το γεγονός ό τι το ΠΑΣΟΚ δεν κατέρ
ρευσε παρά τα πολλαπλά αμαρτήματά
του, τη σήψη, την επικράτηση των φασιζόντων στους κόλπους του, μετά την «ι
στορική ρήξη» τη ς 9ης Μαρτίου 1985, τις
κασ έτες και την κυριαρχία του πνεύμα
το ς των πρώην χουντισάντων και χουντι
κών του Ταύρου και κυρίως το μεγάλο
πολιτικό-οικονομικό σκάνδαλο Κοσκωτά
και το διεθνή εξευτελισ μό της χώρας, ο
φ είλ ετα ι και στο φανατισμό που καλλιέρ
γησε, στα νέα χάσματα και φ οβίες (χωρι
στά καφενεία, κτλ.) στις αλόγισ τες παρο
χές, την εκμετάλλευση των εισφορών α
πό την ΕΟΚ που τις παρουσιάζει σαν δικό
του έργο, στους διορισμούς, στο νέο
κομματικό κράτος που εγκαθίδρυσε, αλ
λά και σ τις μη αποκρυπτόμενες εκδικητι
κές τάσ εις παραγόντων της ΝΔ που δεν
ελέγχο ντα ι από την ηγεσία. Πρέπει να α
ναγνωρίσουμε πάντως ότι, έστω και με
σπατάλες και χωρίς σωστό προγραμμα
τισμό, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε, ιδιαίτερα
στην ύπαιθρο, κάποιο «έργο» (κέντρα υ
γείας, δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη,
ενίσχυση χαμηλόμισθων και συνταξιού
χων κτλ., ενώ ταυτόχρονα έδεσε χιλιά
δες ο ικο γένειες με υποσχέσεις και δε
σμεύσεις).
Την αυτοδυναμία της ΝΔ, εκτός από το
εκλογικό σύστημα, ματαίωσε και η μη α
ποκατάσταση της ενότητάς της (Στεφανόπουλος, Μπούτος, Ράλλης, κτλ.).
Το σημαντικό νέο στοιχείο πάντως των
εκλογώ ν της 18ης Ιουνίου είναι ο ρυθμι
στικός ρόλος, στα πολιτικά πράγματα,
του «Συνασπισμού της Αριστεράς και της
Προόδου». Απομένει να δούμε πώς θα
χ ειρ ισ τεί η ηγεσία της Αριστεράς αυτή
τη δύναμη που για πρώτη φορά της έδω
σε η λαϊκή ψήφος και το νέο εκλογικό σύ
στημα.
□

- tou

Γιάννη Ιωάννου
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ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ — !
του Πάνου Λουκάκου

ν τε λ ώ ς νέο π ο λ ιτικ ό σ κ η ν ικ ό
δ ια μ ο ρ φ ώ θ η κ ε από τη ν ύ χ τα
τη ς 19ης Ιο υ ν ίο υ . Ε ίν α ι π ια
σ α φ έ ς ό τ ι κ λ ε ίν ε ι ο ρ ισ τ ικ ά έν α
ο λ ό κ λ η ρ ο κ ε φ ά λ α ιο τη ς
μ ε τ α δ ικ τ α τ ο ρ ικ ή ς π ο λ ιτ ικ ή ς ζω ή ς
κ α ι ε ισ ε ρ χ ό μ ε θ α σ ε μ ια νέα
π ερ ίο δ ο , κ ύ ρ ια π ο λ ιτ ικ ά
χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά τ η ς ο π ο ία ς θα
ε ίν α ι σε π ρώ τη φ ά σ η η α σ τ ά θ ε ια
και η ρ ευ σ τό τη τα και σε δ εύ τερ η η
δ η μ ιο υ ρ γ ία ε ν ό ς δ ια φ ο ρ ε τ ικ ο ύ από
το ισ χ ύ ο ν π ο λ ιτικ ο ύ π λ α ισ ίο υ , μ έ σ α
σ το ο π ο ίο θα κ ιν η θ ο ύ ν οι
μ ε λ λ ο ν τ ικ έ ς ε ξ ε λ ίξ ε ις .

Ε

• Τέλος των αυτοδυναμιώ ν και των παν
τοδυναμιών, είναι το πρώτο μήνυμα που
έδωσαν οι κάλπες. Ο ελληνικός λαός αρνήθηκε να αντικαταστήσει τον παντοδύ
ναμο Παπανδρέου με έναν παντοδύναμο
Μητσοτάκη.
• Τέλος του Ανδρέα Παπανδρέου είναι
το δεύτερο μήνυμα. Οι κάλπες του υπο
δεικνύουν ότι δεν έχ ε ι άλλη οδό παρά να
ιδιω τεύσει. Και ήδη η άρνηση του Συνα
σπισμού της Α ριστερός να σ τηρίξει κυ
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βέρνησή του και της Νέας Δημοκρατίας
απλώς και να συνομιλήσει μαζί του, τον
καθιστά απόβλητο τη ς π ολιτικής ζωής.
• Πολλά ερω τηματικά για το πολιτικό
μέλλο ν του κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
είναι το τρίτο μήνυμα, που προκύπτει α
πό τις κάλπες. Ουδέποτε άλλο τε αρχη
γός κόμματος βρέθηκε σε τόσο π λεονε
κτική θέση έναντι του αντιπάλου του σε
μια εκλογική αναμέτρηση. Και πολλοί σή
μερα θεωρούν το 44% που επ έτυχε η
Νέα Δημοκρατία, προσωπική πολιτική
ή ττα του κ. Μητσοτάκη.
• Το βροντώ δες αίτημα της κάθαρσης
είναι το επόμενο μήνυμα των εκλογών.
Με σημαία την κάθαρση Νέα Δημοκρατία
και Συνασπισμός έλαβαν το 60% των ψή
φων. Και η σταυροδοσία μέσα στο ίδιο το
ΠΑΣΟΚ κ α τέδ ειξε ότι βεβαίως το 39% του
ελληνικού λαού δεν καλύπτει με την ψή
φο του κ λέφ τες και απατεώνες.
• Ανανέωση σε πρόσωπα και ιδ έες είναι
η πέμπτη εντολή τη ς κάλπης. Το γεγονός
ότι εξελέγησ αν σ τις εκλο γικές το υς πε
ριφ έρειες πρώτοι σε σειρά σταυρών, με
μεγάλη διαφορά από τους επόμενους, οι
κ. Έ βερτ, Σημίτης, Δαμανάκη, Γεννηματάς, Κακλαμάνης, Πετάλιά, Αιάπης, Αν-
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Ο κ. Ανδρέας
Παπανδρέου
εκμετα λλεύτηκε την
ψήφο του ελληνικού λαού
για να εδραιώ σει την
παντοκρατορία του και
για να οικοδομήσει το
μονοκομματικό του
κράτος. Ούτε και σε αυτό
όμως αποδείχθηκε
ικανός. Ή ρ κ εσ ε το πρώτο
ισχυρό φύσημα ανέμου
για να γκρεμισθούν όλα.
Και έτσ ι ήλθε σήμερα το
θλιβερό τέλο ς του. Το
χειρότερο ίσως τέλο ς
που έχ ει επ ιφυλάξει τις
τελ ευ τα ίες δ εκα ετίες ο
ελληνικός λαός σε ηγέτη
του. Στον ίδιο ηγέτη που
πριν από 8 χρόνια είχε
φ έρει πανηγυρικά και
κάτω από ιδεώ δεις
προϋποθέσεις στην
εξουσία. «
δριανόπουλος, Κούβελας κλπ. έχ ει την
αυτονόητη σημασία του.
Συνιστούν όλα αυτά, κατά την προσω
πική μου άποψη, ένα από τα σοφ ότε
ρα εκλογικά αποτελέσματα, που έδω
σε ο ελληνικός λαός. Και τούτο για
τους εξής λόγους:
Ανάμεσα σε όλα τα άλλα, το ΠΑΣΟΚ
διέλυσε, με τη συνταγματική αναθεώρη
ση, όλες τις εσ ω τερικές ισορροπίες του
πολιτεύματος. Η ενισχυμένη αναλογική,
που ίσχυε έως τώρα, έδινε ισχυρές κυ
βερνήσεις και παντοδύναμο πρωθυπουρ
γό. Αντίβαρο του παντοδύναμου πρωθυ
πουργού ήταν, πριν από τη συνταγματι
κή αναθεώρηση, ένας ισχυρός πρόεδρος
της Δημοκρατίας. Με την αναθεώρηση
του 1986 όμως ενώ ενισχύθηκε ακόμη πε
ρισσότερο ο πρωθυπουργός, αποδυνα
μώθηκε πλήρως ο Πρόεδρος της Δημο
κρατίας. Στερώ ντας τώρα ο ελληνικός
λαός την αυτοδυναμία από όλα τα κόμμα
τα, καθιστά πλέον κυρίαρχο όργανο ε-

ΔΑΝΙΗΛ I. ΙΑΚΩΒ

PA ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ
λέγχ ο υ τη Βουλή. Και έτσι είναι δύσκολη
η επανεμφάνιση φαινομένων παρόμοιων
με την παπανδρεϊκή ασυδοσία.
Παράλληλα, το εκλογικό αποτέλεσμα,
έθεσε οριστικό τέρμα στην προσωπική
πολιτική βεντέτα Παπανδρέου · Μητσοτάκη και στη μόνιμη επικέντρωση του δη
μόσιου βίου στα γεγονότα του 1965. Εί
ναι η πρώτη φορά σήμερα που μπορούμε
να μιλήσουμε για το μέλλον, με όρους
του μέλλοντος και όχι του παρελθόντος.
Ή δ η αυτές τις μέρες όλη η πολιτική ηγε
σία, με εξαίρεση τον κ. Παπανδρέου, που
συνεχίζει να ομ ιλεί για δημοκρατικές δυ
νάμεις - Δεξιό, συνομιλεί ψύχραιμα και
χωρίς ύβρεις γιά να καθορίσει τις εξ ελ ί
ξεις. Και βεβαίως οι όροι που χρησιμο
ποιούνται στις συνομιλίες αυτές, ο αλη
θής και ανταποκρινόμενος στην πραγμα
τικότητα διαχωρισμός, που γίνεται, δεν
είναι δημοκρατικοί - δεξιοί αλλά έντιμ ο ι κλέφ τες.
Έ τσ ι απεγκλω βίζεται πλέον, εκ των
πραγμάτων, η πολιτική ζωή μας από τα
πλαστά διλήμματα, απ εγκλωβίζεται από
τις ψ ευδεπίγραφ ες προσωπικές συγ
κρούσεις και για πρώτη φορά, την τελ ευ 
ταία οκταετία, μπορούμε να μιλήσουμε
με π ολιτικούς όρους. Εδώ ακριβώς βρί
σκεται το σοφόν της ψήφου της 19ης Ιου
νίου. Αλλά όχι μόνο:
Το εκλογικό αποτέλεσμα απαγορεύει
τον ρεβανσισμό. Απαγορεύει την εξόν
τωση του αντιπάλου. Απαγορεύει την αν
τεκδίκηση στις αθλιότητες, τις οποίες,
διέπραξαν, σε προσωπικό επίπεδο οι κυ
βερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Και αυτή την ηρε
μία, αυτή τη νηφαλιότητα, αυτό το φραγ
μό στην εξόντωση του κομματικού αντι
πάλου, τον έχ ει σήμερα απόλυτη ανάγκη
ο τόπος, ίσως περισσότερο από κάθε άλ
λη φορά.
Το ΠΑΣΟΚ ηττήθηκε βεβαίως στις ε
κλογές. Και ο κ. Παπανδρέου, ο οποίος
πριν καταδυναστεύσει ολόκληρο τον ελ
ληνικό λαό είχ ε καταδυναστεύσει το ίδιο
το ΠΑΣΟΚ απ οτελεί οριστικό παρελθόν.
Αλλά δεν απ οτελεί παρελθόν —αντίθετα
μάλιστα αποτελεί μέλλον— το 39% του
ελληνικού λαού, το οποίο υπερψήφισε το
ΠΑΣΟΚ. πρέπει τούτο να το λάβουν πολύ
σοβαρά υπόψη τόσο η Νέα Δημοκρατία
όσο και ο Συνασπισμός της Αριστερός.

θα υπάρχει το 40% του ελληνικού λαού,
που θα αναζητά τη νέα πολιτική του έκ
φραση. Και επειδή στην πολιτική δεν υ
πάρχουν κενά, σύντομα η έκφραση αυτή
θα ευρεθεί. Αυτό τουλάχισ τον το μήνυμα
έδωσαν στις κάλπες οι ψηφοφόροι του
ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι δεν επιδοκίμασαν βε
βαίως τους ληστές του δημοσίου χρήμα
τος, τους πολιτικούς απατεώνες και τους
εκπροσώπους του πολιτικού και κοινωνι
κού εκφασισμού, που τα τελευ τα ία χρό
νια αποτέλεσαν κάποιες από τις κυρίαρ
χες εκφράσεις του ΠΑΣΟΚ. Έ δειξα ν, α
πλώς, όλοι αυτοί ότι υπάρχουν και ό τι εί
ναι διατεθειμένοι να δώσουν τη μάχη μέ
σα στον ίδιο το χώρο τους. Είναι και αυτή
μια ακόμη από τις ελπίδες, που γέννησε
το εκλογικό αποτέλεσμα της 19ης Ιου
νίου.
Και κάτι για την ιστορία:

Είναι βέβαιο ότι μετά τον εξοσ τρακι
σμό του Ανδρέα Παπανδρέου από το δη
μόσιο βίο το ΠΑΣΟΚ δεν θα σ υνεχίσει να
είνα ι το κόμμα που γνωρίσαμε. Είναι πι
θανό σύντομα να μην υπάρχει ένα μόνο
ΠΑΣΟΚ. Ίσ ω ς δεν θα υπάρξει μελλοντικά
καθόλου ΠΑΣΟΚ. Αλλά υπάρχει και θα υ
πάρχει ένας μεγάλος π ολιτικός χώρος,

• Ο φείλει να λογοδοτήσει για τα λα
θρεμπόρια όπλων και τις προμήθειες.

Ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου παρέλαβε
στα χέρια του το 1981 τις ελπ ίδες ενός ο
λόκληρου λαού. Και του 48% που τον ψή
φισε, και της Αριστεράς, που του έδωσε
ανεξάντλητη ανοχή, ακόμη και της Δε
ξιάς, που δεν τον αντιπολιτεύθηκε με ο
ξύτητα. Εξηπάτησε τους πάντες και τα
πάντα. Τους φίλους και οπαδούς του,
τους φυσικούς συμμάχους του, τους αν
τιπάλους του. Εν τη μεγαθυμία του και ί
σως εν τη αφροσύνη του, τότε, ο ελλη νι
κός λαός, του έδωσε το 1985 παράταση,
του έδωσε ψήφον ανοχής. Την ψήφο αυ
τή την εκμεταλλεύτηκε για να εδραιώσει
την παντοκρατςρία του και για να οικο
δομήσει το μονοκομματικό του κράτος.
Ούτε και σε αυτό όμως αποδείχθηκε ικα
νός. Ή ρ κ εσ ε το πρώτο ισχυρό φύσημα α
νέμου για να γκρεμισθούν όλα. Και έτσι
ήλθε σήμερα το θλιβερό τέλ ο ς του. Το
χειρότερ ο ίσως τέλο ς που έχ ει επιφυλά
ξει τις τελ ευ τα ίες δ εκα ετίες ο ελληνικός
λαός σε ηγέτη του. Στον ίδιο ηγέτη που
πριν από 8 χρόνια είχ ε φέρει πανηγυρικά
και κάτω από ιδεώ δεις προϋποθέσεις
στην εξουσία.
Τώρα που τελειώ νει η περιπέτεια του
ελληνικού λαού, αρχίζει η προσωπική πε
ριπέτεια του κ. Παπανδρέου, ο οποίος:
• Ο φ είλει να λογοδοτήσει, για το πελώ
ριο σκάνδαλό Κοσκωτά.

• Ο φ είλει να λογοδοτήσει γ ια την α τέ
λειω τη σειρά των άλλων μικρότερων και
μεγαλύτερω ν σκανδάλων.
Και αλήθεια, η λογοδοσία αυτή δεν θα
είναι καθόλου εύκολη.
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Η ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ
ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ
Λ Λ Μ ΙΙΧ Ι ΙλΜίΙΙ

Η ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ
ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΑΥΤΗ

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

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΟΡΗΣ
Ο ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ.
ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΜΙΣΟΞΕΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ

Ο ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΜΙΣΟΞΕΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ

ΙΚΔΟΙΙΙΣ ΙΙΟΜΊΠΙΗ

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

Books and comics
from USA
at very cheap prices

Fiction
and non-fiction
books
We have thousand titles of
books: N ovels, s c ie n tific
books (computer, economy,
psychology, biology, history,
geography etc.).
Movie classics, rare art
books and magazines for col
lectors.
Rare Comics (Marvel, DC
etc.).
ΦΙΛΟΛΑΟΥ 151, ΤΗΛ. 7015292
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
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KAI ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΧΤΕΝΙΖΕΤΑΙ...
Του Μ. Προνομιούχου
να υποστηρίζει δική του Κυβέρνηση (με τη
διανομή κάποιων κολλύβων της κυβερνητικής
εξουσίας, «σύμφωνα μ ε τη ν δύναμη σε έ δ ρ ε ς
και ποσοστά », όπως αποφασίσθηκε κατ' αρχήν
στο Καστρί).
Δεύτερον, ότι ο Α. Παπανδρέου δεν επι
θυμεί την κάθαρση, δηλαδή την απαρχή των
διαδικασιών του νόμου περί ευθύνης υπουρ
γών, με άλλη Κυβέρνηση πλην της δικής του
και γι' αυτό προτιμά την άμεση διάλυση της
Βουλής, δηλαδή την παραγραφή των αδικημά
των. Στην ανομολόγητη επιδίωξη αυτή, εντάσ
σονται όλοι οι χειρισμοί και στόχοι του Α.
Παπανδρέου, πριν, κατά και μετά την ανάλη
ψη της διερευνητικής εντολής από τον Πρό
εδρο της Δημοκρατίας όπως έχουν καταρτισθεί, δολιώτατα, σε κλειστές συσκέψεις του.
Διάλυση της Βουλής και ευθύνη στην Αριστε
ρά για εμμονή σε συνεργασία με τη Δεξιά.
' Ετσι, παράλληλα με την διατύπωση της εμ
μονής στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και
σε φιλικούς του εκδότες ότι «δεν θα στηρίξω
καμία άλλη Κυβέρνηση, πλην ε κ ε ίν η ς μ ε
επ ικεφ αλής ε μ έ ν α » ο Α. Παπανδρέου προ-

ην ώρα που γράφονται αυτές οι γραμ
μές. Τετάρτη μεσημέρι, το προσκλητήριο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και
υπηρεσιακού Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου για την δήθεν «συνεργασία των

Τ

προοδευτικών και δημοκρατικώ ν δυνά μεω ν»

έχει στο παρασκήνιο ένα πρωτοφανή κυνισμό
και εκβιασμό.
«Δ ε ν π ρόκειται να υποστηρίξω κα μ ία ά λ
λη Κυβέρνηση, ε κ τό ς από ε κ ε ίν η τη ς οποίας
θα είμαι Πρωθυπουργός» τόνισε στον Πρό

εδρο της Δημοκρατίας ο Α. Παπανδρέου.
τορπιλίζοντας έτσι την ιδέα της Οικουμε
νικής Κυβέρνησης του άρθρου 37 του Συ
ντάγματος. Και παράλληλα εξασφαλίζοντας
την σύμφωνη άποψη του κ. Ια ρ τζετά κ η
ότι δεν μπορεί να ορισθεί και ονομασθεί
Οικουμενική μια Κυβέρνηση, χωρίς την συμ
μετοχή ή την υποστήριξη του δεύτερου κόμ
ματος.
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Η ίδια «σταθερή» γραμμή του Ηγεμόνα του
ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τις απόψεις του στη
συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου (που
συνεδρίασε στο Καστρί και όχι στην Εκάλη,
μετά από άρνηση του κ. Ιωαν. Αλευρά) και τις
δήθεν συγκεκριμένες προτάσεις, προς το
«Συνασπισμό», που ανακοίνωσε ο αρχηγικός
Κώστας Λαλιώτης.
' Ολο αυτό το μπαράζ των δηλώσεων για την
«λαϊκή εντο λή και ιστορική πρόκληση » στην
ανάγκη συνεργασίας «των π ροοδευτικώ ν και
δημοκρατικών δυνάμεω ν » (στις οποίες το
αυταρχικό και αρχηγικό ΠΑΣΟΚ με πολλή
θρασύτητα συγκαταλέγει και τον εαυτό του)
επιμελώς προσπαθούν να συγκαλύψουν δύο
καταστάσεις του παρασκήνιου και πονηρούς
σχεδιασμούς:
Πρώτον, ότι ο Α. Παπανδρέου έχει επιλέξει
βραχυπρόθεσμα, τακτική εκβιασμού της «πα
ραδοσιακής αριστερός» είτε με την ιδιοτέλεια

κειμένου να αποφύγει τις διαδικασίες της
κάθαρσης (και να επιτύχει τη διάλυση της
Βουλής το συντομώτερο δυνατό) έχει απο
φασίσει το τελικό σχέδιο
αμύνης και
υποχώρησης. Σύμφωνα, μ' αυτό, όπως απο
καλύπτει το «ΑΝΤΙ», να δεχθεί ως «έσχατη
λύση» Κυβέρνηση προσωπικοτήτων ΠΑΣΟΚ
και Συνασπισμού, αλλά ως καθαρά υπηρεσια
κή, δηλαδή για τη διενέργεια εκλογών και
μόνο. Κι αυτό προκειμένου να διασώσει αλώ
βητο τον κομματικό μηχανισμό, που έχει ενσω
ματωθεί στο Κράτος και να έχει εξασφαλίσει
την ρουσφετολογική και άλλη επίδοσή του
κατά τη νέα προεκλογική περίοδο.
Είναι αυτονόητο ότι το «τελευταίο όριο»
αυτό του Α. Παπανδρέου δεν αποτελεί παρά
προσκλητήριο συνενοχής του «Συνασπισμού»
στην παραγραφή των σκανδάλων, αφού θα
έχει αποτύχει το άλλο, εκείνο της στήριξης
Κυβέρνησης Παπανδρέου, δηλαδή της ανα
γνώρισης του «πρώτου και κύριου υπεύθυ
νου» ως... εγγυητή της κάθαρσης.
Συμπερασματικά, οι ίδιες οι επιλογές του
Α. Παπανδρέου (που μάλλον δεν πρόκειται να
ανατραπούν, όπως θα δούμε αργότερα,) στο
χεύουν όχι απλώς την καθυπόταξη και τον
εκβιασμό της Αριστερός αλλά την καταγγε
λία του προεκλογικά. Γιατί όλες οι μεθοδεύ
σεις του Α. Παπανδρέου αυτό τον τελικό
στόχο έχουν. Να συνεχίσουν, έντεχνα βέβαια,
την τακτική της «Αυριανής» για δήθεν ανίερη
συμμαχία ΝΔ και «Συνασπισμού», για επα

ναφορά της Δεξιός στην εξουοία και τελικά
για προσπάθεια ληστρικής αφαίμαξης ψήφων.
Η βαθύτερη, η τελική επιλονή του Α. Παπανδρέου απέναντι στην Αριστερά ήταν, είναι
και παραμένει ιδιοτελής και ύπουλη.
Στο σημείο αυτό υπεισέρχονται τρεις πα
ράγοντες, που θα συζητηθούν πολύ τις ερχό
μενες ημέρες, με τη δική τους σημασία ή όχι,
δυναμική ή όχι.
Ο πρώτος είναι οι δυνατότητες, που έχει
πλέον ο Α. Παπανδρέου, για ελιγμούς και
πολιτικές πρωτοβουλίες. Φαίνεται να είναι
ελάχιστες, γιατί βασίζονται στις ίδιες κουτο
πόνηρες συνταγές ανειλικρίνειας και κομμα
τικής ιδιοτέλειας των τελευταίων χρόνων,
όσον αφορά την «συνεργασία των π ροοδευ
τικώ ν και δημοκρατικών δυνάμεων». Γιατί αποδεικνύονται πατερναλιστικές, μικροκομματικές και δεν φαίνεται να δημιουργούν εκφο
βισμούς στην Αριστερά, με τον ισχυρισμό της
παλιννόστησης της Δεξιάς. Άλλωστε την
ίδια ώρα, που διατύπωνε ο ίδιος η μέσω τρίτων
την «πρόταση» έδινε εντολή, μέσω του κυ
κλώματος Μαρούδα - Κωστόπουλου στο
συγκρότημα Κουρή να συνεχίσει την τακτική
«πίεσης» του Συνασπισμού για το ενδεχόμενο
της όποιας «ανίερης συμμαχίας».
Ο δεύτερ ος παράγοντας των εξελίξεων
είναι η στάση των λεγάμενων «επώνυμων» του
Κινήματος, καθώς δεν μπορεί πλέον κανείς
να ομιλεί για «έντιμους» από πλευράς χωρι

στής πολιτικής συμπεριφοράς από εκείνη των
«ενόχων και συνυπεύθυνων». Εαν κρίνει κα
νείς από τις έμμεσες επαφές παραγόντων
της ΝΔ με τον Ιωάννη Αλευρά από τις
επαφές παραγόντων tou εκδοτικού χώρου με
τον Κώστα Σημίτη και από την αμήχανη στάση
του Γιώργου Γεννηματά (που ψελλίζει απλώς
περί της «ανάγκης συλλογικών αποφάσεων»
αλλά υμνολογεί τον «Πρόεδρο μας>}δεν μπο
ρεί να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος.
Βεβαίως έχει διαμορφωθεί μια κοινή στάση
ανάμεσα σε ορισμένα μέλη του Ε.Γ., όπως η κ.
Μελίνα Μερκούρη, ο Θ. Πάγκαλος, ο Π.
Οικονόμου, ο Γ. Γεννηματάς και ο I. Αλευ
ράς να υποστηρίξει το ΠΑΣΟΚ Κυβέρνηση
χωρίς Πρωθυπουργό τον Α. Παπανδρέου. (αλ
λά και χωρίς υπουργούς του ΠΑΣΟΚ και του
Συνασπισμού), καθαρά «τεχνοκρατική - προ
σωρινή». Όπως κανένας από αυτούς δεν
έχει διατυπώσει παρόμοια άποψη όχι μόνο
ενώπιον του Α. Παπανδρέου αλλά ούτε καν
στο προθάλαμο του γραφείου του. Κανένας
δεν αποφασίζει να λάβει την πρωτοβουλία να
θέσει το θέμα «για μια Κυβέρνηση χωρίς
τον Ανδρέα». προς συζήτηση καν ' Ετσι,
απλώς σαν τους καφενόβιους και τους αργό
σχολους συνταξιούχους ή σαν τα ποντίκια της
παροιμίας, με προειδοποιητικό το κουδούνι,
που πρέπει να κρεμασθεί στη γάτα, παραμέ
νουν «δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι». Απλώς
διοχετεύουν σε μερίδα του Τύπου ή αφήνουν

να δημοσιεύονται τέτοια «σενάρια» χωρίς
τελικά κανένα σεναριογράφο
Ο τρίτος παράγοντας είναι ορισμένα στε
λέχη. νέοι βουλευτές (από τους αρκετούς
κομματικούς, που εκλέχτηκαν), οι οποίοι δεν
αποκλείεται να θέσουν το θέμα της «Κ υ
βέρνησης χωρίς τον Α νδρέα» με σκοπό να
διασωθεί το κομματικό Κράτος, με άλλη δια
δικασία. Συγκεκριμένα υποστηρίζουν ότι η
«•όποια απόφαση», σχετικά με την συνεργασία
ΠΑΣΟΚ και «Συνασπισμού», θα πρέπει να
συζητηθεί και να αποφασισθεί σε συλλογικά
καταστατικά όργανα, όπως η Κεντρική Επιτρο
πή και το ' Εκτακτο Συνέδριο ή έστω η νέα
Κοινοβουλευτική Ομάδα. Μια διαδικασία, την
οποία ο Α. Παπανδρέου έχει ήδη απορρίψει.
προτιμώντας τους πιστούς και συνυπεύθυνους του Εκτελεστικού Γραφείου - τουλάχι
στον στην πλειοψηφία τους.
Συμπερασματικά, όπως θα δείξει και η δια
δικασία της ανάθεσης της διερευνητικής ε 
ντολής στον Α. Παπανδρέου. το ΠΑΣΟΚ με
τεκλογικά εξακολουθεί να διοικείται και να
συμπεριφέρεται, όπως και την προεκλογική
περίοδο. Ο έκπτωτος, από την Κυβερνητική
εξουσία ηγεμόνας, όπως είχε προβλέψει το
ΑΝΤΙ από καιρό τώρα, θα εξακολουθήσει ναπαραμένει γαντζωμένος στην κομματική ε 
ξουσία και να ταυτίζει το κομματικό μέ το
προσωπικό του συμφέρον.
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ται δηλώνοντας ότι «ο πρόεδρος θ' αποφασί
σει αν θα αποχωρήσει», ο κ. Πάγκαλος κάνει
στροφή 180 μοιρών και καταδικάζει πλέον κι
αυτός στο πυρ το εξώτερον το «περιβάλλον
της Εκάλης» και απαιτεί «κάθαρση» χωρίς να
απειλεί ότι θα γίνει «του... Πεκίνου».
Προς το παρόν και με αφορμή την μη
κατάκτηση της αυτοδυναμίας από τη Νέα
Δημοκρατία οι αντιηγετικές διεργασίες διχά
ζουν σήμερα το ΠΑΣΟΚ σε δύο καλά διακρινόμενες τάσεις. Η μια υποδεικνύει δειλά και
διακριτικά στον Ανδρέα Παπανδρέου να απο
χωρήσει οικειοθελώς και να περιορισθεί στην
προεδρία του Κινήματος, θέτοντας ταυτόχρο
να υποθήκες για τις προεδρικές εκλογές του
1990, προκειμένου να διευκολυνθεί η συ
νεργασία με την αριστερά και να καθυστερή
σει η διεξαγωγή νέων εκλογών. Σύμφωνα με
τα πλέον απαισιόδοξα στελέχη του ΠΑΣΟΚ,
αν διεξαχθούν νέες εκλογές σε σύντομο
χρονικό διάστημα, το ΠΑΣΟΚ θα υποστεί
συντριπτική ήττα και μόνο για το λόγο ότι θα
τις διεξάγει με ίσους όρους με τα άλλα κόμ
ματα, μετά την απώλεια της εξουσίας.

Ανδρέας Παπανδρέου είναι ακόμα
εδώ. Παρά τα σκάνδαλα και τη δια
φθορά του ίδιου και του στενού περιβάλλοντός του, παρά την ανηθικότητα, τη
φαυλότητα και την εγκληματική ανευθυνότητα της κυβέρνησης και του Κινήματός του,
ένα μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος
έδωσε στον Ανδρέα Παπανδρέου τη δυνατό
τητα να κινείται ακόμα στο δημόσιο βίο και να
απειλεί τη δημοκρατία με τους τυχοδιωκτι
σμούς του.

Ο

Το 40% σχεδόν, του ελληνικού λαού έκρινε
ότι το απίστευτο σκάνδαλο Κοσκωτά, η συστη
ματική κλοπή του δημόσιου χρήματος από το
Λούβαρη και τους όμοιους του, τα «δωράκια»
των εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων που
έκαναν οι «σοσιαλιστές» του ΠΑΣΟΚ στον
εαυτό τους και τον αρχηγό τους, δεν αρκούσαν για να καταδικαστεί ο Ανδρέας Παπαν
δρέου οριστικά και τελεσίδικα στην πολιτική
αφάνεια.
Το 60% του ελληνικού λαού πρέπει τώρα να
υποστεί, εν μέσω καύσωνος, τα σχέδια της
Εκάλης και του Ταύρου για μια «μεγάλη αντι
πολίτευση» και εξοργίζεται κάθε φορά που
θα βλέπει αυτόνπου ξεπέρασε σε φαυλότητα
ακόμη και τον «Τσουμπέ» να παριστάνει το
«σοσιαλιστή» ενδεδυμένος την «αντιδεξιά»

λεοντή. Ο Ανδρέας Παπανδρέου κατάφερε
να απομακρύνει κι άλλο την ημέρα που το
όνομά του θα αναγραφεί στο πινάκιο των
κατηγορουμένων.
Αυτά όσον αφορά την ουσία του εκλογικού
αποτελέσματος της περασμένης Κυριακής
και την κρίση του ελληνικού εκλογικού σώμα
τος. Επειδή κατά τα άλλα η αντίστροφη μέ
τρηση για τον Ανδρέα Παπανδρέου άρχισε. Η
ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων συ
νοδεύτηκε από την αποστολή των ενοχοποιη
τικών εγγράφων για Κουτσόγιωργα - Πέτσο
από τις δικαστικές αρχές στον πρόεδρο της
απερχόμενης Βουλής κ. Αλευρά, την άσκηση
ποινικής δίωξης εναντίον της Αλίκης Κουτσόγιωργα, τη συμπλήρωση νέου κατηγορητηρίου
εναντίον του Γιώργου Λούβαρη και κυρίως
την έναρξη των «αντιηγετικών» διεργασιών
μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύκλος στενεύει συνε
χώς γύρω από τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο
οποίος γίνεται πλέον πρόβλημα και για το ίδιο
το κόμμα του.
Ό λο ι στο ΠΑΣΟΚ θέτουν σήμερα θέμα
ηγεσίας. Ο κ. Σημίτης διακηρύσσει τη δικαίω
ση της δικής του «γραμμής» (η οποία αναζητείται), οι κ.κ. Λαλιώτης και Τζουμάκας ομι
λούν περί «ανανέωσης» του ΠΑΣΟΚ, ο κ.
Τσούρας ομιλεί κι αυτός για «λάθη», οπρωθυπουργικός γαμβρός κ. Κατσανέβας εκδικεί

Η άλλη τάση προσπαθεί να καθυστερήσει
την αποχώρηση του Ανδρέα, όχι επειδή πι
στεύει στις ικανότητές του, αλλά επειδή φο
βάται ότι «ένα ΠΑΣΟΚ χωρίς τον Ανδρέα θα
είναι ένα διαλυμένο ΠΑΣΟΚ». Η τάση αυτή
ενισχύεται και από γνωστά συγκροτήματα του
Τύπου που συντηρούν ακόμα τον Ανδρέα
Παπανδρέου ως πολιτικό ηγέτη, προκειμένου
να διευκολυνθούν εκείνοι που επιζητούν την
«αναδιάταξη» των πολιτικών δυνάμεων και την
εξεύρεση του νέου «επιστημονικού αντικομμουνιστή». Ο «Ιβανόης» της Αλλαγής κατά
των «άπιστων» της ΝΔ και του Συνασπισμού.
Αν και υποβοσκούσες ακόμα, οι αντιηγετικές διεργασίες μέσα στο ΠΑΣΟΚ έχουν τόσο
πολύ θορυβήσει τον άλλοτε «κράτιστο των
κραταίων» που όπως λέγεται εξανάγκασε τον
κ. Γιώργο Γεννηματά να δεσμευτεί στην Εκάλη και ενώπιον μαρτύρων ότι «θα σεβαστεί τη
ενότητα του Κινήματος και δεν θα προχωρή
σει σε διασπαστικές ενέργειες». Της «ορκω
μοσίας» Γεννηματά προηγήθηκαν κάποιες κα
κές γλώσσες που πληροφόρησαν τον Πρό
εδρο του ΠΑΣΟΚ ότι ο ηγέτης των «λαϊκι
στών» πραγματοποιεί συνεχώς «αρχηγικές»
εμφανίσεις και οργανώνει την επίθεση του
προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, με συγκεντρώ
σεις όπως το δείπνο που οργανώθηκε σε σπίτι
γνωστού δημοσιογράφου της ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ με φιλοξενούμενους άλλους εννέα συ
ναδέλφους.
Κατά τα άλλα, ο Ανδρέας Παπανδρέου
προσποιείται τον αδιάλλακτο και δηλώνει ότι
προτιμά να προβάρει εκ νέου το ρόλο του
ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έστω
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και με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη. Αλλά
δεν πείθει κανόναν επειδή είναι γνωστή όχι
μόνο η έμμονη φοβία του Ανδρέα προς τον κ.
Μητσοτάκη, αλλά και το γεγονός ότι ολόκληρη
η σημερινή ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα
προτιμούσε να αποχωρήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον οποίο και προσπαθεί να πείσει,
άλλοτε με άμεσο τρόπο και άλλοτε εμμέσως,
πλην σαφώς, ότι «πρέπει να περάαει στο
απυρόβλητο».
Αλλά, ο φίλος του Λούβαρη και προστάτης
του Κοσκωτά δεν μπορεί να δεχθεί την οικειοθελή αποχώρηση του, επειδή γνωρίζει πολύ
καλά ότι μόλις παροπλισθεί όλοι θα στραφούν
εναντίον του. Και με μοναδικούς συμμάχου?
το περιβάλλον της Εκάλης και τον εσμό των
απατεώνων που έχει συπειρωθεί γύρω από
την «Αυριανή» εξακολουθεί να εκβιάζει και να
απειλεί τους πάντες προκειμένου να αποφύγει το εδώλιο του κατηγορουμένου. Το μόνο
που επιτυγχάνει είναι να απομονώνεται κάθε
ημέρα και πιο πολύ.
Από την άλλη μεριά, παρά την προσπάθεια
να δημιουργηθεί η εικόνα ενός «ενωμένου και
ισχυρού ΠΑΣΟΚ», μόνο σύγχιση και πανικός
επικρατούν στο πρώην κυβερνητικό κόμμα,
μετά την ήττα της Κυριακής. Σύγχιση που
«εικονογραφείται» από δημοσιεύματα, όπως
της «Αυριανής» της Τρίτης, η οποία στην
πρώτη σελίδας της λοιδορούσε τους κ.κ.
Τρίτση και Αρσένη για την εκλογική αποτυχία
τους, ενώ στην τρίτη σελίδα επέκρινε ως
λάθος του ΠΑΣΟΚ την διαγραφή του Τρίτση
και την αποχώρηση του Αρσένη («γραμμή»
την οποία υποστηρίζει κατά τα άλλα και το
συγκρότημα Λαμπράκη). Πανικός που εκδη
λώνεται με ενέργειες σαν την απόπειρα του
Κίμωνα Κουλούρη να εμφανίσει ί «πρασινο
φρουρούς» με κόκκινες σημαίες ως «διαμαρτυρόμενους» οπαδούς της Αριστερός για
την συνάντηση Μητσοτάκη - Φλωράκη.
Ό λα αυτά συνοδεύονται από την ανοικτή
πλέον εμφάνιση των τάσεων - όπως εκείνης
των «αυριανιστών» και της άλλης των «κομμα
τικών» του κ. Λαλιώτη - ή των «κινήσεων» όπως οι ηγετικές εμφανίσεις του κ. Γεννηματά, οι προσπάθειες άρθρωσης ενός δικού
του πολιτικού λόγου από τον κ. Σημίτη και η

διακριτική, πλην ευδιάκριτη αποστασιοποίηση
του Αλευρά. «Δρυός πεσούσης, πάσα αρχή
ξυλεύεται».
Όσον αφορά ιδιαίτερα τον κ. Αλευρά, ορι
σμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρό
εδρος της απερχόμενης Βουλής αναζητά
λύση σε σχέση με τον Συνασπισμό της Αρι
στερός, επιδιώκοντας να προταθεί αυτός ως
πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης «εκ προσω
πικοτήτων». Παρ' όλο που, σύμφωνα με άλ
λες πληροφορίες, για το Συνασπισμό «δεν
τίθεται θέμα Αλευρά», πρέπει ωστόσο να
σημειώσουμε, ως δείγμα της διαλυτικής κα
τάστασης, που επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ, ότι ο
κ. Σημίτης και άλλοι «δελφίνοι», αντιπαρατάσσουν στη «λύση Αλευρά», μια «λύση Ράλλη».
Το σκεπτικό τους είναι ότι «αν ο κ. Αλευράς
αναλάβει πρωθυπουργός θα κληρονομήσει
και το ΠΑΣΟΚ», ενώοκ. Ράλλης δεν αποτελεί
κίνδυνο αμφισβήτησης της διαδοχής Σημίτη
στο ΠΑΣΟΚ. Ο καθένας για τον εαυτό του.
Καταγράφονται εξάλλου οι εντεινόμενες ε 
παφές μεταξύ των κ.κ. Λαλιώτη, Γεννηματά
και Σημίτη, οι οποίοι προσπαθούν να αποφύ
γουν τον αλληλοσπαραγμό με τη συγκρότηση
μιας συλλογικής ηγεσίας, με τον πρώτο στο
ρόλο της «αριστερής πρόσοψης», το δεύτερο
στο ρόλο του «τριτοδρομικού λαϊκιστή» και
τον τρίτο στο ρόλο του «εκσυγχρονισμένου
σοσιαλδημοκράτη». Σημειώνεται ότι δύο ημέ
ρες πριν από τις εκλογές της Κυριακής, ο κ.
Γεννηματάς επισκέφθηκε το εκλογικό κέντρο
του κ. Σημίτη στον Πειραιά, προκαλώντας
πρόσθετες ανησυχίες στον Ανδρέα Παπανδρέου.
Τις αντιηγετικές τάσεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ
αποτυπώνουν τέλος δημοσιεύματα, όπως λ.χ.
της «Ελευθεροτυπίας» που στο κύριο άρθρο
της Δευτέρας σημείωνε ότι «τα εκλογικά
αποτέλεσματα έδειξαν καθαρά ότι ο Ανδρέας
Παπανδρέου υπέστη μια σοβαρή ήττα, η οποία
δεν αντανακλά στο ΠΑΣΟΚ και δεν το βαραί
νει ως Κίνημα». Παρόμοιες με της «Ελευθε
ροτυπίας» είναι και οι απόψεις άλλων εφημε
ρίδων που διατείνονται ότι τα αποτελέσματα
των εκλογών έδειξαν ότι «ο κόσμος του
ΠΑΣΟΚ αποτελεί πια. έναν κοινωνικό χώρο,
που είναι τσιμενταρισμένος, λίγο πολύ αυτο
δύναμος και με την ικανότητα να αμύνεται
αυτοτελώς, σχεδόν ερήμην της ηγεσίας του».
Απόψεις όπως η τελευταία θέλουν να πεί
θουν κάποιους,ότι στη θέση του Ανδρέα Πα
πανδρέου και του φαύλου μηχανισμού που

συγκρότησε για να αλώσει την εξουσία και το
δημόσιο πλούτο μπορεί να υπάρξει ένα «ανα
νεωμένο ΠΑΣΟΚ που θα συνεχίσει τον αγώνα
για την Αλλαγή». Χωρίς να σημειώνουν ότι ο
εγκατεστημένος μηχανισμός του ΠΑΣΟΚ θα
αναπαράγει έναν νέο ανδρεϊσμό!
Δεν θα διαφωνήσουμε ότι ο «κόσμος» του
ΠΑΣΟΚ «αμύνθηκε αυτοτελώς» κατά της ΝΔ
και του Συνασπισμού. Αν εξαιρέσουμε εκεί
νους «που δεν θέλησαν να παραδεχθούν ότι
προδόθηκαν» και προτίμησαν το ρόλο του
«άπιστου θωμά» από τον άλλο του υπεύθυνου
ψηφορόρου, ο «κόσμος» του ΠΑΣΟΚ υπερα
σπίστηκε - σαν χαρακτηριστικό δείγμα - τη
νομή της εξουσίας και τα άπειρα προνόμια
που απέσπασε κατά την περασμένη οκταετία.
Τώρα που όλοι συνειδητοποίησαν ότι ο Αν
δρέας έχει χάσει προ πολλού τις μαγικές
ικανότητές του θα αρχίσει και η αντίστροφη
μέτρηση.
Δυστυχώς για το ΠΑΣΟΚ και ευτυχώς για
τον τόπο κάθε «αντιηγετική» κίνηση μέσα στο
πρώην κυβερνητικό κόμμα αποκτά αυτόματα
και διαλυτικό χαρακτήρα. Το ΠΑΣΟΚ συγκρο
τήθηκε και υπήρξε μόνο ως απόλυτα προσω
ποπαγές κόμμα, πειθήνιο όργανο στις επιθυ
μίες και προσταγές του Ανδρέα Παπανδρέου.
Χωρίς αυτόν δεν μπορεί να υπάρξει ή τουλάχι
στον σαν το ΠΑΣΟΚ που γνωρίσαμε.
Δυστυχώς στη χώρα μας - όπως και αλλούένα μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος
ψηφίζει ακόμα με βάση τα στενά ιδιοτελή
συμφέροντά του. Αυτό όμως σηματοδοτεί και
το πολιτικό τέλος του Ανδρέα Παπανδρέου.
Χωρίς την εξουσία και τα ρουσφέτια, την ΚΥΠ,
τις παρακολουθήσεις και την τρομοκρατία,
χωρίς την τηλεόραση του Μπιρσίμ και την
προπαγάνδα, ο Ανδρέας Παπανδρέου θα πε
ριορίζεται κάθε μέρα και πιο πολύ στις «φυ
σιολογικές» διαστάσεις του και σε λίγο θα
είναι μόνο ότι απέμεινε από αυτόν, δηλαδή «ο
Ανδρέας του Κοσκωτά και του Λούβαρη».
Αρκεί να μην βρεθούν στην Αριστερά ώτα
ευήκοα στις «αντιδεξιές» σειρήνες και συγ
κροτήματα, που δεν ενδιαφέρονται για την
«αλλαγή» και το «σοσιαλισμό», αλλά μόνο για
την οικοδόμηση του νέου λαϊκιστικού κόμμα
τος, που θα αναλάβει να βάλει αυτό - στη
θέση του χρεωκοπημένου Ανδρέα - την αρι
στερά στη γωνία. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν
σοβαρές ενδείξεις ότι επιτέλους εγκαταλείψαμε το 1965 και γυρίζουμε σελίδα στο
ημερολόγιο.

Σ ’ όλα τα βιβλιοπω λεία.
Εκδόσεις ΚΑΛΕΝΤΗΣ Μαυρομιχάλη 5, τηλ. 3623553
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ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ: «Η ΜΕ
«Όλα του γάμου δύσκολα κι η νύφη γκαστρωμένη». Σοφές οι
λαϊκές παροιμίες και καυστικές για τους λαϊκιστές. Όταν στο
ένα δωμάτιο του Εκτελεστικού συντονίζονταν η νέα τακτική
αγώνα προς τη «Μεγάλη Αντιπολίτευση», στο διπλανό ο
Κίμωνας Κουλούρης —βουλευτής, μάλιστα, υπουργός του
ΠΑΣΟΚ, μάλιστα — ετοίμαζε πυρετωδώς τη νέα προβοκάτσια
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος: κόκκινα φλάμπουρα
σε πράσινα κοντάρια, θα έμπαιναν εμπόδιο στη «δεξιόστροφη»
τακτική του Συνασπισμού. Το δωμάτιο εργολαβιών του
Κουλούρη είναι συμπληρωματικό και συγκοινωνεί με το
δωμάτιο συνεδριάσεων των «θεωρητικών» του κινήματος.
Είναι απελπιστικά δύσκολη η θέση της ηγετικής ομάδας του
Π ΑΣΟ Κ . Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αφήνει όΛες τις
πρωτοβουλίες στον Κίμωνα και τους μπράβους του
αυριανοτομπρισμού. Την ίδια στιγμή, προσπαθούν...
προσπαθούν...
Οι προσπάθειές τους «σαν των συφοριασμένων». Αλλά δεν
παύουν να τις επιχειρούν.
εγάλη Αντιπολίτευση. Με κεφα
λαία Μ και Α. Και όπως προφέρου
με: Μ εγάλα Μαχαίρια, ή Μ εγάλα
Πεπόνια. Αυτό είνα ι το «σχέδιο» του Ανδρέα και της «Nat σε όλα» η γετική ς ομά
δας που τον περιβάλλει. Ό λ ο ι μαζί, ται
ριάζουν και συνδιαλέγονται επ ιστρατεύ
οντας την ευφυΐα και το πείσμα τους: λα
τρεύουν την εξουσία και τη δύναμη. Με
τρούν και ζυγίζουν τα στραβοπατήματα
και τα λάθη των αντιπάλων, τροφοδο
τούν το συναισθηματισμό των μαζών και
ξεσκονίζουν τις π λαστικές σημαίες. Έ 
τοιμοι να τις αναρριπίσουν το ταραγμένο
καλοκαίρι του 1989.

Μ

Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι εδώ. Ό 
πως σωστά είχ ε προβλέψει το περιοδικό
σε προηγούμενο τεύχος του, ο μεγάλος
Αρχηγός δεν φεύγει. Η ενθάρρυνση της
νεαρής μνηστής, το γεροντικό πείσμα
που δεν α νέχεται να παραδεχτεί την ή τ
τα του από τον «ιστορικό αντίπαλό» του
συνδυάζονται με την υστερόβουλη σκέ
ψη ότι πρέπει να αποφύγει το διασυρμό
που τον επαπειλεί όταν η ελληνική δι
καιοσύνη θα τον συμπεριλάβει στην ίδια
λίσ τα με το γιό του Γιώργο, το Μένιο, τον
Πέτσο, τον Ρουμελιώτη και τους άλλους
κυρίους που θα παραπεμφθούν στο Ειδι
κό Δικαστήριο.
Μένει λοιπόν στις επ άλξεις για «δημο
κρατικούς, αντιδεξιούς, αντικαπιταλιστικούς» κτλ. «αγώνες». Είναι η μόνη επιλο
γή που του μένει και η ύστατη ελπίδα να
διαφ ύγει από την ετυμηγορία τη ς Δικαιο
σύνης και, συνεπώς, τη ς Ιστορίας.
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(Ό τα ν αναφ έρεται κανείς στην π ολιτι
κή συμπεριφορά του Ανδρέα Παπανδρέ
ου μπαίνει στον πειρασμό να αναγράφει
τις αφηρημένες έννοιες με κεφαλαία'
χλευαστικά και ρητορικά).
Στα ύποπτα και θολά ημερόνυχτα που
περνούμε πρέπει να διακρίνουμε καθαρά
τι μ αγειρεύει η συντροφιά της Εκάλης:
Μεθοδικά, υπομονετικά, πεισματικά. Οι
πληροφορίες και οι εν δ είξεις είναι αρκε
τές. Και επαληθεύονται από το ότι αυτές
είναι οι μόνες δυνατότητες ελιγμώ ν που
διαθέτει ο Α νδρέας Παπανδρέου.
Η ευφορία που κα τέχει αυτή τη στιγμή
την Αριστερά δεν πρέπει να σταθεί και ο
κακός τη ς σύμβουλος. Ο φ είλει να αποκαλύψει τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η
ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και να βοηθή
σει την κοινή γνώμη να κατανοήσει τη
σημασία και τη στόχευση μεθόδων και ε
νεργειών.
Η ανάλυση που κάνει αυτή τη στιγμή η
ηγετική ομάδα είνα ι απλή: Παρ’ όλες τις
«φωνασκίες» τη «σκανδαλολογία», τις
«σκευωρίες ξένων και ντόπιων κέντρων»,
το ΠΑΣΟΚ είχ ε μόνον μια απώλεια τη ς τά
ξης του 5%. Και τ ι κέρδισαν οι αντίπαλοι;
Τίποτε: Η ΝΔ δεν κατέκτησ ε την περιπό
θητη αυτοδυναμία —που έτσ ι κι αλλιώς
το εκλογικό σύστημα περίπου την απέ
κλειε. Η Αριστερά ήρθε τρίτη δύναμη χω
ρίς θεαματικά ποσοστά. «Τι μ έν ει για
μας;» Αναρω τιούνται. Για μας μένει η
«Μ εγάλη Αντιπολίτευση» —όπως προ, φέρουμε «η Μ εγάλη Πορεία προς τα Εμ
πρός». Αυτό π ισ τεύει ο Ανδρέας Παπαν
δρέου και οι συν αυτώ. Είναι μια ανάλυ

ση, μια υπόθεση εργασίας, είναι τέλο ς η
μόνη ορατή διέξοδος γ ι’ αυτούς. Είναι η
ηρωική έξοδος, τελικά.
Αν δει κανείς τα πράγματα από την ο
πτική αυτή, η ανάλυση και η πρόταση τα 
κτικών χειρισμώ ν αυτή είναι η ρεαλισ τι
κότερη γ ια το στενό κομματικό συμφέ
ρον του ΠΑΣΟΚ.
Θα μπορούσε κανείς να αντείπ ει ό τι το
είδος των πολιτικών πρωτοβουλιών που
επ έλεξαν εν έχ ει πολλούς κινδύνους. Ό 
ταν η χώρα βρίσκεται σε τέτο ια δεινή οι
κονομική θέση, με σοβαρό κλονισμό των
θεσμών, με ξεχαρβάλωμα της δημόσιας
διοίκησης και, το χειρότερο απ’ όλα, με
τόσα σύννεφα συσσωρευμένα στα εθνι
κά θέματα, θα π ερίμενε κανείς να υπάρ
ξει μια υπεύθυνη, σοβαρή και ρεαλιστική
συγχρόνως αντιμετώπιση της κατάστα
σης από όλες τις π ολιτικές δυνάμεις του
τόπου. Ό μω ς «το ΠΑΣΟΚ είν α ι ακόμα ε 
δώ». Και μόνη η υπενθύμιση της πρόσφα
τη ς τακτικής του για ψηφοσυλλογή στη
Θράκη, θα αρκούσε να διαφω τίσει για τις
μεθόδους που μ ετέρ χετα ι το τέω ς κυβερνών κόμμα προκειμένου να διασωθεί
από μια περαιτέρω συρρίκνωσή του.
Το ΠΑΣΟΚ —δηλαδή η ηγετική ομά
δ α — έχ ε ι π ετύχει να θέσ ει τον υπόλοιπο
πολιτικό κόσμο «έναντι των ευθυνών
του» — το οποίο ερμηνεύεται, ότι κατα
φ έρνει σιγά σιγά να εγκλω βίσει την Αρι
στερά σε νέα διλήμματα. Και ανάλογα με
τις επ ιλογές της να την συρρικνώσει και
να απορροφήσει τις δυνάμεις της για α
πόκτηση εκ νέου της κοινοβουλευτικής
πλειοψηφίας προκειμένου να εξασφαλί-

ΓΑΛΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ»
σει την τόσο προσοδοφόρα κυβερνητική
εξουσία.
Το ΠΑΣΟΚ ψέλλισε ήδη τις πρώτες του
εκβιαστικές προτάσεις.

Η «αντιδεξιά» γραμμή
• Δεν συμμετέχουμε σε κυβέρνηση με
τη ΝΔ. Ούτε δανείζουμε σ τελέχη μας,
αλλά ούτε και επιτρέπουμε «δεξιές» απο
κλίσεις στις επιρροές μας, αυτά λ ένε τώ
ρα. Την περασμένη Τρίτη, ο Γ. Γεννήμα
τος, ορκίστηκε περίπου στο Ευαγγέλιο ό
τι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε σχή
μα που δεν θα προεδρεύεται από τον Α.
Παπανδρέου. Και πειθήνιος ων, συγκατένευσε. Ο Απ. Λάζαρης αρνήθηκε την πρό
ταση να ηγηθεί σχήματος οικουμενικής
κυβέρνησης που θα στηριζόταν και από
τη ΝΔ. Καθαρόαιμος σοσιαλδημοκράτης
αυτός, αρνείται να στηριχθεί σε δεξιούς
ψήφους.
Έ τσ ι μένει για την Αριστερά — αν θέ
λ ει να υλοποιηθεί η κάθαρση— να συμπράξει σε οικουμενική με τη ΝΔ. Και τότε
φ τάνει η ώρα της «Μεγάλης Αντιπ ολίτευ
σης» για το ΠΑΣΟΚ.
Η εικόνα του Κοινοβουλίου φ έτος το
καλοκαίρι —και κάτω από αυτές τις συν
θήκες— θα είναι περίπου αυτή: Ό τα ν η
κυβέρνηση ανοχής Συνασπισμού και ΝΔ,
θα προχωρά στην κάθαρση και θα κατα
λο γίζει ευθύνες μέχρι και στον τέως
πρωθυπουργό, τό τε ο Θόδωρος Πάγκα
λος θα επ ιστρατεύει την εριστική ρητορι
κή του και θα ο μ ιλεί για τη «συμμορία»
κραδαίνοντας την τελευτα ία έκδοση της
«Αυριανής» που θα του έχ ει ήδη προσκο
μίσει ο «σύντροφος Μάκης Κουρής». Ο
Γαργαλάκος θα καλεί τους ακροατές του
σε προπηλακισμούς εναντίον βουλευτών
που θα «σηκώσουν κεφάλι» και με τα εύ
σημα ενός «καθαρού, δημοκρατικού Με
τώπου», το ΠΑΣΟΚ και ο η γέτη ς του θα αναπετάσουν τα πλαστικά λάβαρα του
«μεγάλου αντιδεξιού αγώνα»:
Η πόλωση επί θύραις και ο «Σ υ ν α σ π ι
σ μ ό ς ε ις τη γ ω ν ία ν » γ ια τί είναι «δεξιό
στροφος».
• Αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Το ΠΑΣΟΚ
θα θυμηθεί και πάλι τις βάσεις — «ο α γ ώ 
ν α ς τώ ρ α δ ικ α ιώ ν ε τ α ι» — θα θυμηθεί την
Κύπρο και, κατακαλόκαιρα, τα θύματα
του καύσωνος που μια «ανίκανη» κτλ. κυ
βέρνηση δεν προστατεύει.

Για ποια, κάθαρση;
• Ό χ ι, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τόσο μοχθη
ρό, ούτε τόσο σατανικό. «Το ΠΑΣΟΚ σ υ μ 
π ρ ά τ τ ε ι μ ε το Σ υ ν α σ π ισ μ ό γ ια μ ια δ η μ ο 
κ ρ α τ ικ ή π ο λ ιτ ικ ή δ ιέ ξ ο δ ο » . Αυτό προ

σφέρει στο Συνασπισμό ως εναλλακτική
πρόταση η «Μεγάλη Αντιπολίτευση». Και
«επειδή η Δημοκρατία απ αιτεί θυσίες,
πρέπει και ο Συνασπισμός να παραιτη
θεί από το αστήριχτο αίτημά του να αποπεμφθεί ο Α νδρέας Παπανδρέου ως ενε
χόμενος στα σκάνδαλα». Το ΠΑΣΟΚ «έχει
πάρει επάνω του» την υπόθεση των δη
μοκρατικών κατακτήσεων του Λαού, άρα
οι «λοιπές δυνάμεις της Αριστερός» πρέ
πει να βάλουν νερό στο κρασί τους.
Και θα προσφερθεί τό τε στον Κ. Μητσοτάκη να μονοπωλήσει την κάθαρση.
Α λλά ποιος θα τον πιστεύει; Και μετά α
πό λίγο, ξανά «ο Συνασπισμός ε ις τη γω
νίαν». Αφού οι ηθικολόγοι οπαδοί του θα
ψηφίσουν μαζί με τον Μίκη και τον Νιόνιο τον Κ. Μητσοτάκη και τη ΝΔ, οι άλλοι
μισοί θα ενισχύσουν το ΠΑΣΟΚ «για να
μην έρθει η Δεξιά». Το ΠΑΣΟΚ και ο η γέ
της του δεν θα χρειάζονται άλλο πια την
«αριστερή τσόντα», τα αδικήματα των α
νόμων θα έχουν παραγραφεί και οι Μένιος, Πέτσος και συντροφιά θα κοσμή
σουν και πάλι το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Ως το Μάρτη του 1990, θα έχουμε τη νέα
αντιδεξιά «ρήξη» και η Αριστερά θα ψη
φίσει ένα νέο Σαρτζετάκη —ή τον ίδιο αν
χρειαστεί.
Η περιγραφή αυτών των δύο εναλλα
κτικών λύσεων δείχνει καθαρά για τί το
ΠΑΣΟΚεπέλεξε τη «Μεγάλη Α ντιπ ολίτευ
ση». Η πολιτική αυτή σηματοδοτήθηκε ή
δη όταν την Τετάρτη το μεσημέρι ο Πρό
εδρος προγραμμάτιζε την κάθοδό του
στα γραφεία του Κινήματος στην οδό Χα
ριλάου Τρικούπη —τελικώ ς η Τρικούπη
έγ ιν ε Καστρί— την ίδια ώρα που συναν
τιόταν ο Χαρίλαος Φλωράκης και ο Κων
σταντίνος Μητσοτάκης για διαβουλεύσεις.

Παροχές, τώρα και στα κόμματα
Τα προβλήματα είναι λοιπόν εδώ. Το ΠΑ
ΣΟΚ αγαπά όμως τόσο πολύ την Α ριστε
ρά και επιθυμεί τη δημοκρατική διέξοδο
και την κατοχύρωση των κατακτήσεων
των εργαζομένω ν που είναι έτοιμο να
«προσφέρει» το υπουργείο Εργασίας στο
Μήτσο Κωστόπουλο, «στερώντας» το α
πό τον Γ. Γεννηματά. Είναι έτοιμο να
προσφέρει ακόμα και το υφυπουργείο
Παιδείας στον Μ. Δρεττάκη αφού και πα
νεπιστημιακός είναι και τόση επιρροή έ
χ ει στα ΑΕΙ η αριστερά. Η Νέα Γενεά θα
παραδοθεί στην εξουσία του Στ. Νέστορα και το υπουργείο Πολιτισμού στη Μα
ρία Δαμανάκη —η Μ ελίνα έχ ει κιόλας
κουραστεί και θα χρησιμοποιηθεί στο πό
στο της «ανά τον κόσμο πρέσβειρας».

του Πολ. Προνομιούχου

Αυτά έχουμε, αυτά προσφέρουμε. Αυτό
θα πει σε κάποια στιγμή το ΠΑΣΟΚ, επι
στεγάζοντας αυτή τη φορά τη συνεργα
σία με ένα πλατύ χαμόγελο του Κώστα
Λαλιώτη.
Ά λ λ ω σ τε ποιος θα κατηγορούσε το
ΠΑΣΟΚ ότι συνεργάζεται με τον «καπετάν-Γιώτη»; Η Δ εξιά ήδη συνομίλησε μαζί
του. Η «Αυριανή» θα γράψει «Μπράβο
Χαρίλαε, απ έδειξες πόσο τίμιος αγωνι
στής είσαι κι αν είπαμε κάποτε κακό λό
γο ξέχασέ τον έτσ ι σοφός που είσαι. Ά λ 
λωστε για το δικό μας το Λαλιώτη, έχου
με γράψει χειρότερα. Αλλά, πάλι έγινε
φίλος μας». Αυτά έχουμε, αυτά προσφέ
ρουμε. Κάτι τέτο ιο ψιθυρίζει τώρα το ΠΑ
ΣΟΚ στην Αριστερά.
★* *
Οι σχεδιασμοί που περιγράψαμε είναι
εκείνοι που ο πολυμήχανος Ανδρέας ε 
π εξεργάζεται στις λεπ τομέρειες με τους
«συντρόφους» του Εκτελεστικού και τις
«συντρόφισσες» της Εκάλης.
Στηρίζονται στο σκεπτικό ότι η Α ριστε
ρά θα λειτουρ γήσ ει με τα αντιδεξιά σύν
δρομα, και θα σιγήσει συνεπώς για τα
σκάνδαλα —το μέγα πρόβλημα που κα
ταδιώ κει τον Ανδρέα και υποχρεώνει τα
στελέχη του να απολογούνται καθημερι
νά καταφ εύγοντας στο «ακαταμάχητο» ε
πιχείρημα: «Μα, πάντοτε και όλοι έκαναν
σκάνδαλα».
Είναι άραγε σωστό και σκόπιμο για την
Αριστερά να αφήσει άλλη μια φορά τον
Α. Παπανδρέου να καθορίσει τις επιλο
γές της; Ο μόνος δρόμος για την Αριστε
ρά είναι να συμπράξει με τη ΝΔ;
Μπορεί όλα αυτά να καταδεικνύουν
πόσο δύσκολοι είναι οι χειρισμοί για την
Αριστερά. Αλλά ο Συνασπισμός δεν φά
ν η κ ε να σ υ μ π ε ρ ιφ έ ρ ε τα ι — μ έχ ρ ι
σ τιγμή ς— με την απλοϊκότητα ενός Ά κη
Τσοχατζόπουλου. Η Αριστερά έχ ει κινη
τοποιήσει πολύ κόσμο γύρω της αυτή
την εποχή. Και αν στερήθηκε τη συμπα
ράσταση των «πασοκογενών» και αν παι
δεύτηκε με επισφαλείς συνεργασίες ή
φορτώθηκε στο παρελθόν το «μορατό
ριουμ» και την «πράσινη ΕΑΔΕ», δεν είναι
βέβαιο ότι θα επαναλάβει σφάλματα
που θα αμνηστεύσουν ανομίες ή και θα
νομιμοποιήσουν γαλάζιους ή πράσινους
ρεβανσισμούς.
Η Ελληνική Αριστερά είναι αρκετά ώ
ριμη για να μπορεί να κατανοεί τις παγι
δεύσεις και αρκετά υπεύθυνη για να σκεφθεί τον τόπο αυτό και τα προβλήματά
του. Ας αφήσει τους άλλους να περιχα
ρακωθούν στα όριά τους και να πειραμα
τίζονται με λογής - λογής τερτίπια.
II
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Οι τρεις Μωυσήδες και η μια εντολή
του Δημήτρη Χαντζόττουλου

ΠΑΡ’ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΗΛΟ ΠΟΥ ΞΟΔΕΥΤΗΚΕ ΓΙΑ
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΝΙΚΗΤΗΣ.

ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΝ ΕΚΠΛΗΚΤΟΙ ο τ ΐ
ΠΡΩΤΟΝ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΑ ΑΛΛΑ
ΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΨΗΛΟΣ ΓΙΑ Ν Α ΤΗΝ ΠΑΡΕΙ.
ΟΙ ΔΥΟ ΨΗΛΟΤΕΡΟΙ ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΔΙΠΛΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΖΟΥΝ ΤΟΝ Π ΐο Κ ο Ν τ ο Μω Υ ς η .
ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΤΟ ΥΨ ΟΣ ΤΟΥ Κα ι ΤΟΥ ΖΗΤΟΥΝ
ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ Ν Α ΤΟΝ
ΚΑΒΑΛΗΣΟΥΝ ΩΣΤΕ Ν Α ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ
ΕΝΤΟΛΗ· Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ·
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΤΕΞΕΙ.
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ΝΔ: «ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ;»
του Μαν. Αυτοδύναμου
εντρικός άξονας αυτού του προ
βληματισμού είναι η διαπίστωση ό
τι η λεγάμενη «φιλελεύθερη παρά
ταξη» αύξησε τα ποσοστά τη ς από το
1985 έως το 1989 μόνο κατά δύο και κάτι
ποσοστιαίες μονάδες. Ενώ στο ίδιο διά
στημα το ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση Παπανδρέου υπέστησαν συντριπτικά πλήγματα
από τις αποκαλύψεις τω ν σκανδάλων, τις
π εριπ έτειες τη ς υγείας του πρωθυπουρ
γού, τις π εριφ ερόμενες «δίκην καρναβάλου» ερω τικές του ισ τορίες κτλ.
Με βάση αυτό το δεδομένο πλαίσιο αν
τικειμενικώ ν συνθηκών είνα ι πολλοί εκ ε ί
νοι που διαπορούν — χαμηλοφώ νω ς
προς το παρόν στη ΝΔ— θέτοντας από
την πλευρά τους το ερώτημα: «Αν κάτω
από τις χ ειρ ό τερ ες δυνατές προϋποθέ
σεις για το ΠΑΣΟΚεμείς ενισ χύσ αμε ελά
χισ τα τη δύναμή μ ας και δεν κατορθώ
σαμε να πάρουμε την αυτοδυναμία, μπο
ρούμε να π εριμένουμε κάτι καλύτε
ρο;...».
Είναι ευνόητο ό τι οι απορίες αυτές και
τα ερω τήματα από τη στιγμή που θα αρ
χίσουν να διατυπώνονται και δημόσια μέ
σα στο χώρο της ΝΔ θα δρομολογήσουν
αμέσως διαδικασίες αμφισβήτησης, της
υπό τον κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ηγε
σίας του κόμματος. Και αυτό, ανεξαρτή
τω ς του ότι δεν τίθ ετα ι εν αμφιβάλω το
γεγονός ότι ο σημερινός πρόεδρος της
ΝΔ ανάλωσε ό λες τις δυνάμεις του και
κατέβαλε υπερβάλλουσα, ακόμη και τη
φυσική του αντοχή, προσπάθεια για να ε
π ιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
για το κόμμα του.
Ωστόσο εκ τω ν υστέρων κρίνονται και
εκτιμώ νται και τα προτρέξαντα.
Γι’ αυτό είναι βέβαιο ό τι όσο περνούν
οι εβδομάδες, τόσο περισσότερο θα ωρι
μάζει στην κοινή γνώμη η εντύπωση ότι
από την κάλπη της 18ης Ιουνίου βγήκε
«κόκκινη κάρτα» για τους δύο μονομά
χους: Τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
Μία τέτο ια αντίληψη θα πυροδοτήσει
έντο νες διεργα σ ίες ηγετικής αμφισβήτη
σης, εκ του εμφανούς, στα δύο κόμματα.
Στη ΝΔ ως επίδοξος διάδοχος του κ.
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη προβάλλεται,
εξ αντικειμένου, ο κ. Έ β ερ τ, του οποίου
το εκλογικό απ οτέλεσμα του ταιριάζει
σαν «κοστούμι ραμμένο στα μέτρ α του».
Να θυμηθούμε απλώς ότι ο πρώην δή
μαρχος Αθηναίων είναι αυτός που επεσήμανε από την αρχή ό τι η συμφωνία της

Κ

ί« Τ ις πταΐει;»... το ερώτημα
ετέθη από γνωστό
δημοσιογράφο του
ευρύτερου συντηρητικού
χώρου, στα πλαίσια
ραδιοφωνικής συζήτησης
δύο ημέρες μετά τις εκλογές
της 18ης Ιουνίου. Και
υποδηλώνει ότι έστω και με
υπολανθάνουσα μορφή έχει
τεθεί σε κίνηση μία
διαδικασία έντονου
προβληματισμού στη ΝΔ, για
την ανίχνευση και τον
εντοπισμό των αιτίων του
εκλογικού αποτελέσματος,
το οποίο αποτέλεσε «νίκη
άνευ αντικρύσματος» για το
κόμμα. ^

ΝΔ με το εκλογικό σύστημα που κατήρτισε το ΠΑΣΟΚ, π ροσεγγίζοντας κατά πολύ
τις αρχές της απλής αναλογικής μπορεί
να αποδειχθει μοιραία. Είναι αυτός επί
σης που σε ανύποπτο χρόνο δήλωσε ότι
«ένα 44% θα αποτελέσει ή ττα για την
παράταξη», προέτρεψε σε «ενότητα και
πανστρατιά ολόκληρου του φ ιλελεύθε-

pou χώρου» και φρόντισε να διαφορο
π οιείται από διάφορες επ ιλογές του κ.
Μητσοτάκη, υποδηλώνοντας το δικό του
πολιτικό στίγμα. Εάν, λοιπόν, και όταν
τε θ εί ανοικτά θέμα ηγεσίας στη ΝΔ ο κ.
Έ β ερ τ είναι εκείνος που θα κληθεί, εκ
των πραγμάτων, να ενεργοποιηθεί (και
εκ του εμφανούς) για τη διαδοχή του κ.
Μητσοτάκη.
Ωστόσο, η πορεία του πρώην δημάρ
χου προς τη Ρηγίλλης δεν φ αίνεται και
τόσο εύκολη. Γιατί ο σημερινός αρχηγός
τη ς ΝΔ δια θ έτει ισχυρά ερείσματα στη
νέα Κοινοβουλευτική ομάδα του κόμμα
τος, όπου κατόρθωσε να επ ιτύχει την ε
κλογή όλων των κομματικών υποψηφίων.
Α ντιθέτω ς ο κ. Έ β ερ τ δεν έχ ει σήμερα
την υποστήριξη πολλών βουλευτών.
Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης προβάλ
λ ει τη θέση, προς τους οπαδούς του κόμ
ματος, ό τι «η ΝΔ έχασ ε την αυτοδυναμία
γ ια τί το ΠΑΣΟΚ ε ίχ ε τον κρατικό μ η χα νι
σμό στα χ έρ ια του». Και διακηρύσσει, σε
όλους τους τόνους, ό τι «αν αποκομματικοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός, σε
μ ία εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ θα πάρει 29% α
πό 39% και η ΝΔ θα περάσει το 50%!...».
Έ τσ ι η ηγεσ ία τη ς ΝΔ προσβλέπει
προς, το παρόν, στο ακόλουθο σενάριο:
Συνεργασία με το Συνασπισμό στα πλαί
σια τη ς λεγάμενης «τέταρτης λύσης», με
βάση το άρθρο 37 του Συντάγματος, με έ 
να μίνιμουμ πρόγραμμα 4-5 μηνών και
κοινή συμφωνία για δ ιενέργεια εκλογών
στη συνέχεια με το ισχύον σύστημα. Βε
βαίως σε μία τέτο ια περίπτωση είναι βέ
βαιο ό τι η Αριστερά και αν ακόμη συμφω
νήσει, δεν θα αποδεχθεί τον κ. Μητσοτά
κη γ ια πρωθυπουργό. Αλλά ο τελευταίος
θα μπορέσει να υπ οδείξει μία προσωπι
κότητα τη ς εμπιστοσύνης του, μάλλον α
πό τον εξω κοινοβουλευτικό χώρο.
Ενώ όμως η ηγεσ ία της ΝΔ «ποντάρει»
σε μία ανάλογη προοπτική οι φ ορείς της
χαμηλόφωνης —για την ώρα— εσωκομ
ματικής κριτικής προειδοποιούν ό τι «αν
η ΝΔ δεν προχωρήσει γρήγορα σε ευρύ
τα τες εσ ω τερικές ανακατατάξεις, δια
κινδυνεύει να αντιμετω π ίσει σ τις επ όμε
νες εκλο γές τις συνεργαζόμενες δυνά
μ ε ις ΠΑΣΟΚ και Α ρισ τερός (αν προηγηθεί
μ ία αποχώρηση, ηθελημένη ή μη, του κ.
Α. Παπανδρέου), οπότε σε συνδυασμό με
μ ία επί το αναλογικότερον τροποποίηση
του εκλογικού νόμου, ενδ έχ ετα ι να βρε
θεί για π ολλές δ εκα ετίες στο περιθώριο
της εξουσίας».

21

Μ. ΕΒΕΡΤ: ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡ
Είναι τόσο λαμπρή η κατάσταση
στη ΝΔ και εξασφαλισμένη η
συνοχή του κόμματος της
συντηρητικής παράταξης; Χωρίς να
μπορεί να συγκριθεί με τους
ανατρεπτικούς κλυδωνισμούς στο
ΠΑΣΟΚ, ούτε στη ΝΔ τα πράγματα
βαίνουν ομαλώς.
Ήδη ο τέως δήμαρχος Αθηναίων κ.
Μιλτιάδης Έβερτ προέβαλε το
ανάστημα και τις... διαστάσεις του.
Το ΑΝΤΙ θέλησε να καταγράψει
τους προσανατολισμούς και τις
απόψεις του πιο αξιόμαχου από
τους δελφίνους.
Ο Μιλτιάδης Έβερτ, πρόθυμα
ανταποκρίθηκε στην πρότασή μας
για μια ανοιχτή και χωρίς
περιορισμούς συζήτηση.
Τη[συνέντευξη που ακολουθεί,
παραχώρησε στον εκδότη του ΑΝΤΙ,
την περασμένη Τρίτη, 20 Ιουνίου.
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
ΑΝΤΙ: κ. Έβερτ, αρχίζοντας θα θέλαμε
πολύ σύντομα να κάνετε μια αποτίμηση του
εκλογικού αποτελέσματος.

ΕΒΕΡΤ: Θα έλεγα ότι και τα τρία κόμματα δεν
κατόρθωσαν να επιτύχουν τους αντικειμενι
κούς τους στόχους. Ο Συνασπισμός δεν κα
τόρθωσε να υπερβεί κατά πολύ το ποσοστό
που είχαν λάβει τα δύο βασικά κόμματα που
τον απαρτίζουν στις προηγούμενες εκλογές.
Το ΠΑΣΟΚ υπέστη μια ζημιά, την οποία δεν
υπολόγισε. Βεβαίως δεν πρόκειται για τη
ζημιά που τα υπόλοιπα κόμματα ανέμεναν, ότι
δηλ. θα φθάσει στο 35-36%. Η ΝΔ δεν επέτυ
χε να πάρει απόλυτη αυτοδυναμία. Συνεπώς
θα έλεγα ότι και τα τρία κόμματα δεν επέτυ
χαν τους αντικειμενικούς τους στόχους, όπως
επίσης και τα μικρά κόμματα. Η ΔΗΑΝΑ έπαθε
στραπάτσο - μόλις κατόρθωσε να πάρει 1%,
χωρίς μάλιστα να είναι και οριστικό γιατί δεν
έχουν ανακοινωθεί ακόμη τα τελικά αποτελέ
σματα. Ο κ. Στεφανόπουλος, δεν γνωρίζουμε
αν εξελέγη. Το ΚΚΕ εσωτ. Α.Α. πήρε χαμηλό
τατο ποσοστό. Κανείς στην πραγματικότητα
δεν θα πρέπει να είναι ενθουσιασμένος από
το αποτέλεσμα. Λειτούργησαν οι κανόνες που
είχαν ζητήσει τα κόμματα μέσω του εκλογικού
συστήματος. Το εκλογικό σύστημα ζητούσε
μια μορφή απλής αναλογικής, ώστε να μην
είναι εύκολο να πάρει κανείς αυτοδυναμία.
Διότι το 46%-47% είναι δύσκολο ποσοστό.Όχι
μόνο στα ελληνικά πλαίσια και στην ελληνική
παράδοση, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Ενώ

δεν ήσαν προετοιμασμένοι να την αποδε
χθούν και δεν έχει γίνει η κατάλληλη προερ
γασία στα κόμματά τους προς αυτή την κα
τεύθυνση.
Από την άλλη υπάρχει μια κοινή αντίληψη
και συναίνεση ότι πρέπει να προχωρήσουμε
στην κάθαρση. Πράγματι η κάθαρση είναι το
Άλφα οποιοσδήποτε μορφής συνεργασίας.
Διότι αν δεν υπήρχε το θέμα της κάθαρσης θα
μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε δεύτερη
φάση εκλογών για να ξεκαθαρίσει η κατά
σταση. Εάν συμβεί αυτό θα οδηγηθούμε στην
παραγραφή των αδικημάτων.'Αρα πρέπει αυτή
η Βουλή να συγκληθεί για να ξεκινήσει η
διαδικασία της κάθαρσης.

γες τη ΝΔ, έλεγες έχει δίκιο. Παρασκευή,
άκουγες το ΠΑΣΟΚ - έχει δίκιο. Σάββατο
άκουγες το Συνασπισμό - είχε δίκιο. Γιατί;
Διότι στην πραγματικότητα δεν έγινε αντιπα
ράθεση. Όταν έγινε η αντιπαράθεση - με
τους ψευτοδιαλόγους που παρουσιάστηκαν δεν ήταν συζήτηση αυτή. Διότι 8-10 άτομα
δεν μπορούν να συζητήσουν. Συνεπώς την
μεγάλη ευθύνη την έχει η κυβέρνηση, η οποία
δεν άνοιξε την τηλεόραση για να ενημερωθεί
ο κόσμος. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος έφθασε
στην κάλπη με τις εντυπώσεις που είχε απο
κομίσει από το παρελθόν. Επομένως έχουν
δίκιο οι κ. καθηγητές που είπαν ότι ένα από τα
πρώτα θέματα για την κοινή γνώμη ήταν η
κάθαρση. Εφόσον βασικά κόμματα - η ΝΔ και ο
Συνασπισμός - ζητούσαν την κάθαρση θα
έπρεπε να είχαν σταθεί λίγο περισσότερο στις
μεθόδους και τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθηθούν για την κάθαρση.
Τώρα για να επανέλθουμε στην προηγού
μενη ερώτησή σας, θα έλεγα ότι τα κόμματα
δεν είναι προετοιμασμένα. Μπορεί να έχουν
συμφωνήσει ότι πρέπει να γίνει κάθαρση,
μπορεί να έχουν συμφωνήσει για την ανα
γκαιότητα της αποκομματικοποίησης του κρα
τικού μηχανισμού - στην ΕΡΤ, στους νομάρ
χες, στη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχουν οι βασικές
προϋποθέσεις και ούτε και βασικές σκέψεις
όσον αφορά τα κύρια θέματα της εξωτερικής
πολιτικής - ελληνοτουρκικό διάλογος, ελλη
νοτουρκικά προβλήματα, Κυπριακό...
ΕΡ: Νομίζετε ότι τα εθνικά θέματα - το
Κυπριακό, το ελληνοτουρκικό, το θέμα
του Αιγαίου και όλα τα συναφή - είναι
σημεία τριβής και τα οποία μπορούν να
«παίζονται» στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό;
Γιατί έγινε και αυτό.

ΑΠ: Αντίθετα. Υποστηρίζω ότι τα θέματα της
εξωτερικής και της αμυντικής πολιτικής πρέ
πει να μείνουν έξω από τους πολιτικούς
καβγάδες. Το Κυπριακό, αν ταλαιπωρείται
μέχρι σήμερα - όπως ταλαιπωρείται - αυτό
οφείλεται στην εμπλοκή του και στην Αθήνα
και στη Λευκωσία στους κομματικούς καβγά
δες με συνέπεια να το εκμεταλλεύεται αυτό η
Τουρκία και να μην υπάρχει λύση.

ΕΡ: Χθες έγινε μια συζήτηση συνταγματολόγων στην τηλεόραση. Πολλοί εκτιμούν
ότι εάν είχε γίνει μία τέτοια συζήτηση πριν
τις εκλογές ο ελληνικός λαός θα ήταν πολύ
διαφωτισμένος. Νομίζετε ότι ήταν αμέλεια
ή εσκεμμένη πολιτική επιλογή των κομμά
των και δεν έδωσαν στον ελληνικό λαό τις
πληροφορίες για τα νομικά και συνταγμα
τικά κωλύματα της κάθαρσης;

ΑΠ: Αυτό μάλιστα ήταν και πράξη προδοσίας
πέραν των άλλων.

ΑΠ: Την ευθύνη την φέρει η κυβέρνηση.
Όπως φέρει ευθύνη και για το ότι ξαναπέσαμε
στις ίδιες διαδικασίες των προεκλογικών συ
γκεντρώσεων με τα πανώ και την αφισορύπανση. Βέβαια η Αθήνα σε σχέση με άλλους
δήμους κρατήθηκε. Αλλά φταίει και η τηλεό
ραση. Τι σημαίνει ο μονόλογος; Πέμπτη, άκου-

ΑΠ: Βεβαίως, όταν εκμεταλλεύεται κομματικά
ένα γεγονός το οποίο είναι εθνικό. Δεν έχει
την πολυτέλεια η Ελλάδα να παίζει με αυτά.
Αλλά δεν έχουμε καθήσει κάτω να τα εξετά
σουμε αυτά τα ζητήματα. Π.χ. ας δούμε το
1992. Πιστεύω ότι μέσα στον ίδιο το Συνασπι
σμό δεν έχει συνειδητοποιηθεί πλήρως ποιά

ΕΡ: Μήπως δεν ήταν κορυφαία περίπτωση το
πραξικόπημα στην Κύπρο;

ΕΡ: Μήπως η κομματική αντιπαράθεση στα εθνικά
θέματα στις ακραίες της μορφές καταντά στο
τέλος προδοσία;
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□ΕΔΡΟ, ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ...
θα είναι η πολιτική της Ελλάδος εν όψει της
ενοποιήσεως και τι πρέπει να ζητήσουμε ως
Ελλάδα και όχι ως κόμματα. Λοιπόν απέχουμε
πάρα πολύ. Στον οικονομικό τομέα τώρα: Θα
εκπλαγούμε όταν θα ανοίξουν τα κιτάπια του
υπουργείου Οικονομικών.'Οχι μόνον από πλευ
ράς σκανδάλων, αλλά από πλευράς ελλειμ
μάτων. Τα έσοδα του κρατικού προϋπολογι
σμού - όπως έχω πληροφορηθεί - περιοριζό
ταν στα 5,5%, όταν είχαν προσδιοριστεί στα
21%,'Εχουμε έτσι ένα πρόσθετο έλειμμα 400
δισ. Η οικονομία έχει ξεχαρβαλωθεί.
Έχουμε μήπως συμφωνήσει ποιά πολιτική θα
ακολουθήσουμε; Οι αποστάσεις είναι τερά
στιες. Όπως ανάμεσα στη Ν.Δ. και το Συνα
σπισμό, μεταξύ Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ όπως και
μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Συνασπισμού. Ίσως οι
αποστάσεις μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Συνασπισμού
να είναι πολύ πιο μεγάλες από ό,τι είναι με τη
Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ...
ΕΡ: Αυτό γιατί το λέτε;

ΑΠ: Γιατί η πολιτική που ακολουθήθηκε από το
ΠΑΣΟΚ κάθε άλλο παρά «σοσιαλιστική» ήταν.
Άρα οι συνθήκες για να δημιουργηθεί μια
κυβέρνηση συνεργασίας όλων των κομμάτων,
που θα βγάλει τον τόπο από το αδιέξοδο είναι
πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα εάν σχηματισθεί
μία κυβέρνηση η οποία θα αναλάβει μια διαχείρηση 3 μηνών αφήνοντας και παγώνοντας
τα πάντα για να έχουμε εκλογές το φθινόπω
ρο, εγώ αυτό δεν το αποκαλώ «λύση». Μπορεί
να είναι αναγκαία, αλλά δεν το αποκαλώ
«λύση». Είναι μετάθεση του προβλήματος.
ΕΡ: Στην Ελλάδα - και σε άλλες χώρες - έχουν
υπάρξει περίοδοι πολιτικών κρίσεων από τις
οποίες προέκυψαν διάφορα οχήματα. Π.χ. τα
γεγονότα του '65 και τη φάση της δικτα
τορίας για να ανατρέξουμε στο πρόσφατο
παρελθόν. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες
προήλθαν άλλοι πολιτικοί συσχετισμοί και άλλοι
τρόποι διαχείρησης των πολιτικών πραγμάτων.
Γιατί εσείς βλέπετε αρνητικά τη σημερινή φάση
και δεν βλέπετε και τα θετικά που θα μπορούσαν
να υπάρξουν; Φοβάμαι ότι είστε προσκολημμένος
στην ιδέα του μονοκομματισμού. Λέτε η Ν.Δ. δεν
συμφωνεί με το Συνασπισμό, δεν συμφωνεί με το
ΠΑΣΟΚ. το ΠΑΣΟΚ δεν συμφωνεί με τους άλλους
δυο κ.ό.κ. Εσείς γιατί αποκλείετε στο σκεπτικό
σας την περίπτωση λειτουργίας ενός πολυκομ
ματικού συστήματος;

ΑΠ: ... Δεν το αποκλείω....
ΕΡ: θέλουμε να πάμε στην Ευρώπη και νομίζω ότι
η Ν.Δ. είναι από τους κήρυκες και τους
πρωτεργάτες αυτής της ιδέας. Στις περισσότερες
όμως ευρωπαϊκές χώρες - αν εξαιρέσει κανείς
την Αγγλία για πολλούς και ιστορικούς λόγους και ιδιαίτερα σε κείνες που και το «ταμπεραμέντο» και το πολιτικό σύστημα είναι συγγενές
με εκείνο της Ελλάδας, υπάρχει διακυβέρνηση
από ένα πολυκομματικό σύστημα. Γιατί δεν
βλέπετε αυτή τη φάση ως μια δυνατότητα να
οδηγηθούμε σε ένα τέτοιο πολιτικό σύστημα;

ΑΠ: Δεν υπήρξε προετοιμασία και εσωτερική

καλλιέργεια σε πολιτικό επίπεδο. Εγώ ο οποίος
διατυπώνω αυτές τις απόψεις ίσως με τις
θέσεις που έχω πάρει τα 2-3 τελευταία χρόνια
να είμαι πιο προετοιμασμένος από πολλούς
άλλους. Να δώσω ένα παράδειγμα: Όταν ο
Γεννηματάς βγαίνει και καλύπτει τον Τόμπρα
και την Αυριανή...
ΕΡ: Όχι μόνον ο Γενηματάς. Μήπως και ο Σημίτης:
ΑΠ: ... και ο Σημίτης. Βγαίνει η «Αυριανή» και
λέει ψηφίστε τους δικούς μας ανθρώπους και
τους κατονομάζει. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρ
χει κατάλληλη προετοιμασία. Αντίστοιχα πα
ραδείγματα έχουμε και στο χώρο της Ν.Δ.
Όταν ο Κάππος σου λέει «δεν γνωρίζω τι έγινε
στην Κίνα» και ο - δυστυχώς - ανεκδιήγητος
φίλος μου Πάγκαλος λέει ότι «θα γίνει Πεκίνο
εδώ, αν συνεργαστούνε τα κόμματα μεταξύ
τους» ποιά προετοιμασία είναι αυτή; Ιδιαίτερα η
νέα γενιά δεν είναι προετοιμασμένη για αυτή
την υπόθεση. Δεύτερον, έχουμε μία δημόσια
διοίκηση η οποία δεν έχει μάθει να λειτουργεί
μόνη της. Στην Ιταλία λειτουργεί η δημόσια
διοίκηση και δεν χρειάζεται τον υπουργό να
βρίσκεται από πάνω της.
ΕΡ: Όμως η πολιτική είναι παρέμβαση. Δεν είναι
μια θετική επιστήμη που παρακολουθεί τα φυσικά
φαινόμενα και προσαρμόζεται στους φυσικούς
νόμους. Υποτίθεται ότι υπάρχει και η βούληση των
πολιτικών. Ποιά είναι το επιθυμητό για σας;

ΑΠ: Για μένα είναι επιθυμητό να υπάρξει
συνεργασία και έχω πει ότι είναι επιθυμητό να
υπάρξουν συναινετικές διαδικασίες σε καί
ριους τομείς ανεξάρτητα κοινοβουλευτικής
πλειοψηφίας. Είναι πεποίθησή μου.
ΕΡ: Δεν πιστεύετε ότι ο ελληνικός λαός ο ' αυτές
τις εκλογές - εκτός του ότι καταδίκασε τα
κόμματα - όπως αναφέρατε στην αρχή ενδεχομένως «έρριξε το μπαλάκι» στις ηγεσίες
των πολιτικών κομμάτων να σκεφθούν και αυτό το
ενδεχόμενο του πολυκομματισμού;

ΑΠ: Ήταν έτοιμος ο πολιτικός κόσμος για μία
τέτοια διαδικασία;Έχειςένα ρυθμιστικό παρά
γοντα - τον προέδρο της Δημοκρατίας - που
να είναι σε θέση να βοηθήσει; Έχεις ένα
Σύνταγμα με τρομακτικά κενά’ διαπιστώνονται
τώρα. Έχεις κόμματα στα οποία υπάρχουν
εγκλωβισμοί. Συνεπώς είμαι υποχρεωμένος
να δω με ρεαλισμό και όχι βάσει του επιθυμη^
τού ποιό είναι το εφικτό σήμερα. Και το βλέπω
παρά πολύ δύοκολο. Ο Συνασπισμός έπρεπε
κανονικά να πάει στο 17%. Γιατί δεν πέτυχε
αυτό το ποσοστό; Διότι υπάρχει στο χώρο του
Συνασπισμού μια αβεβαιότητα όσον αφορά το
πού πρέπει να παίξει, ποιά είναι η σωστή
κατεύθυνση. Μέσα σ' έναν ιδεολογικό και
πολιτικό χώρο του 12%-13% βλέπεις αυτές τις
διαφοροποιήσεις, αναλογιστείτε πόσο μεγα
λύτερες θα είναι σε ένα χώρο του 60% - εάν
συνεργαστεί λχ. η Ν.Δ. με το Συνασπισμό για
τη δημιουργία κυβέρνησης.
ΓΓ αυτό βλέπω τις τεράστιες δυσκολίες
που υπάρχουν και γιαυτό είμαι απαισιόδοξος.

Μπορεί αυτή η κυβέρνηση να έχει ένα μόνο
αντικείμενο - την κάθαρση, ίσως και αποκομματικοποίηση και το φθινόπωρο να πάμε πάλι σε
εκλογές. Εν τω μεταξύ όμως τρέχουν όλα τα
μεγάλα προβλήματα. Εγώ είμαι ο πρώτος που
διατίθεμαι να καθήσω και να συζητήσω τα
εθνικά θέματα. Όχι επειδή διαθέτουμε μόνο
το 44,5%, αλλά έχεις υποχρέωση ανά πάσα
στιγμή να συζητάς με την αντιπολίτευση.
ΕΡ: Εδώ θέλω να σημειώσω κάτι Κατ' αρχήν
χαίρομαι που δεχθήκατε να συζητήσουμε ανοικτά
Όμως ένας άλλος κοινοβουλευτικός άνδρας. τον
οποίο εκτιμώ και σέβομαι - είναι και φίλος σας και
έχετε εμφανιστεί τελευταία ως δίδυμο - ο κ.
Σημίτης, αρνήθηκε κατηγορηματικά να συζητήσει
μαζί μας. Μάλιστα, είπε την εξής φράση: «Εσείς
θα με ρωτάτε, εγώ θα αποφεύγω να απαντήσω και
έτσι θα σιωπώ!»

ΑΠ: Βλέπεις λοιπόν ότι δεν υπάρχει κατάλ
ληλη προετοιμασία. Ο κ. Σημίτης γιατί είναι
κουμπωμένος και δεν μπορεί να ανοίξει το
στόμα του για να μιλήσει; Χθες ήθε η τηλεό
ραση για μία δήλωση. Τους ρώτησα σε ποιούς
άλλους πήγαν και μου απάντησαν ότι εκτός
από μένα πήγαν στον Κακλαμάνη. Προσπα
θούσαν να βρουν και τον Γεννηματά, αλλά δεν
βρισκόταν πουθενά. Είναι δυνατόν ένας πολι
τικός να έχει εξαφανιστεί από το πολιτικό του
γραφείο, να του λένε ότι τον ζητάει η τηλεό
ραση για μία δήλωση και να μην εμφανίζεται;
ΕΡ: Πρόκειται για «οππορτουνισμό». Ας έρθουμε
όμως στην κριτική του δικού σας χώρου. Την
Κυριακή το βράδυ ξεσηκώθηκε η Αθήνα - και ας
μου συγχωρήσεις το χαρακτηρισμό - από τον
«νεοδημοκρατικό χουλιγκανισμό» που εόρταζε.
Την επόμενη μέρα οι νεοδημοκράτες ήσαν
κατηφείς. Ενώ. λοιπόν, έπρεπε να ήταν χαρού
μενοι που ήλθαν πρώτοι, έπεσαν τα φτερά τους
γιατί δεν είχαν αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία
- όπως το εξηγώ εγώ - θα τους εξασφάλιζε
κυβερνητική ασυδοσία, ενώ τώρα είναι υποχρεω
μένοι να μπουν σε συναινετική διαδικασία...

ΑΠ: Να μου επιτρέψεις να σου πω ότι είμαι
από αυτούς οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου κατηγόρησαν κάτι τέ 
τοιο - και αυτό ίσως μου στοίχησε μερικές
εκατοντάδες ψήφους. Καταδίκασα κάθε έκ
τροπο που μπορεί να έγινε από οπαδό της
Ν.Δ...
ΕΡ: Όχι. όχι δεν μιλάω για τα έκτροπα. Μιλάω για
εκείνη την ψυχολογία όπου νικητής αναδεικνύεται
εκείνος που κατατροπώνει τον άλλο.

ΑΠ: Δεν φταίει ο οπαδός. Φταίει η πολιτική
που εμφανίστηκε να λέει «θέλουμε 50%».
Αυτή ήταν η πολιτική που ενεφάνισε η ΝΔ και
το ΠΑΣΟΚ. «Θέλουμε αυτοδυναμία». Είναι
έτοιμος, ακολουθώντας την ηγεσία, να περι
μένει κάτι τέτοιο...
ΕΡ: Το «ντοπάρισμα» του κόσμου για την
αυτοδυναμία...

ΑΠ: Δεν οδηγεί πουθενά. Και γι' αυτό πι
στεύω ότι η τηλεόραση και ο διάλογος θα
απέτρεπε αυτές τις εκδηλώσεις. Όπως γί
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νεται στην Αμερική. Συζητούν οι υποψήφιοι
στην τηλεόραση και την επόμενη ημέρα βγαί
νουν τα Ινστιτούτα και ανακοινώνουν τα απο
τελέσματα. Δεν υπάρχει «ντοπάρισμα» της
κοινής ννώμης...
ΕΡ: Γιατί έγινε αυτό: Είχαν λάθος πληροφορίες ή
ήταν μία τεχνητή παραπληροφόρηση;

ΑΠ: Ήταν λάθος. Και να σου πω και το λάθος
της Ν.Δ.: Αναζητάς να πάρεις την τελευταία
στιγμή τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους.
Δεν τους παρενοχλείς όμως για τρία εικοσιτε
τράωρα με τα κλαξόν στην Αθήνα. Και δεν μι
λάω για το βράδυ των εκλογών που δεν πα
ρεμβαίνεις πλέον στο αποτέλεσμα. Κάνει ζη
μιά στη ΝΔ και το καταδικάζω...
ΕΡ: Οπως θα έκανε ζημιά στη Ν.Δ. και η
δημοσίευση της άλλης σειράς των φωτογραφιών
για την κ. Λιάνη, η οποία απετράπη την τελευταία
στιγμή.

ΑΠ: Για το θέμα της Λιάνη. Είστε ένα περιο
δικό το οποίο έδωσε μεγάλη μάχη...
ΕΡ: ... αλλά δεν ασχοληθήκαμε με την κ. Λιάνη...

ΑΠ: ... δεν φταίει η κ. Λιάνη. Η κ. Λιάνη ήταν
μια αεροσυνοδός στην οποία δόθηκε μια ευ
καιρία. Μπορεί και άλλες κοπέλες να ευρίσκοντο στη θέση της. Μου κάνει εντύπωση ότι
δημιουργήθηκε «κτένισμα Λιάνη». Και είναι
της μόδας. Φταίει η κοπέλα; Φταίει ο πολιτι
κός. Και πού φταίει ο πολιτικός; Ό χι για την
ιδιωτική του ζωή, αλλά γιατί έβαλε την ιδιωτική
του ζωή πάνω από τη δημόσια.
ΕΡ: Χθες ο πρωθυπουργός υπέβαλε την
παραίτησή του. στον πρόεδρο της Δημοκρατίας,
έβγαιναν τα αποτελέσματα, εσείετο το πανελλή
νιο και όλος ο κόσμος συζητούσε για το μέλλον
της Ελλάδας Μία είδηση που ακούστηκε από
τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ήταν η λύση του
«πνευματικού γάμου» του πρωθυπουργού...

ΑΠ: Αν και δεν είστε σατυρικό περιοδικό εγώ
θα έλεγα ότι «ο κύαμος καίγεται και...». Έτσι,
ευθέως. Διότι το μυαλό του πρωθυπουργού ίσως από τότε που αρρώστησε, ίσως εδώ και
ενάμισυ χρόνο - δεν είναι στα εθνικά προβλή
ματα.'Αλλα είναι τα ενδιαφέροντα του πρωθυ
πουργού. Όταν η Καλαμάτα σείεται, δεν
μπορείς να λες «είμαι απασχολημένος» και να
πηγαίνεις κρουαζιέρες. Εγώ νομίζω ότι το
μεγάλο πρόβλημα του Παπανδρέου είναι ότι
δεν κατόρθωσε να παντρευτεί ως πρωθυ
πουργός. Ένα άλλο δείγμα που έχει καταπλήξει. Όλοι έχουμε φίλους, βγαίνουμε να
ξεσκάσουμε, να πιούμε μια ρετσίνα, να πούμε
καμμιά κουβέντα και ό,τι σου κατέβει από τα
παιδικά χρόνια. Με ποιούς συνομιλεί εδώ και
3-4 χρόνια ο πρωθυπουργός; Ποιοι είναι οι
άνθρωποι του περιβάλλοντός του; Χαμηλού
επιπέδου άνθρωποι. Απορώ τι μπορεί να συζη
τάει μαζί τους. Κάθε βράδυ εγώ θέλω να βγω
με μερικούς ανθρώπους για να ανεβάσω, το
επίπεδό μου, να με προβληματίσουν, να διευ
ρύνουν το πεδίο της σκέψεώς μου. Ο πρωθυ
πουργός τί συζητούσε; Ποιά ήταν τα κοινά
τους σημεία;
ΕΡ: Ανέπτυσσε μήπως το «λαϊκό του αισθητήριο»;

ΑΠ: Αυτό μπορείς να το κάνεις πηγαίνοντας
και βλέποντας άσχετο κόσμο σε ταβέρνες, σε
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εργοστάσια. Το «λαϊκό αίσθημα» δεν είναι
μόνιμα οι ίδιοι άνθρωποι σε ένα περιβάλλον
που λέγεται Εκάλη...
ΕΡ: Ας αφήσουμε την παραπολιτική συζήτηση γιατί
τα πράγματα είναι πιό σοβαρά θέλω να
επανέλθουμε στο θέμα της τακτικής της Ν.Δ.
Δεν θέλω να μου μιλήσεις για τις «φημολογούμενες» σχέσεις σου με την παρούσα ηγεσία του
κόμματός σου, αλλά στο σκεπτικό που αναπτύξατε
για το πολιτικό σύστημα σε σχέση μ ' αυτό που
ισχυρίζεσαι ότι μπορείτε να μιλάτε ελεύθερα στο
χώρο σας. θα ήθελα να κάνεις μία κριτική του
κόμματός σου εκ των έσω.

ΑΠ: Σε γενικές γραμμές η προεκλογική πε
ρίοδος της Ν.Δ. δεν κινήθηκε σε ένα επιτυχη
μένο άξονα. Πού βρίσκεται το μειονέκτημα;
Αυτά που είπαμε δεν συνειδητοποιήθηκαν
από αυτούς που περνούσαν τη γραμμή. Να
σου δώσω ένα παράδειγμα.Όταν λες «συμφι
λιωτική πολιτική» δεν μπορείς να εμφανίζεις
μία αφίσα η οποία να έχει τον Ναπολέοντα
και να εμπαίζεις τον αντίπαλό σου. Είναι
τελείως διαφορετική αντίληψη. Δεν γίνεται
πιστευτό το μήνυμα της συμφιλίωσης. Η αφί
σα π.χ. με τα παιδάκια που έκτιζαν την ελληνι
κή σημαία ήταν μέσα στο πλαίσιο. Αλλά, οι δύο
αφίσες μαζί έδειχναν ότι δεν είχαν συνειδη
τοποιηθεί οι θέσεις. Και ο κόσμος αυτό το
καταλαβαίνει. Δεύτερον, ενώ η Ν.Δ. είχε ένα
πάρα πολύ καλό πρόγραμμα - και ρεαλιστικό
μπορώ να σου πω - αυτό δεν προπαγανδί
στηκε. Και παρασυρθήκαμε στις ιστορίες της κ.
Λιάνη. Ανεξάρτητα εάν η Ν.Δ. ενεφάνισε τη
Λιάνη ή όχι...
ΕΡ: Είδα οπαδούς στη συγκέντρωση της Ν.Δ. που
κρατούσαν φωτογραφίες της...

ΑΠ: Εγώ ο ίδιος κατέβασα πλακάτ. Τρίτον, δεν
πέρασε το μήνυμα της συμφιλίωσης στα στε
λέχη της επαρχίας, με συνέπεια όταν οάλλος
ήθελε να απεγκλωβιστεί από το καφενείο του
ΠΑΣΟΚ και να σε πλησιάσει έπρεπε να έρθει
ζητώντας συγνώμη...
ΕΡ: Υπήρχε ένα ρεβανσιστικό πνεύμα;

ΑΠ: Μιλάμε για το χωριό. Ενώ ο Μητσοτάκης
προσπάθησε να σπάσει αυτό το πνεύμα, βγά
ζοντας και εγκύκλιο περί διαγραφής. Βέβαια
δεν έφθασε μέχρι τη διαγραφή. Είναι όμως
φυσικό και ανθρώπινο γιατί ο άλλος πάει με
την «Αυριανή» επίτηδες και τον προβοκάρει.
Επίσης ένα ακόμα μη θετικό είναι ότι δεν έγινε
αρκετή προσπάθεια να γίνει κατανοητό ότι ο
Παπανδρέου δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον
Μητσοτάκη. Τέλος δεν έγινε σύγκριση του
έργου της Ν.Δ. με το έργο του ΠΑΣΟΚ. Η
Ν.Δ. ήρθε στην εξουσία και κυβέρνηση από το
1974 έως το 1981. Να λέγαμε: «Μάλιστα,
κύριοι, κάναμε λάθη. Και θέλετε να σας τα
πούμε πρώτα απ’ όλα εμείς τα λάθη πουκάναμε; Είναι, δύο, τρία... Αλλά εμείς κάναμε
αυτά τα θετικά. Πέστε μας, εσείς, τί θετικό
έχετε κάνει;» Ο κόσμος αντιλαμβάνεται συ
γκριτικά μεγέθη, δεν αντιλαμβάνεται μόνον
απόλυτα μεγέθη. Αφήσαμε να καλλιεργηθεί η
εντύπωση ότι η ΝΔ εξακολουθεί να είναι ο
μπαμπούλας της Αριστεράς. Για όνομα του
Θεού!

ΕΡ: Όμως τώρα που έχουν δρομολογηθεί κάποιες
πολιτικές διαδικασίες και αυτή τη στιγμή που
συζητάμε είναι άγνωστη η κατάληξή τρυς.
πιστεύετε ότι αυτή την κρίσιμη ώρα - σου
μεταφέρω λχ. το σκεπτικό ομολόγων σου στο
ΠΑΣΟΚ - δεν πρέπει να μιλάμε και να συζητάμε
τα λάθη μας;

ΑΠ: Όχι, εγώ πιστεύω ότι κάθε κόμμα θα
πρέπει ανοικτά μέσα στο χώρο του - έκανα και
δήλωση γι ' αυτό - να δει γιατί δεν έφθασε στο
επιθυμητό αποτέλεσμα. Ακολουθώ πλέον μια
τακτική την οποία δεν την έκανα στο παρελ
θόν και μπορεί να αποβεί εις βάρος μου. Δεν
μπορεί τα στελέχη να συζητάνε άλλα στους
τέσσερεις τοίχους του κόμματος και άλλα να
λένε έξω. Να μην τα αποκαλύπτουν όλα, όμως
το να λέμε άλλα μέσα και άλλα έξω είναι
λανθασμένη πολιτική. Δεν την καταλαβαίνει ο
λαός. Ορισμένα πράγματα δεν μπορείς να τα
δώσεις και σαν όπλο στον αντίπαλό σου. Αλλά
είναι άλλο αυτό.
ΕΡ: Δεν νομίζεις ότι έχει καλλιεργηθεί σήμερα μία
αντίληψη, μια νοοτροπία στα κόμματα για μια
«υπόγεια» πολιτική διεργασία η οποία είναι
διαφορετική από τη φανερή;

ΑΠ: Για να μας πιστέψει ο κόσμος θα πρέπει
τα κόμματα να λένε την αλήθεια. Εγώ όταν
έβγαινα και έλεγα τα ποσοστά στα οποία
πίστευα με κατηγορούσαν ότι έκανα σαμποτάζ στη Ν.Δ. Και έβλεπες από την άλλη τον Α.
Παπανδρέου - που ννώριζε πού πάει το κόμμα
του, αλλοιώς θα ήταν τρελλός,να μην βλέπει
το 39% και να λέει ότι θα πάρει το 50%.
Ο Μητσοτάκης έβλεπε την τάση ανόδου,
μπορεί να παρασυρόταν. Ο άλλος δεν έβλεπε
την πτώση και έλεγε ότι από το 46% θα
πάει στο 50%; Αν έλεγε ότι «βρίσκομαι στο
44% και θα είμαι πρώτο κόμμα, αλλά και πάλι
έτσι θα πάρω πλειοψηφία», να σε πιστέψω.
ΕΡ: Σύμφωνα με αυτά που είπατε, όσα συζητούνται στους 4 τοίχους των κομματικών
γραφείων πρέπει να τα γνωρίζει και ο οπαδός του
κόμματος και ο ελληνικός λαός. Το συσχετίζω
αυτό με κάτι άλλο: Ό τι δηλαδή θα πρέπει να
έχεις τη δυνατότητα μέσα από το διάλογο να
διαπιστώνεις διαφορές τακτικής, πολιτικής, προ
γράμματος και συμπεριφορών του κάθε κόμματος.
Υπήρχε όμως η περίφημη πρόταση του Κ.
Μητσοτάκη προς τον Α. Παπανδρέου, που δεν
ήταν ίσως τόσο έντονη όσο εκείνη που εσύ
έκανες στην προεκλογική σου καμπάνια απευθυ
νόμενος προς τον Μπέη, « Έλα να συζητήσου
με». Και κάνω τώρα μια υπόθεση: θα ήσουν
διατεθειμένος να συμμετάσχεις σε μία ανοικτή
συζήτηση με τον Κ. Μητσοτάκη στην τηλεόραση ή
με ένα σημαίνον στέλεχος της ΝΔ και να μιλήσεις
για τα προβλήματα του κόμματος και τα πιθανά
σας λάθη;

ΑΠ: Βεβαίως και οπουδήποτε. Πρέπει να γίνει
κατανοητό από όλους - και αυτό δεν αποτελεί
κριτική ότι δεν πήγαμε καλά - πως πρέπει να
συνειδητοποιήσουμε τι φταίει και τι δεν φταίει.
Διότι διαφορετικά συνεχίζεις να παρασύρεσαι
από τα ίδια λάθη. Να πεις ότι δεν έφταιγε
αυτό, αλλά κάτι άλλο. Πώς θα πείσεις αύριο
τον οπαδό σου να σε ακούσει;
ΕΡ: Σας ευχαριστώ. Και ανυπομονώ για μια τέτοια
συζήτηση.
□

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΑΝΤΑΣ
Οι εκδόσεις ΕΞΑΝΤΑΣ ενημερώνουν τους συνεργάτες τους βιβλιοπώλες ότι από τις
15 Ιουνίου 1989 τα βιβλία τους θα διακινούνται αποκλειστικά από τα γραφεία τους:
Τζαβέλλα 1 και Ζωοδόχου Πηγής
Τ.Τ. 10681 - Τηλ. 3604885, 3613065
Για Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία αποκλειστικά από τα νέα γραφεία μας στη
Θεσσαλονίκη:
Ν. Κατσάνος
Αριστοτέλους 26 - Τηλ. 235683

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1989
Κυκλοφορούν
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
GUSTAVE FLAUBERT Μαντάμ Μποβαρύ
ALBERT CAMUS Ο Ξένος, η Πανούκλα, η Πτώση
FRANZ KAFKA Η Μεταμόρφωση, ο Πύργος, Αμερική
DOMINIQUE FERNANDEZ Το Ροζ Αστέρι
21ος ΑΙΩΝΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΖΟΥΡΑΡΙΣ Θουκυδίδης Αρχέτυπος - Εισαγωγή στην απορία της πολιτικής
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ Κράτος και Κοινωνία στη Μεταπολίτευση, 1974-1988
Αλμανάκ Κοινωνιολογίας 1988 - Επιμέλεια Γ. Μηλιάς, Γ. Σταμάτης
ΚΡΙΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ
ΠΕΓΚΥ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ Νέοι Έλληνες Ρεαλιστές - 1969-1978. Η εικαστική και
κοινωνική παρέμβαση μιας ομάδας

Επανεκδόσεις
ΦΡΙΝΤΑ ΜΠΙΟΥΜΠΙ Δεκατρία φεγγάρια μετά
ΦΡΙΝΤΑ ΜΠΙΟΥΜΠΙ Έλλη Λαμπέτη, Η Τελευταία Παράσταση
ΟΡΙΑΝΑ ΦΑΛΑΤΣΙ Ένας Άντρας
DOMINIQUE EUDES Οι Καπετάνιοι
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ
Θεματική ανθολογία επιστημονικής φαντασίας
• πρώτος τόμος
Ταξίδια στο Διάστημα
• δεύτερος τόμος
Ιστορίες με Ρομπότ
• τρίτος τόμος
Ταξίδια στο Χρόνο
• τέταρτος τόμος
Ιστορίες με Τέρατα
• πέμπτος τόμος
Ιστορίες με Εξωγήινους
• έκτος τόμος
Τα Παιδιά του 2000 μ.Χ.
Μεγάλη ιστορική - χρονολογική ανθολογία επιστημονικής φαντασίας
• πρώτος τόμος
1934-1950
• δεύτερος τόμος
1950-1965
• τρίτος τόμος
1950-1965
• τέταρτος τόμος
1965 έως σήμερα

ί

ΠΩΣ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝΝΟ(
Μια άποψη της κ. Αννας Ψαρουδα - Μπενάκη
ο α ίτ η μ α γ ια κ ά θ α ρ σ η ε ίν α ι εδώ . Λ α ϊκ ή η ε π ιτ α γ ή κ α ι χ ρ έ ο ς τω ν
π ο λ ιτικ ώ ν η ε φ α ρ μ ο γ ή της. Το «ΑΝΤΙ» που μ ε τη δ ικ ή το υ φ ω νή
ε π έ μ ε ν ε μ α ζ ί μ ε τη μ ε γ ά λ η μ ε ρ ίδ α το υ Τύπου, θα ε ξ α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι
να π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί το π ρ ο ε ξ ά ρ χ ο ν α υ τό π ο λ ιτ ικ ό ζ ή τη μ α . Σ ή μ ερ α ,
θ έ λ ο υ μ ε να δ ώ σ ο υ μ ε έν α σ τ ο ιχ ε ίο α υ τ ή ς τη ς π ρ ο β λ η μ α τικ ή ς : πως
α ν τ ιλ α μ β ά ν ε τ α ι τη ν κ ά θ α ρ σ η μ ε ρ ίδ α το υ π ο λ ιτικ ο ύ κόσ μου.
Π α ίρ ν ο ν τα ς α φ ο ρ μ ή από μ ια π α λ ιό τε ρ η εκπ ο μ π ή που σ υ ν δ ιο ρ γ ά ν ω σ ε
το «ΑΝΤΙ» μ ε το ν «ΔΙΑΥΛΟ 10» (Δ ε υ τέ ρ α 5 Ιο υ ν ίο υ ) και όπ ου σ υ μ μ ε τ ε ίχ α ν
οι κ. Στ. Π ιτ σ ιό ρ λ α ς (»Συνασ π ισ μός»), Βασ. Μ α γ γ ίν α ς (ΔΗΑΝΑ) κ α ι η κ.
Ά ν ν α Ψ α ρ ο ύ δ α -Μ π εν ά κ η (ΝΔ) — εν ώ π αρά τ ις ε π α ν ε ιλ η μ μ έ ν ε ς
ε ιδ ο π ο ιή σ ε ις μ α ς το ΠΑΣΟΚ έ λ α μ ψ ε δ ια τη ς α π ο υ σ ία ς το υ — ζ η τή σ α μ ε
από τη ν ε π α ν ε κ λ ε γ ε ίσ α β ο υ λ ε υ τ ή τη ς ΝΔ να δ ια σ α φ η ν ίσ ε ι κ ά π ο ιο
σ η μ ε ίο τη ς σ υ ζ ή τη σ η ς που σ ε ε μ ά ς τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν ά φ η ν ε α μ φ ιβ ο λ ίε ς .
Δ η μ ο σ ιε ύ ο υ μ ε τμ ή μ α τη ς α π ο μ α γ ν η το φ ω ν η μ έ ν η ς ε κ ε ίν η ς σ υ ζ ή τη σ η ς
κ α ι τη γ ρ α π τή απ άντη σ η τ η ς κ. Α. Μ π εν ά κ η σ το ε ρ ώ τη μ ά μ α ς .

Γ

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΚΑΘΑΡΣΗ-ΜΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΛΟ 10»
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Παπουτσάκης: Τα όσα είπ ε ο κ. Μ α γγίνα ς
μου έφ ερ α ν μ ερ ικ ές σκέψ εις και θέλω να τις
πω, κ. Μπενάκη, γ ια τί θα σας δώσω και άλλο
υλικό μ ε αυτό τον τρόπο να απαντήσετε.
Αναφέρθηκε ο κ. Μ αγγίνα ς και από τον
κίνδυνο μ ια ς μονοκομματικής κυβέρνησης
που ενδεχομένω ς δεν θα θελήσει και αυτή
για κάποιους λόγους να διαλευκάνει πλήρως
το σκάνδαλο.
Ψαρούδα-Μπενάκη: Πάντως όχι της Νέας
Δημοκρατίας, κάποια άλλη θα εννο είτε
αυτή τη στιγμή.
Παπουτσάκης: Ό χι, εννοώ της Νέας
Δημοκρατίας, να σας πω για παράδειγμα,
όταν συζητάμε το θέμα της κάθαρσης και
όταν και εγώ σαν ένας Έ λληνας πολίτης το
βάζω μ ε τάση και απόλυτη προτεραιότητα,
έχω λόγους να το θέλω αυτό το πράγμα.
Έχω λόγους να το θέλω και για λόγους
ιστορικούς.
Θα κάνω μ ια αναδρομή. Η Ελλάδα μετά την
απελευθέρωση δεν τιμώρησε τόυς
δοσιλόγους και τους αυνεργααθέντες μ ε
τους κατακτητές. Τους «μισοτιμώρηοε», μέσα
σ τις συνθήκες του εμφ υλίου πολέμου που
αναπτύχθηκε, αμέσως μ ετά το 1945 οι
δοσίλογοι έμεινα ν ατιμώρητοι. Μετά την
πτώση της χούντας αποχουντοποίηση δεν
έγ ι νε.
Να σας πω ένα παράδειγμα, ο κ. Μ εταξάς
π.χ. φ α ίνετα ι και απ οδείχθηκε εκ των
υστέρων ότι είνα ι ένας πατεντάτος
χουντικός, μήπως π ατεντάτος χο υντικό ς ήταν
κι ένας Οικονόμου πρωτοσύγκελος του
Μ ένιου Κουτσόγιω ργα ακόμα σ τις πρώτες
κυβερνήσεις του π α ςο κ . Εάν, λέω εάν
άνθρωποι μ ε μειω μένη ηθική αντίσταση ε ίτ ε
έναντι των κατακτητών, ε ίτ ε έναντι των
συνταγματαρχώ ν έμπ αιναν στο περιθώριο
της π ολιτικής ζωής, δεν π ισ τεύετε και σ εις
ότι μ ε καλύτερο υλικό θα προχωρούσε ο
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τόπος αμέσως μ ε τά την απελευθέρωση ή
αμέσως μ ετά τη μεταπ ολίτευση; Εγώ
πιστεύω, ναι.
Θεωρώ λοιπ όν ό τι είν α ι απολύτως αναγκαίο
τώρα που πάμε στη μ ετά παςοκ περίοδο να
υπάρξει η κάθαρση από τους
σκανδαλοποιούς σε όλο το κοινωνικό σώμα
και από όλα τα πολιτικά κόμματα. Και θα
ε ίμ α ι πάλι σ υγκεκριμένος και άνθρωποι της
δικής σας π αράταξης είχ α ν συναλλαγή με
τον Κοσκωτά, η κ. Βλάχου η επιφανής
δημοσιογράφος της π αράταξής σας, που
ε ίχ ε την πιο έγκυρη εφ ημερίδα της
π αράταξής σας δ εν ξέρω αν είσθε της τάσης
Καθημερινής ή της τάσης Μ εσημβρινή δεν
έ χ ε ι καμιά σημασία, η Καθημερινή ήταν
πάντα το πιο έγκυρο φύλο της συντηρητικής
παράταξης.
Η κ. Βλάχου, ένας άνθρωπος της
παράταξής σας ξεπούλησε την εφ ημερίδα
στον Κοσκωτά. Οι α δελφ ές Αθανασιάδη
κάναν το ίδ ιο για την εφ ημ ερίδα τους τη
Βραδυνή. Ο κ. Π αλαιοκραοοάς μη μ ε
π ροκαλείτε να σας πω λεπ το μέρειες, πάρτε
το σαν δεδομένο, π ιστέψ τε με, γράφτηκε
εξά λλου στον Τύπο, ήταν ο προμοτέρ του
Κοσκωτά στη Νέα Δημοκρατία.
Δεν λέω ότι άνθρωποι της δική ς σας
π αράταξης έχο υ ν την πολιτική ευθύνη για
την ανάπτυξη των έργω ν της Τράπεζας
Κρήτης, όμως ο Κοσκωτάς στο βαθμό που
ήτανε έξυπνος, γ ια τί και αυτό πια τίθ ετα ι εν
αμφιβόλω προσπάθησε να έ χ ε ι γέφ υρες και
προς τη Νέα Δημοκρατία.
Είχε και ανθρώπους στην παράταξή σας, μη
το αρνείσθε, κ. Μπενάκη, και μη φάμε το
χρόνο μ α ς πάνω σε αυτό.
Ψαρούδα-Μπενάκη: Τι εννοείτε, είχ ε αν
θρώπους, που στήριξαν τις ατασθαλίες
του;

Παπουτσάκης: Είχε ανθρώπους στη Νέα
Δημοκρατία ο Κοσκωτάς και συναλλάχθηκε
μ ε αυτούς. Η κ. Βλάχου είμ α ι β έβ α ιο ς ότι
ψ ηφ ίζει Νέα Δημοκρατία και διαβάζω και
τώρα ακόμα και την Καθημερινή και λ έ ε ι ότι
ψ η φ ίζει Νέα Δημοκρατία.
Ψαρούδα-Μπενάκη: Ναι, αλλά ποιες συναλ
λα γ ές είχ ε η κ. Βλάχου με τον κ. Κοσκω
τά; Πούλησε την εφημερίδα της.
Παπουτσάκης: Πούλησε την εφ ημ ερ ίδ α της
και την πούλησε μ ε ένα σκανδαλώδη τρόπο.
Ψαρούδα-Μπενάκη: Τι θα πει σκανδαλώδης
τρόπος; Έ γ ιν ε μια αγοραπωλησία.
Παπουτσάκης: Π ήγε τα χρήματα στο
εξω τερικό, εψεύσθη επ ανειλημμένω ς για τις
συνθήκες...
Ψαρούδα-Μπενάκη: Αυτό είναι στήριξη του

Κοσκωτά;
Παπουτσάκης: Ό χι, μ ε σ υγχω ρείτε δεν θα
δ ια β ά ζετε την Καθημερινή. Θυμάσθε πόσα
άρθρα έ χ ε ι γράψει για το συμπαθητικό
χοντρούλη;
Ψαρούδα-Μπενάκη: Βεβαίως και τα επανέ
λαβε και στην εξετασ τική επιτροπή. Αλ
λά όταν τα έγραψε και τα έλ ε γ ε η κ. Βλά
χου ουδείς εγνώ ριζε τι ήταν ο Κοσκω
τάς. Μη δημιουργούμε πρωθύστερα, κ.
Παπουτσάκη, με συγχω ρείτε. Και ο Παλαιοκρασσάς που έκανε δεξίωση με 200
ανθρώπους δεν ήξερε...
Παπουτσάκης: Δεν ήξερε;
Ψαρούδα-Μπενάκη: Ό τ ι ο Κοσκωτάς έκ λ ε

βε την Τράπεζα Κρήτης.
Παπουτσάκης: Να σας πω τι ήξερε. Να σας
μεταφ έρω μ ια σ τιχομυθία που είχ α εγώ με

)ΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ;
να γλυτώ σετε από ευθύνες τον κ.
Παλαιοκρασσά.

τον κ. Παλαιοκραοσό σ τις αρχές του
περσυνού καλοκαιριού. Ο κ. Παλαιοκρασσάς
ε ίχ ε δώσει μια συνέντευξη στον 9,84 ένα
βράδυ και μιλήσ α με τηλεφωνικά και
επ ιβεβαίω σε όλα αυτά που θέλω να σας πω.
Ψαρούδα-Μπενάκη: Τα είπε και στην επι
τροπή και παντού ο κ. Παλαιοκρασσάς, ό
τι είχ ε γνωριμία με τον Κοσκωτά...
Παπουτσάκης: Μ έρα παρά μέρα ανέβαινε
στην Τράπεζα Κρήτης και πήγαινε λέει μόνο
για να δ ιορ ίσ ει ανθρώπους. Πώς πήγαινε να
διορίσει ανθρώπους όταν πια από τον
Οκτώβριο του 1987 ήταν ξεφω νημένος
απατεώνας ο Κοσκωτάς μ ε πατέντα και μ ε
χα ρ τιά , πλαστογράφος μ ε 48 ή 28 αδικήματα
κατηγορείτο και διώκετο από τις
α μερ ικανικές αρχές. Δεν α μφ έβ α λε κανένας
εχέφρω ν Έ λλην το 1987 ότι ο Κοσκωτάς
ήταν απατεώνας. Μόνο η κ. Βλάχου η οποία
τον υπερασπιζόταν τότε μέσα από τα
χρονογραφ ήματά της στην Καθημερινή και
τα οποία δημοσίευσαν οι 24 Ώ ρες. Η κ.
Βλάχου μου είπε μ ό λ ις πρόσφατα ότι τώρα
ανακάλυψα...
Ψαρούδα-Μπενάκη: Μη δημιουργούμε εν
τυπώσεις, με τι συνδέονται όλα αυτά; Εί
χαν σχέση δηλαδή με τ ις αξιόποινες
πράξεις του Κοσκωτά;
Παπουτσάκης: Με το εξής, είπ ε ο κ.
Μ αγγίνας, εάν μεταφ έρ ω καλά την άποψή
του, είπε, φ οβάμαι πάρα πολύ ότι μ ια
μονοκομματική κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας, εδώ τώρα εγώ έρχομαι να
κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, του κ.
Μ αγγίνα να πάρω τη θέση του και την
επ ιχειρ η μα το λο γία του και να πω ότι
αμφιβάλλω και εγώ εάν μήπως και
λειτο υρ γή σ ει μ ια νέα εξετα σ τική των
πραγμάτων επιτροπή, στην οποία
ενδεχομένω ς η πλειοψ ηφία των μελώ ν της
θα είναι νεοδημοκρά τες, μήπως δούμε την κ.
Μπενάκη στη θέση του κ. Παγορόπουλου να
κάνει ένα σωρό τεχνάσματα και όπως ο
Παγορόπουλος προσπάθησε να γλυτώσει τα
συντρόφια του και εσ είς να προσπαθήσετε

Ψαρούδα-Μπενάκη: Κύριε Παπουτσάκη,
πρέπει να με αφήσετε να μιλήσω, διότι
αυτή τη στιγμή, με συγχω ρείτε πάρα πο
λύ, κάνετε ένα μονόλογο, δημιουργείτε
συνεχώς εντυπώσεις και σ τηρίζετε από
ψεις, τις οποίες τουλάχισ τον πρέπει να
δώσετε την ευκαιρία να αντικρούσουμε.
Λοιπόν, τόσο ο εκπρόσωπος του Συνα
σπισμού όσο και ο εκπρόσωπός της δηα ΝΑ δεν έχουν δυνατότητα να νομιμοποιή
σουν και να στηρίξουν την ύπαρξή τους
παρά πολεμώντας τις μονοκομματικές
κυβερνήσεις, και το παιχνίδι του Συνα
σπισμού είνα ι γνωστό. Βάλλει εναντίον
των δυο μεγάλων κομμάτων για να μπο
ρέσει να σ τηρίξει και να αποσπάσει ψη
φοφόρους για τη δική του πλευρά.
Και φυσικά συμφέρον έχ ει να εμφ ανί
ζονται δυο μεγάλα κόμματα ως συνεργαζόμενα στη συγκάλυψη τρυ σκανδάλου
Κοσκωτά. Και ερωτώ τον Συνασπισμό, ε
άν εκείνοι ήθελαν πράγματι την κάθαρ
ση, γ ια τί ο κ. Κάππος ως εκπρόσωπος
του Κομμουνιστικού Κόμματος ήδη από
τον 2ο μήνα των εργασιών τη ς επιτροπής
«τα βρόντηξε» και έφυγε, ενώ εμείς μ εί
ναμε και δώσαμε τη μάχη ως το τέλο ς και
βγάλαμε όσα βγάλαμε στην εξετασ τική
επιτροπή τα οποία διέρρευσαν και στον
Τύπο και έμαθε και ο ελληνικός λαός. Ας
είμασ τε ειλικρ ινείς και ας ξεκαθαρίζουμε
τη θέση μας. Ή είμασ τε για τη διαλεύ
κανση και καθόμαστε μέσα και δίνουμε
τη μάχη ως το τέλο ς ή θεωρούμε ότι κά
θαρση δεν μπορεί να ·γίνει και άρα φεύ
γουμε από την αρχή και επομένως δεν
μπορούμε να κατηγορούμε τους άλλους
που κάθονται και αγωνίζονται.
Η Νέα Δημοκρατία μένοντας μέσα
στην εξετασ τική επιτροπή μέχρι τέλους,
ως την τελευ τα ία στιγμή βοήθησε στο να
διαλευκα νθ ο ύν όσα διαλευκάνθηκαν
στην εξετασ τική επιτροπή, και αν είχαμε
την εξέταση αυτών των μαρτύρων την ο
ποίαν είχαμε και τις ομολογίες τις οποίες
είχαμε και τη ν αλλαγή των καταθέσεων,
σωματοφυλακών και του ίδιου του Μαντζουράνη, αυτό ο φ είλετα ι στην επιμονή
μας.
Δεύτερα, 5 Ιουνίου 1989

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ:
Ένα δεκαπενθήμερο μ ετά από τη συ
ζήτηση που είχ α μ ε στον «Δίαυλο 10», το
θέμα εκείνης της συζήτησης — δηλαδή η
εξασ φ άλισ η των όρων για μη παραγρα
φή των ενόχω ν— είν α ι από τα κεντρικά
θέματα — αν όχι το πιο βασικό— των μ ε 
τεκλογικώ ν εξελίξεω ν.

Πώς θα θέλατε να τοποθετηθείτε σή
μερα αφού, κατά τη γνώμη μας, το δημο
σιευόμενο απόσπασμα εκείνη ς της συζή
τησης φανερώνει μ ια δική σας αντίληψη
ότι στελέχη της παράταξής σας — που
σύμφωνα με α ιτιά σ εις ήταν επίσης μ ε
κάποιο τρόπο αναμιγμένα στο σκάνδαλο
Κοσκωτά— είναι ανώτερα πόσης υπο
ψίας. Και δεν είνα ι μόνον η κ. Βλάχου
και ο κ. Παλαιοκρασσάς. Είναι και ο κ.
Μπακογιάννης (του οποίου το καταγγελ·
θέν αδίκημα απλώς παρεγρόφη), είνα ι α
κόμα ο κ. Α. Ανδριανόπουλος σ οποίος
«ελαφρά τη καρδία» και «ελαφρά τη διά
νοια» οργάνωνε τους περίφημους «ρω
μαϊκούς θριάμβους» για Ντέταρι-Κοσκωτά.
Θα θέλαμε το σχολιασμό σας για τις
θέσ εις αυτές. Πολύ περισσότερο για τί εκτιμ ά τα ι ότι η υπερψήφισή σας στο ψη
φ ο δέλτιο της Α ' Αθήνας έγ ιν ε για τί εμ 
φ ανιστήκατε σαν ένας από τους πρωτα
γω νιστές της διαδικασ ίας για κάθαρση.
• Δημοσιεύουμε στη συνέχεια την α
πάντηση τη ς κ. Αννας ΨαρούδαΜπενάκη στο διευκρινιστικό ερώτημα
που τη ς ετέθη:
Εξακολουθώ να υποστηρίζω ότι τα
πρόσωπα, στα οποία αναφέρεαθε, είναι
υπεράνω πόσης υποψίας σε σχέση μ ε
τις αξιόπ οινες π ράξεις του Κοσκωτά
και των συνενόχων του. Το ζητούμενο
είναι, ποιοι εν γνώσει τους
συνεργάσθηκαν μ ε τον Κοσκωτά στο να
υπ εξαιρέσει τα δισεκατομμύρια της
Τράπεζας Κρήτης, καθώς και σε ποιες
τσέπες αυτά κατέληξαν, και δεν
συγκαταλέγονται σε αυτούς τα
πρόσωπα που αναφέρετε, τα οποία
εξετάσ θηκαν εξο νυχισ τικά από την
εξετα σ τική επιτροπή.
Είναι δε ασ τείο και θα μου επιτρέψ ετε
να πω ανεύθυνο να α να ζη τείτε ευθύνες
από όλους όσους είχ α ν την ατυχία να
έρθουν σε επαφή μ ε τον Κοσκωτά εν
αγνοία και άσχετα προς τις παράνομες
δρασ τηριότητές του. Δικαίω μά σας
είναι β έβ α ια να έ χ ετε ριζω μένες
π ροκαταλήψ εις κοινωνικού χαρακτήρα
ή να π ροβαίνετε σε γενικεύσ εις που
δυστυχώς αμβλύνουν τις εντυπώσεις
και ελαφρύνουν τη θέση των
πραγματικώ ν υπαιτίων. Δεν πρέπει
όμως να συμπαρασύρετε και πρόσωπα,
ενα ντίον των οποίων δεν υπάρχει
τίποτε το επιλήψιμο σ χετικά μ ε τα
εγκλήματα του Κοσκωτά.
Τετάρτη 21 Ιουνίου 1989
Α ν ν α Ψ α ρ ο ύ δ α -Μ π εν ά κ η
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πό τάς έκλογάς τή ς 18ης Ίουνίου, ένα είνε τό κέρδος. "Οτι έβ \ πιτέλους έγνορίσαμε τήν άγνοστον Κατερίναν. 'Ομολογώ δτη Μοϋ άρεσεν κέ τήν προτιμό άπό τήν κηρίαν Λιάνη. Μ εταξή δμος τή ς όρέας κηρίας Λιάνη
κέ τής Κατερίνας, προτιμό τήν κατερί
ναν. ΕΙνε ό τύπος πού Μοϋ άρέσει. Θά έπεδίοκα μέ άφτήν σχέσεις, έάν δέν έγνόριζα δτη έχ ει δεσμόν μέ άλλον. Δέν μπο
ρώ όμος νά τήν άνακηρήξο ώς πρότην
καλονήν, έάν προηγουμένως δέν δώ καί
τάς άλλας τρ εις πού ή άδέσμεφ τος έφημερίς ΑΒΡΙΑΝΗ άνήγκειλε ότι ήπάρχουν.
Π ιθανόν κάποια άπ’ άφτάς νά είν ε όρεοτέρα. Κέ κάπια έπίσης άπ’ άφτάς νά είνε
άδέσμεφτος. ’ Επί ήμέρας τόρα πέρνω
τήν έγκυρον άφτήν έφημερίδα, άλά ή δημοσίεφσις φοτογραφιών έχ ει περιέργως
κοπάση. Ή τελ εφ τέα μεγάλη έγχρομος
φ οτογραφία μέ ίδιόχηρον ύπογραφήν εί
χ ε μπή τήν παραμονήν τών έκλογώ ν κέ
δέν διστάζω νά πώ δτη ή τόση άδιακρισία
της, μέ ένόχλησεν. Μού έδοσεν τήν έντήποσιν κακομαθημένης γυνεκός πού προκειμένου νάπροβληθή, κατέλα βε μέ προ
κλητικότητα τόν χώρον πού είχ ε διαθέση
ή έφ ημερίς έπί ήμέρας γιά νά προβλη
θούν κότερα, β ίλες κέ Γερμανοί ύπαξιοματικοί πού συνόδεβαν τόν άγαπημένον
της. Τήν γυνέκα πού άγαπό, έγώ τήν θέλο σεμνήν κέ κηρίος προσεκτικήν. Κέ δπος είμ ε έγώ προσεκτικός, τό ίδιο άπετώ
νά είνε προσεκτική κέ έκείνη. Δεκάδες
διάσημοι κέ όρέαι γυνέκες μέ έχουν άγαπήσει κέ μου έχουν δόσει φ οτογραφίας
των μέ θερμάς άφιερώσεις, τάς όποίας δ
μος φυλάτω ώς κόρην όφθαλμού. Τήν άφιέροσιν "Σ τό ν Μπόστ διά τάς άξέχαστας στιγμάς πού Μού έχάρισ εν” μέ τήν
ύπογραφήν τή ς Καρολίνας τού Μονακό,
δέν πρόκιται νά τήν δούν οί άναγνόστε
τών έφημερίδων. Τό ίδιο κέ ή θερμή άφιέροσις τή ς διασήμου μεγάλης ήθοποιού
Ζαζά Γκαμπόρ πρός έμέ, δέν πρόκειται
νά δή τό φώς τής δημοσιότητος. "Ας μήν
άναφέρω κέ τήν Μέριλυν Μονρόε πού
Μού έδοσε μίαν ήμίγυμνον μέ τόσον ά
ψογα ’ Ελληνικά, πού πολοί γραφολόγοι
προβληματίστηκαν έπειδή ό γραφικός
τη ς χαρακτήρας όμοιάζει πολύ μέ τόν δι
κόν Μου. Είναι τόσον γνήσιοι άφτέ αί φοτογραφ ίαι, πού καί ό κήριος Τσοχατζόπουλος ε ις τόν όποιον πρότεινα νά βάλομαι στοίχημα 20 έκατομηρίων έάν είνε
πλαστοί, άπέφυγε νά στοιχηματίσει μέ
τήν δικεολογία ν δτι άφτά δέν είνε σοβα
ρά πράγματα. Τόρα σκέπτομε νά τό προτείνο ε ίς τόν κήριο Λαλιότη, έπιδή μού εί
παν δτη είνε ριψοκίνδηνος κέ ρισκάρει.
Ά φ τή ν τήν στιγμήν θεο ρ είτα ι ό μόνος
κερδισμένος τού ΠΑΣΟΚ. Έ κέρ δισ εν άπό
τόν έκδότην Βουδούρην τήν άποφράδα
νύκτα τή ς 18ης Ίούνη, ένα μέγα ποσόν
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ΑΠ ΙΣΤΕΥΤΑ KAI
δταν οί 3 μεγάλοι Δήμοι περιήλθον είς
χεΐραν τή ς έπαράτου Δεξιάς. “Ολο μηνήμάτα λαμβάνει σοβαρώς καί τά μελετά,
άλά τό κακόν χηροτερέβει. Κι ένώ ό Λα
ός δέν ξεχνά τ ί σημένει Δεξιά, έκείνος
ξεχνά τ ί σημαίνουν "μηνήματα” . Τί άλλο
μήνημα νά στείλομε; "Οτι διαθέσιμον εί
χαμε τό στείλαμε.
*

*

*

Κάπου έδιάβασα μίαν στατιστικήν πού
άνέφερεν δ τι στάς τελ εφ τέα ς έκλογάς έδαπανήσαμαι διά μετακινήσ εις πληθησμών, άφισοκολήσεις άλόγων κέ τοιχοκολήσεις τρελών, τό ποσόν 45 δισεκατομηρίων. Διά νά άποδείξουν οί μέν δτι
χ ρ ειά ζετα ι κάθαρσις καί οί άλλοι δ τι τό
σκάνδαλον Κοσκότά είναι σκεβωρία, άνήλθαμε τό ποσόν ε ίς 80 δισεκατομήρια.
Τήν προκληθίσαν δξυνσιν έξ αιτία ς τών
35 δισεκατομηρίων, έβρίσκω άδικεολόγητον κέ έπιζήμειον. "Ας παραδεχθώμεν
έπί τέλο υ ς δλοι δτι τά 35 δίς είναι σκεβορία κέ άς δόσόμεν τόπον στήν όργή. Δέν
μάς συνφέρει νά πάμε σέ ν έες έκλογές.

Καθ’ όδόν πρός τήν βαθύπλουτον
θείαν Μου διά νά τής άναγγείλω τά δησάρεστα άποτελέσματα τών έκλογών, έπειδή λόγο Παγκάλου ήξερα δτι ψηφίζει
πάντα ΠΑΣΟΚ, έκανα διάφορα σενάρια.
Έσκεπτόμουν δ τι γιά νά ρίξομαι τήν Δε
ξιάν πού έξή λθ εν ένισχημένη κέ νά τήν
βάλομαι είς τό χρονοντούλαπον τή ς Ίστορείας, μία λύσις υπάρχει: Νά ένόσομεν τάς δηνάμεις μας μέ τό ΠΑΣΟΚ ύπό
τούς έξής δρους.
α) Νά άπομακρυνθούν άπό τήν Κηβέρνησιν οι 3 Παπανδρέου, Ά νδρέας, Νίκος κέ
Γ εώργιος.
β) Νά κλίση ή ΑΒΡΙΑΝΗ.
γ) Ό κ. Τόμπρας πού ύπεσχέθη δτι "Θά
τά πούμε τήν Τρίτη” , νά όρίση άλλην ήμέραν νά τά πούμε.
δ) Νά άπομακρυνθή ό κ. Κατσιφάρας,
διότη τόρα λόγο τών άποτελεσμάτων,
μάς έγνόρισαν κέ οί θυρωροί τών ξένων
κρατών καί
ε) ή κ. Ρ ίταΣακελαρίου νά μελοποιήση κέ
νά μάς τραγουδήση τά ποσοστά πού έλα
βεν τό ΠΑΣΟΚ τό ’81, ’85 καί τό ’89 είς δεξίοσιν δοθησομένην πρός τιμήν τού Συ
νασπισμού είς τήν βίλαν Δαμανάκη.
Ά φ το ί είναι οί όροι πού θά προτείνω
στό ΠΑΣΟΚ. Θά τούς δεχτούν δμος; ’Ή θά
τούς άπορίψουν οί έντιμοι;

★* *

* * *

Ό κήριος Λαλιότης, μεταβάς (έκ μέ
ρους φαντάζομαι τού άπολέσαντος τήν
τρ ίτη ν κέ τετά ρ τη ν τετρ α ετία ν κ. προθ υ
πουργού) είς τόν σταθμόν 902 άριστερά
στά FM περί τήν 5ην προϊνήν, διά κά
ποιον διακριτικόν φ λέρ τ πρός άνερχομένας δηνάμεις, άφησεν νά ένοηθή δ τι ό κ.
Παπανδρέου, έλα βεν σοβαρώς ύπ’ δψιν
τό μήνυμα. Ά λ ά τ( νά τό κάνης; Τέτοιο
μήνυμα είχ ε πάρη σοβαρώς ύπ’ δψιν κέ
είς τάς συνβάντας Δημοτικός έκλογάς,

Πολύ στενοχορημένος μπήκα είς τό
δομάτιον τή ς θίας Μου.
— Τί συνβένει πάλι; Δ έν σέ βλέπο καλά,
μού είπ εν ή άσθενής.
— Τί θ έλ εις νά μού αυνβένη. Εΐμεθα α
χάρισ τος Λαός. Κολοέλληνες...
"Α νθροπον, ό όποιος έδοσε τά πάντα
διά τήν Ε λλά δα μ έ τά Μ εσογιακά προ
γράμματα κέ μ ελετο ύσ ε μ έ τόσην προ
σοχήν τά μηνήματά μας, άφ τήν τήν έβδομάδα, παραμονάς τού γάμου του,

κέ κυκλοφορεί άφτήν τήν στιγμήν μέ άφθονον ρεφστόν. Έ ά ν σ τοιχηματίσ ει μα
ζί μου, θά χάση, διό τι έγώ, διά καλόν κέ
διά κακό, παρεκάλεσα "Εναν γνοστό μου
Γάλον τουρίστα, νά μού γράψη τήν άφιέρωσιν τής Καρολίνας είς τήν διάλεκτον
τού Μόντε-Κάρλο διά περισσοτέραν άφ θεντικότητα.
*

*

*

ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ
( M
τόν πικράναμε. Χορίς καμίαν έφσπλαχ νία ν τόν ύποχρεόσαμε μ έχρ ι τάς προϊνάς ώρας νά παρακολουθή τήν άναπαράστασιν τών σφαγών τού Πεκίνου κέ
τήν αύτομολίαν 300 χ ιλ ιά δ ω ν όπαδών
πρός τό αντίπαλον στρατόπεδον.
— "Ε, ε ις τάς έκλογάς συνβένουν άφτά.
Κέ ό μακα ρίτης ό Θόδωρος, μού έλεγεν
δτη ή πολιτική έχ ει διακυμάνσεις. ’Ε κεί
πού είσ αι πανίσχυρος έθεροβάμω ν κέ
διαβεβεόνης τά πλήθη 6τι άβριον θά ε ί
θε κέ πάλιν προθυπουργός, τήν άλλην ήμέραν αναγκάζεσαι έκ τών πραγμάτων
νά ζητά ς τήν βοήθιαν άφτώ ν πού κατηγόρεις άτι κοιμούνται κέ πρέπει νά ξυ 
πνήσουν. Κέ είν ε πολή άγενές νά κτηπάς
χαράματα τις πόρτες άνθρόπων πού κα
τάκοποι έπεσαν νά τόν πάρουν όλίγον
μ ετά από μ ία ν νικηφόρον νύκτα. "Οταν
είσαι πολύ έξυπνος, από τους κοιμωμένους τήν παθένης καμιά φορά.
— Ναι, θεία, άλά τόν άνθροπον τόν κά
ναμε ράκος. AI έο ρ τα ί τού Γοργοποτάμου πλησιάζουν. Μέ τ ί δήναμιν θά πάη
νά μιλήση ε ις τήν γέφηραν;
— "Ε, όλο κέ θά βρεθή κάποιος άλλος
άντιστασιακός. Μή συνχίζεσε.
— Πολάς φοράς θία, σκέπτομε, είν ε δηνατόν νά έπέδρααεν δυαμενός ένα χαρτοκιβότιον μ έ όλίγα έξέχο ντα χρήματα,
ένας κουτσονόμος διάτριτος, μ ία έκτροπή πού δέν έλα β εν χόραν, ένας άθόος
περίπατος μ έ κότερον τήν ήμέραν τών
σεισμών τής Κ αλαμάτας ή ένα φώς πού
δέν έφάνη ε ις τό άκρον ένός τούνελου;
Ά φ τά ε ίν ε φησικά φενόμενα ε ις τά ό
ποια ούτε ή έπ ιστίμη δέν μπ ορεί νά δόση
άπάντησιν. Είνε δηνατόν νά προβλέψης
σεισμόν άταν π εριπ λέεις τάς άκτάς τής
Πάτμου; Πρέπει νά έχ η ς φαντασίαν Έβ α γγελισ το ύ διά νά π εριγράψ ης κέ νά άποκαλύψης φ λόγας κέ καταστροφάς
πού συνβένουν εις μακρυνήν άπόστασιν.
— "Ασε τάς φ ιλοσ οφ είας τάρα κέ μήν
συνχίζεσε, σού είπα.
— Μά πώς νά μήν συνχίζομε θεία, όταν
ε ίχ α τόσο β εβ έα ν τήν νίκην τού ΠΑΣΟΚ,
πού σ τοιχημάτισα μ έ κάποιον δ εξιό ν 500
χ ιλ ιά δ ε ς δρα χμές τίς όποιες άφ τήν τήν
σ τιγμήν δέν έχω. "Αν δέν τίς δώσω, άβρ ιον μπένω στάς φηλακάς κέ μ έχά ν η ς.
Τελεφτέα μέρα πού μ έ βλέπης είν ε άφτή. Κέ δέν είχ α μόνον άφ τήν τήν ατηχίαν, άλα είχ α κ α ί ένα έπεισόδιον τήν ώ
ραν πού έρχόμουν έδώ.

t ô o e l

— Τί έπεισόδιον, ρώτησε ή θεία μου, πού
έκανε ότι δέν άκουσε γιά τίς 500 χ ιλιά 
δες.
— Νά, τήν ώρα πού έρχόμουν έδώ, ένας
άγνοστος μού έφ όναξεν "Τ ί κάνη ή κα
λόγρια ή θεία σου. Δέν πέθανε άκόμα;
"Ετρεξα νά τόν συλάβω κέ νά τού πώ,
"πώς μ ιλ ά ς έτσι γιά τήν θεία μου; τήν
γ ν ο ρ ίζε ις ;” .
— "Ε, κανένα κακομαθημένο παλιόπαι
δο θά ήτανε. Δέν έπρεπε νά δόσης σημα
σία.
— "Α, όχι θεία. Δέν πρέπι νά εϊμεθα τό
σον έπιεικής. Ε ίλικρινά σάς όμιλώ άτι άν
είχ α επάνω μου, ό χι 500, άλλά 300 χ ιλ ιά 
δες, άμέσως θά υπέβαλα μήνυση κατ' άγνόστων.
— Μάθε νά συνχορής.
— Θεία, μήν έπ ιμένετε, ά φ το ί οί άνθροποι πρέπει νά τψ ορούνται. Μέ τί θάρος
άποκαλείς τήν θία μου, βρέ παλιάνθροπε, κολόγρια; Δέν ύπολογίζης πόσον ό
άλλος μ έ άφ τά ήμπ ορεϊ νά πληγοθή; Ξέβρης άτι άφτή τήν όποιαν μέ τόσην έλαφρότητα έαύ άποκαλής κολόγρια, είνε δ
τη π ολιτιμότερον έχω στήν ζοή; "Οτι ε ί
νε τό στήριγμά μου στή ζοή κέ άτι πάντο
τε μού παραστέκετε εις άλας μου τάς δυ
σκολίας τού βίου; Έ άν θέλης κάποιον νά
πής κολόγρια, νά πής κολόγρια τήν μά
να σου κέ τήν άδερφ ή σου, άχι κολόγρια
τήν θεία μου, τήν άγια άφτή γυνέκα;
— Πόσα είπ ες προηγουμένως άτι θέλης
γιά τήν μήνυση; είπε ή θία μου.
— Τριακόσιες χ ιλ ιά δ ες. Ά λλά ίσως καί
μ έ 250 νά πείσω τόν δικηγόρο.
— "Εχω παρατηρήση άτι πάντα μ έ άκριβούς δικηγόρους συναλάσεσε.
— Μά ό καλός δικηγόρος θία, κάνει πάν
τα καλή δουλιά. Δ έν βλέπ ετε πόσο γρή
γορα διεκπερέοσε ό κ. Λυκουρέζος τήν
ύπόθεση Κοσκοτά; "Αν ήτο άλλος δικη
γόρος θά τραβούσε σέ μάκρος.
— Καλά, πάρε άφ τές τίς 100 χ ιλ ιά δ ε ς κέ
κύταξε νά βρής κάποιον φθηνό κέ καλό.
Δέν έχω άλλα λεφτά.
— Έφχαριστό, θεία. Θά προσπαθήσο μ έ
άφτά τά όλίγα νά κινηθώ. Καλή μέρα
σας. Τρέχω άμέσως στόν δικηγόρο.
— Καλημέρα, π εδί μου.
★* ★
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ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟ ΣΤΗ
% Ο ελληνικός λαός ξύπνησε
στις 19 Ιουνίου έχοντας
επιτύχει ασυνειδήτως
—επιμένω ασυνειδήτως—
την πλήρη
αποποδοσφαιροποίηση της
πολιτικής μας ζωής, για
πρώτη φορά μετά τη
μεταπολίτευση. Όταν ένας
αγώνας κλείνει χωρίς «σκορ»
(λέξη με την οποία
αντικατέστησε την ελληνική
«αποτέλεσμα» ο συνάδελφος
Γ. Δαράτος από τις
Βρυξέλλες, αναφερόμενος
στις ευρωεκλογές των
άλλων χωρών) όταν δεν
υπάρχει μετά τη λήξη του
αγώνα, ούτε ισοπαλία, ούτε
διαιτητής για να του
φορτωθεί η ...ανεκφόρτιστη
ένταση, όταν τέλος ο τρίτος
και μικρότερος γίνεται
μεμιάς ρυθμιστής των
πολιτικών μας πραγμάτων
εντός απολύτως
συνταγματικών πλαισίων,
τότε όλα αλλάζουν στη
σκηνή. Ρόλοι,
πρωταγωνιστές, περιεχόμενο
και στρατηγικές κομμάτων,
προσώπων και κέντρων
αποφάσεων. ^

κυρίαρχος λαός, είναι αμφίβολο
αν προσπάθησε αλλά και πρόλαβε
να καταλάβει τι σημαίνει «σχεδόν
απλή αναλογική». Αλλά είναι πλέον ή β έ
βαιο, πως ελάχιστα έχει εκπ αιδευθεί να
αποδέχεται όσα με πρωτοφανή αβρότη
τα, καλή επ ιτέλους γλώσσα αλλά και εν 
διαφέρουσες επιστημονικές διαφωνίες,
του εξήγησαν τη Δευτέρα των εκλογώ ν
το βράδυ οι συνταγματολόγοι μας, περί
του μέλλοντος γενέσθαι των αμέσως ε 
πομένων ημερών, από τηλεοράσεως.
Α υτές οι εκλογές, οι κρισιμότερες ί
σως των μεταπολεμικώ ν χρόνων, παίχτη

Ο
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καν σε πάμπολλα επίπεδα. Δεν είν α ι της
παρούσης η επανάληψή τους. Το γ εγο 
νός όμως πως την επομένη ημέρα, η χώ
ρα βγήκε από τις κάλπες σιωπηλή επ ιτέ
λους, σκεπτόμενη, με το ερώτημα που α
πό μόνο του τιθέμενο καταργεί φ ανατι
σμούς, «και τώρα τ ι γίνεται;» είναι φέρελπις εξέλιξη από μιαν άλλη, λιγότερο «πο
λιτικοποιημένη» αλλά όντως πολιτική ο
πτική γωνία.
Κανένας αναγνώστης εφημερίδας και
κανένας ακροατής ραδιοφώνου δεν θα
διαβάσει και δεν θα ακούσει τίτλ ο υ ς ή
σχόλια ή και μουσική ακόμα, με το ίδιο
κριτήριο που το έπ ραττε ως σήμερα. Αν
στο καθαρώς πολιτικό επίπεδο ήρθε η ώ
ρα της εγκατάλειψ ης του δικομματισμού
και της ευρύτερης συναίνεσης, τό τε στο
επίπεδο των Μαζικών Μέσων Ενημέρω
σης, σημειώνεται ήδη μια από καιρό διαφαινόμενη θεμελιώ δης αλλαγή. Παύουν
αναγκαστικώς να είναι Μέσα Μ αζικής Ε
νημέρωσης. Γιατί ήρθε η ώρα τη ς σημειολογικής συνειδητοποίησης πως άλ
λο πράγμα είναι η μ α ζική ενημέρωση και
άλλο τα μ αζικά μέσα....
Γ ράφτηκε κατά κόρον και ως σημαντι
κό βαθμό τούτο είναι αληθές, πως αυτές
οι εκλο γές ήταν «εκλογές της ελεύθερης
ραδιοφωνίας» περί την πατρότητα τη ς ο

ποίας πολλοί ερίζουν. Ά λ λ ο ι επεσήμαναν εγκαίρω ς πως στο παιχνίδι των μέ
σων, τα μαγικά πλάνα του Μπιρσίμ έπαι
ξαν κι αυτά το ρόλο τους. Η Αυριανή από
τη δική της πλευρά, κατάφερε να κάνει
το σκορ (για να μην ξεχνάμε και τις συνή
θ ε ιε ς ) ε ν τ ό ς ΠΑΣΟΚ, «Αυριανή-ΠΑΚ
1-0»!... αν κρίνουμε από τους σταυρωθέν τες εκλεκτούς της, που στη συντριπτική
τους π λειονότητα ήταν ακριβώς οι αποδοκιμασθέντες μετά βδελυγμίας στον
δημοσιευθέντα κατάλογο των αγω νι
στών του ΠΑΚ.
Και τέλο ς ουδείς ετόλμησε να κρίνει
δημοσίως την τέταρτη δύναμη σε ψή
φους, που ήταν τα λευκά και τα άκυρα
— υπερδιπλάσιο άλλων εκλογώ ν ποσο
στό— εφ ’ όσον πρόλαβαν και τη διεκδίκησαν με την απόλυτη στήριξη των εφη
μερίδων, οι διάφορες «επαναστατικές»,
«τρομοκρατικές» και πάντως ένοπλες ορ
γανώσεις. Οι οποίες έκαμαν μάλιστα κι-έναν ανέξοδο «πολιτικό» αγώνα, διαφω
νούσες μεταξύ τους ως προς τις απο
χρώσεις της σημασίας του λευκού, του ακύρου και τη ς αποχής, με ανακοινώσεις σεντόνια.
Μπορεί οι υποψήφιοι βουλευτές να
πλήρωσαν ή να δέχθηκαν και ως δώρο, έ 
να μονόστηλο ή τρίσ τηλο καρεδάκι στα

Ν ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ
έντυπα, να περιφέρθηκαν από σταθμού
εις σταθμόν επαναλαμβάνοντας τα ίδια
και τα ίδια, αλλά η «17Ν», ο «ΕΛΑ», η «1η
Μάη» κλπ. μπήκαν στο σύστημα των MME
από την κερκόπορτα της «αποκλειστικό
τητας» και της άγρας κυκλοφοριακής ε
πιτυχίας.
Τώρα τ ι γίνεται; Τώρα έφτασε η ώρα
για πολλά. Έ να των οποίων ανεπαισθήτως ήδη, αλλάζει και,διαμορφώ νει προσωρινώς ερήμην των πολλών, το καινού
ριο μοίρασμα της τράπουλας, στρώνει
την τσόχα για τον επόμενο εκλογικό τζό 
γο με την αλαζονία της τρομακτικής του
δύναμης και τους απέραντους κινδύνους
της άγνοιας, της απουσίας κανόνων παι
χνιδιού και τη ς απαίδευτης περί αυτό ε
κλογικής «μάζας». Κυρίες και κύριοι,
συμπολίτες και συμψηφοφόροι, ιδού η
αυτή μεγαλειότης η Τηλεόραση...

Τα κανάλια και το λούκι
Αν ο προφητικός και αμφιλεγόμενος
Μάρσαλ Μακλούαν έψαχνε το πείραμα
που θα επιβεβαίωνε τη θεωρία του ότι
«το μέσο είναι το μήνυμα» τώρα, δεν θα
είχ ε παρά να μελετήσ ει τις πρόσφατες
ελληνικές εκλογές και τις αμέσως επόμε
νες που θα γίνουν σε συνάρτηση με τη
διαμορφούμενη από τα μαζικά μέσα ενη
μέρωσης κοινή γνώμη και προπάντων
στον άξονα αντιπαράθεσης, ραδιόφωνοτηλεόραση.
Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.
Χαράς ευαγγέλλια για λίγο ακόμη και
ρό για τα ελεύθερα ραδιόφωνα και τον
Τύπο. Η πολιτική ρευστότητα και το οιονεί ερώτημα «τώρα τ ι γίνεται» θα διατη
ρήσουν χωρίς κόπο και για λογαριασμό
τους, τις υψηλές κυκλοφορίες και τις α
κροαματικότητες. Όπως επευξάνονται
τα πάθη σε καιρό πολέμου και κατασιγά
ζουν εν ειρήνη... Οι τυχόν αλλαγές στη
σειρά ακροαματικότητας και κυκλοφο
ρίας, δεν θα είναι επ αγγελματικώ ς ευθέ
ως ανάλογες με τις π ολιτικές και κομμα
τικές διαφοροποιήσεις, αλλά θα υπάρ
ξουν. Στο βαθμό και στο μέτρο που τα
«πασοκικά» ραδιόφωνα θα διαφοροποιη
θούν σε φωνές «εντίμων» και μη τα «δε
ξιά» θα κάνουν τις επ ιλογές των υποψη
φίων δελφίνω ν για να είναι έτοιμα μετά
το πέρας των ιστορικών εργασιών του κ.
Μητσοτάκη και τα «αριστερά» θα επανεκτιμήσουν την ανάγκη ίσως, παρουσίας
τους και σε π εριοχές εκτός αστικών κέν
τρων, όπου η Αριστερά έτσ ι κι αλλοιώς
πέτυχε τα θεαματικότερα ποσοστά της.
Για καθαρώς «ραδιοφωνικά» ραδιόφω
να κανείς δεν έχ ει διάθεση ούτε να μιλή
σει, ούτε να διακινδυνεύσει επιχειρηματικώς, αφού απουσιάζει και λογικά, η ζή

τηση. Σε άλλες εποχές η τύχη του «Κανα
λιού 15» στα ερτζιανά ή η επέμβαση του
εισ αγγελέω ς στο «Ράδιο Χαλκίδα» δεν
θα πέρναγε τόσο απαρατήρητη. Ά λ λ ω 
στε και οι ραδιοτηλεοπτικές στήλες εφ η
μερίδων και περιοδικών έχουν σμικρυνθεί προς εξασφάλιση χώρου ή (πέραν
του δημοσιευομένου προγράμματος των
πολλών πια μέσων ενημέρωσης) διοχε
τεύουν αναγκαστικώς την ύλη τους σε
άλλες π ολιτικότερες σελίδες...
Η τηλεόραση, ως τώρα ήταν απούσα.
Αναξιόπιστη, πανταχόθεν βαλλόμενη,
κομματικοποιημένη και διακομματικοποιημένη, χωρίς τόλμη και χωρίς καθόλου
γοητεία, παγιδευμένη από το 74 ως σή
μερα στην παιδαριώδη αντίληψη πως ά
μα καπακωθεί η RAI 2 από τις εικό νες ε
νός «καταπράσινου» Συντάγματος, κάτι
τρ έχει στα γύφτικα των εγκεφάλω ν των
τηλεθεατών-εκλογέων... Και πως άμα σ
καλός συνάδελφος Κώστας Χούτας βγει
και πει την επομένη των εκλογών, συνομιλών με συνταγματολόγους, πως υπάρ
χουν στην τηλεόραση άνθρωποι υπεράνω κομμάτων (που θα υπάρχουν βε
βαίως, αλλοιώς το μαγαζί θα είχ ε διαλυ
θεί) κάποιοι τον πίστεψαν, αν δεν τον καταειρω νεύθηκαν κιόλας φορτώνοντάς
του τις αμαρτίες τόσων και τόσων διαχει
ριστών του μέσου, γαλάζιων ή βένετων...
Η επαρχία ψήφισε διαφορετικά από τα
αστικά κέντρα. Η ΝΔ ήδη θα ψάχνεται
για το τι συνέβη στην Αθήνα, τη Θεσσα
λονίκη κλπ. των δημάρχων της και των
ραδιοφώνων της, όπου τα πράγματα πή
γαν χειρότερα του αναμενόμενου γ ι’ αυ
τήν και καλύτερα του αναμενομένου για
τους άλλους, ολιγαριθμότερους σε κατο
χή μέσων μαζικών.
Στην επαρχία όμως, στο χωριό που
παύει να ζε ι μετά τις 8 το βράδυ, το κέν
τρο διαλεκτικής, μεταφ έρεται γύρω από
τη μικρή οθόνη, στο καφενείο ή το σπίτι.
Το ραδιόφωνο δεν συνοδεύει τον επωχούμενο αστό και εξίσου τον αγρότη στο
χωράφι, το πρωί.
Ό μω ς είναι ολότελα διαφορετικό «μή
νυμα» να ακούς τον καλολόγο Μίμη Ανδρουλάκη προ των εκλογών στο ραδιό
φωνο ή τον Χαρίλαο με τη χαρακτηρισ τι
κή του ντοπιολαλιά ή να ακούς τη φυσαρ
μόνικα του Λεωνίδα κι άλλο, πραγματικά
«άλλο» μήνυμα το εξή ς για όσους δεν το
είδαν, (Ζητώ συγνώμη εκ των προτέρων
στους χρησιμοποιούμενους εδώ ως σημειολογικά τηλεοπ τικά υποδείγματα αν
δεν κατορθώσω να τους δώσω να κατα
νοήσουν, ότι η κριτική μου στάση και
προβληματική δεν έχ ει να κάνει τίποτε
με το πολιτικό τους πρόσωπο ή το αν
θρώπινο, αλλά με αυτό το σύνθετο, αμι-

της Λιάνας Κανελλη

γώς τηλεοπτικό «προφίλ», που είναι δυ
στυχώς ή ευτυχώς, άλλου παπά ευαγγέ
λιο): Συνεδριάζει η πολιτική επιτροπή
του Συνασπισμού, μετεκλογικώ ς. Πάει
να καλύψει το γεγονός η ET 1. Θαύμα!
Θαύμα! που θα έλ εγ ε και ο Γ. Ιωάννου,
αλλά φευ η έλλειψη αυτοδυναμίας και
κάμερες πείθει ανάγκα!
Ά ν ετο ς ο Χαρίλαος Φλωράκης, γυρνά
ει και λ έει στο φακό «μπα! πως από δω,
μας θυμήθηκε η τηλεόραση, αλλαγές
βλέπω...» κλπ. σημασία δεν έχ ει τι ειπώ
θηκε αλλά περισσότερο τι φάνηκε. Αμέ
σως μετά ο Μίμης Ανδρουλάκης, κάθι
δρος λόγω ζέστης, με πεσμένο σχεδόν
το μουστάκι του, κοντύτερος από τους ο
πτικούς συνδαιτημόνες του, με θολά
γυαλιά, τραβηγμένος με την κάμερα, ό
πως και ο κ. Φλωράκης από μια καθόλου
κολακευτική γωνία. Κακή εικόνα κάκιστο
και βλαβερό αποτέλεσμα. Π ερίεργος
«τσαμπουκάς» ο Φλωράκης, απότομος,
«φοβισμένος» εμφανώς αγωνιών και τρα
καρισμένος ο Ανδρουλάκης. Μηδενική ε
παφή με το κοινό, για λίγα σημαντικά και
φορτισμένα ειδησεογραφικώ ς λεπτά.
Να ανοίξει η τηλεόραση. Να παύσει να
είναι κομματική, φέουδο του κράτους,
κλπ. κλπ. Ε! και λοιπόν; Ό σ ο ι θα εμφανί
ζονται σε αυτήν μήπως είναι το ίδιο εκ
παιδευμένοι; Μήπως η Αριστερά είχε πο
τέ τη διαχείριση του μέσου για να έχει
εκπαιδευθεί, στου κασίδη-τηλεθεατή έ 
στω το κεφάλι, όπως οι μονομάχοι; Ή μή
πως αρκεί η πρόταση της ευαίσθητης φ ί
λης συναδέλφου Μαρίας Παπαδοπούλου
προ ημερών, να αναλάβουν το τηλεοπ τι
κό πρόσωπο της Αριστερός, οι πάμπολλοι καλοί σ κηνοθέτες που ανήκουν στις
τά ξεις της και να μην αφήνουν το μονο
πώλιο στον Μπιρσίμ (πρόταση προεκλο
γική ή καλύτερα απορία της). Εν γνώσει
του ό τι το αποτέλεσμα της κάμερας και
τη ς βιντεοκάμερας είναι ομοούσιο (η ει
κόνα) αλλά όχι και ταυτόσημο σε μήνυμα;
Αν καταργηθεί η μονοπώληση της τη
λεοπ τικής εικόνας τώρα, με την ίδια τα
χύτητα αλλά και την ίδια βιάση που κατα
κτήθηκε το ραδιόφωνο από πολλούς, αν
η ραδιοφωνική εμπειρία που είναι άλλο
μέσο και άλλη γνώση, επιστρατευθεί για
να αντιμετωπισθεί η άλλη «μαζική ενημέ
ρωση» —απεχθής όρος— η τηλεοπτική,
το παιχνίδι νομίζει κανείς πως θα παιχθεί
επί ίσοις όροις; Καθόλου. Οι όροι είναι
δραματικά άνισοι και το γνωρίζουν καλά
και οι μονομάχοι. Ο Ανδρέας δεν αντέχει
πια σε κοντινά μονοπλάνα, ο Μητσοτάκης δεν αντέχει σε προφίλ και κατ’ ελά χι
στο κακό φωτισμό. Αλλά αντέχουν όλοι
σε δοτούς, προκαθορισμένης και δημο-
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κρατικώ ς κατανεμημένης διάρκειας, τη
λεοπ τικούς δια γγελμ α τικο ύ ς μονολό
γους. Με τη συζήτηση τι γίνεται; Με την
τηλεοπτική εκπροσώπηση των κομμάτων
σε φάτσες τ ι θα γίνει; Στους επόμενους
μήνες η εποχή των χαρισματικών ηγε
τών, θα υποκατασταθεί από την εποχή
του τηλεοπτικού και «δημοσιότερου» και
«λαϊκότερου» όλων, τηλεοπτικού image.
Λέξη μαγική και δίκοπο μαχαίρι.
Αλλά μήπως η τηλεοπτική επέλαση
σταματάει εδώ; Κάθε άλλο. Δυο ακόμη
κανάλια τηλεοπτικά, ιδιω τικά αυτή τη φο
ρά, είναι στα σκαριά.
Και θα βρυχηθούν στο αμέσως εγγύς
μέλλον. Είναι το τηλεοπτικό κανάλι του
Μίνωος Κυριάκού (ας μην αναζητήσουμε
τώρα τους τυχόν συνεταίρους του) και το
κανάλι των πέντε εκδοτών (Μπόμπολας,
Λαμπράκης, Αλαφούζος, Τεγόπουλος,
Βαρδινογιάννης). Ίσ ω ς υπάρξει και τρ ί
το. Ίδω μεν. Μ εγίστη συμμετοχή στη γέν,νεσή τους, έχουν για μεν το πρώτο ο Νί
κος Μαστοράκης για δε το δεύτερο ο Ιάσων Μοσχοβίτης. Τηλεάνθρωποι από το
προ του 74 τηλεοπ τικό μας παρελθόν.
Και τα δυο αυτά κανάλια, προτίθενται
να εκπέμψουν στο τέλο ς του καλοκαι
ριού. Λογικά, προεκλογικώς δηλαδή. Θα
είναι τοπικής εμβελείας, που σημαίνει
Αττική αλλά και νότια Ελλάδα, γενικώ ς
και απροσδιορίστως. Η ΝΔ όσο και το ΠΑ-

ΣΟΚ, προεκλογικώς τουλάχισ τον με την
προσδοκία της ανάληψης της εξουσίας,
υποσχέθηκαν άδειες. Η παρούσα π ολιτι
κή κατάσταση τις καθιστά το ίδιο αβέ
βαιες και βέβαιες.
Θα εξαρτηθεί από το μοίρασμα της πο
λιτική ς τράπουλας. Αλλά έτσ ι κι αλλοιώς, με τα πράγματα «σφιγμένα» και το
παιχνίδι δύναμης υπόγειο αλλά και δυνα
μικό όσο ποτέ, μήπως θα... απαιτήσει ά
δειες; Ούτε το κοινό δεν θα τις απαιτή
σει... Η παράκαμψη των τυπικοτήτω ν στα
ελληνικά μαζικά μέσα, τα ελληνικά media,
ήταν, είνα ι και θα είναι (τι άλλην χρείαν έ
χομε των ραδιοφώνων προϋπαρξάντων
και των πολιτικών εφημερίδων συνδεδεμένων με ομάδες συμφερόντων) πράξη
πρωτίστως πολιτική, θάρρους ή θράσους
αδιάφορο. Το θέμα δε στάθηκε ποτέ αρ
κούντως ...θεσμικά.
Αλλά αν υποθέσουμε ότι η κρατική τη 
λεόραση ανοίγει, «ελευθερώνεται». Δυο
ιδιω τικά κανάλια ξεφυτρώνουν στους αι
θέρες. Η πολιτική μ ετεξέλιξη προχωράει
εκ παραλλήλου με αυτή την τηλεοπτική.
Κάπου μοιραία οι δυο «εξελίξεις» συναντώνται. Θα έχουμε ξανά, ραδιοφωνικού
τύπου «περιφερόμενους» από καναλιού
εις κανάλι συνεντευξιαζόμενους; Το πι
θανότερο. Αλλά της λειψανδρίας επαγγελματιώ ν του μέσου δοθείσης (άσε
τους τεχνικούς αυτοί τα καταφέρνουν ex

...Από το πρωί μέχρι το βράδυ συνεχώς, οι επαγ
γελματικές γραφομηχανές OLYMPIA δε σταμα
τούν να σας προσφέρουν τις πο
λύτιμες υπηρεσίες τους με από
λυτη συνέπεια! Σχεδιασμέ
νες να αντέχουν στο χρό
νο, παρουσιάζουν τ έ 
τοια τεχνολογικά προ
σόντα που τις κάνουν
σήμερα να είναι η βιτρίνα
των τελευταίων επιτευγμάτων
της Υψηλής Γερμανικής Τ ε
χνολογίας. Τα επαγγελματικά
μοντέλα της OLYMPIA,
ES 70i, ES 72i,
MASTERTYPE 1001
και STARTYPE 130i,
παρέχουν: ► δυνα
τότητα σύνδεσης με
υπολογιστή ► αυτόμα
τη αναζήτηση λέξη ς►
τητα 15 CPS ► μεγάλο κύλινδρο

principio) της καλά διδαγμένης είκοσι και
πλέον χρόνια τώρα, τηλεοπτικής ακρι
σίας των πολιτών, ποιος θα μελετήσει
και θα ζυγίσει εγκαίρω ς και κατ’ εξοχήν
πολιτικώς, τη σφοδρά πιθανή μετάλλαξη
του ραδιοφωνικού κέρδους σε τηλεοπ τι
κό κόστος;
Φαντάζεσθε την τυπωμένη «Κατερίνα»
τηλεοπτική και ολοζώντανη, ή το... κότε
ρο του Φλωράκη και τις φωτογραφίες
της Μιμής βιντεοκλίπ; Εγώ ναι. Σε ένα
άλλο πολιτικό έργο, που θα λέγεται: Ελ
λη νικές εκλο γές τηλεοπτικού ’89, έστω
γυρισμένου με όλους τους κανόνες της
δημοκρατίας, του πλουραλισμού, της αν
τικειμενικότητας, των εγγυήσεω ν που
παρέχει η φαινομενική πανσπερμία συμ
φερόντων των καναλιών που μπαίνουν
τελολογικώ ς, στο καινοφανές λούκι της
μη... αυτοδύναμης «δύναμης».
Ο δικομματισμός λιποθύμισε (αμφι
βάλλω αν τα τίναξε, σφόδρα) και τα ρα
διόφωνα έχουν μεθύσει από τη χαρά της
κραυγής, έρ χεται η τηλεόραση πολυείκονη (κατά το πολυφωνική) πολυκάναλη
και... πλουραλιστική, να δεσμεύσει στο
τετράγω νο γυαλί τη φαντασία, να την κα
θοδηγήσει, να συνταιριάξει το φάντη με
το ρετσινόλαδο. Μπορεί ο Θεός να σώζει
τους τολμηρούς, αλλά στον πόλεμο.
Στην ειρήνη, δεν μπορεί, όλο και κά
ποιους πονηρούς θα σώσει...

θετή γραμμογράφηση ► CAPS LOCK ► μνήμη
μέχρι 60.000 χαρακτήρες ► περιχάραξη λέ
ξεων ► παχιά γραφή ► αραιή
γραφή ► δεξιά ευθυγράμμιση
και πολλά άλλα πλεονε
κτήματα. Και κάτι ακόμα:
άριστη και μεθοδική
τεχνική υποστήρι
ξη από την Κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.,
αντιπρόσωπο της
OLYMPIA στην Ελλάδα.

Επειδή
αντοιποκρινονται
συνεϊως
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ:
K. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Χαρ. Τρικούπη 5, Αθήνα 106 78
Τηλ.: 360.4211-15, 360.5708-10
361.3682, TLX: 21.6997 PACO GR

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Εκλογική «γεωγραφία» 12 περιφερειών.

του Γιάννη Φλώρου

C Α νακατατάξεις

και
αλλαγές σημειώνονται
στον εκλογικό χάρτη της
χώρας με τα
αποτελέσματα των
εκλογών του ’89. Στο
κείμενο που ακολουθεί
επ ιχειρείται μια πρώτη
καταγραφή σε όλες τις
π εριφέρειες εκτός της Α ’
και Β’ Αθηνών, Α' και Β ’
Πειραιά και του
υπολοίπου Αττικής- σε
επόμενο τεύχος θα
υπάρξει αναλυτική
προσέγγιση των
αποτελεσμάτων αυτών. ^

ύρια χαρακτηριστικά των ανακατα
τάξεω ν όπως προκύπτουν από τα
μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι:
Η ΝΔ αυξάνει το ποσοστό τη ς πανελ
λαδικά κατά 3,41 % σε σχέση με το ’85,
κατά 8,39% σε σχέση με το ’81 και κατά
1,4% σε σχέση με το 1977. Μια πρώτη
παρατήρηση είναι ότι επαναπατρίζονται
στη συντηρητική παράταξη μια μερίδα
ψηφοφόρων οι οποίοι την είχαν εγκαταλείψ ει το ’81 και το ’85. Τώρα η ΝΔ διεκδικεί για πρώτη φορά πλειοψηφία σε θεω
ρούμενες παραδοσιακά δημοκρατικές
περιοχές όπως σε ορισμένες π εριφ έ
ρειες της Μακεδονίας και την Κρήτη ενώ
ταυτόχρονα π ετυχαίνει υψηλά ποσοστά
σε παραδοσιακά συντηρητικές π εριοχές
που σηματοδοτούν και μια μακροπρόθε
σμη τάση.

Κ

Σε περιοχές με δημοκρατικό-φιλελεύθερο παρελθόν όπως είναι ορισμένες
στη Στερεά Ελλάδα και Μακεδονία αντα
γω νίζεται το ΠΑΣΟΚ.
Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του χάνει
6,67% σε σχέση με το ’85, 9,55% σε σ χέ
ση με το ’81 ενώ βρίσκεται μόλις 2% πε
ρίπου πάνω από το ποσοστά που συγκέν
τρωσε το ίδιο και η ΕΔΗΚ το 1977.
Η Αριστερά ανέβασε το ποσοστό της

κατά 1,48% σε σχέση με το ’85, 0,84% σε
σχέση με το ’81 και 1,01 σε σχέση με το
’77. Η Αριστερά πλησιάζει το ποσοστό
που πέτυχε η ΕΔΑ το 1964 (14,34%)
— υπολείπεται κατά 1,23%— και αυτό α
π οτελεί ένα δείκτη συγκρίσεων για τις
μεταβολές στον εκλογικό χάρτη της Αρι
στερός.
Τα όσα ακολουθούν βασίζονται στα
μέχρι τώρα αποτελέσματα. Με τη συνο
λική καταμέτρησή τους θα υπάρχει και
πληρέστερη ανάλυση σε επόμενο τε ύ 
χος του ΑΝΤΙ.
Π εριφ έρεια Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης
(19 έδρες)
Το ΠΑΣΟΚ χάνει 2 έδρες μια στην Ξάν
θη και μια στη Ροδόπη τις οποίες κερδί
ζουν αντίσ τοιχα η ΝΔ και ο συνδυασμός
των ανεξάρτητω ν μουσουλμάνων. Σε πο
σοστά το ΠΑΣΟΚ χάνει πάνω από 8% κα
τά μέσο όρο στους π έντε νομούς (Δράμα,
Έβρος, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη) σε σ χέ
ση με το 1981, ενώ η ΝΔ κερδ ίζει κατά μέ
σο όρο 4% στους τρ εις πρώτους νομούς
και χάνει στους υπόλοιπους δυο 10% σε
σχέση με το 1985. Η πτώση (22% του ΠΑ
ΣΟΚ και 20% τη ς ΝΔ σε Ξάνθη, Ροδόπη)
οφ είλετα ι στη μεγάλη άνοδο του ανεξάρ
τητου συνδυασμού των μουσουλμάνων ο
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οποίος στη Ροδόπη σύμφωνα με τα μέχρι
τώρα αποτελέσματα είναι πρώτο κόμμα
(32,54%) αυξάνοντας κατά 19% τους ψή
φους του σε σχέση με το 1985.
Χαρακτηριστικό επίσης είνα ι ότι η ΝΔ
σε περιοχές όπως η Καβάλα, η Δράμα και
ο Έ βρος έρ χετα ι πρώτο κόμμα με ισχυ
ρή πλειοψήφία, 46,92 στην Καβάλα, 51,50
στον Έβρο και 50,24 στη Δράμα.
Ο Συνασπισμός σε αυτή την περιφέ
ρεια σε σχέση με το ’85 αυξάνει τις δυνά
μεις του κατά 2% περίπου.

Π εριφ έρεια Κ εντρικής Μακεδονίας
(47 έδρες)
Το ΠΑΣΟΚ χάνει 5 έδρες από τις οποίες
κερδίζει 2 η ΝΔ και 3 ο Συνασπισμός. Σε
ποσοστά σε σχέση με το ’81 το ΠΑΣΟΚ
χάνει 8,2% κατά μέσο όρο στους οχτώ
νομούς (Α' και Β' Θεσ/νίκης, Ημαθίας,
Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και
Χαλκιδικής) σε σχέση με το 1981.
Η ΝΔ κερδίζει 4% περίπου κατά μέσο
όρο σε αυτή την π εριφέρεια ενώ είναι
πλέον πλειοψήφία σε όλους τους .νο
μούς. Αυτό έχ ει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για τί στους νομούς Πέλλης, Ημαθίας το
34
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ΠΑΣΟΚ το 1981 και 1Ρβ5 είχ ε συντριπτική
πλειοψήφία. Στην Π έλλα 50,6% το ’81 και
49,1 το ’85 και αντίσ τοιχα στην Ημαθία
50,2% και 47,8.
Στους νομούς Σερρών 51,24, Κιλκίς
49,92, Χαλκιδικής 49,92 και Πιερίας
48,41 % η ΝΔ, η συντηρητική παράταξη έ 
χει την αναμφισβήτητη πλειοψήφία.
Αυτό αν το δούμε σε σχέση με τα αντί
στοιχα αποτελέσματα του ’81 για το ΠΑ
ΣΟΚ φ αίνεται ό τι η ΝΔ σε αυτή την περι
φ έρεια «χτύπησε» τα «κάστρα» του ΠΑ
ΣΟΚ (Ημαθία - Πέλλα) και αύξησε κατά
πολύ τα ποσοστά της τόσο στην Α' και Β'
Θεσσαλονίκης όσο και στους υπόλοι
πους νομούς που είχ ε τα ίδια ποσοστά με
το ΠΑΣΟΚ το ’81 όπως π.χ. Σέρρες και
Χαλκιδική που τώρα έχ ει την απόλυτη
πλειοψήφία.
Ο Συνασπισμός κέρδισε σε ποσοστά
σε σχέση με το 1985 1,7% περίπου. Με
ποσοστό 10,52% μέσο όρο στην π εριφέ
ρεια κερδίζει εκτός απροόπτου έδρα και
στην Πέλλα και στις Σέρρες.
Π εριφ έρεια Δ υτικής Μακεδονίας
(11 έδρες)
Το ΠΑΣΟΚ χάνει μια έδρα (στην Κοζά

τ τ ό

της

νη) την οποία κερδίζει η ΝΔ. Σε ποσοστό
σε σχέση με το 1981 χάνει 4,5% κατά μέ
σο όρο και στους τέσ σ ερις νομούς (Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα). Ε
ξαίρεση για το ΠΑΣΟΚ η Φλώρινα όπου
σημείωσε άνοδο σε σχέση με το 1981
(39,5), αλλά μικρή πτώση σε σχέση με το
’85 (42,7). Τώρα παίρνει 40,39%.
Η ΝΔ με μια άνοδο κατά μέσο όρο
3,2% έχ ε ι την απόλυτη πλειοψήφία στην
Καστοριά 57,86% όπου είχ ε 52,3 το ’81
και 53,8 το ’85, και πλησιάζει το 50%
στην Κοζάνη (48,19) και στη Φλώρινα
(48,59).
Ο Συνασπισμός με μέσο όρο σε αυτή
την π εριφ έρεια 11,8% αύξησε το ποσο
στό του κατά 1,2% με μεγαλύτερη άνοδο
στα Γρεβενά.
Π εριφ έρεια Ηπείρου
(13 έδρες)
Το ΠΑΣΟΚ χάνει δυο έδρες τις οποίες
κερδίζουν αντίστοιχα η ΝΔ και ο Συνα
σπισμός στα Γιάννενα. Σε ποσοστό σε
σχέση με το ’81 το ΠΑΣΟΚ χάνει κατά μέ
σο όρο 8% στους τέσσερις νομούς της
περιφέρειας Ηπείρου (Ά ρ τα , Γιάννενα,
Θεσπρωτία και Πρέβεζα). Τα ποσοστά

του ΠΑΣΟΚ είναι χαμηλά στην Ά ρ τα
(35,44) και ατην Πρέβεζα (35,87).
Η ΝΔ έχ ει την πλειοψηφία σε όλους
τους νομούς, και α γγ ίζει την απόλυτη
πλειοψηφία στην Ά ρ τα (49,40%).
Με μια άνοδο κατά μέσο όρο 4% περί
που σε αυτή την π εριφέρεια η ΝΔ πήρε
πάλι «κεφάλι» στην Ή π ειρο αναγκάζον
τας το ΠΑΣΟΚ να περιορισθεί στο 38,7%
σε σχέση με το 47% περίπου που είχε
κατά μέσο όρο και στους τέσ σ ερις νο
μούς της Ηπείρου το 1981.
Ο Συνασπισμός σε σχέση με το 1985
κέρδισε 1,6% εξασφ αλίζοντας την έδρα
στα Γιάννενα που είχ ε χάσει το 1985 για
λίγους ψήφους, ενώ σημείωσε τη μεγα
λύτερη άνοδο στην Πρέβεζα (2,5% περί
που) και στην Ά ρ τα (2% περίπου).
Χαρακτηριστικό είναι εδώ ό τι σε μια
περιοχή όπου παραδοσιακά υπερίσχυε η
συντηρητική παράταξη ξανακέρδισε τώ
ρα το χαμένο έδαφος με ένα μέσο όρο
45,5% περίπου ποσοστό που είχ ε μειω 
θεί το 1981 και το 1985.
Π εριφ έρεια Θεσσαλίας
(24 έδρες)
Απ οτελεί ένα δείγμα μιας τρικομματικής π εριφέρειας. Το ΠΑΣΟΚ χάνει σε σχέ
ση με το 1981 7% κατά μέσο όρο ενώ χά
νει και τρεις έδρες. Δεν έχ ει πλέον την
πλειοψηφία σε κανέναν από τους τέσ σ ε
ρις νομούς τη ς π εριφ έρειας (Καρδίτσα,
Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα) ενώ το ’81
και το ’85 την είχ ε και στους τέσσερις.
Η ΝΔ έχ ει τη σχετική πλειοψηφία σε ό
λους τους νομούς ενώ η αύξησή της σε
σχέση με το 1985 είναι 3,5% περίπου κα
τά μέσο όρο μια από τις χαμηλότερες σε
όλη την Ελλάδα.
Π αρ’ όλη όμως τη μικρή σ χετικά άνοδό
της επανέκτησε το έδαφος σε σχέση με
το ’85 και το 1977.
Ο Συνασπισμός π έτυχε μια άνοδο κατά
μέσο όρο σε όλους τους νομούς 2% με
μεγαλύτερη στην Καρδίτσα 5% και εξ α 
σφ αλίζει έδρα, εκτός απροόπτου, σε ό
λους τους νομούς. Ο Συνασπισμός με έ 
να ποσοστό 16,2% κατά μέσο όρο σε όλη
την Θεσσαλία δημιουργεί ένα βάθρο που
πολύ δύσκολα θα κλονισθεί με οποιεσδήποτε συνθήκες σε επόμενες εκλο γικές
αναμετρήσεις.
Π εριφ έρεια Ιονίων νησιών
(6 έδρες)
Οι δυο μονοεδρικές π εριφέρειες, Ζά
κυνθος και Κεφαλλονιά χρωμάτισαν την
εκλογική αναμέτρηση. Και τις δυο κέρδι
σε η ΝΔ με μικρή βέβαια διαφορά ενώ
στην τριεδρική π εριφέρεια τη ς Κέρκυ
ρας το ΠΑΣΟΚ έμεινε πρώτο κόμμα

(42,22%) χάνοντας 8,5% σε σχέση με τις
εκλογές του 1981. Το ΠΑΣΟΚ έχασε εδώ
δυο έδρες και έχ ει μόνον δυο στην Κέρ
κυρα.
Η ΝΔ πέτυχε μια άνοδο κατά μέσο όρο
σε σχέση με το ’85 περίπου 2,8%. Το ΠΑ
ΣΟΚ έχασε σε σχέση με το ’81 κατά μέσο
όρο 6,2% στην π εριφέρεια Ιονίων νήσων,
ενώ ο Συνασπισμός σε σχέση με το ’85 ε ί
χε πολύ μικρή άνοδο.
Π εριφ έρεια Δ υτική ς Ελλάδας
(23 έδρες)
Το ΠΑΣΟΚ έχασε δυο έδ ρες τις οποίες
κέρδισε η ΝΔ και ο Συνασπισμός ενώ ο
Συνασπισμός κέρδισε και μια ακόμη στην
Αχαΐα που έχασε η ΝΔ.
Το ΠΑΣΟΚ έχασε κατά μέσο όρο 8% σε
σχέση με το 1981 και στους 3 νομούς (Αι
τωλοακαρνανία Αχαΐα και Ηλεία) με με
γαλύτερη πτώση στην Αχαΐα όπου εκλέ
γ ει όμως π έντε βουλευτές.
Η ΝΔ δεν κατόρθωσε να έχ ει την
πλειοψηφία και στους 3 νομούς. Το ΠΑ
ΣΟΚ εξακολουθεί να κρατά στην Αχαΐα
την πρωτιά (45,46) και στην Η λεία (45,87)
ενώ η ΝΔ πέρασε πρώτη στην Αιτωλοα
καρνανία (46,3).
Με άνοδο κατά μέσο όρο 3,2% η ΝΔ
«πατά» γερά πόδι στην Αχαΐα και στην Η
λ εία όπου έφθασ ε το 38,3 και το 43,9 αν
τίστοιχα.
Ο Συνασπισμός με μια άνοδο σε σχέση
με το 1985 1,5% πέτυχε κατά μέσο όρο
ποσοστό 10,3.
Π εριφ έρεια Σ τερ εό ς Ελλάδας
(19 έδρες)
Το ΠΑΣΟΚ χά νει εκτός απροόπτου 3 έ
δρες. Με μια πτώση 8% κατά μέσο όρο
σε σχέση με το ’81 και τους 5 νομούς
(Βοιωτία, Εύβοια, Ευρυτανία, Φθιώτιδα
και Φωκίδα) είνα ι πρώτο κόμμα μόνο
στην Εύβοια ενώ το ’81 είχ ε την απόλυτη
πλειοψηφία σε Εύβοια, Βοιωτία και Ευρυ
τανία και το ’85 σε Εύβοια και Ευρυτανία.
Η ΝΔ κέρδισ ε τη μονοεδρική της Ευρυ
τανίας ενώ π έτυχε κατά μέσο όρο σε
σχέση με το ’85 αύξηση του ποσοστού
της κατά 3,32%. Τώρα έχ ει την απόλυτη
πλειοψηφία στη Φωκίδα (50,17) και π λειο
ψηφεί στην Βοιωτία (43,28) Ευρυτανία
(47,59) και Φθιώτιδα (49,08).
Ο Συνασπισμός πέτυχε τη μεγαλύτερη
άνοδό του στη Βοιωτία και Φωκίδα και το
ποσοστό της αύξησής του κατά μέσο όρο
και στους π έντε νομούς σε σχέση με το
’85 φθάνει το 1,8% περίπου.
Π εριφ έρεια Πελοπόννησου
(21 έδρες)
Πέντε νομοί (Αργολίδα, Αρκαδία, Κο
ρινθία Λακωνία. Μεσσηνία) όπου σε 3 η

ΝΔ π ετυχαίνει απόλυτη πλειοψηφία.
Στην Αργολίδα (50,87), Μεσσηνία (51,89)
και Λακωνία (58,10). Η Λακωνία είναι ο
νομός που η ΝΔ συγκεντρώνει το υψηλό
τερο ποσοστό ενώ το ΠΑΣΟΚ φθάνει μό
λ ις το 32,07%.
Ο Συνασπισμός με μια μικρή άνοδο πε
τυχαίνει να εκ λ έξει μια έδρα εκτός α
προόπτου στη Μεσσηνία.
Π εριφ έρεια Βορείου Αιγαίου
(7 έδρες)
Μια περιφέρεια με έναν μονοεδρικό
νομό (Σάμος) όπου κέρδισε η ΝΔ και τη
Λέσβο όπου επιβεβαιώθηκε η τρικομματική εκλογική διαίρεση. Το ΠΑΣΟΚ με
πτώση 1,6% σε σχέση με το ’81 πήρε
38,39%, η ΝΔ με αύξηση σε σχέση με το
’85 5,5% πήρε 35,87 και ο Συνασπισμός
πήρε 24% περίπου όσο και το ’85.
Στον τρίτο νομό της περιφέρειας στη
Χίο τα δυο κόμματα ήρθαν σχεδόν ισοδύ
ναμα ενώ η ΝΔ έχ ει αύξηση περίπου 3%
σε σχέση με το ’85 και το ΠΑΣΟΚ πτώση
5,5 σε σχέση με το ’81.
Π εριφ έρεια Νοτίου Αιγαίου
(7 έδρες)
Το ΠΑΣΟΚ μένει πρώτο κόμμα στα Δωδεκάννησα με 50,07% και πτώση 8% σε
σχέση με το ’81. Χάνει την πρωτιά στις
Κυκλάδες όπου η ΝΔ πλησιάζει το 49%
με άνοδο εκ εί 4% περίπου σε σχέση με
το ’85. Η αντίστοιχη άνοδός τη ς στα Δωδεκάννησα είναι 4,1 %.
Π εριφ έρεια Κρήτης
(15 έδρες)
Το ΠΑΣΟΚ παραμένει επικεφαλής στο
«πράσινο» νησί, αλλά η ΝΔ το απειλεί σο
βαρά. Στο Ηράκλειο το ΠΑΣΟΚ έχασε
10% περίπου σε σχέση με το ’81 (55,54%
τώρα) η ΝΔ πήρε 32,8 μια άνοδο 6,7% σε
σχέση με το ’85.
Στο Λασίθι με 53,99% το ΠΑΣΟΚ παρα
μένει πρώτο αλλά χάνει 10% περίπου. Η
ΝΔ με 36,47% κερδίζει σε σχέση με το
’85 5,3%.
Στο Ρέθυμνο το ΠΑΣΟΚ με 47,80 παρα
μένει πρώτο ενώ με 42,16 η ΝΔ το απειλεί
σοβαρά. Το ΠΑΣΟΚ έχασε σε σχέση με το
’81 4,7% ενώ η ΝΔ σε σχέση με το ’85
κερδίζει 8%.
Τέλος και στα Χανιά το ΠΑΣΟΚ παραμέ
νει πρώτο με 48,52% ενώ η ΝΔ φθάνει το
36% περίπου.
Ο Συνασπισμός εκ λ έγ ει στο «πράσινο»
νησί έναν βουλευτή ενώ συγκεντρώνει
κατά μέσο όρο 9,6% περίπου και στους 4
νομούς της π εριφέρειας Κρήτης.

Γραφτείτε συνδρομητές στο (XVT1
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ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
Μια σατιρική απόπειρα καταγραφής των όσων συμβαίνουν στη ζωή ι

νηνεμία, μετά τη μάχη, σ’ όλη της
τη μεγαλοπρέπεια: Ά δ ε ια τα καφε
νεία, σφαλιστά τα περισσότερα
σπίτια αναρωτιέσαι πού πήγε ξαφνικά
αυτός ο κόσμος κι άλλαξε έτσ ι η ζωή του
χωριού.
Η επανάκαμψη, στον προηγούμενο
ρυθμό, θα δ είξει τα πρώτα σημάδια της
μετά τις 10. Ό τα ν θα αρχίσουν να κυκλο
φορούν κάποιες κυράδες ενώ μερικές
άλλες θα ανοίγουνε ένα-ένα τα παράθυ
ρα να φ ύγει η μπόχα και η τσ ιγαρίλα από
τα προηγούμενα ξενύχτια.
Πίσω από αυτή την προσπάθεια θα επιχειρηθεί και η άλλη από τους άντρες. Α
φού στάθηκε αδύνατο να συμφιλιωθεί η
αϋπνία τους με μια προσωρινή παράβλε

Η

ψη της πραγματικότητας τινάζουν τα κλι
νοσκεπάσματα με νεύρο κι όλα τα υπό
λοιπα τσιγάρα, που έχ ει το τελευτα ίο πα
κέτο τους, τα καπνίζουνε εν... κινήσει και
επί των ορίων της έκτασης του σπιτιού
καθώς και εκείνω ν της αυλής.
Η έξοδος προς το καφενείο θα σημειω
θεί γύρω στις 11. Είναι η ώρα που επιχειρείται μια κάποια σύναξη των ηττημένων. Και εννοούμε βεβαίως των πρωτα
γωνιστών. Εκείνων που από χρόνια κου
βαλάνε μέσα τους την πεποίθηση ό τι εί
ναι οι μόνοι αρμόδιοι και ικανοί να εκ
φραστούν επί παντός θέματος και ζη τή 
ματος που αφορά την τύχη του χωριού.
Μ αζεύονται λοιπόν ένας-ένας (άλλος
αγουροξυπνημένος κι άλλος εντελώ ς
άϋπνος) και πιάνουν το μέσα γωνιακό
τραπέζι για τον καφέ τη ς παρηγοριάς. Δι
κός τους και ο καφ ετζής είναι από τις λί
γ ες φορές που θα π λευρίσει κι αυτός την
καρέκλα του για να ρ ίξει τον λίθο του α
ναθέματος στην κατάλληλη στιγμή.
Ρουφάνε μια-δυο γο υλιές κι εκ εί που
φαίνονται όλα πατημένα και βαρειά τους
βγαίνουν και οι πρώτοι αναστεναγμοί:
— Ρε τι καταστροφή κι αυτή!
— Ό ,τι και να πούμε γίνα με των σκυλιώνε.
Ά λ λ ο σφύριγμα με τα φλυτζάνια τους
και το βλέμμα τους —πότε με καμπύλω-

μα του φρυδιού και πότε συσπασμένο—
να υπογραμμίζει με σημαντική βαρύτητα
την υπάρχουσα κατάσταση.
Και φυσικά το άχτι τους αυτό δεν αφο
ρά τους αντιπάλους. Μ’ αυτούς ό,τι ήταν
να γίν ει έγινε. Τώρα είναι η ώρα να κριθούν οι σπιούνοι και οι πεμπτοφαλαγγί
τε ς που με τον ξεδιάντροπο υποκριτικό
ρόλο τους χαντάκωσαν όλο τον αγώνα
και πήγανε όλοι τους κατά διαβόλου!
Πρώτιστον λοιπόν και βασικό να ξεκα
θαριστεί η θέση τους απέναντι αυτού του
κυρίου Μ πιτσικούλια που παρά το γεγο
νός ό τι μέχρι χθες βράδι, που καταμε
τρήθηκαν οι ψήφοι, συγκαταλέγονταν
στα μέλη της αγω νιστικής επιτροπής, αυ
τή την ώρα ωστόσο δεν έδωσε το παρών
του γ ια τί σίγουρα —ο κύριος!— την έχ ει
κάνει τη λαδιά του.
— Αμ, δεν είναι η πρώτη φορά που μας
τη φ έρ ν ει!
— Εγώ σας το ’χω πει και σας το ξαναλέω : Α υτός είν α ι διπλοπρόσωπος κι έ
πρεπε να τον κρατάμε σε απόσταση. Α
κόμα δεν τό 'χουτε καταλάβει;
— Το γομάρι του κέρα τά! Να μην έχ ει
τσίπα απάνω του;
— Εμ γ ι’ αυτό δεν είνα ι μ α ζί μας αυτή
την ώρα! Έ χ ει μούτρα ο κύριος!
Κι αυτές οι βροντές από τους επ ιτε
λείς. Που έχουν το δικαίωμα να σηματο-

« Β Ο Υ Β Α » Μ Ε Θ Ε Ο Ρ Τ ΙΑ Σ Τ Η Ν Α Χ Α Τ Α
ι προβλέψεις του «ΑΝΤΙ» δικαιώθη
καν. Ό χ ι, δεν π ρόκειται γ ια «μετε
κλογικό ντελίριο» κάποιου κόμμα
το ς αλλά για επιβεβαίωση των προγνω
στικών του προεκλογικού τεύχους για το
νομό Α χαΐας αλλά και για τις γ εν ικ ό τε
ρες εξ ελ ίξεις που αυτή τη στιγμή διανύ
ουμε.
Ας δούμε πώς ψήφισαν σε έναν από
τους λίγους νομούς, που τη νύχτα της
Κυριακής, είδαμε στην τηλεόραση να βά
φ ονται Πράσινοι.
Σε σύνολο 203.370 εγγεγραμμένω ν
ψήφισαν 169.882. Βρέθηκαν έ γ κ ι
166.367.

Ο

ΝΔ
ΠΑΣΟΚ
Σ. ΑΡ.
ΔΗΑΝΑ
ΕΠΕΝ
ΛΟΙΠΑ
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63.678
75.636
18.057
5.839
594
2.563

ποσοστό 38,28%
"
45,46%
"
10,85%
"
3,51 %
"
0,36%
"
1,54%

Ό λ α αυτά σε 520 από τα 576 εκλογικά
τμήματα, καθώς μέχρι το μεσημέρι της
Τρίτης, που γραφόταν αυτό το άρθρο,
δεν είχαν φτάσει στη Νομαρχία τα απο
τελέσ ματα από τα υπόλοιπα εκλογικά
τμήματα...
Κοινό φαινόμενο σε όλη τη χώρα, η κα
κή οργάνωση των εκλογών. Ιδιαίτερα
στη Νομαρχία Α χαΐας συνέβησαν τα ε
ξής θαυμαστά:
• Σε είκοσι εκλογικά τμήματα δεν υπήρ
χαν δικαστικοί αντιπρόσωποι.
• Μέχρι που γράφονται αυτές οι γραμ
μές, δεν είχαν φθάσει στη Νομαρχία οι
σάκκοι από 14 ε.τ., χαρακτηριστικά ανα
φέρουμε, την περίπτωση δικαστικού α
ντιπροσώπου που μετά το τέλ ο ς της ψη
φοφορίας έφ υγε για την Αθήνα, παίρνο
ντας μαζί του το σάκο με τα ψηφοδέλτια
(! ! !) έχοντας την πρόθεση, όπως δήλωσε
στην Ασφάλεια Πατρών, να τα σ τείλ ει τα
χυδρομικά...

Το Νομό των «πολιτικών τζακιών» θα
εκπροσωπήσουν στη Νέα Βουλή, από το
ΠΑΣΟΚ ο πρωθυπουργικός γόνος Γ. Α.
Παπανδρέου, ο οποίος συγκέντρωσε και
τις π ερισσότερες ψήφους, από όλους
τους υποψήφιους του Νομού. Ακόμη οι:
Δ. Σκαμνάκης, Γ. Σολωμός, Η. Δελούκας
και η Μαρία Θωμά. Από τη ΝΔ οι: Γ. Βασιλειάδης, Β. Μπεκίρης, Α. Ζάί'μης. Από το
Συνασπισμό ο Π. Κοσσιώνης.
Η κατανομή των 9 εδρών της Αχαΐας
καθώς και τα ποσοστά που πήραν τα κόμ
ματα, επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις μας.
Το ΠΑΣΟΚ υπέστη μερική φθορά. Από
52,5% το ’85, έπεσε στο 45,5%. Τις 7 πο
σοστιαίες μονάδες που έχασε τίς καρπώθηκαν: 4% η ΝΔ, 1% ο Συνασπισμός και
το υπόλοιπο 2% η ΔΗΑΝΑ.
Οι Δ εξιο ί θεωρώντας βέβαιη τη νίκη
και την αυτοδυναμία τη ς ΝΔ από νωρίς
το απόγευμα της Κυριακής «ξεχύθηκαν»
στους δρόμους της Πάτρας. Ή δ η από τις

του Γιώργου Καραμάνου

υ χωριού την επομένη των εκλογών.

δοτούν την όποια κατάσταση (όπως αυ
τοί νομίζουν) ενώ στη συνέχεια θα προ
στεθεί και το άλλο βρισίδι από τους ανα
πληρωματικούς. Πιο υποτονικοί αυτοί,
πασχίζουν να δουν το όλο θέμα με κά
ποια σφ αιρικότητα γ ι’ αυτό και οι εκφρά
σεις τους έχουν μια τάση αυτοκριτικής:
— Μωρέ τέτο ιο ι που είμ α σ τε θα μ α ς κά
νει, ο κύριος Μ π ιτσικούλιας και χ ε ιρ ό τε 
ρα!
— Ναι, εκ εί σύμφωνάω κι εγώ. Να μ ε 
τράμε και τα δικά μ ας λάθη...
Αλλά εδώ, για να μη φανεί κιόλας πως
πάει να μας προκύψεί και ηττοπάθεια πα
ρεμβαίνει ο ενδεικνυόμενος και ανεβάζει
το κλίμα στην προηγούμενη θερμότητα.
— Αμ, δε θα κάτσουμε και ν ’ απολογηβούμε για τον κύριο Μ π ιτσικούλια! Ούτε
και για μ ερικούς άλλους λ εμ έδ ες που
ξεφ ύ γα νε από τις γραμμές μ α ς και λιποτάχτησαν μ ε το πρώτο πασάλειμα που
τους έ γ ιν ε !
— Ψ έματα; Εμείς, στο κάτω-κάτω, ε ίμ α 
στε ανώτεροι κι αυτό φ τά ν ει! Γ ια τί αν ε ί
ναι να χ εσ τούμ ε από κάτι χ α λβ ά δ ες που
δεν ξέρουν μ ή τε να περπατάνε, κα λ ύ τε
ρα να κόψουμε το λαιμό μ ας και να ησυ
χάσ ουμε!
— Έ ννοια σου, κι αυτά που κάνουνε θα
τα βρούνε μπροστά τους!
— Μωρέ είνα ι ανάξιοι των αναξίω ν! Ά ν 

11.00 το πανηγύρι είχ ε στηθεί στην οδό
Γούναρη, τη «λεωφόρο της... Δημοκρα
τίας» όπως οι ίδιοι την ονομάζουν αφού
εκεί βρίσκονταν τα εκλογικά κέντρα των
υποψηφίων τη ς ΝΔ, τα κεντρικά και η Νο
μαρχιακή Επιτροπή. Την ίδια ώρα στα α
νάλογα γραφεία του ΠΑΣΟΚεπικρατούσε
σιγή αναμονής. Ό τα ν το εκλογικό απο
τέλεσμα άρχισε να προσδιορίζεται, το
ΠΑΣΟΚ «κατέβασε ρολά». Τα μεγάφωνα
της ΝΔ μιλούσαν για 49%, με αποτέλε
σμα να παρασυρθούν οι οπαδοί της, που
το ’ριξαν στο χορό. Α ντίθετα, στα γρα
φεία του Συνασπισμού επικρατούσε ήσυ
χο, «οικογενειακό» κλίμα παρόλη τη ση
μαντική παρουσία των οπαδών του.
Το αποτέλεσμα των εκλογώ ν εξέπληξε του Αχαιούς, με συνέπεια να επικρα
τε ί «νεκρική σιγή» τις επόμενες δύο μέ
ρες..
Αλλά και σε τοπικό επίπεδο οι εκπλή
ξεις ήταν αρκετές.
Από πλευράς ΠΑΣΟΚ ο «καταποντι
σμός» του Π. Σαλαμαλίκη και η εκλογή
της Μαρίας Θωμά η οποία υποστηρίχθη-

θρωποι που δεν είχ α ν ποτέ τους μυαλό
θα βάνουνε τώρα; Θ έλουτε να τους πά
ρουμε στη σειρά και να τους κρίνουμε
έναν-έναν;
— Χέστους καη μένε! Θα κάτσουμε τώρα
να μ ιλ ά μ ε για τον Π ιλιουράκο και τον
Τσιλιμίθρα που κρύβονται κάτω από τα
φουστάνια των γυναικών τους; Ή μ ή 
πως για τον Μπορδούκα που άμα του δ ί
νουνε δυο ποτήρια κρασί δεν ξέρ ει τι
λ έ ε ι!
— Μπα, τώρα το 'χ ει γυρίσει στην μπά
ρα. Με δυο μπουκάλια κι έναν μ εζέ πιά
νει τα «είπα-ξειπα» και μη ν τον είδατε.
— Αμ, όλοι τον έχο υμ ε καταλάβει τον
ξε φ τίλ α ! Τέτοιον παγαπόντη και μ α λ α 
γάνα δεν πρόκειται να γεννήσει δεύτε
ρον η φ ύσις!
— Ό τα ν σαν τα λέω εγώ δεν μ ’ ακούτε:
Μ πιτσικούλιας και Μπορδούκας τα μ ε 
γαλύτερα καθάρματα της κοινω νίας! Τε
λ εία και παύλα!
Στομώνουν μερικές ώρες με τέτο ια κι
ύστερα διαλύονται χωρίς καμιά ξεκαθα
ρισμένη απόφαση. Γ ιατί κι αυτά που ε ί
πανε ήταν για προσωπική τους εκτόνω 
ση παρά για να καθορίσουν μια νέα στά
ση στην καινούρια κατάσταση που δια
μορφώθηκε.
Εκεί που πέφτουνε κεφάλια είναι μετα
ξύ μερικών συγγενών που υπάγονται
στο γενικό κουμάντο κάποιου ισχυρού
μπάρμπα ή υπολογίσημου κουμπάρου. Ε
δώ η αντίληψη του κοπαδιού δεν επ ιτρέ
πει περιθώρια για ατομικές πρωτοβου
λ ίες και η κάθε «αυτομόληση» και «παρα
σπονδία» θα προσκρούσει στον αθερά
πευτο εγωισμό του αρχηγού που εν ονόμ ατι μιας παραδοσιακής τάξης και πει

κε πολύ από τον κομματικό μηχανισμό
του ΠΑΣΟΚ. Οι Σκαμνάκης (π. Νομάρχης
Ζακύνθου) και Δελούκας υποστηρίχθηκαν εξίσου.
Ο Σολωμός που βγήκε μόλις τρίτος, α
κόμα «φωνάζει» για αυτή την υποστήρι
ξη. Α ξίζει να σημειωθεί ό τι η Μαργαρίτα
Παπανδρέου βρισκόταν στην Πάτρα το
τελευταίο εκλογικό τριήμερο προς υπο
στήριξη του υιού.
Η πρωτιά του Γιάννη Βασιλειάδη (τ.
Βουλευτή Επικράτειας) και η μη εκλογή
του προβαλλόμενου ως «σίγουρου» πρώ
του Ν. Νικολόπουλου, αποτέλεσαν έκ 
πληξη για τους οπαδούς της ΝΔ, οι ο
ποίοι τουλάχισ τον στην Πάτρα θεωρούν
τον Μητσοτάκη υπεύθυνο για τη μη αυ
τοδυναμία της ΝΔ. Α κούγεται ότι ο Βασιλειάδης «διόρισε» πολλούς ακόμα και α
πό τους γύρω Νομούς (!) και ότι ο «ψη
λός» του έχ ει υποσχεθεί το υπουργείο
Ναυτιλίας.
Το ισχνό ποσοστό και η μη εκλογή του
Κωστή Στεφανόπουλου απογοήτευσαν
τα σ τελέχη της ΔΗΑΝΑ και αναμένονται

θαρχίας είναι αμετάκλητος σε όλα του.
— Μια τιμή έχουμε ρ ε! Αν δεν την κρα
τήσουμε μ ή τε κι αυτή μ ε τι πρόσωπο θα
βγο ύ μ ε στην κοινωνία;
Τελικά, η μεγαλύτερη στενοχώρια πέ
φ τει σ’ αυτούς που δεν έχουν καμιά ε
ξάρτηση και ψηφίζουν κατά συνείδηση.
Αν οι άλλοι έχουν τον τρόπο τους να κα
τεβάσουν όλους τους Αγίους και να ξεθυμάνουν αυτοί κρατάνε το βάρος μέσα
τους και υποφέρουν. Π<ο ευαίσθητοι και
πιο σκεπτικοί δεν την θέλουύ την οποια
δήποτε παρατήρηση —αφού θα είναι κιό
λας κατόπιν εορ τής— και βγαίνουνε μα
κριά από το χωριό να εξασφαλίσουν την
απομόνωση. Με το πρόσχημα κάποιας
παραμελημένης δουλειάς βιάζονται να
απομακρυνθούν και ξανοίγονται προς τα
χωράφια. Ο ένας με το μηχανάκι, ο άλ
λος με φορτοταξί και τρακτέρ, όλοι τους
στο φουλ και χωρίς στάσεις να αποφύ
γουνε την όποια συνάντηση που θα τους
υποχρέωνε στο σχολιασμό των εκλογι
κών αποτελεσμάτων...
Ό σ ο για τους νικητές, αυτοί πια ζούνε
στη δική τους ψυχολογία. Πλεονεκτική η
θέση τους, ύστερα από τόσα ουρλιάσματα και ζητωκραυγές, δεν έχουν κανένα
λόγο να σηκωθούν από το κρεβάτι και
μένουν εκεί με στομωμένο το ενδιαφέ
ρον τους. Τέτοια μέρα που ξημερώθηκε
απολαμβάνουν την ανάπαυση του πολε
μιστή ήσυχοι και δικαιωμένοι.
Τα άλλα — ρουσφέτια και κάθε είδους
αντιπαροχές— θα έρθουν στην ώρα
τους και με ρέγουλο. Σημασία έχ ει ό τι α
πό δω και μπρος ο χρόνος και η τύχη
δουλεύουν για τον... εαυτό τους!
ΤΙ

εξελ ίξεις μέσα στην εβδομάδα. Ή δη
πολλά στελέχη της «κρούουν» την πόρτα
της ΝΔ.
Η αποτυχία της δ η .αν α οφ είλετα ι στην
τεμπ ελιά των υποψηφίων και στο ότι ακό
μα και στελέχη της δεν την ψήφισαν.
Ό λ α αυτά στην Πάτρα για τί στα χωριά
«μίλησε» η ΔΗΑΝΑ.
Τελικά οι αναποφάσιστοι του ΠΑΣΟΚ ή
δεν ψήφισαν (Αποχή + άκυρα + λευκά
25%) ή μερικοί από αυτούς, οι λιγότεροι,
ψήφισαν Συνασπισμό. Η απουσία του Μένιου από το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην
Αχαΐα, στάθηκε αρνητική. Για παράδειγ
μα στα Ζήρια, γνωστό κουτσογιωργοχώρι, το ΠΑΣΟΚ μειοψήφισε.
Η Αχαΐα (και λόγω αδυναμίας της ΔΗΑ
ΝΑ) για μια ακόμη φορά ψήφισε ΠΑΣΟΚ.
Πλην όμως το ΠΑΣΟΚ βγήκε «πληγωμέ
νο». Οι «πληγές» αρχίζουν να κακοφορμί
ζουν. Αναμείνατε εξελ ίξεις.

Ό λγα Φωτακοπούλου
Σπήλιος Ροδόπουλος
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ΡΟΖ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ Η ΝΕΑ ΕΥ

Η Σάρα Π άρκιν, σ υντο νισ τής τω ν Ευρωπαίων Π ρασίνω ν π α νηγυρ ίζει τη νίκη τω ν Βρετανώ ν.

ι εκλογές για την ανάδειξη νέας
Ευρωβουλής που έγιναν την περα
σμένη Κυριακή (σ' ορισμένες χώρες
έγιναν την προηγούμενη Πέμπτη) έδειξαν μια
σαφή αν και περιορισμένη στροφή προς τα
αριστερά. Η σοσιαλιστική ομάδα, χάρις κυρίως
στην εκπληκτική εμφάνιση του Εργατικού Κόμ
ματος της αντιπολίτευσης στη Μ. Βρεττανία
αύξησε τις έδρες της κατά 15, παραμένοντας
η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα.
Σημαντικές επιτυχίες είχε και η ομάδα
«Ουράνιο Τόξο», οι Πράσινοι, που σχεδόν
διπλάσιασε τις έδρες της, από 20 σε 39.
Έκπληξη αποτέλεσαν οι Βρετανοί Πράσινοι
που κέρδισαν το 15% του συνόλου των ψή
φων, χωρίς όμως να εκλέξουν ούτε έναν

Ο

αντιπρόσωπο, λόγω του πλειοψηφικού εκλο
γικού συστήματος.
Ανησυχητική ήταν απ'την άλλη μεριά η
εκλογική επίδοση της ακροδεξιάς. Στη Δ.
Γερμανία το νεο-ναζιστικό Ρεπουμπλικανικό
κόμμα κέρδισε 7,3% των ψήφων και 6 έδρες,
ενώ στη Γαλλία το Εθνικό Μέτωπο του Λε Πεν
κέρδισε 11,6% και 10 έδρες.
Η συμμετοχή στις εκλογές διαμορφώθηκε
στο επίπεδο του, 56%, ποσοστό αρκετά χαμη
λό ώστε πολλοί να σπεύσουν να την αποδώσουν
στην αδιαφορία των εκλογέων. Ωστόσο είναι
ορθότερο να συνδεθεί η χαμηλή αυτή συμμε
τοχή με τις περιορισμένες εξουσίες που έχει
ακόμα η Ευρωβουλή και κατά συνέπεια στην
πεποίθηση των 240 εκ. Ευρωπαίων ψηφοφό

ρων ότι δεν έχει ακόμα «δόντια».
Οι τάσεις αυτές που εκδηλώθηκαν στο
ευρωπαϊκό εκλογικό σώμα αν διαβαστούν σω
στά υπογραμμίζουν ορισμένα γεγονότα που
αλλάζουν σημαντικά το πολιτικό κλίμα στην
Ευρώπη και διαμορφώνουν πολιτικούς συσχε
τισμούς που δεν μπορούν ν ' αγνοηθούν απ ' τα
εθνικά κράτη. Είναι σημαντικό το ότι τα παρα
δοσιακά κεντρο-δεξιά κόμματα υπέστησαν α
πώλειες. Η πολιτική κυριαρχία των κομμάτων
αυτών στην τρέχουσα δεκαετία πιθανότατα
δεν θα επιζήσει σ'αυτήν που έρχεται. Πριν
2-3 χρόνια στην Ευρώπη κυριαρχούσε ο άξο
νας Θάτσερ, Κολ και Σιράκ. Η Θάτσερ υπέστη
συντριπτική ήττα πληρώνοντας τόσο τα εθνι
κιστικά της ξεσπάσματα και παραληρήματα,

Το πολιτικό πορτραίτο του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Βέλγιο
8
1. Σοσιαλιστές
7
2. Χριστιανοδημοκράτες
4
3. Φ ιλελεύθεροι Δημοκράτες
—
4. Κομμουνιστές
4
5. Πράσινοι (Ουράνιο Τόξο)
—
6. Συντηρητικοί
1
7. Ακροδεξιά
—
8. Ευρωπαϊκή Δ ημοκρατική Συμμαχ.
9. Α νεξά ρ τη το ι
—
Σύνολο Ευρωβουλευτών

24

Δανία Δ. Γερ. Ελλάδα Ισπανία
27
4
9
31
17
2
32
10
4
1
3
4
4
1
—
8
3
4
—
2
—
—
—
6
—
—
—
—
—
—
—
1*
8
—
—
16

81

24

60

Γαλλία Ιρλανδ.
22
2
4
7
13
2
7
—
1
9
—
—
10
—
5
13
1
—
81

15

Ιταλία Λουξεμ. Ολλανδ.
8
2
14
10
3
28
3
1
4
22
—
—
2
7
—
—
—
—
4
—
—
—
—
—
2
2
—
81

6

25

Πορτ. Βρεταν. Σύνολο
46
181
8
123
3
—
44
9
41
3
39
1
—
32
34
—
22
1
—
19
1
—
15
1
24

81

*Τον Ευρωβουλευτή τηςΔΗΑΝΑσυγκαταλέγουμε στους α νεξά ρτη το υς για τί δεν είν α ι γνωστό ακόμα αν και σε ποια π ολιτική ομάδα θα εντα χθ εί.

38

518

ΡΩΒΟΥΛΗ
την αντίθεσή της στην κοινωνική διάσταση της
ενιαίας αγοράς και στις διεργασίες πολιτικής
ενοποίησης της Ευρώπης όσο καί την άσχημη
οικονομική κατάσταση στο εσωτερικό της χώ
ρας της. 'Εχασε το ανίκητο. Το γόητρό της
υπέστη πλήγμα, ίσως ανεπανόρθωτο. ' Αρχισε
ήδη η μάχη για τη διαδοχή της. Ο Κολ απώλεσε έδαφος καθώς και οι σύμμαχοί του ελευθε
ροδημοκράτες με αποτέλεσμα η θέση του να
είναι επισφαλής στις εθνικές εκλογές τον
επόμενο χρόνο. Το ποσοστό και των δύο
κομμάτων, αν επαναληφθεί στις εθνικές εκλο
γές, δεν επαρκεί για τον σχηματισμό βιώσιμης
κυβέρνησης. Ο Σιράκ, που δεν είναι βέβαια
πλέον πρωθυπουργός, τα πήγε πολύ άσχημα.
Πολλοί είχαν βιαστεί να διαγράψουν απ'τον
πολιτικό χάρτη την σοσιαλδημοκρατία καθώς η
εξαγωγή της Θατσερικής επανάστασης είχε
επιβάλει μια ριζοσπαστική δεξιά ιδεολογία κι έ 
να πολιτικό λόγο βασισμένο στον ανανεωμένο
μύθο της ελεύθερης αγοράς. Τώρα, τα αποτε
λέσματα των Ευρωεκλογών δίνουν νέα ώθηση
στις προοδευτικές δυνάμεις που θα στρέ
ψουν την προσοχή τους στις κοινωνικές πολι
τιστικές και περιβαλλοντολογικές διαστάσεις
της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ο έλεγχος

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται να
περάσει στα χέρια των Σοσιαλιστών που μαζί
με την ομάδα των Κομμουνιστών και των
Πράσινων συγκεντρώνουν 246 έδρες έναντι
των 260 που απαιτούνται για την εκλογή
προέδρου. Οι 14 ψήφοι που λείπουν δεν θα
είναι δύσκολο να βρεθούν μεταξύ των ανε
ξάρτητοι Ευρωβουλευτών. Απ'τους επικρα
τέστερους υποψήφιους για την προεδρία
φέρονται ο Φερνάντο Μοράν, πρώην υπουρ
γός Εξωτερικών της Ισπανίας και ο Γάλλος
Ζαν Πιέρ Κοτ. Η νέα Ευρωβουλή συνέρχεται
στις 25 Ιουλίου στο Στρασβούργο.
Δεν αποκλείεται επίσης η σοσιαλιστική ομά
δα να επιδιώξει μορφές στενής συνεργασίας
με την Χριστιανοδημοκρατική ομάδα, δεύτε
ρη σε δύναμη, στην Ευρωβουλή. Η ομάδα
αυτή υποστηρίζει τον κοινωνικό χάρτη για τα
δικαιώματα των εργαζομένων και έχει επί
γνωση ότι πρέπει να ενδώσει στη μεγάλη
πίεση των ψηφοφόρων για μια πράσινη Ευρώ
πη, πάνω σ'ένα πρόγραμμα που θα δια
σφαλίζει με συγκεκριμένα μέτρα μια κα
τεύθυνση κοινωνική προστατεύοντας και δι
ευρύνοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων
μπροστά στις συνέπειες της ενιαίας αγοράς
του 1992. Κι από τη μεριά τους οι Σοσιαλιστές
δεν μπορούν να αγνοήσοϋν το γεγονός ότι
έχασαν ψήφους υπέρ των Πρασίνων κι ότι τα
αιτήματα για την κοινωνική διάσταση και το
περιβάλλον αναζητούν ανεξάρτητη πολιτική

έκφραση στην Ευρώπη, πέρα απ'τους παρα
δοσιακούς πολιτικούς σχηματισμούς.
Η άνοδος της ακροδεξιάς θα πρέπει επίσης
να προβληματίσει σοβαρά τους Ευρωβουλευ
τές. Είναι σημαντικό ότι οι Γερμανοί νεοναζιστές είχαν αρκετά κέρδη' στη Βαυαρία και
σ 'άλλες περιοχές όπου οι μικροαγρότες επλήγησαν ιδιαίτερα σκληρά απ ' την μεταρρύθ
μιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Οι δρα
στικές αλλαγές που επιφέρονται με το
1992 δεν αποκλείεται να οδηγήσουν σε ε ξ έ 
γερση των μικρο-ιδιοκτητών αγροτών και των
μικρο-επιχειρηματιών που μπορούν ν'αποτελέσουν σημαντική κοινωνική βάση για την
αναβίωση του νεοφασισμού. Γερμανοί και
Γάλλοι ακροδεξιοί εκμεταλλεύονται τις αντι
δράσεις που δημιουργεί η οικοδόμηση μιας
πολυεθνικής Ευρώπης καταφεύγοντας στον
πολιτιστικό ρατσισμό και την ξενοφοβία.
Παρόλα αυτά το πολιτικό κλίμα στην Ευρώ
πη φαίνεται ν'αλλάζει δραστικά υπέρ της
Αριστερός και των προοδευτικών δυνάμεων.
Η ερχόμενη δεκαετία ανήκει στην Αριστερά,
στην Ευρωπαϊκή Αριστερά, μία Αριστερά δια
φορετική απ' αυτή που γνωρίζαμε μέχρι τώρα.
Η μεγάλη νίκη των Πρασίνων, παρά τις πολιτι
κές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους, η
διάθεση των Ιταλών Κομμουνιστών να συμβάλ
λουν στη δημιουργία της Ευρωαριστεράς απο
τελούν τη μεγάλη πρόκληση για τις προοδευ
τικές δυνάμεις στη δεκαετία του 1990.
□

κυκλοφόρησε*

η Ζάλη τω ν Τάξεων
του
ΤΖΙΜΗ ΠΑΝΟΥΣΗ
με 40 ισ τορίες ραδιοφωνικής φαντασίας

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΓΝΩΣΕΙΣ»»
X. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 22, 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 36.19.138 - 36.27.153
(*) Σ’ όλα τα «κακά» βιβλιοπωλεία.

Μην το κοιτά τε.
Διαβάστε το!
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΗΚ

Τιμητική φρουρά της πολιτικής ηγεσίας στη σωρό του Νάγκυ

νώ η σκληρή και γεροντοκρατούμενη
ηγεσία του ΚΚ της Κίνας προχωρεί
αδίστακτα σε μαζικές εκκαθαρίσεις,
καταδικάζει σε θάνατο μαχητές της ελευθε
ρίας και της δημοκρατίας και επιδίδεται σε μια
συστηματική «πλύση εγκεφάλου», των πολιτών
διαστρεβλώνοντας και παραχαράσσοντας α
ναίσχυντα τη σφαγή του Πεκίνου, αρνούμενη
το ίδιο το γεγονός της αιματοχυσίας, ενώ συλ
λαμβάνει, φυλακίζει, αποσπά δηλώσεις μετά
νοιας («αυτοκριτικές») και χαρακτηρίζει τους
αγωνιστές της Τιανανμέν «αλήτες» και «αντεπαναστάτες», η Ουγγαρία συμφιλιώνεται
με το παρελθόν της και ατενίζει με αισιοδοξία
το πολιτικό της μέλλον.
Σε καμιά χώρα του «υπαρκτού σοσιαλι
σμού» της Ανατολικής Ευρώπης ο άνεμος της
αλλαγής της εποχής του Γκορμπατσώφ δεν
έπνευσε τόσο ισχυρά. Και μπορεί μεν στην
Πολωνία ο δεύτερος γύρος των βουλευτικών
εκλογών την περασμένη Κυριακή να επιβε
βαίωσε τη συντριπτική υπεροχή της «Αλλη
λεγγύης». τη δημιουργία για πρώτη φορά
επίσημης αντιπολίτευσης και να έδειξε με
κατηγορηματικό τρόπο την έλλειψη σοβαρού
λαϊκού ερείσματος για το κυβερνών ΚΚ’ στην
Ουγγαρία όμως οι αλλαγές στο πολιτικό καθε
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στώς προμηνύονται συνταρακτικές και σαρωτικές.
Εκατοντάδες χιλιάδες Ούγγρων συγκεντρώ
θηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Πλα
τεία των Ηρώων της Βουδαπέστης σε μια
συγκινητική εκδήλωση εθνικού πένθους στην
τελετή επαναταφής του Ίμ ρ ε Νάγκυ, του
κομμουνιστή πρωθυπουργού του 1956 που α
νέτρεψε η εισβολή των σοβιετικών τανκς.
Παλαίμαχος κομμουνιστής ο Νάγκυ βοήθη
σε στην εγκατάσταση της πρώτης μεταπο
λεμικής κυβέρνησης στην Ουγγαρία όταν η
χώρα του κατελήφθη απ'τα σοβιετικά στρα
τεύματα το 1944, όταν ο Β' παγκόσμιος
πόλεμος έβαινε προς το τέλος του. Πολύ
γρήγορα ήρθε σε σύγκρουση με το ΚΚ υπο
στηρίζοντας την αυτονομία της χώρας του κι
εξοστρακίστηκε. Η αντι-σταλινική επανάστα
ση τον Οκτώβριο του 1956 με την ένοπλη
εξέγερση του πληθυσμού τον έφερε στην
κορυφή, ως πρωθυπουργό. Η ανεξάρτητη
κυβέρνησή του κράτησε μόλις 13 μέρες πριν
εισβάλλουν τα σοβιετικά στρατεύματα που
κατέστειλαν την εξέγερση, κατέλαβαν τη Βου
δαπέστη, κατήργησαν την κυβέρνηση και εγκατέστεισαν τον Γιάννος Κάνταρ ως γενικό
γραμματέα του ΚΚ και πρωθυπουργό της

χώρας. Σε χιλιάδες υπολογίζονται τα θύματα
της εξέγερσης εκείνης.
Μάταια ο Νάγκυ ζήτησε τη βοήθεια των
Δυτικών χωρών για να αντιμετωπίσει τη σο
βιετική εισβολή. Για ν'αποφύγει τη σύλληψη
κατέφυγε στην πρεσβεία της Γιουγκοσλαβίας
αλλά φαίνεται ότι παγιδεύτηκε με υπόσχεση
ασφαλούς διαφυγής και εγκαταλείποντας την
πρεσβεία συνελήφθη απ'τους Σοβιετικούς.
Κρατήθηκε φυλακισμένος στη Ρουμανία και
κατόπιν στην Ουγγαρία για ένα χρόνο πριν
δικαστεί σε μια στημένη μυστική δίκη, που δεν
είχε τίποτα να ζηλέψει απ'τις γνωστές δίκες
της σταλινικής περιόδου. Καταδικάστηκε σε
θάνατο για «προδοσία» και απαγχονίστηκε το
1958.
Το πτώμα του τυλίχτηκε σε πισσόχαρτο δέ
θηκε με σύρμα και ρίχτηκε σ' έναν τάφο ενός
τμήματος του νεκροταφείου της οδού Κοσμά,
στη Βουδαπέστη, με τον αριθμό 301. Ο τόπος
της ταφής του αποτέλεσε «κρατικό μυστικό»,

Η αποκατάσταση
Πέρσι, κάτω από την επίδραση των μεταρ
ρυθμίσεων του Γκορμπατσώφ στη Σοβιετική
' Ενωση ο Κάνταρ, που παρέμεινε στην ηγε-

I ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
oia του κόμματος και της κυβέρνησης για τριά
ντα ολόκληρα χρόνια, αντικαταστάθηκε απ ' τον
Κάρολι Γκρος. Για να είμαστε ακριβοδίκαιοι
πρέπει να σημειώσουμε πώς ο Κάνταρ. που εί
χε σαν σλόγκαν «όσοι δεν είναι εναντίον μας
είναι μαζί μας», υπήρξε απλός και απέριττος,
στην δε διαχείριση του δημόσιου χρήματος
έντιμος πολιτικός, παράδειγμα προς μίμηση
από την αποπεμφθείσα πασοκική μαφία που
δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την γνωστή
μας αμερικανική συμμορία του Don Corleone.
Στις αρχές του έτους οι ουγγρικές αρχές
έδωσαν στην οικογένεια του Νάγκυ άδεια ε 
κταφής του σώματος και επαναταφής του.
Στην τελετή επαναταφής του Νάγκυ, την
περασμένη εβδομάδα, παραβρέθηκε όλη η
σημερινή κομματική ηγεσία - ακόμη και ο
Ούγγρος ΥΠΕΞ που βρισκόταν την προηγού
μενη ημέρα στο Λονδίνο επέστρεψε στη
Βουδαπέστη με την πρωινή πτήση από Αθήνα
για να προλάβει - και την τιμητική φρουρά της
σορού του Νάγκυ αποτέλεοαν μεταξύ άλλων
ο πρωθυπουργός Μίκλος Νέμεθ, ο αντιπρό
εδρος της κυβέρνησης Πήτερ Μεντγκϋέσσυ,
ο υπουργός ' Ιμρε Πόζγκαυ και ο πρόεδρος
της Βουλής Ματίας Σούρος. Αντιπροσωπεία
έστειλαν και οι Σοβιετικοί, ενώ ο Κάνταρ, που
όπως μετ'επιτάσεως λέγεται στην Ουγγαρία,
αυτός εδολοφόνησε τον Νάγκυ, δήλωσε σαν
μετανοούσα Μαγδαλινή σε συνέντευξή του
στην εφημερίδα Μαγυαρόρσαγκ. «Η τραγωδία
του Νάγκυ είναι και δική μου προσωπική τρα
γωδία», εννοώντας προφανώς την αποπομπή
του - το Μάιο είχε πει: «Θα με κρίνουν οι
επόμενες γενιές».
Στον ίδιο τάφο με τον αριθμό 301, στο ίδιο
νεκροταφείο, τάφηκε ξανά ο Νάγκυ. Επώνυμα
αυτή τη φορά με τον ύμνο Szpzat, που συμβο
λίζει την εθνική αντίσταση απέναντι στην ξένη
κατοχή.
Δίπλα του έγινε η επαναταφή άλλων τεσσά
ρων συντρόφων του, ηγετών της επανάστα
σης του 1956, μεταξύ των οποίων και του
Ryke ενώ ένα φέρετρο κενό τοποθετήθηκε
σε διπλανό τάφο σε μνήμη όλων των θυμάτων
της περιόδου εκείνης.
«Κλείνουμε έτσι μια για πάντα μια τραγική,
επώδυνη εποχή για ν'ανοίξουμε μια νέα σε
λίδα στην ιστορία του έθνους μας», είπε στην
τελετή ο Μίκλος Βαζαρέλι, ο επιζών γραμ
ματέας Τύπου του Νάγκυ. Και πρόσθεσε:
«Το μήνυμα του ' Ιμρε Νάγκυ είναι σήμερα
περισσότερο από ποτέ άλλοτε επίκαιρο. Τέ
τοια τρομοκρατία δεν θα πρέπει ποτέ να ξα
ναέλθει».
Η μεγάλη συμμετοχή των Ούγγρων στην τε
λετή επαναταφής και η επίσημη παρουσία της
κυβέρνησης, η ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη
της τελετής δείχνουν και το μέτρο της

του B. Κόβατς

επιθυμίας για συμφιλίωση με το παρελθόν
και κριτική επανεκτίμησή του. «Πρέπει ν'
αντιμετωπίσουμε το παρελθόν μας για να
βρούμε τα λάθη μας», δήλωσε ο γεν, γραμ
ματέας του ΚΚ Γκρος. Η ιστορία ξαναγράφε
ται. Η επίσημη εκδοχή για τα γεγονότα του
1956. δεν είναι πλέον «αντεπανάσταση» αλλά
λαϊκή εξέγερση. Οι σημερινές και οι επόμε
νες γενιές τώρα θα μάθουν την ιστορική
αλήθεια. Φαίνεται πως κανένα έθνος δεν
μπορεί να ζήσει και να χαράξει το μέλλον του
χωρίς ένα τέτοιο ζωντανό και ειλικρινή διάλο
γο με το παρελθόν του. με τις μαύρες σελίδες
της ιστορίας του. Αυτό το παρελθόν αποκαθίσταται στις πραγματικές του διαστάσεις με
την επαναταφή του Νάγκυ και τις τιμές που
του αποδόθηκαν. Απομένει και η τυπική απο
κατάστασή του. Τον ερχόμενο μήνα το Ανώτα
το Δικαστήριο αναμένεται να ακυρώσει την
καταδίκη του.

Ελπίδες για το μέλλον
Τέτοιες εξελίξεις θα ήταν αδιανόητες πριν
ένα χρόνο, όταν ακόμα κυριαρχούσε στο ΚΚ η
παλιά φρουρά του Κάνταρ - ο οποίος α
πεκαλείτο μέχρι πρότεινος «πρύτανις» των
ηγετών και σοσιαλιστικών χωρών της περιο
χής. Σαν παράδειγμα της σκληρότητας του
καθεστώτος αναφέρουμε τις ανηλεείς διώ
ξεις που υπέστη ο γιος Ryke στην προσπάθειά του να αποκαταστήσει την μνήμη του δολοφονηθέντος πατέ,ρα του. Αλλά από τότε ο
βηματισμός των αλλαγών είναι εκπληκτικός. Η
νέα ηγεσία του κόμματός προσπαθεί να συντονι
στεί με το αίτημα για πολιτικές και οικονομικές
αλλαγές που σαρώνουν την Ουγγαρία. Νομιμο
ποιήθηκε η σύσταση και λειτουργία ανεξάρτη
των συνδικάτων και πολιτικών οργανώσεων. Δε
κάδες εφημερίδες και περιοδικά πήραν άδεια
για έκδοση φέτος. Η ποικιλία των εκδόσεων,
από πολιτικά μέχρι κόμικς, ξεπερνά κάθε
ανάλογο προηγούμενο σε οποιαδήποτε χώρα
υπαρκτού σοσιαλισμού. Η συζήτηση για το
πολιτικό μέλλον της χώρας που διεξάγεται
δημόσια δεν έχει κι αυτή προηγούμενο. Επίσης
καταργείται και η πολιτοφυλακή του κόμματος
των εργατών. Τον περασμένο Μάιο άρχισε
η κατεδάφιση των ηλεκτροφόρων περκρράξεων - μέρος του σιδηρού παραπετάσματος και των πύργων ελέγχου στα σύνορα με την
Αυστρία, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες Ούγγροι
κατακλύζουν τα παραμεθόρια αυστριακά χω
ριά και τη Βιέννη για να αγοράσουν τα πολυπό
θητα αγαθά της Δύσης - τηλεοράσεις, βίντεο
κ.λ π. - τα οποία είχαν στερηθεί τόσα χρόνια
και αποτελούσαν προνόμιο μόνο των κομματι
κών στελεχών. Στα 160 χιλιόμετρα από τα
σύνορα μέχρι την Βιέννη πολυάριθμες πινα-

Ίμ ρ ε Ν άγκυ.

κίδες αναγράφουν με το αζημίωτο βέβαια:
«βοηθείστε τους φίλους μας Ούγγρους».
Τέσσερα περίπου δισ. δολάρια έφυγαν από
την Ουγγαρία για τις παραπάνω αγορές και
αυτό σε διάστημα λίγων μόνο εβδομάδων.
Σχετικά χαρακτηριστικές είναι οι καρικατού
ρες που κοσμούσαν προ λίγων ετών τις
αυστριακές εφημερίδες: «Βιέννη Βουδαπέ
στη 3 ώρες Βουδαπέστη Βιέννη 3 χρόνια» Μέ
χρι και στο γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό “ Ε
λεύθερη Ευρώπη» δόθηκε άδεια ν 'ανοίξει
γραφεία στη Βουδαπέστη. Παρών κι ο Ροτα
ριανός Όμιλος. Αλλά και οι κατηγορούμενοι
πρόσφυγες που κατέφυγαν το 1956 στη Δύση
είναι καλοδεχούμενοι τώρα
Πέρα απ'αυτές τις αλλαγές που απο
σκοπούν να βελτιώσουν την εικόνα του καθε
στώτος οι πολιτικές διεργασίες προχωρούν μ "
ακόμα ταχύτερο βηματισμό. Το Συνέδριο του
κόμματος θα γίνει πιθανότατα τον προσεχή
Σεπτέμβριο, ένα χρόνο πριν την προγραμματι
σμένη σύγκλησή του. Ο ηγέτης της ριζοσπα
στικής φιλελεύθερης πτέρυγας του κόμμα
τος Ίμρε Πόζγκαυ, ετών 55 πρώην γραμμα
τέας του πατριωτικού μετώπου που ασχολείται με τα προβλήματα της καθημερινής ζωής
του λαού και δηλώνει σοσιαλδημοκράτης
δεν αποκλείεται ν 'αντικαταστήσει στην
ηγεσία
του κόμμάτος τον μετριοπα
θή αλλά θεωρούμενο ως «Μοσχοβίτη».
Γκρος. Διεξάγονται δύσκολες και σκληρές
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διαπραγματεύσεις με 9 ομάδες της αντιπο
λίτευσης για τις πολιτικές αλλαγές, και τις
εκλογές που προγραμματίζονται για το 1990.
Κάπου 15 πολιτικοί σχηματισμοί της αντιπολί
τευσης αναμένεται να πάρουν μέρος σ' αυτές
τις εκλογές που θα αναδείξουν ελεύθερα, για
πρώτη φορά μετά από 42 χρόνια, την πρώτη
δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση στην Ουγ
γαρία. ' Ετσι το γνωστό μας ως ουγγρικό «πρό
τυπο» τείνει να μεταβληθεί σε δημοκρατία δυ
τικού τόπου. Σ' αντίθεση με την Πολωνία, η α
ντιπολίτευση στην Ουγγαρία είναι κατακερμα
τισμένη. Στην πανσπερμία των πολιτικών ο
μάδων, από ακροδεξιές μέχρι ομάδες Αθιγ
γάνων, - ως γνωστό ο αριθμός τους είναι πολύ
υψηλός στην Ουγγαρία και της δημιουργεί
πραγματικά δημογραφικό πρόβλημα αφομοιώσεώς τους - διακρίνεται η εθνικιστική οργά
νωση Δημοκρατικό Φόρουμ με 18.000 μέλη
περίπου, που στεγάζει από αριστερές μέχρι
Χριστιανοδημοκρατικές ομάδες.
Παρόλα αυτά δεν είναι βέβαιο ότι το Κομ
μουνιστικό Κόμμα θα διατηρήσει την ισχύ και
την εξουσία που απολαμβάνει. «Για να παρα
μείνουμε ζωντανοί χρειαζόμαστε ένα νέο
πρόγραμμα και μια καινούργια εικόνα. Σ'αυτό
το στάδιο δε θα ' πρεπε ν ' αποκλείσουμε ακόμα
και το ενδεχόμενο ν ' αλλάξουμε τον τίτλο του
κόμματος», δήλωσε ο ' Ιστβαν Ντέγκεν, εκπρό
σωπος του ΚΚ.
Ωστόσο οι αντιστάσεις μέσα στην Κεντρική
Επιτροπή που αποτελείται από 110 μέλη δεν
είναι λίγες. Το ενδεχόμενο διάσπασης του

ΑΙΟΛΟΣ
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κόμματος αντιμετωπίζεται σοβαρά, γιατί στις
σημερινές συνθήκες θα δημιουργούσε ανα
πόφευκτα κενό εξουσίας και πολιτική αστά
θεια με επικίνδυνες πολιτικές συνέπειες. Α
ποτελεί ίσως ειρωνεία, αλλά η ίδια η τεράστια
διάθεση για πολιτικές αλλαγές και ο ταχύς
ρυθμός των μεταρρυθμίσεων με τον οποίο
εμβολιάζεται η ουγγρική κοινωνία δημιουργεί
οικονομικούς κυρίως κλυδωνισμούς που μπο
ρεί να οδηγήσουν στην κατάρρευση του α
νοίγματος. Η μετάβαση σε ανοιχτά πιο ελεύ
θερα και δημοκρατικά πολιτικά καθεστώτα
στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού α
κόμα κι όταν υπάρχει η πολιτική βούληση,
ακόμα κι αν ελέγχεται από τα πάνω, δεν είναι
εύκολη υπόθεση. Ανεκπαίδευτες στις δημο
κρατικές διαδικασίες οι ίδιες δυνάμεις που
απελευθερώνει το πολιτικό άνοιγμα και η
φιλελευθεροποίηση της οικονομίας με συγκε
κριμένο ενδεικτικά επακόλουθο τη διαρροή
μεγάλων ποσοτήτων συναλλάγματος κινδυ
νεύουν ν'αποβούν παράγοντες πολιτικής και
οικονομικής αστάθειας σε συνθήκες κάτω
απ'τις οποίες οι συντηρητικές πολιτικές και
κοινωνικές δυνάμεις καραδοκούν για να ανα
στρέψουν την πορεία εκδημοκρατισμού. Ση
μειωτέο ότι οι σχέσεις Ουγγαρίας με τις γειτο
νικές Τσεχοσλοβακία και Ρουμανία έχουν φτά
σει πρόσφατα σε πολύ λεπτό σημείο, με την
τελευταία ήταν πάντα τεταμένες λόγω των
εδαφικών διαφορών, - ενώ άγνωστη είναι και
η σοβιετική ανοχή, αν τελικά η Ουγγαρία ξεπεράσει τα επιτρεπόμενα όρια.
π
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ΙΟΥΛΙΟΣ BEEN

ΤΑ2ΙΛΙΑ-ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

Οι ναυαγοί του ΙωνάΒαν - Ξεχειμώνιασμα στους πάγους - Δόκιωρ
Οξ - Ο μασιρο-Ζαχαρίας - Οι
περιπέτειες της οικογένειας Ποντικέα - Ένας Αμερικανός δημο
σιογράφος το 2889 - Η πλάνη και
άλλα διηγήματα - Το νησί με τις
έλικες - Ο κύριος Ρε-Δίεση - Οι
κογένεια χωρίς όνομα - Ο δρό
μος της Γαλλίας
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ: Τα ταξίδια - ΧΡΙ
ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ: Η αναK Ô A uyn της Αμερικής [Α' τόμος:
Ημερολόγιο Πλοίου 1492-1493,
Β' τόμος: Ταξιδιωτικές αφηγήοεις
1493-1504] - ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΝΤΕ
ΛΑΣ ΚΑΖΑΣ: Σύντομη αναοκόπηση
της καταστροφής των Ινδιών ΤΖΕΪΜΣ ΚΟΥΚ: Τα ταξίδια γύρω
από τον κόσμο [Α' και Β' τόμος] ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΟΣ: Έλληνες θαλασ
σοπόροι στις μεγάλες ανακαλύμεις
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Οι συνταγματικές
μεταρρυθμίσεις
ην κατεδάφιση του νομικού καθε
στώτος του μονοκομματικού συστή
ματος και του κομματικού κράτους
έχει αναλάβει ο υπουργός Δικαιοσύνης και
καθηγητής της Νομικής Κάλμαν Κούλσκαρ
ανώτατο στέλεχος του κόμματος. Έργο
του η σύνταξη νέου Συντάγματος που θα
θεσμοθετεί το νέο πολιτικό σύστημα της
χώρας. Ευαίσθητη και «απίστευτη» η απο
στολή του που έχει στόχο να καταργή
σει το μονοπώλιο εξουσίας του ΚΚ. Περι
στοιχισμένος από ομάδα ακαδημαϊκών δι
καστικών και κοινωνιολόγων ο Κούλσκαρ
δεν έχει οδηγό τον Μαρξ, τον Έγκελς ή
τον Λένιν αλλά τον Λόκ, τον Μοντεσκιέ και
τον Τζέιμς Μάντισον.
Η διάκριση των εξουσιών - εκτελεστι
κής, νομοθετικής, δικαστικής - είναι το
πρότυπό του. «Πρέπει να εγγυηθούμε τα
δικαιώματα των πολιτών απέναντι στις πρά
ξεις του κράτους. Τα δικαιώματα της ελευ
θερίας του λόγου, του συνεταιρίζεσθάι και
της ατομικής ιδιοκτησίας είναι αναπαλλο
τρίωτα», λέει. Και προσθέτει: «σε μια αλη
θινή δημοκρατία, κανένα πολιτικό κόμμα
δεν μπορεί ν' απολαμβάνει ειδικών προνο
μίων». Συμπεραίνει δε πως αν οι κομμουνι
στές χάσουν τις εκλογές θα πρέπει να
εγκαταλείψουν την εξουσία.
Το σημερινό Σύνταγμα της Ουγγαρίας
είναι αντίγραφο του σοβιετικού της επο
χής του Στάλιν: «Πρόκειται για ένα ξένο
Σύνταγμα που θέτει τα δικαιώματα του
κράτους πριν απ' τα δικαιώματα του ατό
μου».
Πιθανότατα θα υπάρξουν δύο Βουλές.
Η κάτω Βουλή και η άνω -Γερουσία-, αποτελούμενη από ειδικούς και αντιπροσώ
πους επιλεγμένους από τις διάφορες κοι
νωνικές και επαγγελματικές οργανώσεις
της χώρας.
Ο Κούλσκαρ είναι αισιόδοξος. Έχει
μέχρι τώρα κερδίσει όλες τις πολιτικές
μάχες για τη σύνταξη του νέου συνταγμα
τικού χάρτη της Ουγγαρίας. Αλλά προβλη
ματίζεται για τις συνέπειες των δημοκρα
τικών θεσμικών ρυθμίσεων. Ο κίνδυνος,
υποστηρίζει, δεν προέρχεται απ' τους
σκληροπυρηνικούς -Μοσχοβίτες- του ΚΚ
αλλά από τη χρήση που θα κάνει ο ουγ
γρικός λαός των νέων θεσμών. Φοβάται
μήπως ο κατακερματισμός της πολιτικής
εξουσίας οδηγήσει σε ακυβερνησία. Η
πρόκληση που αντιμετωπίζει είναι ο έ 
λεγχος της κρατικής εξουσίας στη διαίρε
σή της. Θα καταφέρει να δώσει εκείνο το
θεσμικό πλαίσιο που θα επιβάλει τον κομ
ματικό πλουραλισμό, τη δημοκρατική οργά
νωση της πολιτείας, τις ατομικές ελευθε
ρίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς να
οδηγήσει το νέο πολιτικό σύστημα σε
κατάρρευση;

Τ

Παρουσία
Ο πασοκικός π ο λιτισ μ ό ς έφθασε στο τέλος του. Η
ψήφος του π ο λίτη α π έδ ειξε ότι ο ελλη ν ικ ό ς λα ό ς σ την
πλειοψ ηφ ία του καταψ ήφ ισε την π ο λιτική του
λα ϊκ ισ μ ο ύ και της χ υ δ α ιο λο γ ία ς , α ντιστόθηκε με τον
δικό του τρόπο σ το ν εκμ α υ λισ μ ό όπου ε ίχ α ν β υ θ ίσ ει
την π ολιτική , κοινω νική και π ο λιτισ τικ ή του ζωή.
Τα κείμενα τω ν πα νεπιστη μ ια κώ ν δα σκάλω ν και
π ο λιτισ τικ ώ ν π α ρ α γό ντω ν που είδ α ν το φως της
δημοσιότητα ς μέσα σε μέρ ες σκοτεινές και θ ο λω μένες
από ρυπαρογραφ ήματα, πλαστική ρύπανση και
κά λπικους π ρ ο εκ λο γικ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς τό νιζα ν την ανάγκη
για κάθαρση και ε ξυ γία νσ η και δικαιώθηκαν.
Δ ιό τι αν εξα ιρ έσ ε ι κανείς το «Λυπάμαι βαθύτατα» της
κ. Μ ελίνα ς Μ ερκούρη και τα παραληρηματικά κείμενα
χ ρ ο νο γρ ά φ ω ν της «Ε ξόρ μ η σ η ς » όπως ο ποιητής κ.
Δημ. Χ ρ ιστοδ ού λο υ, που «μετά β δ ε λ υ γ μ ία ς »
αποκήρυσσαν τη στάση των πνευμα τικώ ν μας
ανθρώπων, η αποδοχή τω ν κειμ ένω ν από την κοινή
γνώ μ η ήτα ν θετική. Ο λα ός σ υ νειδη το π οίη σ ε πόσο
επιτα κτική ήταν η α ποστα σιοποίησή του από το κράτος
της σήψ ης και έδω σε την ελπ ίδ α ότι δ εν είναι όλα
ισο π εδ ω μ ένα σ το ν τόπο μας.
Π α ρ ’ ό λα αυτά η σημασία του λ ό γ ο υ και της
πα ρουσία ς τω ν ανθρώ πω ν του πνεύματος δεν εξέλιπ ε.
Οι κα ιροί είνα ι και πονηροί α λλά και ελπ ιδο φ ό ρ οι.
Η παρουσία τω ν πνευμα τικώ ν ανθρώ πω ν και η
εγρ ή γο ρ σ η είνα ι τώρα ακόμα πιο επίκαιρη και
πολύτιμη. Οι α υτα ρ χικές — και μονοκρ α τορ ικές—
α ντιλή ψ εις αποδυναμώθηκαν. Ο Λ ό γ ο ς είναι παρών.

Για ποιον πολιτισμό
μιλάμε;

(Μια σύντομη
«περιοδεία »
στα πολιτιστικά
φ εστιβά λ

του καλοκαιριού)
Ο κυκεώνας των εκλογών
κώπασε προς στιγμήν. Η με
τεκλογική περίοδος άρχισε ή
δη και μαζί με αυτήν «έκανε
την εμφάνισή» του και ο «πο
λιτισμός» στην Ελλάδα, μέσα
από τα φ εσ τιβάλ του καλοκαι
ριού. Δ ιότι είναι κοινός τόπος
πλέον ό τι τα π ολιτιστικά γ ε
γονότα στη χώρα μας, με ε
ξαίρεση κάποιες θεατρικές

παραστάσεις, εκθ έσ εις εικα
στικών και λεία ν προσφάτως
τα «Δρώμενα» του δημάρχου
Αθηναίων, τους χειμερινούς
μήνες που μας διασκεδάζουν
χωρίς συχνά να μας ψυχαγω
γούν — α π ο τελο ύν αναπό
σπαστο τμήμα του καύσωνα,
των διακοπών και φυσικά της
τουριστικής περιόδου.
Ας μην ξεχνάμε ό τι ο πρό
δρομος των σύγχρονων ελ λ η 
νικών φ εστιβάλ, το Φεστιβάλ
Αθηνών, ιδρύθηκε το 1955 με
κύριο στόχο την ανάδειξη της
π ολιτιστικής μας φυσιογνω
μίας στους ξένους.
Αλλά για ποιό πολιτιστικό
πρόσωπο άραγε μιλάμε;
Ξ εφ υλλίζοντας απλά και
μόνον τα προγράμματα θα

διαπιστώσουμε πολύ γρήγο
ρα ότι στην πλειοψηφία τους
η φυσιογνωμία των φεστιβάλ
καθορίζεται βασικά από την
ύπαρξη ξένων συγκροτημά
των χορού και μουσικής με
ρεπερτόριο κυρίως «κλασικό»
ή στην καλύτερη περίπτωση
προερχόμενο από το χώρο
της τζαζ.
Η ελληνική παρουσία και
δη η παραδοσιακή παραμένει
στους τομείς αυτούς ασθενι
κή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει
ότι θα ήταν επιθυμητέα η με
τατροπή τους σε φεστιβάλ
παραδοσιακής μουσικής και
χορού.
Η συνύπαρξη ετερόκλητω ν
πολιτιστικώ ν στοιχείω ν είναι
απολύτως αναγκαία όπως ό
μως και η διαφύλαξη τη ς πο
λιτισ τική ς μας ταυτότητας.
Ποιον άραγε ο φ ελεί η επα
νάληψη χιλιοπαιγμένων πα
ραστάσεων κλασικού μπαλέττου όπως η «Ωραία Κοιμωμέ-

Παραδοσιακή μουσική
και ελληνικός χορός
Αρχίζοντας λοιπόν την·,«πε
ριοδεία» μας που ίσως να μην,
περιλαμβάνει τα όσα σ τοιχεία
θα θέλαμε μια και η κακή ορ
γάνωση αποτελεί όχι πάντα
αρνητικό πάντως εθνικό μας
χαρακτηριστικό - θέλουμε να
επισημάνουμε για όσους «πι
στούς» τις παραστάσεις τις
σ χετικές με την πολιτιστική
μας παράδοση.
Στις 25 Ιουνίου ο Στυλιανός
Μπέλλος θα δώσει στο θέα
τρο Λυκαβηττού συναυλία ελ 
ληνικής δημοτικής μουσικής.
Στις 2 Αυγούστου οι φίλοι
της βυζαντινής μουσικής θα
έχουν τη δυνατότητα να πα
ρακολουθήσουν μέσα στα
πλαίσια των εκδηλώσεων του
Ευρω παϊκού Π ο λ ιτισ τικ ο ύ
Κέντρου Δελφών στο Αρχαίο
Στάδιο των Δελφών συναυλία
με βυζαντινή μουσική πολυ-

Το Συγκρότημα Ελληνικών Χορών της Δόρας Στρατού, εν δράσει.

νη» και ο «Καρυοθραύστης»
από την Ακαδημία του Μπολσόι ή η «Λίμνη των Κύκνων» α
πό το Μπαλέτο της Ό π ερας
του Παρισιού στο Ηρώδειο, ό
ταν οι εκδηλώ σεις από το χώ
ρο της ελληνικής τέχνη ς με
τριούνται στα π έντε δάχτυλα;
Πότε επ ιτέλους τα ηχηρά ο
νόματα — ντόπια και ξέν α —
θα πάψουν να είναι πυξίδα
για τους διοργανω τές των ελ 
ληνικών φεστιβάλ;
Γ ιατί μια απλή ματιά στο
φ εστιβάλ Αθηνών και ιδ ια ίτε
ρα στο φ εστιβάλ Επιδαύρου
θα μας π είσει ό τι και εκ εί κυ
ριαρχούν επί σειρά ετώ ν οι
θίασοι — σταρ του αρχαίου
δράματος— Καρέζη, Ευαγγελάτος, Θ. Τέχνης, Εθνικό
—που μάλιστα χρηματοδο
τούνται, ενώ άλλοι με ισχνό
τερα βαλάντια συνεχίζουν να
παραμένουν στην αφάνεια.

φωνικά της Ηπείρου και δελ
φικούς ύμνους από την Χορω
δία του Λ. Αγγελόπουλου.
Ενώ όσοι από μας βρίσκον
τα ι προς τα τέλη Ιουλίου στο
Ηράκλειο θα έχουν την ευκαι
ρία μέσα στα πλαίσια του Φε
στιβάλ, να παρακολουθήσουν
σ τις 23.7 Ελληνικούς Χορούς
από το Λ ύκειο Ελληνίδων Η
ρακλείου (θέατρο Καζαντζάκη) καθώς και την Βυζαντινή
Χορωδία του Δήμου Ηρα
κλείου (στον Ιερό Ναό του Α
γίου Τίτου), σ τις 28 και 29.7 τα
Γεωργιανά Μπαλλέτα (Κηπο
θέατρο Καζαντζάκη) ενώ στις
31.7 και την 1η Αυγούστου ο·
Ross Daly, το συγκρότημα
«Λαβύρινθος» θα παρουσιά
σουν μερικά από τις γνωστές
για τον πλούτο το υς σε ρυθ
μούς του ευρύτερου χώρου
της Ανατολής συνθέσεις κα
θώς και κομματικών από το
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διοργανώ νεται στις 27, 28, 29
και 30 Ιουλίου η Πρώτη Δ ιε
θνής Συνάντηση Χορού «Τερ
ψιχόρη» με θέμα «Ο χορός
στα τέλη του 20ού αι.». Το
συμπόσιο πλαισιώνουν χο
ρευτικές παραστάσεις ξένων
συγκροτημάτων.

Κλασική μουσική

Το συγκρότημα σύγχρονης μουσικής Xenakis Ensemble που θα εμφανισθεΐ φέτος στο Ηρώδειο.

νέο τους δίσκο «Ελεύθερο ση
μείο». (Μικρό Δημοτικό Κηπο
θέατρο).
Την 1η Σεπτεμβρίου θα εμφανισθεί στο Φεστιβάλ Φιλίπ
πων και Θάσου το Χορόδραμα
της Ραλλούς Μάνου.
Κι ας μην ξεχνάμε, ειδικό
τερα τώρα που η πολιτική του
ΥΠ.ΠΟ το οδήγησε στα πρόθυ
ρα της "αυτοκτονίας εξ αμέ
λεια ς" ότι το Συγκρότημα Ελ
ληνικών Χορών Δόρα Στράτου δίδει καθημερινά από τις
22.15 (Τετάρτη και Κυριακή
κ α ι στις 20.15) παραστάσεις
ελληνικών χορών υπό την συ
νοδεία αυθεντικών οργανοπαικτών. Δεν πρόκειται για
«φιλανθρωπική ενέργεια» αλ
λά για την διάσωση των τε 
λευταίω ν ζωντανών κυττά 
ρων της παράδοσής μας.

Κλασικό μπαλέτο
Αλλά για να μην δώσουμε
τη λανθασμένη εντύπωση του
προκατειλημμένου επισημαί
νουμε ό τι ο φίλοι του χορού έ
χουν την ευκαιρία να παρακο
λουθήσουν στο Ηρώδειο δυο
αξιόλογες προσπάθειες ανα
νέωσης του μπαλέτου της
«αυλικής ετικέτας».
Στις 9, 10, 12 και 13 Αυγούστου το Μπαλέτο του Αμ
βούργου θα παρουσιάσει την
δική του άποψη γ ια το «Δάφνις και Χλόη» του Ραβέλ το
«Πουλί της Φωτιάς» του Στραβίνσκυ και την 3η συμφωνία
του Μάλερ.
Π ρόκειται για ένα από τα
δημιουργικότερα κλασικά χο
ρευτικά συγκροτήματα της
Δυτικής Γερμανίας, που υπό
τη διεύθυνση του John Neu
meier κατάφερε να δώσει στο
μπαλέτο μια σύγχρονη, πιο
προβληματισμένη και γ ι’ αυτό
προσιτότερη στο κοινό μορ
φή.
Στις 20 και 21 Αυγούστου
το Βασιλικά Μπαλέτο τη ς Δα
νίας θα δ ε ίξε ι στα έργα «Συλφίς» και «Νάπολι» ό τι ο κλασι
κός χορός μπορεί να συνυ
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πάρξει με σ τοιχεία δανεισμέ
να από το βηματολόγιο εθνι
κών χορών.

Σύγχρονος χορός
Και πάλι παραγκωνισμένος
σε μια και μοναδική παράστα
ση στο Ηρώδειο και μερικές
ακόμα στους Δελφούς εμφα
νίζετα ι ο σύγχρονος χορός.
Η εκπροσώπησή του στο Ηρώδειο θα γ ίν ει σ τις 20 και 21
Ιουλίου από το γνωστό αμερι
κανικό χοροθέατρο των Alwin
Nikolais και Murray Louis σε 4
χορογραφ ίες του Νικολάι και
μία του Λούι. Η από κοινού
χορογραφία τους «Χρησμοί»
παρουσιάζεται γ ια πρώτη φο
ρά σε παγκόσμιο επίπεδο.
Αν πράγματι ο σύγχρονος
χορός σας ενδ ια φ έρει δεν έ
χ ετε παρά να αποτολμήσετε
ένα ταξιδάκι στους Δελφούς.
Μέσα στα πλαίσια των εκδη
λώσεων του Ευρωπαϊκού Πο
λιτισ τικο ύ Κέντρου Δελφών

Παραμένουμε λίγο ακόμη
στον «κλασικό» χώρο για να επιστήσουμε την προσοχή σε
δύο παραστάσεις του Ηρωδείου
Η πρώτη γίν ετα ι στις 17 και
18 Ιουλίου από τη Φιλαρμονι
κή Ορχήστρα τη ς Βαρσοβίας
σε έργα Μπραμς, Σοπέν και
Ραχμάνινοφ με σολίστ τους
Δημήτρη Σγούρο στο πιάνο
(17) και τον Λεωνίδα Καβάκο
στο βιολί (18). Ας σημειωθεί ό
τι η Ορχήστρα της Βαρσοβίας
θα εμφανισθεί και στο Αρχαίο
Ωδείο της Πάτρας την 1η και
στις 2 Ιουλίου με σολίστ τους
Λεωνίδα Καβάκο και Ντάρα
Μπακοπούλου αντίστοιχα.
Τη δεύτερη θα την παρακο
λουθήσετε μάλλον ανανεωμέ
νοι από τις διακοπές σας.
Πρόκειται για τη συναυλία
τη ς γνωστής όπερας Κίροφ
που θα δοθεί στις 9 Σ επ τεμ 
βρίου και είναι αφιερωμένη
στην μνήμη του Μοδέστου
Μουσόργκσκι για τα 150 χρό
νια από την γέννησή του.

Σύγχρονη μουσική
Ό π οιος ενδ ιαφ έρετα ι για
την εγκεφ α λικότερ η προσέγ
γιση της μουσικής δεν έχ ει
παρά να επισκεφθεί το Ηρώ-

δειο στις συναυλίες του Xena
kis Ensemble στις 6 και 7 Αυ
γούστου που είναι αφιερω μέ
νες στη μνήμη του Νίκου
Σκαλκώτα.
Οι Δελφοί στις 3, 4, 5, 6 Αυ
γούστου έχουν και εδώ να
προτάξουν την Πρώτη Διεθνή
Συνάντηση Μουσικής «Απόλ
λων» με θέμα «Η μουσική στο
τέλος του 20ού αιώνα».
Όπως βλέπετε τα φεστι
βάλ ικανοποιούν όλα σχεδόν
τα γούστα. Πλουραλισμό δεν
θέλαμε; Ό π οιος πάντως επι
μένει να αναζητά κάποιο ε
νιαίο σκεπτικό πίσω από τις εκάστοτε επιλογές, καλά θα
κάνει να προτιμήσει τον πα
ραδοσιακό τρόπο διασκέδα
σης στις φ λέγόμενες πόλεις,
την δροσιά των θερινών κινη
ματογράφων.

Τζαζ
Βέβαια υπάρχουν και εξα ι
ρέσεις όπως ο Λυκαβηττός ό
που φέτος η παρουσία της
τζαζ κυριαρχεί:
Ξεκινώντας με την Νίνα Σι
μόν που στις 27 Ιουνίου δίδει
το εναρκτήριο έναυσμα για
να πάρει την σκυτάλη στις 6
Ιουλίου ο θεός του σαξόφω
νου Γιαν Γκάρμπαρεκ συνοδευόμενος από τον Νανά Βα·
σκοντσέλος και την επομένη
ακριβώς το «Zawinul Syndica
te» από την Βιέννη.
Στα μέσα ακριβώς του μήνα
οι «φανατικοί» του είδους έ 
χουν την ευκαιρία να παρακο
λουθήσουν το «Modern Jazz
Quartet» στις 9 και 20 Ιουλίου
με τις συναυλίες του Πακίτο
Ριβιέρα.
Σημ αντική εκπροσώπηση
καλλιτεχνώ ν της τζαζ θα υ
πάρχει και στο Φεστιβάλ Ηρα
κλείου που διοργανώνει η
γερμανική ετα ιρ εία ISIEM από
τις 12 μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ε
δώ λέμ ε ευτυχώς για την επι
λογή του διοργανωτή διότι με
τις τελ ευ τα ίες διαμάχες που
έλαβαν χώρα και οδήγησαν
στη ματαίωση ενός σημαντι
κού αριθμού συναυλιών στο
Φεστιβάλ Ηρακλείου, θα αμ
φιβάλλαμε πολύ για την τύχη
των υπολοίπων.
Το παρόν θα δώσει και πάλι
ο Γιαν Γκάρμπαρεκ θα ακο
λουθήσει ο Ντίνο Σαλλούτσι
και ο Πιερ Φαβρ, οι Τάμια και
Πωλ Γ κίγκερ και οι εκδηλώ
σεις θα κλείσουν με τον Στέφαν Μ ίκους τον Ελ Σανκάρ
(τον βιολιστή) και τον Ζακίρ
Χουσείν σ τις 15.7.
Συναυλίες τζαζ θα δοθούν

και στο φ εστιβάλ τη ς Πάτρας
από τον Χ ερμέτο Πασκοάλ
στις 14 Ιουλίου, το κλασικό
πια σύμβολο της τζαζ Σέσιλ
Τέηλορ και Ρ ότζερ Γούντγουντ στις 15 Ιουλίου καθώς
και την ελληνίδα Νανά Σιμό·
πούλου σε δικές της συνθέ
σεις στις 18 Ιουλίου.
Παρ’ όλα αυτά η Πάτρα δεν
επ αφίεται μόνον σε αυτά. Πι
στή στην παράδοσή της έχ ει
να π ροτείνει μιαν αναζωογο νητική πολυχρωμία στον χώ
ρο της τέχνης πίσω από την ο
ποία διακρίνεται η προσπά
θεια για την προβολή της
ποιότητας. Έ τσ ι διατηρείτα ι
μια ευαίσθητη ισορροπία με
ταξύ σύγχρονου και αρχαίου
θεάτρου, εκθέσεω ν ζωγραφικήςΝ σεμιναρίων και συναυ
λιών σύγχρονης και κλασικής
μουσικής.
Παρ’ όλα αυτά και εδώ η τέ 
χνη παραμένει «εισαγόμενη»
ε ίτε από την Αθήνα, ε ίτε από
το εξω τερικό, η Τ.Α. αδρανεί.
Μ εταξύ άλλων επισημαί
νουμε στον τομέα τη ς μουσι
κής τις δυο συναυλίες τω ν μελοποιών του «κινήματος τω ν
λουλουδιών» του Bob Dylan
στις 26 Ιουνίου στο Εθνικά
Στάδιο και της Joan Baez στο
Αρχαίο Ωδείο στις 5 Ιουλίου,
το ρεσιτάλ φλάουτου από τον
Γάλλο Πιέρ Ραμπάλ σε έργα
Μότσαρτ, Μπετόβεν, Σοπέν
και Ντεμπυσί, την Λ ένα Πλά
τωνος και Δ. Γαλάνη σ τις 8
Ιουλίου σε τραγούδια των
Κουρτ Βάιλ, Νίνο Ρότα, Μά
νου Χατζιδάκι και τω ν Beatles
στο Αρχαίο Ωδείο και για τις
«φανατικές φ εμινίστριες» την
συναυλία του αμιγούς συγ
κροτήματος γυναικών «Hele
na Trio» στις 26 Ιουλίου στο
Θέατρο του Κάστρου σε κλα
σικά έργα απ οκλειστικά γυ
ναικών συνθετριών.
éÉ ê^: ·-

Από τις εκδηλώ σεις εικα
στικών μια και θα βρισκόσα
στε στην Πάτρα μην παραλεί
ψ ετε να επ ισκεφ θείτε την έκ
θεση Π ολιτειακής Τέχνης α
πό το Π ειραματικό Εργαστήρι
Βερροίας στην Π λατεία Γε
ωργίου Α ' σ τις 14, 15 και 16
Ιουλίου. Ακόμα στις Σταφυδαποθήκες Μπάρρυ θα εκθέτοντα ι από τις 24 Ιουλίου μέχρι
τις 16 Ιουλίου έργα του Ν.
Κεσσανλή και από τις 22 Ιου
λίου μέχρι τις 13 Αυγοϋστου
έργα του Στάθη Χρυσικόπουλου.
Για τους φ ίλους του θεά
τρου προτείνουμε μιαν εναλ
λακτική δημιουργική λύση α
πό τις 27 μέχρι τις 31 Ιουλίου,
το Θεατρικό Σεμινάριο Εργα
στήρι του Jean Pierre Kaletrianos στο Θέατρο του Κά
στρου.
Ακόμη, σ τις 27, 28 και 29
Ιουλίου διοργανώ νετα ι και
πάλι σε συνεργασία με το πε
ριοδικό «Λέξη», Συμπόσιο
Ποίησης στο Θέατρο του Κά
στρου. Ας ελπίσουμε πως αυ
τή τη φορά η ποίηση θα υπερισχύσει.
Πάντως όποιος πραγματικά
θέλει να ξεφ ύγει από την κα
θημερινότητα της πόλης δεν
έχ ει παρά να «δραπετεύσει»'
στο Αναγεννησιακό Φεστιβάλ
Ρεθύμνου, ένα π ολιτιστικό
γεγονός που αποδεικνύει με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση έ 
χει τη δύναμη να λειτο υρ γή 
σει μακριά από στείρους μιμη
τισμούς και σε ισότιμη συνερ
γασία με ξένα συγκροτήματα,
αρκεί να υπάρχει η κατάλλη
λη κινητοποίηση.
Το φεστιβάλ Ρεθύμνου ξ ε 
κίνησε σαν ιδέα της Νομάρ
χου Β α σ ιλική ς Μ όσταλου
πριν από τρία χρόνια και βρή
κε μεγάλη απήχηση σε ντό 
πιους και ξένους. Φέτος διοργανώ νεται από τη Νομαρχία
Ρεθύμνου σε συνεργασία με
Από το Αναγεννησιακό Φεστιβάλ
Ρεθύμνου, το χορευτικό γερμανικό
συγκρότημα Pantharello.

τους Τοπικούς Φορείς και υπό
την εποπτεία του α ρ χιτέκτο
να Μάνου Τσάκωνα. Το πρό
γραμμά του περιλαμβάνει ένα
ευρύ φάσμα εκδηλώσεων που
ξεκινά από παραστάσεις θεά
τρου τοπικών θιάσων, μουσι
κές εκδηλώ σεις και δρώμενα
και φθάνει μέχρι εκθέσ εις βι
βλίου ζωγραφικής και διαλέ
ξεις επιστημόνων με θέμα το
σημαντικό αυτό κομμάτι της
π ο λ ιτισ τικ ή ς ισ το ρ ία ς τη ς
Κρήτης.
Χώρος παρουσίασης η πα
λιά πόλη του Ρεθύμνου με ε 
πίκεντρο το κάστρο της Φορτέτζα, που αυτές τις μέρες α
ποκτά νέο πρόσωπο. Α ξίζει
να σημειωθεί ότι στη διάρκεια
του φεστιβάλ δίδονται ταυτό
χρονα θεατρικές παραστά
σ εις με θέμα την Αναγέννηση
σε 10 χωριά του Νομού.
Οι εκδηλώ σεις ανοίγουν με
Αναπαράσταση Αναγεννησια
κών Δρώμενων το Σάββατο 8
Ιουλίου από τη Θ εατρική Ο
μάδα του Π ολιτιστικού Συλ
λόγου Ρεθύμνου και κλείνουν
με την Αναπαράσταση της τ ε 
λική ς π αρτίδας του «Διε
θνούς Τουρνουά Σκάκι» που
θα λάβει χώρα από τις 20 Ιου
λίου στο Τέμενος της Φορτέτζας.
Μεταξύ άλλων α ξίζει να πα
ρακολουθήσουμε σ τις 8 και 9
Ιουλίου, τον «Κατζούρμπο»
το υ Χ ο ρ τ ά τ ζ η
από το
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας, τη Συ
ναυλία αναγεννησιακής μου
σικής θμελούς συγκροτήμα
το ς από την Μπολώνια στη
Φ ορτέτζα σ τις 17 Ιουλίου, τον
«Ερωτόκριτο» του Κορνάρου
από το Δημοτικό Π εριφ ερεια
κό Θέατρο Κρήτης στις 22 και
23 Ιουλίου καθώς και τις πα
ραστάσεις του γερμανικού α
ναγεννη σ ιακο ύ χο ρ ευτικο ύ
συγκροτήματος «PANTHARELLO» στις 27 και 29 Ιουλίου.
Ακόμα στις 21 Ιουλίου διοργανώ νεται στο χωριό Μούνδρος μια αναγεννησιακή βρα
διά με δρώμενα.
Παράλληλα θα γ ίν ετα ι στην
Αίθουσα Αγίου Φραγκίσκου
έκθεση βιβλίων που εκδόθηκαν στην περίοδο της Ανα
γέννησης, που διοργάνωσε η
Νομαρχία σε συνεργασία με
τους τοπικούς φορείς, τη Δη
μόσια Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου
και τη Βιβλιοθήκη του Πανεπι
στημίου Κρήτης, ενώ θα κυ
κλοφορήσει ειδική έκδοση με
έργα του Εμμ. Τζάνε Μπουνιαλή, για τον οποίο θα μιλή
σει στις 10 Ιουλίου ο καθηγη
τής του Πανεπιστημίου Αθη
νών Νίκος Δρανδάκης στο
Σπίτι της Αρχαιολογίας.
Απ’ ό ,τι β λ έπ ετε α ξ ίζε ι
πράγματι ένα ταξιδάκι στο
Ρέθυμνο, που το παράδειγμά
του ελπίζουμε να ακολουθή

σουν και άλλες επαρχιακές
πόλεις.
Διότι ας μην ξεχνάμε ότι το
κακό του «πατροναρίσματος»
ξεκινά από την υδροκέφαλη
Αθήνα, που επ ιμένει να σκορ
πίζει υπεροπτικά το «πολιτι
στικό της συνονθύλευμα» υ
πονομεύοντας κάθε καινού
ριο ξεκίνημα π ολιτισ τικής α
ποκέντρωσης. Ας επιλέξουμε
λοιπόν συνειδητά και ας ενισ χύσ ουμε τη δη μ ιο υ ρ γική
πνοή «ορισμένω ν μονομά
χων» που με λίγο ψάξιμο και
φυσικά πολλή τύχη θα τους
βρούμε.
Εμείς από την πλευρά μας
θα συνεχίσουμε την αναζήτη
ση και υποσχόμαστε να σας
κρατήσουμε όσο το δυνατόν
ενήμερους.
Λήδα Καζαντζάκη

Τζαμώ ματα
Γ ενικά, τα έχουν κάπως σε
ανυποληψία. Γ ια παράδειγμα,
ο Π. Καλαντζόπουλος (Μια
κατεδάφ ιση) πρόσφατα μι
λούσε κάπως περιφρονητικά
για τις σκοπιμότητες που κρύ
βονται πίσω από· το τζάμωμα
του περίπτερου του Πικιώνη
στο Λουμπαρδιάρη. Αλλά και
πάλι, το παράδειγμα αυτό δεν
γενικεύετα ι εύκολα.
Ά λλω σ τε, υπάρχουν όλα ε
κείνα που συναντάμε καθημε
ρινά στο δρόμο μας, φ τάνει
να κ ο ιτά ξο υ μ ε εξ ετα σ τικ ά
στα μπαλκόνια των πολυκα
τοικιών ή στα ρετιρέ. Είναι οι
γνω στές βεράντες που κλείνονται με διάφορα προσχήμα
τα: προφύλαξη από τον ήλιο ή
το βοριά, προφύλαξη κά
ποιων ευαίσθητων φυτών το
χειμώνα —αλλά πάνω απ’ ό
λα, απόκτηση πρόσθετου ζω
τικού χώρου στα αναγκαστικά
στριμωγμένα διαμερίσματα υπνοθήκες της σημερινής ελ
ληνικής πόλης.
Οπότε και η συνηθισμένη
αντίδραση του αγανακτισμένου πολίτη: «Να άλλος ένας
θρασύς, που πετάει το αυθαί
ρετό του μέσα στην πόλη, χω
ρ ίς να λο γ α ρ ιά ζει κανένα.
Ποιος να κάνει τον κόπο να
τους χώσει μέσα, όπως το α
ξ ίζ ο υ ν . Α λ λ ά τι π ε ρ ιμ έ 
νεις...». Ας προσθέσουμε σε
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αυτά και την «παραμόρφωση»
του αρχιτεκτονικού έργου με
ανεπιθύμητες παρεμβάσεις α
πό «ασχέτους». Ό ,τι και να
πούμε, το θέμα μυρίζει από
παντού.
Και όμως... οι απορίες πα
ραμένουν: αρχιτεκτονική δια
φθορά ή μήπως σοφή προ
σαρμογή σε μια ζωή που πρέ
πει να παλέψεις για να την κά
νεις... βιώσιμη; Κάτι μεταξύ α
νέντιμης και έντιμης παρανο
μίας (μια και το μόνο που απο
φ εύγεται είναι η πληρωμή
πρόστιμου), μεταξύ εκδήλω
σης ενοχλητικού ατομικισμού
και έκφρασης μιας ιδιαιτερό
τητας από μεριάς του χρήστη,
αδιαφορία, για το σύνολο ή
ευλογημένος αντικομφορμισμός;
Ας ξεχάσουμε για λίγο το
κριτήριο της παρανομίας (αν
είναι δυνατόν να βλέπουμε α
κόμα τόσο στενόμυαλα τα
πράγματα στην Ελλάδα του
1989!), τότε τι μας έχ ει απομείνει;
Παίρνοντας τα πράγματα
με τη σειρά, θα δούμε πως
στην πιο συχνή περίπτωση, ό
που το τζάμωμα «επεκτείνει»
κάποιο χώρο σε βάρος μιας
σκεπαστής βεράντας, τι άλλο
έχουμε παρά την ευεργετική
προσαρμογή ενός δύσκαμ
πτου κ τιρ ια κ ο ύ κελύφ ο υς
στις επ ιτακτικές ανάγκες του
χρήστη; Και μάλιστα, με τον
πιο ανώδυνο τρόπο: με «στε
γνές» κατασκευές που συναρμολογούνται ταχύτατα, με
«καθαρό» μεταλλικό σκελετό
γεμισμένο με τζάμι —δηλα
δή, με την ελάχιστη παρέμβα
ση στην υπόλοιπη συμβατική
κατασκευή του κελύφους. Αν
αυτό δεν είναι (επιτέλους) η
είσοδος από το παράθυρο της
σύγχρονης τεχνολογίας στη
δόμηση κατοικίας, τό τε τι άλ
λο είναι; Ά λλω σ τε αυτό δεν
ευ λο γεί και ο νέος ΓΟΚ νομι
μοπ οιώ ντας το υ ς ημιυπαίθριους χώρους, κατανοώντας
έτσι την αρχιτεκτονική (βλέπε
Ά ρ η Κωνσταντινίδη) και κοι
νωνική (βλέπε λαϊκές συνή
θειες) σημασία μιας τέτο ια ς
πράξης;
Τζαμώματα επίσης εφαρμό
ζονται συχνά σε εισόδους,
δηλαδή για να προφυλάξουν
ένα ευαίσθητο χώρο μεταβα
τικό ανάμεσα στο έξω και στο
μέσα. Οι α ρ χιτέκτο νες κάπο
τε ξεχνούν τέ το ιε ς «λεπτομέ
ρειες» —τώρα αυτά θα κοιτά
με; Μετά εφαρμόζονται σε αχρηστευμένες βεράντες, είτε
για τί βρίσκονται σε κακό προ
σανατολισμό είτε για τί η μό
λυνση ή ο θόρυβος δεν επι
τρέπουν πια την πατροπαρά
δοτη χρήση τους. Το τζάμωμα
μιας τέτο ια ς βεράντας μπορεί
μάλιστα να κάνει εξαιρ ετικά
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ευχάριστη τη χρήση ενός κα
θημερινού που βρίσκεται πί
σω της το χειμώνα (το καλο
καίρι, η τζαμαρία ανοίγει). Τι
άλλο θέλετε —παθητικά συ
στήματα ενεργείας, σε όλο
τους το μεγαλείο, βγαλμένα
μέσα από πρακτικές ανάγκες.
Με άλλα λόγια: λιγό τερο συ
νά λλα γμ α γ ια εισ α γ ό μ εν α
καύσιμα, περίσσευμα κεφα
λαίου για αποταμίευση! Αντί
να θεωρούμε όσους κάνουν
τζαμώματα παράνομους θα έ 
πρεπε μάλλον να τους ανακη
ρύξουμε εθ νικο ύς ευ ερ γ έ
τες...
Όπω ς και να το κάνουμε,
το τζάμωμα εξακολουθεί να
είναι ο πιο φτηνός και πρακτι
κός τρόπος επέκτασης του
χώρου της κατοικίας. Αλλά, α
νάλογα με τις συνθήκες, μπο
ρεί να απ οτελέσει σημαντικό
σ τοιχείο της οικοδομής, δη
λαδή να ξεπεράσει το χρηστι
κό του χαρακτήρα και να ανέ
βει στο επίπεδο της καλλιτε
χνικής δημιουργίας.
Το νο μ ίζετε δύσκολο; Αν
θ έλ ετε ρ ίξτε μια ματιά στις
«ανώνυμες» συνοικίες των πε
ριθωριακών κατοίκων αυτής
τη ς ε υ λ ο γ η μ έ ν η ς χώ ρας,
στην πρωτεύουσα ή στην υ
ποβαθμισμένη επαρχία. Ανά
μεσα στα πολλά αδιάφορα
δείγματα που θα συναντήσε
τε, σίγουρα θα βρεθούν και
μερικά που να μαρτυρούν ι
διαίτερη φροντίδα, με τα
κουρτινάκια τους, τις περιποιημένες γλάσ τρ ες — δηλαδή
με εκείνη την ατμόσφαιρα της
πάστρας και της θαλπωρής,
την οποία έχουμε μοιραία
ταυτίσ ει με την παράσταση
του ιδανικού κελύφους κατοι
κίας για τον άνθρωπο.
Οι κουτόφραγκοι έχουν αναγάγει σε ολόκληρη επιστή
μη την τέχνη της κατασκευής
τέτοιω ν χωρών, ανεξάρτητων
θερμοκηπίων ή «χώρων πρωι
νού» κτλ. ως συμπλήρωμα ε
νός σπιτιού ή ως ανεξάρτητο
στοιχείο ενός κήπου ή αυλής.
Και όμως, εμ είς κοιμόμαστε
τον ύπνο του δικαίου. Τον
προηγούμενο όμως αιώνα, τό 
τε που «αντιγράφαμε» τον ξε
νόφερτο νεοκλασικισμό, χ τί
ζονταν σπίτια, για υψηλά βέ
βαια εισοδήματα, με ανάλογα
θερμοκήπια ή κλουβιά που
λιών. Μ ετά όλα αυτά ξεχάστηκαν (μια πισίνα έχ ει όπως
και να το κάνουμε περισσότε
ρη αίγλη), ώσπου τα τζαμώμα
τα «ανακαλύφθηκαν» από το
«λαό» — που δεν είχ ε πάψει
ποτέ να τα χρησιμοποιεί, πάν
τα για πιο πεζούς λόγους.
Ηθικό δίδαγμα: Δεν είναι ά
ραγε καιρός να αναθεωρη
θούν οι στενόμυαλες προκα
ταλήψ εις που μαρτυρούν τη
μακάρια άγνοιά μας;

Έκθεση Πικιώνη
Με οργάνωση της σχολής
Architectural Association του
Λονδίνου και χρηματική συν
δρομή του ΤΕΕ, άνοιξε στις
αρχές Ιουνίου (επίσημα εγκαί
νια 13.6 ) έκθεση του έργου
του Δ. Πικιώνη στην παραπά
νω σχολή. Το υλικό της βασί
στηκε σε προηγούμενη που
ε ίχ ε π αλιό τερα οργανωθεί
στο Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου Αθηναίων. Ο κατάλο
γος της έκθεσης, με κείμενα,
ανάμεσα σε άλλα, των A. van
Eyck, K. Frampton, Δ. Αντωνακάκη, Σ. Κονταράτου και Α.
Πικιώ νη) ετο ιμ ά σ τη κ ε στο
Λονδίνο. Για τις ανάγκες της
έκθεσης έγινε νέα φωτογράφιση των χτισμένω ν έργων
του Πικιώνη στην Αθήνα, κυ
ρίως στην Ακρόπολη και στη
βίλα Ποταμιάνου στη Φιλο
θέη.

Δημήτρης Φιλιππίδης

Απολογισμός
με ερωτηματικά
«Σε κάθε τέχνη, υπάρχει ένας
διαβολικός κανόνας που δρα
εναντίον της και προσπαθεί
να την καταστρέψ ει. Έ νας α
νάλογος κανόνας δεν θα ή
ταν καθόλου άχρηστος και
για τόν κινηματογράφο».
Robert Bresson
Κοινή η διαπίστωση, για

την κινηματογραφική περίο
δο που ολοκληρώθηκε, πως η
επιστροφή στην κλασική αφή
γηση, η (από άλλη κατεύθυν
ση) επαναπροσέγγιση των
στερεότυπων τη ς κινηματο
γραφικής γλώσσας, σηματοδοτείτα ι από την καθοριστική
επίδραση των τηλεοπτικών
δεδομένων της αφήγησης.
Κατά κύριο λόγο, οι τα ινίες
που γίνονται εμπορικές επιτυ
χίες, «Ο άνθρωπος της βρο
χής», «Εργαζόμενο κορίτσι»,
αναπαράγουν τα δοκιμασμέ
να κλισέ της τηλεοπτικής
γλώσσας και αισθητικής σε
μια ιλουστρασιόν εκδοχή (με
μεγάλους σταρ, εντυπωσια
κούς προϋπολογισμούς, και
το διαφημιστικό θόρυβο γύ
ρω από υποψηφιότητες, βρα
βεύσεις). Η διαφήμιση έχει
αρχίσει ήδη από το γύρισμα
της ταινίας, ώστε το κοινό να
προσελκυσθεί για την «ταινία
γεγονός».
Τη φετινή χρονιά ξαναείδαμε ουρές στα ταμεία των κινη
ματογράφων, αλλά μόνο στις
κεντρικές, ανακαινισμένες αί
θουσες. Αντίθετα, οι περιφε
ρεια κές αίθουσες φθίνουν
σταθερά, επιβεβαιώνοντας το
τέλος του κινηματογράφου
σαν μεγάλη λαϊκή τέχνη, του
λάχιστον στην Ελλάδα, μια
και από την Αμερική οι ειδ ή 
σεις λ ένε πως ο κινηματογρά
φος κερδίζει ολοένα το χαμέ
νο έδαφος σ τις προτιμήσεις
του μεγάλου κοινού.
Εκεί, σαν συνέπεια του δυ
ναμισμού και της ευημερίας
της κινηματογραφικής βιομη
χανίας και του συνεχώς διευρυνόμενου κοινού, παρουσιά
ζονται οι δυνατότητες να γυ
ριστούν και τα ιν ίες που δια
φορετικά, οι όροι του κινημα
τογραφικού μάρκετιγκ δεν θα
επέτρεπαν την πραγματοποί
ησή τους. Από αυτή την κατη
γορία ταινιώ ν είδαμε φ έτος

Η Γκλεν Κλόουζ και ο Τζων Μάλκοβιτς στις «ΕπικΙνβυνες Σχίσεις» τοι Στήβε» Φρήορς.

ση κοντινών πλάνων για πα
ράδειγμα, να ανάγεται αυτό
ματα σ τις δεσ μευτικές πρα
κτικές της τηλεοπτικής αφή
γησης. Σε αυτή την ταινία, θα
τολμούσαμε να πούμε, οι χα
ρακτήρες του έργου αποτυπώνονται κατά τη μετάβασή
τους σε μια αρχετυπική τε 
λείωση.
Α ντίθετα με ό,τι θεωρήθηκε
προφανές, δεν επ εδίω ξε μια
ανατομία των αριστοκρατι
κών ηθών με πλαίσιο αναφο
ράς τη ν π ροεπ αναστατική
Γ αλλία.
Αποσιωπώντας μια ολόκλη
ρη περίοδο, συγκέντρωσε ό
λη την προσοχή του στην α
νάδειξη των προσώπων.
Ο ίδιος ερμηνεύει τις προ
θέσεις του με όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη απλότητα:
«Η ταινία αναφ έρεται σε
ανθρώπους που αντιμετω π ί
ζουν τα συναισθήματα τους
—ή αποτυγχάνουν να τα α
ντιμετω πίσουν— και οι Α με
ρικανοί ηθοποιοί υποδύονται
σ υ ν α ισ θ η μ α τικ ές κ α τα σ τά 
σ εις μ ε υ π έρ ο χ ο τρόπο
—ιδίω ς στα κοντινά πλάνα».
Ο Κλιντ Ή σ τγουντ, ένας
ενστικτώ δης κινηματογραφι
στής (όχι γ ι’ αυτό το λόγο λ ι
γότερο σημαντικός) απέδειξε
με το «Μπερντ» ό τι έχ ει αφο
μοιώσει, πέρα από κάθε εγκε
φαλική μίμηση, τα διδάγματα
του νεότερου ευρωπαϊκού κι
νηματογράφου. Η πολύπλοκη
δόμηση του φιλμικού χωρόχρονου οργανώνεται κατ’ αρ
χήν πάνω σε ένα εξαιρ ετικό
σενάριο (Τζο Ολιάνσκι) που κινηματογραφήθηκε όχι απλώς
με επ αγγελματική δεξιοτεχνία, αλλά με κατανυκτική
π ροσ ήλω σ η σ το «όνομαμύθος» του Τσάρλι Πάρκερ.
Έ ναν σπουδαίο σκηνοθέ
τη, τον Ιάπωνα Σοέι Ιμαμούρα, γνώρισαν φ έτος οι Έ λ λ η 
νες θεατές. Ό μ ω ς η «Μπα
λάντα του Ναραγιάμα», γυρι
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το αρκετά ενδιαφέρον «Στην
άκρη του ποταμού» του Τ.μ
Χάντερ το μέτριο «Made in
USA» και έπονται, για την
προσεχή κινη μ α το γρ α φ ικ ή
περίοδο, ο βραβευμένος στις
Κ ά ννες Σ τή β εν Σ ό ν τερ μπεργκ και οι γνωστοί μας
Τζιμ Τζάρμους, Σπάικ Λη.
Έ νας άλλος Αμερικανός, α
πό τη Μιννεόπολη, που αναδείχθηκε όμως στη Βρετανία,
με την ομάδα των Μόντυ Πάυθον, κέρδισε τις εντυπώσεις
με μια πληθωρική φαντασμα
γορία που καθηλώνει, στις
«Π εριπ έτειες του βαρώνου
Μυγχάουζεν». Ο Τέρρυ Γκίλ
λιαμ πέτυχε να συγκερόσει
τις διαφ ορετικές αντιλήψεις
για τον κινηματογράφο, που
συναντάμε στις δύο πλευρές
του Α τλ α ν τικ ο ύ , ξα ν α β ρ ί
σκοντας τα βήματα του «Κλέ
φτη της Βαγδάτης», των Ραούλ Γουώλς -Ντάγκλας Φαίρμπανκς (σημείο αναφοράς γ ι’
αυτόν, ταινία που συγκεντρώ
νει πλήθος ευρωπαϊκών επιρ
ροών, από τον γερμανικό εξπ ρεσιονιστικό κινηματογρά
φο μέχρι τα ρωσικά μπαλέτα
Ν τιαγκίλεφ) και τώρα, όπως
πληροφορηθήκαμε, δουλεύει
για την καινούργια του ταινία
στα αμερικανικά στούντιο, αποζητώντας σύμφωνα με όσα
είπε ο ίδιος, «την καθοδήγηση
και τους περιορισμούς ενός
έμπειρου παραγωγού».
Ο
Β ρ ετα ν ό ς
Σ τή β εν
Φρήαρς, στην πρώτη του ε 
π αγγελματική συνεργασία με
Α μερικανού ς παραγωγούς,
κατηγορήθηκε και αυτός για
δεσμευτική επήρεια από τα
δεδομένα της τηλεοπ τικής αι
σθητικής, στη μεγάλη του επι
τυχία (και εισπρακτική) «Επι
κίνδυνες σχέσεις».
Ό μ ω ς , α ν α μ φ ίβ ο λ α , ο
Φρήαρς αντιπροσωπεύει έ 
ναν επ αγγελματισμό του κα
λύτερου είδους, και δεν είναι
δυνατόν η συστηματική χρή

Ο Τέρρυ Γκίλλιαμ και ο Τζων Νέβιλ στο γύρισμα της ταινίας «Οι περί·
Βαρώνου Μυγχάουζεν».

σμένη στα 1983 και βραβευμέ
νη στις Κάννες, δεν αποτελεί
εξαίρεση, αλλά μάλλον χαρα
κτηριστική περίπτωση τη ς δυ
σκολίας να φτάσουν μέχρι τη
χώρα μας κάποιες ιδιαίτερα
αξιόλογες ταινίες. Μ ετά το
1983 ο Ιμαμούρα γύρισε τον
«Σωματέμπορο»^ ταινία επο
χής με όλα τα χαρακτηριστι
κά της υπερπαραγωγής (γυρι
ζόταν επί δύο χρόνια σε πολ
λ ές χώρες τη ς Άπω Ανατο
λής) που δύσκολα θα δούμε
σ τις οθόνες μας, ενώ ακόμα
και η τελ ευ τα ία του ταινία
«Μαύρη βροχή» που πραγμα
τεύ ετα ι την πυρηνική κατα
στροφή στη Χιροσίμα και προκάλεσε αίσθηση στο τελ ευ 
ταίο φ εστιβάλ των Καννών,
δεν θα προβληθεί την επόμε
νη περίοδο στη χώρα μας,
γ ια τί κρίθηκε οικονομικά α
σύμφορη η αγορά της.
Θα θυμίσουμε ότι και «Ο μύ
θος του άγιου πότη» του Ερμάνο Ό λ μ ι (Χρυσό Λιοντάρι
στο προηγούμενο Φεστιβάλ
Βενετίας) δεν έχ ει ακόμα προ
γραμματιστεί γ ια τις αίθουσές μας όπως και το «Epide
mie» του Δανού Λαρς Φον
Τρηρ.
Η διανομή των ταινιώ ν όχι
απλώς αναπαράγει κάποια
προϋπάρχοντα προβλήματα,
αλλά τα μεγεθύνει.
Οι μ εγάλες αμερικανικές ε 
τα ιρ είες ελέγχο υ ν την κατά
σταση στην αγορά, πουλών
τα ς τα προϊόντα το υς σε «πα
κέτο», κατεβάζοντας τις - τ ι
μές, αποκλείοντας συγχρό
νως την πρόσβαση σ τις αί
θουσες, των ευρωπαϊκών τα ι
νιών, πόσο μάλλον από τον υ
πόλοιπο κόσμο. Ειδικά οι ανατολικοευρω παΐκές τα ιν ίες έ
χουν πια εξαφ ανισ τεί από τα
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τα τω ν τ ε λ ε υ 
ταίων χρόνων.
Οι εξα ιρ έσ εις επιβεβαιώ

νουν πανηγυρικά τον κανόνα.
Ο Γιουγκοσλάβος Κουστουρίτσα έχ ει εξασφ αλίσει παγκό
σμια διανομή μόνο χάρη στη
διαμεσολάβηση μιας αμερικα
νικής εταιρείας.
Στην Ελλάδα, οι κατά και
ρούς εξα γ γ ελ ίες του Κέντρου
Κινηματογράφου για παρέμ
βαση στη διανομή, μένουν
χωρίς αντίκρυσμα. Έ τσ ι, οι
ε λ λ η ν ικ ές τα ιν ίε ς κα τα λή 
γουν να προβάλλονται ε ίτε σε
μεμονω μένες αίθουσες, είτε
με υποβαθμισμένες τις συν
θήκες προβολής σε π εριφε
ρ εια κο ύς κινη μ α το γρ ά φ ους
και... βέβαια, με ελάχιστους
θεατές.
Η δυσπιστία του κοινού α
πέναντι στις ελλη νικές τα ι
ν ίες έχ ει πια εξελ ιχ θ εί σε α
διαφορία και απώθηση, στοι
χεία καθοριστικά για το μέλ
λο ν τη ς κ ιν η μ α το γ ρ α φ ία ς
μας. Από την άλλη μεριά, το
φάντασμα ενός «γραφειοκρα
τικού» κινηματογράφου με α
ποκλειστικό έρεισμα την κρα
τική χρηματοδότηση, συντη
ρεί ένα φαύλο κύκλο, που ε 
ξουθενώ νει τις όποιες προ
σ π ά θ ειες κάπ οιω ν τ ε λ ε υ 
ταίων παθιασμένων για τον
κινηματογράφο και την μα
γ εία τη ς σκοτεινής αίθουσας.
Ίσ ω ς μετά από χρόνια το ε λ 
ληνικό κοινό επανεκτιμήσει
τα ιν ίε ς όπως ο «...λιποτά
κτης» των Γ. Κάρρα - X. Βούπουρα (άλλωστε, στις μέρες
μας, είνα ι χρήσιμο να υπενθυ
μίζουμε ότι ουδέποτε η εμπο
ρικότητα μιας ταινία ς ήταν α
ξιόπιστο κριτήριο - η «Αναπα
ράσταση» του Θ. Αγγελόπουλου μετά βίας πλησίασε ία
13.000 εισ ιτήρια όταν πρωτοπαίχτηκε σ τις αίθουσες, σε
μια περίοδο που η «Υπολοχαγός Νατάσα» ξεπερνούσε τις
750.000).
Κώστας Τερζής
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Ποιήματα Θ'

Ερωφάντα

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ

Προσκυνητής

Ποιήματα

ΤΑΣΟΣ ΑΕΙΒΑΔΙΤΗΣ

(Επιλογή 1969-1978)

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΡΙΤΣΟΣ
Π Ο ΙΗΜ ΑΤΑ
Θ’

Ποίηση. Τόμος 3 (1979-1987)

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Τα επουσιώδη

Τα χίλια δέντρα

ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΧΑΪΔΗΣ

οι εκτελεστές

Το Πανηγύρι
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ

Διακοπές στην Ουρανούπολη
ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

Μαχαίρι στο κόκαλο
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ

Οι Εκτελεστές
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟ ΥΛΗΣ

Οι Έφηβοι

Η
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
ΔΕΚΑΕΤΙΑ
ΣΤΗΝ
ΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ
ΒΑΡΝΑΛΗ

II ΓΚΝΙΛ TOV ’70

Ε. Γ. ΑΣΑΑΝΙΔΗΣ

1»το?ί* - Π οιητικές οιχί^ομέ;

Το μητρικό στοιχείο στη «Φόνισσα» του Παπαδιαμάντη
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΛΛΑΣ

Η δημιουργική δεκαετία στην ποίηση του Βάρναλη
ΣΤΑΘΗΣ ΔΡΟΜΑΖΟΣ

Ξένο Θέατρο. Κριτικές
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Παρατονισμένη Μουσική. Μελέτη για τον ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η γενιά του ’70. Ιστορία - Ποιητικές διαδρομές
Γ. ΦΑΡΙΝ ΟΥ-ΜA A AMΑΤΑΡΗ

Αφηγηματικές τεχνικές στον ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ. 1887-1910

;

Εκδόσεις Κέδρος
Γ. Γενναδίου 3, Αθήνα 106 78 - τηλ. 36.02.007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

Τι θέλει η κυρία Φρίμαν. Νουβέλα
ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ

Στέλλα Βογιατζόγλου

το

ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ

Το μαγγανοπήγαδο. Μυθιστόρημα
Η συγκάτοικος. Μυθιστόρημα
ΚΩΣΤΗΣ ΓΚΙΜΟΣΟΥΛΗΣ

Στάχτη στα μάτια. Πεζογράφημα
ΜΑΡΩ ΔΟΥΚΑ

Μόιος Κ ά η χ γ λ τ ,ς

Λεύκες Ασάλευτες. Μυθιστόρημα
ΑΛΚΗ ΖΕΗ

ΚΕΔΡΟΣ

Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα. Μυθιστόρημα

ΛΙΌΛΙΟΙ ΤΗΣ ΣΠΟΡΙΑΣ
Κ Α Ι ΤΗΣ Θ ΑΛΑΣΣΑ Σ
------------ __________

1Υ1ΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Οι Δρόμοι του Αρχάγγελου. 3. Αυτοβιογραφία
Οι Δρόμοι του Αρχάγγελου. 4'. Αυτοβιογραφία

dB···

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ομόνοια 1980. Φωτογραφίες: Ανδρέας Μπίλιας
ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ

s

Δρόμοι της στεριάς και της θάλασσας. Ταξιδιωτικό

* .

ΜΗΤΣΟΣ ΚΑΣΟΛΑΣ

Ο άρχοντας του κόσμου. Μυθιστόρημα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

ΠΛΑΝΟΔΙΟΣ

Ιαγουάρος. Νουβέλα

ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ

ΜΕΝΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ

Πλανόδιος σαλπιγκτής. 14 Κείμενα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ

Τα μαύρα παραμύθια. Διηγήματα
ΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ-ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ

ΔΕΝΤΡΟ
ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΑΝΤΙΟ!

Η γυναίκα της άμμου. Μυθιστόρημα
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ

Ο Σιλβέστρος. Μυθιστόρημα
ΚΩΣΤΟΥΑΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Το παλαιοπωλείο στην Τσιμισκή. Μυθιστόρημα
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ

Η μεγάλη πλατεία. Μυθιστόρημα
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Ο ιερός μαστός. Μυθιστόρημα
ΑΝΝΑ ΞΑΝΘΑΚΗ

Δέντρο της γνώσης αντίο! Μυθιστόρημα
ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΑΝΙΔΟΥ

Το φίδι του Θεού. Μυθιστόρημα.
ΧΑΡΙΣ ΣΤΑΘΑΤΟΥ

Προετοιμασίες. Μυθιστόρημα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ

Μέντιουμ. Νουβέλα
ΕΡΣΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Μέξικο. Νουβέλα
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ηλιακό Ωρολόγιο. Μυθιστόρημα
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΑΚΙΝΟΣ

Βυζαντινή Περίπολος. Μυθιστόρημα
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η έκρηξη. Μυθιστόρημα

εΤ Ε Φ Α Ν Ο Χ ΤΑΕΧ Ο ΙΙΟ Υ Λ Ο Ε

Η Λ ΙΑ Κ Ο
ίΙ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

«Η τεχνική
της πειθούς»
Η Μάρη Θεοδοσοπούλου
γράφει για το βιβλίο του
Μισέλ Φουκώ
«Επιτήρηση και Τιμωρία: Η
γέννηση της φυλακής»
Μετ. Καίτη Χατζηδήμου Ιουλιέττα Ράλη, Εκδόσεις
Ράππα
Το 1989, συμπληρώνονται
πέντε χρόνια από τον πρόω
ρο θάνατο του Μισέλ Φουκώ
(πέθανε στις 24 Ιουνίου του
1984) και δυο αιώνες από τη
Γαλλική Επανάσταση που για
τον Γάλλο στοχαστή αποτε
λ εί ορόσημο στη «γενεαλο
γία» της εξουσίας. Με αυτήν
τη διπλή επέτειο, συμπίπτει
—απροσχεδίαστα ή εμπρόθε
τα — η μετάφραση στη γλώσ
σα μας του βιβλίου του, «Επι
τήρηση και Τιμωρία» με τον υ
πότιτλο «Η γέννηση της φυ
λακής». Έ να από τα σημαντι
κότερα έργα του φιλόσοφου,
έμ ελλε να μεταφ ρασ τεί τε 
λευταίο, αφού προηγήθηκαν
μεταγενέσ τερα κείμενά του
όπως η τρίτομη «Ιστορία της
σεξουαλικότητας». Αυτή τη
λίγο αργοπορημένη εμφάνι
ση —πρωτοκυκλοφόρησε το
1975 στη Γαλλία— συμπλη
ρώνει ένα καταλυτικό επίμε
τρο από τον καθηγητή της εγ 
κληματολογίας Νέστορα Κουράκη.
Ο αναγνώστης απολαμβά
ν ει σε μια γλαφυρή πρόζα
σχεδόν τετρακοσίω ν σελίδων
— έστω και στη μάλλον ε λ λ ι
πή ελληνική της απόδοση—
το ρηξικέλευθο διαλογισμό
του στοχαστή. Στη συνέχεια
όμως, ο μελετητής, αφού συ
νοψ ίζει το έργο του Μ. Φου
κώ, αμφισβητεί συμπερασμα
τικά τη δημιουργική φύση του
όλου εγχειρ ήμ α τος με το αιτιο λο γικ ό ό τι δεν π ροτείνει
λύσ εις σε καίρια ερω τήματα
που απασχολούν το σύγχρο
νο άνθρωπο. Μήπως όμως, το
κατ’ εξοχή δημιουργικό έργο
τόσο στις φυσικές ή ανθρωπι
στικές επ ιστήμες όσο και στο
φιλοσοφικό στοχασμό, έγ κ ει
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ται πρώτιστα στην ερμηνευτι
κή κριτική και πιθανόν στην
καταστροφή των υπαρχουσών συστημάτων σκέψης πα
ρά στην οικοδόμηση υποκα
τάστατων σε σφαλερές βά
σεις; Ίσω ς, η εποχή μας δεινοπαθεί περισσότερο από την
πληθώρα αποκρίσεων - συν
ταγών παρά από την απουσία
τους.
Το «Επιτήρηση και Τιμω
ρία», αποτελεί τον καρπό μιας
μακρόχρονης φάσης επώα
σης που στα προηγούμενα έρ 
γα του παραμένει λανθάνουσα και υπόγεια. Ολοκληρώνε
τα ι στην τελική του μορφή, ό
ταν ο Μ. Φουκώ είνα ι ήδη πε
νήντα χρόνων χάρις σε μια ι
δ ια ίτερ α ευνοϊκή π ο λιτική
συγκυρία. Με πρόσχημα την
αναδίφηση του θεσμού του
εγκλεισμού και της ποινικής
θεωρίας, το βιβλίο πραγμα
τεύ ετα ι το πρόβλημα τη ς ε
ξουσίας και της γνώσης και
το υς ποικίλους συσχετισμούς
που υπάρχουν μεταξύ τους.
Η πολιτική θέση της επι
στήμης και οι ιδεολογικές λ ει
το υρ γίες που μπορεί να επιτελέσ ει, απασχόλησαν το Μ.
Φουκώ ήδη από τα φ οιτητικά
του χρόνια χάρις στην υπόθε
ση Λισσένκο που φ ανάτιζε
τους Γάλλους διανοούμενους
στη δεκαετία του ’50. Το αδιέ
ξοδο στο οποίο αρχικά τον ο
δήγησε τόσο η επιστημονική
κατανόηση όσο και η φ ιλοσο
φική αναζήτηση, φ α ίν ετα ι
στην παρέκκλιση που ακολού
θησε —μετά από λαμπρές
σπουδές διαδοχικά στη φ ιλο 
σοφία, ψυχολογία και ψυχο
παθολογία δ ιά λεξε τη θέση
του καθηγητή γαλλικώ ν στην
Ουψάλα και αργότερα στη
Βαρσοβία και το Αμβούργο.
Τα έξι χρόνια που διήρκεσ ε η
περιπλάνηση, του έδωσαν
την ευκαιρία να εντοπ ίσ ει τον
κοινό παράγοντα επιστήμης
και φιλοσοφίας, τη Λογική και
να προχωρήσει στο χώρο πέ
ραν αυτής. Έ τσ ι, άρχισε τη
συγγραφή τη ς «Ιστορίας της
τρέλλας» που, με την επάνο
δό του στο Παρίσι, παρουσία
σε σαν διδακτορική εργασία.
Στα έργα του, μέχρι το 1968
— «Η γέννηση τη ς κλινικής»,
«Οι λ έξεις και τα πράγματα»
και «Η αρχαιολογία τη ς γνώ
σης»— αποποιείται την ιστο
ρία των ιδεών, γ ια τί τη θεω ρεί
δέσμια στις έννοιές της συνέ
χεια ς και της α ιτιό τη τας και α
ποπειράται μια «αρχαιολο
γία» της γνώσης όπου όμως
οι εξουσιαστικές δομές αναφέρονται μόνο έμμεσα.
Το Μάη του ’68 απούσιαζε·
δίδασκε γαλλικά στην η λιό 
λουστη Τυνησία. Κι όμως,
στην πανεπιστημιακή αποκέν

τρωση που εφάρμοσε η κυ
βέρνηση στα μεθεόρτια των
γεγονότων, οι λεπ τές ισορρο
πίες μεταξύ αριστερών δια
νοούμενω ν και κ ο μ μ ο υ ν ι
στών, τον έφεραν σαν άριστη
επιλογή επικεφαλής στην πο
λεμοχαρή φιλοσοφική σχολή
του νεοϊδρυθέντος Παν/μίου
της Βενσέν. Αυτός ο επανα
στατικός χώρος και χρόνος,
τον ώθησαν να στραφεί για
πρώτη φορά απροσχημάτιστα
στο Νίτσε, το φιλόσοφο της ε
ξουσίας. Λίγο αργότερα, όταν
τον μετέθεσαν στην ολύμπια
ηρεμία του κολλεγίου της
Γαλλίας, ανάλυσε — με αφορ
μή την εναρκτήρια ομιλία
το υ — την εξουσιαστική κυ
ριαρχία των θεσμών πάνω
στο Λόγο. Έ τσ ι, ολοκληρώ
θηκε η περίοδος της προπαρασκευής. Οι σ τάσεις των α
ριστερών κρατούμενων στις
φυλακές της Γαλλίας, έδω
σαν το απαιτούμενο έναυσμα:
Το «Επιτήρηση και Τιμωρία»,
κυκλοφόρησε σαν επ ιστέγα
σμα της ενεργού συμμετοχής
του Μ. Φουκώ στη διαπάλη

των έγκλεισ τω ν και, ίσως χά
ρις στα πολιτικά πάθη τη ς ε 
ποχής, είχ ε ιδιαίτερα ευνοϊκή
υποδοχή.
Το βιβλίο μορφικά ακολου
θεί το ίδιο σχήμα με την «Ι
στορία της τρέλλας», χαρτο
γραφεί την πορεία ενός θε
σμού στη χρονική περίοδο
που αρχίζει από την «κλασι
κή» εποχή (1650 έω ς τη γαλλι
κή επανάσταση) και τελειώ νει
στις μέρες μας. Ο Μ. Φουκώ,
γνωστός για την αφηγηματι
κή του δ εξιο τεχνία — ο Ζιλ
Ν τελέζ τον ανέφ ερε κάποτε
σαν έναν από το υς μ εγαλύτε
ρους ζώ ντες σ υγγραφ είς—
αρχίζει με τη θεαματική περι
γραφή του βασανιστηρίου μέ
χρι τη θανάτωση ενός επίδο
ξου βασιλοκτόνου που αποδί
δεται χωρίς φειδώ σε όλες τις
ανατριχιασ τικές του λεπ τομέ
ρειες. Ακολουθούν αναφορές
στη μεταβατική περίοδο της
Επανάστασης όπου το αίτημα
για ανθρωπισμό χρησιμεύει

σαν προσωπείο για την απο
τυχία του παλαιού συστήμα
τος με την κατακερματισμέ
νη, συχνά αλληλοεπικαλυπτόμενη εξουσία εκκλησίας,
ευγενών, βασιλέως και το
χρηματισμό των δικαστών.
Στα τέλη του 18ου αιώνα, η
αστική τάξη παίρνει την πρω
τοκαθεδρία και θεσπίζει ένα
σύνταγμα που στο γράμμα
του φ αίνεται πως εξασφ αλί
ζει την ισονομία. Παράλληλα
όμως, φ ροντίζει για την εγκα 
θίδρυση πειθαρχικών μηχανι
σμών που απορρέουν από μια
γη ρ α ιά π ρακτική, σχεδόν
τριακοσίων χρόνων, στην εκ 
παίδευση και το στρατό. Μό
λις έναν αιώνα αργότερα, επι
κρατεί και στη Γαλλία σαν κυ
ρίαρχη τιμω ρία ο θεσμός της
φυλάκισης, παρά την αρχικά
διαφορετική τοποθέτηση των
Ιδεολόγων της Επανάστασης.
Όπως ο χώρος γίνετα ι κα
θοριστικός για την άσκηση
της εξουσίας, προωθείται μια
νέα μορφή α ρ χιτεκτο νική ς
που επ ιτρέπ ει την αδιάκοπη
παρακολούθηση των έγ κ λ ε ι
στων. Ο Μ. Φουκώ ανασκα
λεύοντας αρχεία, εντοπίζει
με ευθυκρισία το πρότυπο: Έ 
νας ιδιοφυής ριζοσπάστης φι
λόσοφος της εποχής, ο Ιερε
μίας Μπένθαμ που αναφέρετα ι και σαν παιδί θαύμα, αντι
γράφει — όπως φημολογείτα ι— τα σχέδια του θηριοτρο
φείου των Βερσαλλιών και
σ υνθ έτει το «Πανοπτικόν».
Αυτός ο ιδιόμορφος χώρος
εγκλεισμού, αρχικά χαρακτη
ρίσθηκε σαν διάστροφη ουτο
πία. Κι όμως οι πιο σύγχρονες
εγκατασ τάσ εις όπως οι πρό
τυπες γα λλικές φυλακές που
λειτουργούν από το 1969 στο
Φλερί Μεροζί (γνωστές και σε
μας από πρόσφατο άρθρο του
περιοδικού ΕΝΑ που τις πα
ρουσίαζε σαν τις τελ ειό τερ ες
φυλακές της Ευρώπης) ακο
λουθούν την ίδια αρχή.
Σήμερα, διακόσια χρόνια α
πό τη Γαλλική Επανάσταση,
καθώς κατακλυζόμαστε από
πάσης φύσεως σημειολογικές και μαρξίζουσες αναλύ
σεις, μάλλον αποσιωπείται η
«γενεαλογία» της σύγχρονης
τεχνολογίας της πειθούς που
έχ ει τις ρίζες τη ς ακριβώς σε
αυτή τη ζοφερή πλευρά του
Διαφωτισμού. Ο Μ. Φουκώ
προχωρεί ακόμη π ερισσότε
ρο και υποστηρίζει ό τι η συνο
χή στη σύγχρονη κοινωνία
δεν εξασ φ αλίζετα ι με την α
στυνομία, το στρατό ή την
κεντρική κρατική μηχανή αλ
λά μάλλον με τις τεχ νικές δια
π αιδαγώ γησης, π ειθαρχίας
και κατακερματισμένης εξου
σίας που δρουν στα διάφορα
ιδρύματα εγκλεισμού. Ίσω ς,

είναι ο πρώτος θεωρητικός
π ολιτικός που επεσήμανε ότι
η κρατική εξουσία δεν είναι
μόνο νομική με αμιγή κατα
πιεστική δράση, αλλά αντίθε
τα η κυρίαρχη φύση τη ς βρί
σκεται στον καταφατικό χα
ρακτήρα της που διεισδύει
στα πράγματα δημιουργών
τας μορφές γνώσης. Προβάλ
λει ακόμη την άποψη ότι η ε 
ξουσία και οι ανθρωπιστικές
επιστήμες, βρίσκονται σε συ
νεχή και άμεση αλληλεπίδρα
ση. Αν η επιστήμη προσφέρει
την απαραίτητη γνώση για
την έδραση της εξουσίας, η απορρέουσα ισχύς δημιουργεί
με τη σειρά τη ς στους χώ
ρους εγκλεισμού τις ιδανικές
συνθήκες πειραματισμού για
την τροφοδότηση και περαι
τέρω ανάπτυξη του επιστημο
νικού λόγου. Σαν κατακλείδα
στη συλλογιστική του ο Μ.
Φουκώ δ ίνει την αντινομία: η
φυλάκιση δεν λειτούργησε
κατασταλτικά για τις εγκλη
ματικές ενέρ γειες κι όμως
διατηρείται σε ισχύ. Σε αυτό
το σημείο, προωθεί το τολμη
ρό ερώτημα: Μήπως η αποτυ
χία της απ οτελεί ίδιο τμήμα
της λειτουρ γίας της;
Το έργο του Μ. Φουκώ βρι
σκόταν νια χρόνια στο επ ίκεν
τρο έντονης κριτικής. Ο ίδιος
χαρακτηρίσθηκε θετικισ τής,
στρουκτουραλιστής ως και υπέρμαχος της αστικής τάξηςγνωστή η ρήση του Ζαν-Πωλ
Σαρτρ για το «Οι λέξεις και τα
πράγματα», «είναι το τελ ευ 
ταίο φράγμα που η αστική τά
ξη υψ ώ νει ε ν α ν τίο ν του
Μαρξ». Ακόμη μηδενιστής, ό
πως αποπειράθηκε μια και
νούρια ανάγνωση του Νίτσε
στην προσπάθειά του να τον
απεγκλωβίσει από τον ασφυ
κτικό εναγκαλισμό των ολο
κληρωτικών καθεστώτων. Ο
θάνατος δεν επ έτρεψ ε την ο
ριστική λύση της αντιδικίας,
ανέκοψε πρώιμα και βίαια την
πορεία του στοχασμού του.
Το φιλοσοφικό ερώτημα που
ανέκαθεν προσπαθούσε να
προσπελάσει, η «γενεαλογία»
τη ς δυτικής σκέψης και η ση-,
μερινή της μορφή σε συσχετι
σμό με την αλήθεια, θα παραμ είνει —τουλάχισ τον από τη
σκοπιά του Μ. Φουκώ— ανα
πάντητο.
Σαν υπενθύμιση, υπάρχει
μόνο η αναφορά σε κάποια
μελλοντική μελέτη με τίτλο
«Η ισχύς της αλήθειας» στον
πρώτο τόμο της «Ιστορίας της
σεξουαλικότητας». Ο δυτικός
διαλογισμός διέλαθε από το
στόχαστρο του Γάλλου φ ιλό 
σοφου- στο μέλλον, θα μπο
ρεί ανενόχλητος να επ ιδίδε
τα ι στην ωραιοποίησή του.

□

ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΡΙΒΙΕΡ ·
ΛΕΟ ΛΑΝΒΕΡ
1.
2.
3.
4.

Τζόναθαν Καπ ο Σουπεροτάρ
Το φάντασμα του Πύργου
Οι Ρ ακέτες του Ρολάν-Γκορός
Αντίο Αλλιγάτορες

Μετάφραση:
Γιάννη Θωμόπουλου
Σειρά: Μυστήριο και Φαντασία
Εικονογράφηση:
Ν ταμιέν Σαβανά
Εκδ. «ΜΙΝΩΑΣ», Αθήνα 1989

Τέσσερις συναρπαστικές α
στυνομικές νουβέλες για παι
διά 10 έως 16 ετών. Κεντρικός
ήρωας ο Τζόναθαν Καπ, ένας
διάσημος τραγουδιστής της
ποπ που έχ ει το δαιμόνιο του
ν τέτεκ τιβ στο αίμα του. Δεν
διστάζει να χώνει τη μύτη του
και να μπλέκεται σ τις πιο απί
θανες περιπέτειες. Αλλά δεν
είναι μόνος. Μαζί του είναι η
φίλη του Τζούλια και τα δύο
του ανήψια, ο Ά λ ε ξ και ο Νικό. Τους βρίσκουμε όλους να
κυνηγούν σατανικούς κακο
ποιούς στα τέσσερα σημεία
τη ς γης: σε κάποιο στοιχειωμένο πύργο της Σκωτίας, στη
ζούγκλα του Αμαζόνιου, στο
Χόλυγουντ.
Σ υ ν α ρ π α σ τικ έ ς π ερ ιπ έ
τε ιε ς για μικρούς και μικρομέ
γαλους.

Δ.Μ. ΣΑΡΡΟΥ
Σοφοκλή: Αντιγόνη
Σοφοκλή: Οιδίπους Τύραννος
Εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα 1989

Πρόκειται για φροντισμένες
επανεκδόσεις των τραγωδιών
του Σοφοκλή σε δημοτικούς
στίχους με πρόλογο και ερμη
νευτικά σχόλια του φιλόλο
γου Δ. Σάρρου, με αφορμή τη
συμπλήρωση πενήντα χρό
νων από το θάνατο του συγ
γραφέα.
Στην «Αντιγόνη» προστίθε
ται η βιβλιογραφία με την ι
στορία του αρχαίου κειμένου,
με αναφορές σε χειρόγραφα
και πάπυρους, σχόλια, βιβλιο
γραφία, εκδόσεις και μετα
φ ρ ά σ ε ις σ ε ευ ρ ω π α ϊκ έ ς
γλώσσες, ελληνικές, πεζές
και έμμετρες, λεξικά, εγκυ
κλοπαίδειες και άλλα βοηθή
ματα για τον Σοφοκλή.
Στον «Οιδίποδα» περιλαμ
βάνεται παράρτημα για την
παρουσία του μύθου μέσα
στις λαϊκές παραδόσεις και η
σχετική βιβλιογραφία. Οι ανα
φορές αυτές στην ελληνική
μυθολογία, αρχαιολογία, λαο
γραφία και τα δημοτικά μας
τραγούδια βοηθούν στη βα
θύτερη κατανόηση της τρα 
γωδίας.
Καλαίσθητες εκδόσεις χρή
σιμες για τους φοιτητές, τους
φιλόλογους καθηγητές και
γενικά για όσους θέλουν να

έρθουν σε επαφή με τον τρα
γικό λόγο του Σοφοκλή, τα
μηνύματα και τις αξίες του, τη
σκληρή μοίρα του Ανθρώπου
σε χυμώδη δημοτική έμμετρη
γλώσσα.
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΕΞΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(Αγγλοελληνικά - ελληνοαγγλικό)
Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα 1989

Το λεξικό αυτό, αποτελεί
μια συστηματική λεξικογραφική δουλειά για τον χώρο
της Πληροφορικής και της Τε

χνολογίας των υπολογιστών.
Π εριέχει 10.400 όρους με ε
πεξήγηση του καθενός, κα
θώς και συνώνυμους όρους,
αρκτικόλεξα, συντμήσεις και
παραπομπές σε σχετικούς και
αντίθετους όρους. Καλύπτον
τας όχι μόνο τον κορμό της ε
πιστήμης των υπολογιστών
αλλά και την ορολογία που α
φορά τις εφαρμογές, τις ε ξ ε 
λ ίξεις και τις κοινωνικές επ ι
πτώσεις της Πληροφορικής α
ποσκοπεί στην δημιουργία
πρότυπης ελληνικής ορολο
γίας του κλάδου αυτού.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜ. Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΑ
Ιππ ο κ ρ ά χο υς 8 - Αθήνα, τηλ, 362.73.18

( |§

)

Οι εκδόσεις ΔΗΜ. Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΑ συμμετέχουν στις
εκδηλώσεις που γίνονται στη χώρα μ α ς για τα

200 χρ ό νια της Γ α λλικ ή ς
Ε πα νά σ τα σ ης ( 1789-1989)
με την έκδοση του βιβλίου του Γάλλου συγγραφέα

J e a n P a u l B e r ta u d
ΖΑΜ ΠδΛ ΜΠΕΡΤΩ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
1
ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
{1789-17951

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
( 1789- 1795)
Μετάφραση
Σταυρούλα Αλεξανδράτου - Δέσποινα Αγγελοπούλου
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Τ ΣΑ ΡΛ Ι ΤΣΑΠ ΛΙΝ
Εκατό χρόνια πριν συνέπεσε να γεννηθούν ο Τσόρλι Τσάπλιν και ο Αδόλφος Χίτλερ.
Ο πρώτος διέπρεψ ε ως διασκεδαστής, προσδίδοντας ένα σημαντικό μ έρ ο ς της α ί
γλης του στην τέχνη του κινηματογράφου, σκηνοθετώντας τον εαυτό του στο ρόλο
του αντικομφορμιστή, φουκαρά αλήτη, του Σαρλώ, σ α τιρ ίζο ντα ς τον κόσμο της εκ μ ε
τάλλευσης και της αποξένωσης, την κοινωνία που συστηματικά καταρράκωνε την α
ξιοπρέπεια και αποθέωνε τη δύναμη και το φ ετιχ ισ τικό της σύμβολο, το χρήμα. Ο δεύ
τερος, πάτησε πάνω στην καταρρακωμένη αξιοπ ρέπ εια των ανθρώπων για να κερδί
σει την εμπιστοσύνη τους και, μ ε όπλο το μίσος, γ έμ ισ ε πτώματα και ερείπ ια τον πλα
νήτη.
Ο δύο αυτοί άνθρωποι δεν συναντήθηκαν ποτέ. Ωστόσο, ο Τσάπλιν σατίρισ ε σκλη
ρά, μ ε την τέχνη του, τις ανθρωποκτόνες πρακτικές του συνομήλικού του στην ταινία
«Ο Δ ικτά τω ρ» (1940), χω ρ ίς β έβ α ια να καταφ έρει, να αποτρέψει τον Χ ίτλερ από το να
γ εμ ίσ ει μ ε εκατόμβες νεκρών τη γη.
Σύμβολο της εγρήγορσης, της ενά ργειας που προϋποθέτει η υπεύθυνη π ολιτεία
των ανθρώπων, ο Τσάπλιν, μ ε τον «Δ ικτά το ρα», σ υνέτεινε στην αφύπνιση ενό ς μ εγ ά 
λου τμήματος εφησυχασμένου κόσμου, που πίστευε ότι ο φασισμός και ο πόλεμος
δεν αφορά τους πάντες. Κάτω από ποιες συνθήκες σ χεδιάσ τηκε και γυρίστηκε αυτή η
ταινία; Πώς έγ ιν ε δεκτή από το κοινό; Σε τις επηρέασε την κοινωνία - τους λαούς και
τους η γ έτες τους;
Σε αυτά τα ερω τήματα απαντά ο ίδ ιο ς ο Τσάπλιν μέσα από τις σ ελίδες της α υτοβιο
γραφ ίας του. Από τις ίδ ιε ς σ ελ ίδ ες ξεπροβάλλουν ακόμη, μ ε μορφή ανεκδότου, κά
ποιες π τυχές των σταρ του Χόλλυγουντ, αλλά και της κοινω νικής ζωής της Αμερικής,
όταν στην Ευρώπη μαινόταν ο καταστρεπ τικότερος πόλεμος της ιστορίας. Μα πάνω
απ’ όλα, φ ω τίζετα ι η προσωπικότητα ενός λαμπρού καλλιτέχνη, του Τσάπλιν, ο ο
ποίος, υπήρξε μ ια υπεύθυνη φωνή συνειδητοποίησης και διαμαρτυρίας, ένας υπεύθυ
νος πολίτης.

λίγο ως πολύ, σιωπηλός. Μια ιστορία για
τον Χ ίτλερ ήταν μια ευκαιρία για μπουρλέσκο και παντομίμα. Έ τσ ι, με αυτό τον
ενθουσιασμό, επέστρεψα βιαστικά στο
Χόλλυγουντ και στρώθηκα στη δουλειά
γράφοντας το σενάριο. Η ιστορία χρ ειά 
στηκε δυο χρόνια για να ολοκληρωθεί.
Σκέφτηκα την εναρκτήρια σεκάνς, η ο
ποία θα άρχιζε με ένα πεδίο μάχης του
πρώτου παγκοσμίου πολέμου, δείχνον
τας την Big Bertha (σ.τ.μ. τεράστιο κανό
νι), με την ακτίνα βολής της των ενενή
ντα π έντε μιλιών, με την οποία οι Γερμα
νοί σκόπευαν να τρομάξουν τους Συμμά
χους. Υποτίθεται ό τι θα καταστρέψ ει τον
καθεδρικό της Ρεν — αντί γ ι’ αυτό αστο
χ εί και κατασ τρέφ ει έναν υπαίθριο καμπινέ.
Η Πωλέτ (Γκοντάρ) επ ρόκειτο να παί
ξει στην ταινία. Τα τελ ευ τα ία δυο χρόνια
είχ ε αρκετή επ ιτυχία με την Παραμάουντ. Παρ’ όλο ό τι είχαμε αποξενωθεί
κατά κάποιο τρόπο, είμασταν φ ίλοι και ε 
ξακολουθούσαμε να είμασ τε π αντρεμέ
νοι. Αλλά η Πωλέτ ήταν ιδιότροπο πλά
σμα. Πράγμα που θα ήταν μάλλον δια-

Ο «ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ»: ΠΑΝΩ Α Π ’ Ο ΛΑ ΜΙΑ
πόλεμος πλανιόταν πάλι στην α
τμόσφαιρα. Οι Ναζί προήλαυναν.
Πόσο γρήγορα ξεχάσαμε τον πρώ
το παγκόσμιο πόλεμο και τα τέσσερα βα
σανιστικά του χρόνια θανάτου. Πόσο
γρήγορα ξεχάσαμε τα τρομακτικά αν
θρώπινα συντρίμμια: τους ανάπηρους
—αυτούς με τα κομμένα χέρια, τα κομμέ
να πόδιρ, αυτούς που έχασαν την όρασή
τους, τα σαγόνια τους, όσους παραμορ
φώθηκαν. Ακόμα κι όσοι δεν σκοτώθηκαν
ή δεν τραυματίστηκαν δεν γλύτωσαν,
για τί πολλοί απέμειναν με σαλεμένα
μυαλά.
Ή τα ν λες κι ένας Μινώταυρος του πο
λέμου να καταβρόχθισε τη νεολαία, αφή
νοντας κυνικά τους γέρους να επιβιώ
σουν. Αλλά γρήγορα ξεχνάμε και εκθειά
ζουμε τον πόλεμο με λαϊκά τραγουδάκια:
Πώς θα τους κρατήσ εις κάτω στο
αγρόκτημα
αφού έχ ο υ ν δει το Παρίσι

Ο

και τα παρόμοια. Από πολλές απόψεις, ο
πόλεμος ήταν καλός λένε μερικοί. Έ κ α 
νε τη βιομηχανία να εξαπλωθεί, β ελτίω 
σε την τεχνική και έδωσε ν έες δουλειές
στον κόσμο. Πώς μπορούσαμε να σκεφτούμε τα εκατομμύρια που κείτονταν
νεκροί όταν εκατομμύρια κερδίζονταν
στο χρηματιστήριο; Για την άνοδο των
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μετοχών, ο Ά ρθ ο υρ Βριζμπέιν (Arthur
Brisbane) του «Hearst Examiner» υπο
στήριζε: «Η μετοχή τη ς (εταιρείας) Ατσά
λ ι των ΗΠΑ θα κάνει άλμα ώς τα πεντακό
σια δολάρια». Α ντί γ ι’ αυτό, ήταν οι χρη
ματισ τές που πήδηξαν από τα παράθυρα.
Και τώρα ένας άλλος πόλεμος ήταν εν
όψει και γω προσπαθούσα να γράψω μια
ιστορία για την Πωλέτ (Γκοντάρ). Αλλά
δεν προχωρούσα καθόλου. Πώς μπορού
σα να εντρυφώ στη γυναικεία ιδιοτροπία
και να σκέφτομαι ρομάντζα ή τα προβλή
ματα του έρωτα, όταν η τρ έλ α αναταρασ
σόταν από έναν φ ρικτά γελοίο, τον Αδόλφο Χίτλερ:
Ο Α λεξά ντερ Κόρντα (Alexander Kor
da) το 1937 ε ίχ ε π ροτείνει να κάνω μια ι
στορία για τον Χ ίτλερ που να βασίζεται
στην ομοιότητα που μπερδεύει, καθώς ο
Χίτλερ θα έ χ ε ι το ίδιο μουστάκι με του
(κινηματογραφικού μου) αλήτη: Θα μπο
ρούσα να παίξω και τους δυο ρόλους, εί
πε. Δεν μου είχ ε αρέσει και πολύ κάτι τ έ 
τοιο τότε, αλλά τώρα ήταν επίκαιρη και
γω δεν έβλεπα την ώρα να ριχτώ πάλι
στη δουλειά. Τότε ξαφ νικά μου κατέβηκε
η ιδέα. Φυσικά! Σαν Χ ίτλερ θα μπορούσα
να αγορεύσω στα πλήθη σε ακατάληπτη
γλώσσα και να πω όλα όσα ήθελα. Και
σαν αλήτης θα μπορούσα να παραμείνω,

σκεδαστικό αν δεν συνέβαινε σε άκαιρη
στιγμή. Μια μέρα κατέφθασε στο καμαρί
νι μου στο σ τούντιο με έναν αδύνατο κα
λοντυμένο νεαρό, που έμοιαζε να πλέει
μέσα στα ρούχα του. Είχα περάσει μια
δύσκολη μέρα με το σενάριο και μου
προκάλεσε αρκετή έκπληξη αυτή η δια
κοπή. Η Πωλέτ όμως είπε ό τι επρόκειτο
για κάτι πολύ σπουδαίο· κάθισε και κάλεσε και το νεαρό να πάρει μια καρέκλα και
να καθίσει δίπλα της.
«Αυτός είναι ο ατζέντης μου», είπε η
Πωλέτ.
Ύ σ τερα τον κοίτα ξε για να αναλάβει
αυτός. Μ ιλούσε γρήγορα με μασημένη
προφορά, σα να τον διασκέδαζαν τα λό
για του. «Όπως γνω ρίζετε, κύριε Τσάπλιν, από τους "Μ οντέρνους Κ αιρ ούς”
πληρώνετε στην Π ω λέτ δυόμισι χ ιλ ιά 
δες δολάριρ τη βδομάδα. Α λλά αυτό
που δεν έχ ο υ μ ε ξεκαθα ρίσ ει μ α ζ ί σας,
κύριε Τσάπλιν, είν α ι η εμφ άνιση του ονόμα τό ς της σ τις ανακοινώ σεις· πρέπει να
φ ιγουράρει κατά το εβδομήντα πέντε
το ις εκατό σε ό λες τις αφίσες». Δεν προ- '
χώρησε παραπέρα. «Τι διάβολο είνα ι αυ
τό;». Φώναξα. «Μη μου λ ε ς τι προβολή
πρέπει να έ χ ε ι! Τα συμφέροντα της μ ε
νοιάζουν περισσότερο από ό ’τι εσένα!
Έ ξω από δω και οι δυο σας!».

Εμπόδια και ανησυχίες
Στα μισά της δουλειάς για τον «Δικτά
τορα» άρχισα να παίρνω ανησυχητικά
μηνύματα από την Γιουνάιτεντ Ά ρ τισ τς.
Τους είπαν από το Hays O ffice ότι θα έ
χω προβλήματα λογοκρισίας. Επίσης το
αγγλικό γραφείο ανησυχούσε πολύ για
μια αντιχιτλερ ική ταινία και αμφέβαλλε
αν θα μπορούσε να προβληθεί στη Βρε
τανία. Ό μω ς ήμουν αποφασισμένος να
προχωρήσω, για τί ο Χ ίτλερ έπρεπε να
σατιριστεί. Αν ήξερα για την πραγματική
φρίκη των γερμανικών στρατοπέδων
συγκεντρώσεως δεν θα κατάφερνα να
κάνω τον «Δικτάτορα»· δεν θα μπορούσα
να διακωμωδήσω τη δολοφονική παρα
φροσύνη των Ναζί. Εντούτοις, ήμουν α
ποφασισμένος να γελοιοποιήσω τις μυ
σ τικισ τικές τους ανοησίες για μια καθα
ρόαιμη φυλή. Λ ες και υπήρξε ποτέ τέτο ιο
πράγμα εκτός από τους Αυστραλούς ιθα
γενείς!
Ενώ έκανα τον «Δικτάτορα», ο σερ
Στάφορντ Κριπς ήρθε στην Καλιφόρνια
en route από τη Ρωσία. Ή ρ θ ε για δείπνο
μαζί με ένα νεαρό που μόλις είχ ε βγει α-

ΔΙΑΜ ΑΡΤΥΡΙΑ
πό την Οξφόρδη του οποίου το όνομα
μου διαφ εύγει, όχι όμως και η παρατήρη
ση που έκανε εκείνο το βράδυ. Είπε: «Έ 
τσι όπως παν’ τα πράγματα στη Γερμανία και αλλού, λ ίγ ε ς π ιθανότητες έχω να
ζήσω πάνω από π έντε χρόνια».
Ο σερ Στάφορντ είχ ε πάει σε μια πε
ριοδεία συλλογής στοιχείω ν στη Ρωσία
και είχ ε βαθύτατα εντυπω σιαστεί από
αυτά που είδε. Περιέγραψε τα μεγάλα
σχέδιά τους και φυσικά τα τεράσ τια προβλήματά τους. Έ μοια ζε να νομίζει ό τι ο
πόλεμος ήταν αναπόφευκτος.
Κι άλλα ανησυχητικά γράμματα έφ τα
σαν από τη Νέα Υόρκη, εκλιπαρώντας με
να μηγ κάνω το φιλμ, δηλώ νοντας ότι πο
τέ δεν θα προβαλλόταν στην Α γγλία ή
την Αμερική. Αλλά ήμουν αποφασισμέ
νος να το κάνω, έστω και αν θα έπρεπε
να νοικιάσω αίθουσες εγώ ο ίδιος για να
το προβάλλω.
Πριν τελειώ σ ει ο «Δικτάτορας», η Αγ
γλία κήρυξε τον πόλεμο στους Ναζί. Βρι
σκόμουν στην Καταλίνα, στο σκάφος
μου, για το Σαββατοκύριακο και άκουσα
τα καταθλιπτικά νέα. Στην αρχή κυριαρ
χούσε απραξία σε όλα τα μέτωπα. «Οι
Γερμανοί δεν θα διασπάσουν ποτέ τη
γραμμή Μαζινό», είπαμε. Ό μω ς, εν τε
λώς, αναπάντεχα άρχισε το ολοκαύτω

0 «δικτάτορας».

μα: η εισβολή στο Βέλγιο, η κατάρρευση
της γραμμής Μαζινό, το ισχυρό και φρι
καλέο γεγονός της Δουνκέρκης και η
Γαλλία κατελήφθη. Τα νέα γινόντουσαν
ολοένα και πιο θλιβερά. Η Α γγλία πολε
μούσε με την πλάτη κολλημένη στον το ί
χο. Τώρα το γραφείο μας της Νέας Υόρκης τηλεφωνούσε φρενιασμένα: «Τε
λείω νε με την ταινία σου, την περιμένουν
όλοι». Ο «Δικτάτορας» ήταν δύσκολο να
γίνει. Π εριελάμβανε μοντέλα - μινιατού
ρες και σκηνικά, που στοίχισαν προετοι-

μασία ενός χρόνου. Δίχως αυτά τα ευρή
ματα θα κόστιζε πέντε φορές όσα κόστι
σε. Πάντως, είχα ξοδέψει 500.000 δολά
ρια πριν αρχίσω να γυρίζω με' την κάμερα.
Τότε ο Χ ίτλερ αποφάσισε να εισβάλει
στη Ρωσία! Αυτό ήταν απόδειξη ότι η α
ναπόφευκτη άνοιά του είχ ε αρχίσει. Οι Η
νωμένες Π ο λιτείες δεν είχαν μπει στον
πόλεμο ακόμη, αλλά κυριαρχούσε ένα αί
σθημα μεγάλης ανακούφισης εξίσου
στην Α γγλία και την Αμερική.

Ο «δικτάτορας».
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Ο Ντάγκλας Φαίρμπανκς
Ό τα ν κόντευε ο «Δικτάτορας», ο
Ν τάγκλας Φαίρμπανκς και η γυναίκα του,
Σύλβια, μας επισκέφτηκαν στα γυρίσμα
τα. Ο Ν τάγκλας είχ ε μ είνει αδρανής τα
τελευ τα ία π έντε χρόνια και τον είχα δει
σπανίως, γ ια τί τα ξίδ ευε από και προς την
Αγγλία. Σκέφτηκα ό τι είχ ε μεγαλώσει, εί
χ ε γίν ει πιο εσωστρεφής, και φαινόταν
κάτι να τον απασχολεί. Παρ’ όλα αυτά, ή
ταν ακόμη ο ίδιος ενθουσιώδης Ντάγ
κλας. Γελούσε δυνατά κατά το γύρισμα
μιας από τις σκηνές. «Δεν βλέπω την ώ
ρα να το δω», είπε.
Ο Ν ταγκ έμ εινε για καμιά ώρα. Ό τα ν
έφυγε, έμεινα να τον κοιτώ, βλέποντάς
τον να βοηθάει τη γυναίκα του σε ένα
σκαλί και καθώς απομακρυνόταν στο
δρομάκι και η απόσταση μεταξύ μας με
γάλωνε, ένιωσα μια ξαφνική σκιά λύπης.
Ο Νταγκ γύρισε. Του έγνεψ α και μου αν
ταπέδωσε το νεύμα. Αυτή ήταν η τε λ ευ 
ταία φορά που τον είδα. Έ να μήνα αργό
τερα, ο Ν τάγκλας Τζούνιορ τηλεφώ νησε
για να μου πει ότι ο πατέρας του είχ ε πεθάνει τη νύχτα από καρδιακή προσβολή.
Ή τα ν ένα τρομερό σοκ, γ ια τί ανήκε τόσο
πολύ στη ζωή.
Μου έλειψ ε ο Ν τάγκλας - μου έλειψ ε η
θέρμη του ενθουσιασμού του και η γοη
τεία του· μου έλειψ ε η φιλική του φωνή
στο τηλέφωνο, που συνήθιζε να με καλεί
κάποιο μελαγχολικό και μοναχικό κυρια
κάτικο πρωινό: «Τσάρλι, έρχεσαι για φα
γητό — μετά για μπάνιο— μετά για
δείπνο— μετά να δούμε μια ταινία;». Ναι,
μου έλειψ ε η γοητευτική φ ιλία του.
Σε ποια κοινωνία ανθρώπων θα προτι
μούσα να ανήκω. Υποθέτω ότι το ίδιο μου
το επ άγγελμα θα έπρεπε να είναι η επι
λογή μου. Εντούτοις ο Ν τάγκλας ήταν ο
μόνος ηθοποιός, που έγινε φίλος μου.
Συναντώντας τους σταρ σε διάφορα πάρτυ του Χόλλυγουντ, έφευγα με σκεπτικι
σμό - ίσως υπήρχαν πάρα πολλοί από
μας.
Η ατμόσφαιρα ήταν περισσότερο αν
ταγω νιστική παρά φιλική και καθένας «έ
ριχνε το γάντι» από και προς τον μπουφέ
αμχλλόμενος για ιδιαίτερη προσοχή. Ό 
χι, οι σταρ ανάμεσα στους σταρ έχουν λ ί
γη λάμψη ή ζεστασιά.

Συντροφιές
Οι σ υγγραφ είς είναι καλοί άνθρωποι
αλλά όχι πολύ γενναιόδω ροι· ό,τι ξέρουν
σπάνια το μοιράζονται με άλλους· οι πε
ρισσότεροι από αυτούς το κρατούν ανά
μεσα στα εξώ φ υλλα των βιβλίων τους. Οι
επιστήμονες ίσως να ήταν εξαιρετική
συντροφιά, αλλά και η ελάχιστη παρου
σία τους σε ένα σχεδιαστήριο πνευματι
κά παραλύει τους υπόλοιπους από μας.
Οι ζωγράφοι είναι σ κέτοι βαρεμάρα για τί
οι περισσότεροι από αυτούς θα ήθελαν
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κα ότι δεν πίστευα. Ο Ραχμάνινωφ γρή
γορα επενέβη: «Μα πώς μπορείς να έ 
χ ε ις τέχνη δίχω ς θρησκεία;».
Βρέθηκα σε δύσκολη θέση για μια
στιγμή: «Δε νομίζω ότι μ ιλ ο ύ μ ε για το ί
διο πράγμα» είπα. «Η αντίληψή μου για
τη θρησκεία είν α ι μ ια πίστη σε ένα δόγ
μα - και η τέχνη είναι περισσότερο ένα
αίσθημα παρά μ ια πίστη».
«Το ίδ ιο και η θρησκεία», απάντησε.
Μ ετά από αυτό, το βούλωσα (...).

να πιστέψεις ότι είναι φιλόσοφοι μάλλον,
παρά ζωγράφοι. Οι ποιητές είνα ι αναμφί
βολα η ανώτατη τάξη και ως άτομα είναι
ευχάριστοι, ανεκτικοί και έξο χο ι σύντρο
φοι. Α λλά νομίζω ό τι οι μουσικοί στις συ
ναθροίσεις είναι πιο συνεργάσιμοι από ο
ποιαδήποτε άλλη τάξη. Δεν υπάρχει τ ί
ποτα τόσο θερμό και συγκινητικό όσο η
θέα μιας συμφωνικής ορχήστρας. Τα ρο
μαντικά φώτα της μουσικής τους ε ξ έ 
δρας, το κούρδισμα των οργάνων και η
ξαφνική σιγή καθώς ο μαέστρος εισ έρχε
ται, επιβεβαιώνουν το κοινωνικό συνερ
γατικό αίσθημα. Θυμάμαι τον Χόροβιτζ,
τον πιανίστα, σε δείπνο στο σπίτι μου,
και τους καλεσμένους να συζητούν την

Στη διάρκεια των γυρισμάτων του «Δι
κτάτορα» άρχισα να παίρνω «περίεργα»
γράμματα, και τώρα που είχε τελειώ σ ει

κατάσταση στον κόσμο, λέγο ντας ό τι η
καταστροφή που ακολούθησε το κραχ
του ’30 και η ανεργία θα φέρουν μια
πνευματική αναγέννηση. Ξαφνικά, σηκώ
θηκε και είπε: «Αυτή η συζήτηση με κάνει
να θέλω να παίξω πιάνο». Φυσικά, κανείς
δεν είχ ε αντίρρηση και έπ αιξε τη Σονάτα
No 2 του Σούμαν. Αμφιβάλλω αν παίχτη
κε τόσο καλά ποτέ ξανά.
Λίγο πριν το ν πόλεμο δείπνησα στο
σπίτι του με τη γυναίκα του, την κόρη του
Τοσκανίνι. Ο Ραχμάνινωφ και ο Μπαρμπιρόλι ήταν εκεί. Ο Ραχμάνινωφ ήταν ένας
παράξενος σε εμφάνιση άνθρωπος, με
κάτι το αισθητικό και μοναστικό πάνω
του. Ή τα ν ένα δείπνο σε στενό κύκλο,
μόνο οι π έντε μας.
Φ αίνεται ό τι κάθε φορά που γίνετα ι
κουβέντα για τη ν τέχνη, έχω και μια δια
φ ορετική εξήγηση αυτής. Γιατί όχι; Εκεί
νο το βράδυ είπα ό τι τέχνη είνα ι ένα επι
πρόσθετο αίσθημα εφαρμοσμένο στην ε 
π ιδέξια τεχνική. Κάποιος έφ ερ ε το θέμα
γύρω από τη θρησκεία και εξομολογήθη

άρχισαν να πληθαίνουν. Μερικά απειλού
σαν ότι θα ρίξουν ασφυξιογόνες βόμβες
στην αίθουσα και θα πυροβολήσουν την
οθόνη, οπουδήποτε προβαλλόταν, άλλοι
απειλούσαν να δημιουργήσουν ταραχές.
Στην αρχή σκέφτηκα να πάω στην αστυ
νομία, αλλά δημοσιότητα τέτοιου είδους
ίσως να κρατούσε το κοινό μακριά από
τις κινηματογραφικές αίθουσες. Έ νας
φ ίλος μού π ρότεινε να μιλήσω με τον Χάρυ Μπρίτζες, αρχηγό της Έ νωσης των
Λ ιμ ενερ γα τώ ν έτσ ι τον κάλεσα σπίτι για
δείπνο.
Του είπα ειλικρ ινά το λόγο για τον ο
ποίο θέλησα να τον δω. Ή ξ ερ α ότι ο
Μ πρίτζες ήταν αντιναζιστής· του εξή γη 
σα ό τι έκανα μια αντιναζιστική κωμωδία
και ό τι λάβαινα απ ειλητικά γράμματα.
Είπα: «Αν θα μπορούσα να προκαλέσω, ας πούμε, είκοσι ή τριάντα από τους
λ ιμ ε ν ερ γ ά τες σου στην πρεμιέρα μου,
και να τους σκορπίσω ανάμεσα στους θε
ατές, τό τε αν κα νείς από αυτούς τους
φ ιλο-Ν αζί τύπους ά ρ χ ιζε καμιά φασα-

Αντιδράσεις, αλλά και επιτυχία

Η Paulette Godard στο «Μεγάλο Δικτάτορα»

ρ ία οι άνθρωποί σου θα μπορούσαν ήπια
να κάνουν αισθητή την παρουσία τους
πριν συμβεί οτιδήποτε σοβαρό».
Ο Μ πρίτζες γέλασε: «Δεν νομίζω ότι
θα φτάσουν ως εκ ε ί Τσάρλι. Θα έχ εις αρ
κετούς υπερασπιστές από το ίδιο σου το
κοινό για να περιποιηθούν τίποτα ιδιόρυθμους. Και αν αυτά τα γράμματα είναι
από Ναζί, θα φοβηθούν να εμφ ανισ τούν
στο φως της ημέρας έτσι κι αλλιώς».
Ο «Δικτάτορας» κανονίστηκε να προ
βληθεί σε δυο αίθουσες στη Νέα Υόρκη,
στο Ά σ το ρ και το Κάπιτολ. Στο Ά σ το ρ
κάναμε την ειδική προβολή για τον Τύπο.
Ο Χάρρυ Χόπκινς, επ ικεφαλής σύμβου
λος του Φρανκλίνου Ρούσβελτ, δείπνησε

τη ς Νέας Υόρκης έγραψε ό τι έτεινα δά
κτυλο κομμουνισμού προς το κοινοί Παρ’
όλο ό τι η πλειοψηφία των κριτικών α ντέ
δρασε στο λόγο και είπε ό τι Υ)ταν αταί
ριαστος, το κοινό στο σύνολό του τον δέ
χτηκε ευνοϊκά και πήρα πολλά υπέροχα
γράμματα που τον παίνευαν.

Αντεγκλήσεις
Μου φαινόταν παράξενο να ακούω επι
τηδευμένους νεαρούς Ναζί κατά μήκος
τη ς Πέμπτης Λεωφόρου να αγορεύουν
σε μικρές συγκεντρώ σεις από μικρούς
μαονένιους άμβωνες. Έ να ς λόγος είχε
ως εξής: «Η φιλοσοφία του Χ ίτλερ είναι
μ ια σε βάθος και μ ε σκέψη μ ελέτη του

Σκηνές απά το «Μεγάλο Δικτάτορα»: Ο Κουρέας.

μαζί μου εκείνο το βράδυ. Έ π ειτα πήγα
με στην προβολή για τον Τύπο και φ τά
σαμε στη μέση της ταινίας.
«Είναι σπουδαία ταινία», είπ ε ο Χάρρυ
καθώς φεύγαμε από την αίθουσα, «ένα
πολύ αξιόλογο έργο, αλλά δεν έχ ει ελπί
δα. Θα χάσει λεφτά». Δεδομένου ότι
2.000.000 δολάρια από τα δικά μου λεφ τά
και δυο χρόνων δ ουλειά είχαν επενδυ
θεί, δεν ξεχείλισ α από ενθουσιασμό για
τα προγνωστικά του: Ε ντούτοις έγνεψα
ήρεμα. Δόξα τω θεώ, ο Χόπκινς έκανε λά
θος.
Ο «Δικτάτορας» έκανε πρεμιέρα στο
Κάπιτολ μπροστά σε ένα γο η τευτικό κοι
νό που συναρπάστηκε και ενθουσιάστη
κε. Έ μ ε ιν ε δεκαπ έντε βδομάδες στη Νέα
Υόρκη, παιζόταν σε δυο αίθουσες και α
π οδείχτηκε η μεγαλύτερη εισπρακτική ε
πιτυχία από ό λες τις τα ιν ίες μου μέχρι ε 
κείνο τον καιρό.
Αλλά οι κριτικές ήταν μοιρασμένες. Οι
π ερισσότεροι κριτικοί είχαν αντιρρήσεις
για το λόγο του φινάλε. Η «Daily News»

προβλήματος αυτής της β ιομηχανικής ε
ποχής στην οποία λ ίγ ο ς χώ ρος υπάρχει
για τους μ εσ ά ζο ντες ή τους Εβραίους».
Μια γυναίκα διέκοψε. «Τι είδ ο υ ς ομι
λία είνα ι αυτή!» αναφώνησε. «Εδώ είναι
Αμερική. Πού ν ο μ ίζετε ότι είστε;».
Ο νεαρός, πολύ δουλοπρεπής καλοφ τια γμένος τύπος, χαμογέλασε μειλίχεια: «Είμαι σ τις Ηνωμένες Π ο λ ιτείες
και συμβαίνει να είμ α ι Α μερικανός πολί
της», είπε μαλακά.
«Λοιπόν», είπε η γυναίκα, «είμαι Α με
ρικανίδα π ολίτης και Εβραία και αν ή
μ ο υ ν ά ν τρ α ς θα σου ’σπ αγα τα
μούτρα!».
Έ να ς ή δυο επιδοκίμασαν την απειλή
της γυναίκας, αλλά οι περισσότεροι έμει
ναν παθητικά σιωπηλοί. Έ να ς αστυφύ
λακας που στεκόταν εκ εί κοντά ηρέμησε
τη γυναίκα. Απομακρύνθηκα αποσβολω
μένος, μην π ιστεύοντας στα αυτιά μου.
Μια-δυο μέρες αργότερα βρέθηκα σε
ένα σπίτι στην εξοχή κι ένας χλωμός σαν
αναιμικός νεαρός Γάλλος, ο Count

Chambrun, σύζυγος της κόρης του Πιέρ
Λαβάλ, με κατεδίω κε διαρκώς πριν από
το γεύμα. Είχε δει τον «Δικτάτορα» στην
πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. Είπε μεγαλόθυμα: «Αλλά βεβαίω ς, η άποψή σας, δεν
είναι για να ληφ θεί σοβαρά υπόψη». «Ε
ξάλλου, είνα ι μ ια κωμωδία», απάντησα.
Αν ήξερα για τις κτηνώδεις δολοφο
νίες και τα βασανιστήρια που γίνονταν
στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως, δεν θα ήμουν τόσο ευγενικός.
Περίπου πενήντα καλεσμένοι ήταν παρόντες και καθήσαμε τέσ σ ερις σε ένα
τραπέζι. Ή ρ θ ε στο δικό μας και προσπά
θησε να με σύρει σε πολιτική συζήτηση,
αλλά του είπα ό τι περισσότερο προτιμώ
το καλό φαγητό παρά την πολιτική. Η
κουβέντα του ήταν τέτο ια, ώστε σήκωσα
το ποτήρι μου και είπα: «Φαίνεται ότι πί
νω μ ε παρέα το "Vichy"». Δεν πρόλαβα
να πω αυτό και μια βίαιη φ ιλονικία ξέσπα
σε σε ένα άλλο τραπέζι, και δυο γυναίκες
επιτέθηκαν η μια στην άλλη με νύχια και
με δόντια. Ή τα ν τόσο βίαιο που σκέφτηκα ότι θα κατέληγαν σε μαλλιοτράβηγμα.
Η μια φώναξε στην άλλη: «Δεν θα ακού
σω τέτοιου είδους κουβέντα. Είσαι μια
καταραμένη Ναζί»!
Έ να ς νεαρός νεοϋρκέζος βλαστός με
ρώτησε με καλοκάγαθο τρόπο για τί ή
μουν τόσο αντι-Ναζί. Επειδή αυτοί είναι
αντι-άνθρωποι, απάντησα. «Βέβαια»,
σχολίασε σα να έκανε μια ξαφνική ανα
κάλυψη, «είστε Εβραίος, έτσι δεν είναι;».
«Δεν χ ρ ειά ζε τα ι να είνα ι κανείς Ε
βρα ίο ς για να είναι αντι-Ναζί», απάντη
σα. «Αυτό που πρέπει να είν α ι κανείς ε ί
ναι ένα φ υσιολογικό αξιοπρεπές ανθρώ
πινο ον». Κι έτσ ι αφήσαμε το θέμα.
Μια δυο μέρες αργότερα επρόκέιτο να
εμφανιστώ στην αίθουσα των Θ υγατέ
ρων τη ς Αμερικανικής Επανάστασης
στην Ουάσιγκτον, να απαγγείλω τον τε 
λευταίο λόγο από τον «Δικτάτορα» από
το ραδιόφωνο. Προηγουμένως κλήθηκα
να συναντήσω τον πρόεδρο Ρούσβελτ,
κατ’ αίτηση του οποίου είχαμε σ τείλει
την ταινία στο Λευκό Οίκο.
Ό τα ν εισήλθα στο ιδιαίτερο γραφείο
του, με χαιρέτησε λέγοντας: «Κάθησε,
Charlie. Η τα ινία σου μας δημιούργησε
πολλούς μπ ελάδες στην Αργεντινή». Αυ
τό ήταν το μόνο σχόλιό του γ ι’ αυτή. Έ 
νας φίλος μου αργότερα, το συνόψισε
λέγοντας: «Σε δέχτηκαν στο Αευκό Οίκο,
αλλά δεν σε αγκάλιασαν».
Έ κα τσ α με τον πρόεδρο σαράντα λ ε
πτά, κατά τη διάρκεια των οποίων μου
σερβίρισε κάμποσα ντράι μαρτίνι, τα ο
ποία κατέβαζα γρήγορα από συστολή.
Ό τα ν ήταν ώρα να φύγω, κυριολεκτικά
βγήκα τρεκλίζοντας από τον Λευκό Οίκο,
τό τε ξαφνικά θυμήθηκα ό τι στις δέκα έ
πρεπε να μιλήσω στο ραδιόφωνο. Επρόκειτο να μεταδοθεί στο εθνικό δίκτυο,
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πράγμα που σήμαινε ό τι θα μιλούσα σε
πάνω από εξήντα εκατομμύρια ανθρώ
πους. Αφού έκανα κάμποσο κρύα ντους
και ήπια δυνατό σκέτο καφέ συνήλθα κά
πως.
Οι ΗΠΑ δεν είχαν μπει στον πόλεμο α
κόμα, έτσ ι υπήρχαν πολλοί Ναζί στην αί
θουσα εκείνο το βράδυ. Δεν είχα καλά
καλά αρχίσει το λόγο μου κι άρχισαν να
βήχουν. Ή τα ν υπερβολικά δυνατά για να
είνα ι φυσιολογικό. Αυτό με έκανε νευρι
κό ώστε το στόμα μου στέγνω σε κι η
γλώσσα μου άρχισε να κολλάει στον ου
ρανίσκο μου και δεν μπορούσα να αρ
θρώσω. Ο λόγος κρατούσε έξι λεπτά.
Στη μέση σταμάτησα και είπα άτι δεν
μπορούσα να συνεχίσω αν δεν έπινα λ ί
γο νερό. Φυσικά, δεν υπήρχε σταγόνα σε
ολόκληρο το κτίριο· και να κρατάω εξήν
τα εκατομμύρια ακροατές να περιμέ
νουν. Ύ σ τερα από δυο α τέλειω τα λεπτά,
μου έδωσαν νερό σε ένα μικρό χάρτινο
φάκελο. Έ τσ ι μπόρεσα να τελειώσω το
λόγο.
(Αποσπάσματα από το β ιβ λ ίο του Τσάρλι
Τσάπλιν «Η α υτοβιογραφ ία μου».
Μ ετάφραση: Κυριακή Φουγαλά).
• Εξι λεπ τά δ ια ρ κεί ο λό γο ς μ ε τον οποίο
κ λ είν ει το «Δ ικτάτορα » ο Τσάρλι Τσάπλιν.
Στην ουσία του, π ρόκειται για ένα ηθικαλογικό κ είμενο που επ εδίω κε να νουθετήσει μέσω
της συγκίνησης, να απ οτρέψει τον μέσο Α μ ε
ρικανό πολίτη από το να ενστερνισθεί τα μ η 
νύματα μίσ ο υς και β ία ς του φασισμού. Οι κρι
τικοί, στην πλειοψ ηφία τους, έκρ ινα ν ανακό
λουθο μ ε την τα ιν ία το διδακτισ μό του φ ινά λε
της (κρίνοντας την μ ε αισθητικό κριτήρια)
και, βέβαια, είπ αν τη γνώμη τους. Ό μω ς ο
Τσάπλιν, θεωρούσε την τα ινία του περισσότε
ρο ένα πολιτικό όπλο. Και, όπως και να το κά
νουμε, η σ χηματικότητα είθ ισ τα ι να είνα ι συνυφασμένη μ ε το ν πολιτικό λόγο.
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«Οι άνθρωποι μόνοι τους
μπορούν να κάνουν τη ζωή
μια θαυμάσια περιπέτεια»
«Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν θέλω να είμ α ι
αυτοκράτορας. Δεν είνα ι η δουλειά μου. Δεν
επιθυμώ να διοικώ ή να κατακτώ κανέναν. Θα
μου άρεσε όμως να βοηθώ τον καθέναν — αν
ήταν δυνατόν— Εβραίους και Χριστιανούς,
μαύρους και άσπρους.
Ό λ ο ι θέλουμε να βοηθεί ο ένας τον άλλο.
Η ανθρωπότητα θα ήταν καλά. Θέλουμε να
ζούμε με τους άλλους ευτυχισμένους — κι ό
χι δυστυχείς. Δεν επιθυμούμε το μίσος και
την περιφρόνηση ο ένας για τον άλλο. Σε αυ
τό το ν κόσμο υπάρχει χώρος για όλους. Και η
καλή γη είνα ι πλούσια και μπορεί να συντηρή
σει τον καθένα.
Ο τρόπος ζωής μας θα μπορούσε να είνα ι η
ελευθερία και η ομορφιά, αλλά έχουμε χάσει
τον τρόπο. Η απληστία έχει δηλητηριάσει τις
ψυχές των ανθρώπων —έχ ει γεμ ίσ ει τον κό
σμο με οδοφράγματα μίσους— μας έχ ει οδη
γή σ ει με το βήμα τη ς χήνας στην εξαθλίωση
και στο αίμα. Έ χο υμε αναπτυχθεί με ιλιγγιώ δη ταχύτητα, όμως έχουμε μ είνει κλεισμένοι
στους εαυτούς μας. Οι μηχανισμοί που μας δί
νουν αφθονία, μας υποχρεώνουν να επιθυ
μούμε διαρκώς. Η γνώση μας έ χ ε ι κάνει κυνικούς. Η εξυπνάδα μας, σκληρούς και εχθ ρι
κούς.
Σκεφ τόμασ τε πάρα πολύ και αισθανόμαστε
ελάχιστα. Πιο πολύ κι από την τεχνολογική
πρόοδο έχουμε ανάγκη τους ανθρώπους. Πιο
πολύ κι από την εξυπνάδα, χρειαζόμασ τε φι
λία και ευγένεια. Δίχως α υτές τις ποιότητες, η
ζωή θα ήταν πνιγμένη στη βία και όλα θα ήταν
χαμένα.
Το αεροπλάνο και το ραδιόφωνο μας έχουν
αποξενώσει πιο πολύ. Το φυσιολογικό είνα ι
να διακηρύσσουμε τη ν καλωσύνη για την αν
θρωπότητα, τη ν παγκόσμια αδελφοσύνη, την
ενότητα όλων μας. Ακόμη και τώρα, η φωνή
μου φ τά νει σε εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο

τον κόσμο —σε εκατομμύρια απελπισμένων
ανδρών, γυναικών και μικρών παιδιών— θύ
ματα ενός συστήματος που βασανίζει τους
ανθρώπους, που φ υλακίζει αθώους. Σε ό
ποιον μπορεί να με ακούσει, λέω: «Μην απελ
πίζεσαι». Η αθλιότητα που έχ ει κυριεύσει τον
κόσμο ο φ είλετα ι στην κυριαρχία της απλη
στίας — στην πικρία των ανθρώπων που φο
βούνται την πρόοδο τη ς ανθρωπότητας. Το
μίσος τω ν ανθρώπων θα διαβεί, και οι δ ικ τά 
το ρες θα πεθάνουν και η εξουσία που αφαιρέθηκε από τους ανθρώπους θα γυρίσ ει σε αυ
τούς. Κι ώσπου να χαθούν οι άνθρωποι, η ε 
λευθερία ποτέ δεν θα πεθάνει.
Στρατιώ τες! Μην αφήνεσθε σε αυτά τα τέ 
ρατα που σας περιφρονούν, που σας σκλαβώ
νουν, που φυλακίζουν τη ζωή σας —αναρωτη
θ είτε τι κάνετε, τ ι επιθυμείτε, τι αισθάνεσθε.
Ποιος σας χρησιμοποιεί —ποιος σας μετα χει
ρ ίζετα ι όπως τα κτήνη, ποιος σας θέλει τροφή
για τα κανόνια. Μην παραδίδεσθε σε αυτούς
τους απάνθρωπους — σε ανθρώπους μηχα
νές με μηχανικά μυαλά και μηχανικές καρ
δ ιές! Εσείς δεν είσ τε μηχανές! Είστε άνθρω
ποι! Με τις δ ικ ές σας καρδιές γεμ ά τες από α
γάπη για τους ανθρώπους. Μην μισ είτε! Μό
νο το μίσος να αντιπ α θείτε - το απάνθρωπο μί
σος.
Σ τρατιώ τες! Μην πολεμάτε για τη σκλαβιά.
Να μάχεσθε γ ια την ελευθερία! Στο 17ο κεφ ά
λαιο του έκτου κατά Λουκά Ευαγγελίου είνα ι
γραμμένο πως το Βασίλειο του Θεού ανήκει
στους ανθρώπους - όχι σε έναν άνθρωπο, ού
τε σε μια ομάδα ανθρώπων, αλλά σε όλους
τους ανθρώπους. Σε σας! Εσείς, οι άνθρωποι,
μόνοι σας, έ χ ε τε τη δύναμη να κάνετε αυτή τη
ζωή ελεύθερη και όμορφη —να κά νετε αυτή
τη ζωή μια θαυμάσια π εριπέτεια. Γ ι’ αυτό
—στο όνομα τη ς δημοκρατίας— ας χρ ησ ιμο
ποιήσουμε αυτή τη δύναμη - ας τη χρησιμο
ποιήσουμε όλοι, ενωμένοι. Ας πολεμήσουμε
για έναν καινούριο κόσμο - έναν αξιοπρεπή
κόσμο που θα δίνει στους ανθρώπους ευκαι
ρίες για δουλειά - που θα προσφέρει ένα μέλ
λον στους νέους και περίθαλψη στους ηλικιω 
μένους.
Με τέ το ιες υποσχέσεις, έχουν κερ δ ίσ ει τα
τέρα τα τη δύναμή τους. Ό μω ς, λένε ψέμματα. Δεν εκπληρώνουν τις υποσχέσεις το υ ς αυ
τές. Ποτέ τους δεν θα το κάνουν. Οι δ ικτά το 
ρες κρατούν την ελευθερία για τους εαυτούς
τους, αλλά γ ια τον κόσμο έχουν τη σκλαβιά.
Τώρα όμως είνα ι καιρός να αγωνιστούμε
για να ελευθερώσουμε τον κόσμο —να ξε
φορτωθούμε τα εθνικά σύνορα— να ξεφ ορ
τω θούμε την πλεονεξία, το μίσος, τη μισαλλο
δοξία. Είναι ώρα να αγωνιστούμε για έναν κό
σμο τη ς λο γική ς - έναν κόσμο όπου η επ ιστή
μη και η πρόοδος θα οδηγούν στην ευτυχία ό
λων μας. Στρατιώ τες, στο όνομα τη ς δημο
κρατίας, ας ενωθούμε!
Χάνα, μπορείς να μ’ ακούσεις; Ό που κι αν
είσαι, σήκωσε τα μάτια σου! Σήκωσε τα μάτια
σου Χάνα! Τα σύννεφα διαλύονται! Ο ήλιος
ξεπ ροβάλλει! Βγαίνουμε από το σκοτάδι στο
φως! Ερχόμαστε σε έναν καινούριο κόσμο - έ
ναν πιο ευγενικό κόσμο, όπου ο ι άνθρωποι θα
σηκωθούν πάνω από τη ν π λεονεξία τους, το
μίσος το υς και την κτηνωδία τους. Σήκωσε τα
μάτια σου, Χάνα! Στην ψυχή του ανθρώπου
δόθηκαν φ τερά και επ ιτέλους α ρ χίζει να πετά. Πετά προς το ουράνιο τόξο - προς,το φως
της ελπίδας. Σήκωσε τα μάτια σου Χάνάί Σήκωσέτα!».
□

ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Οι Δ. Δ εληγιάννης και Α.
Κω τίδης παρεμβαίνουν στο
διάλογο Α. Ξύδη - Μ. Κασψάτη
σχετικά μ ε την κριτική του Α.
Ξύδη που δημοσιεύθηκε στο τχ.
403 του anti.

Κύριε Διευθυντά,
Μ ετά τη δημοσίευση της κρι
τικής του Α. Ξύδη («Αντί» τχ.
403) και του διαλόγου που α
κολούθησε μεταξύ Μ. Κασιμάτη - Α. Ξύδη («Αντί» τχ. 406),
θεωρώ πλέον φυσική και τη
δική μου εμπλοκή στο διάλο
γο, κυρίως για να απαντήσω
στην ακατανόητη προσπά
θεια τη ς συναδέλφου Μ. Κασιμάτη να μεταθέσει κάποια
ευθύνη της στη μεταγραφή
του χειρόγραφου Τετράδιου
με το υ ς αφ ορισμούς του
Μπουζιάνη, επιχειρώ ντας έ 

τσι με τον τρόπο της να δια
γράψει τη συνολική επιμελη
μένη και σοβαρή εργασία της.
Είναι γεγονός, πράγμα που
προκύπτει και από τα δημο
σιεύματα, ό τι για πρώτη φορά
ένα βιβλίο για τον Μπουζιάνη
προκαλεί το ενδιαφέρον της
κριτικής (Ν. Ζίας, στο_ΒΗΜΑ,
16.4.89 σελ. 59, και Α. Ξύδης,
στο «Αντί») με τρόπο δημιουρ
γικό, επισηραίνοντας κυρίως
τη «συμβολή των δύο νέων ι
στορικών τη ς τέχνη ς στην α
πόδοση και στην επιστημονι
κή παρουσίαση» του ανέκδο
του ως τώρα Τετράδιου με
τους αφορισμούς.
Είναι ευνόητο ό τι ο διάλο
γός γ ι’ αυτή την προσπάθεια
και επιθυμητός είνα ι και αναγ
καίος. Ό μ ω ς η κ. Μ. Κασιμάτη
αποφασίζει να απαντήσει με
μονωμένα στην κριτική του Α.
=ύδη, με τρόπο, τουλάχισ τον
ανεπίτρεπτο αφού, αν και
συνδημιουργοί τη ς έκδοσης,
δεν με ενημερώνει, ώστε να
μουι δοθεί η δυνατότητα της
τ α υ τ ό χ ρ ο ν η ς α π ά ν τη σ η ς
στον Α. =ύδη. Ούτε λίγο ούτε
πολύ για την παράλειψη μετα
γραφής «μερικών αράδων»
και χρονολογιώ ν παραπέμπει
τον Α. Ξύδη σε μένα, όπως
σημειώνει η ίδια: «επ ιμελητή
έκδοσης και " εντοπιστή χ ε ι

ΔΕΧ ΒΑΛΕΣΑ
ΕΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

ρ ο γρ άφ ο υ” που μου παρέδω
σε το χειρ ό γρ α φ ο φωτοτυπημένο από φ ω τογραφ ία (!) του
πρωτότυπου που του παρέ
δωσε μ ε τη σειρά του ο επ ι
ζών γιο ς του Μπουζιάνη στη
Βαυαρία, πώς ξαφ νικά και ως
εκ θαύματος εμφ ανίστηκαν
αυτές επ ικολλημένες (sic) ή
δεν γνωρίζω πώς αλλιώ ς επί
του κειμένου που δεν είχα
στα χ έρ ια μου!».
Μου είναι αδύνατον να πα
ρακολουθήσω το παραπάνω
έντεχνο ανασκίρτημα της κ.
Κασιμάτη. Είναι προφανές ότι
μετά από αρκετούς μήνες από
την έκδοση του βιβλίου και με
αφορμή την κριτική του Α. =ύδη, η Μ. Κασιμάτη ανακάλυψε
ό τι οι κάποιες αβλεψ ίες της ο
φ είλονται, κατά την άποψή
της, στις κακές φωτοτυπίες
και στις «εκ θαύματος επικολ
λήσεις» —υπονοώντας την ύ
παρξη δεύτερου χειρογρά
φου (;). Αλλά έστω και αν έτσι
είχαν τα πράγματα, δεν κατα
λαβαίνω γ ια τί είχ ε αναλάβει
τη μεταγραφή, τη μετάφραση
και τις διορθώσεις, συνεργαζόμενη μάλιστα με γερμανομαθή σ τοιχειοθέτη έχοντας ό
λο το χρόνο να διορθώσει τις
αβλεψίες της; Στο μόνο ση
μείο που επιθυμώ να απαντή
σω στην Μ. Κασιμάτη είναι να
της θυμίσω ότι, σαν ειδήμων
εκείνη περί αυτά, δεν θα έ
πρεπε να αμφιβάλει μετά από
παρέλευση αρκετών μηνών,
για τη γνησιότητα του χειρο
γράφου, αφού γνω ρίζει ότι το
μικροφίλμ με τις λήψεις από
το πρωτότυπο που πήρα ο ί
διος στο Μόναχο (αναφέρεται
αυτό στα προλεγόμενα του
βιβλίου), εμφανίστηκε και ε 
κτυπώθηκε ελάχισ τα μέτρα α
πό το γραφείο της, στο φωτο
γραφικό εργαστήρι της Εθνι
κής Πινακοθήκης και είναι το
ίδιο το οποίο δημοσιεύεται
στο βιβλίο, τη ν επ εξεργασία
του οποίου η Μ. Κασιμάτη πα
ρακολούθησε μέχρι τέλος. Ε
πίσης κάνει εντύπωση η προ
φανής ευκολία τη ς να εμπλέ

ξ ε ι ως «συνυπεύθυνους»,
πρόσωπα τα οποία ευγενώς
της προσέφεραν συμβουλές.
Λυπάμαι για το νέο ύφος
τη ςΔ ρ . Μ. Κασιμάτη. Πιστεύω
ότι ο αναγνώστης έχ ει από
δω και πέρα το λόγο, γιατί,
μετά και από αυτά, θα έχ ει τη
δυνατότητα να εκτιμήσ ει κα
λύτερα τις αρμοδιότητες και
τις εργασίες, τόσο τις δικές
μου όσο και την πραγματικά
πολύτιμη συμβολή τη ς Μ. Κα
σιμάτη στην έκδοση του ση
μαντικού αυτού ντοκουμέν
του.
Ευχαριστώ για τη φ ιλο ξενία
Δημήτρης Δεληγιάννης
• Ακολουθεί η επιστολή
του Α. Κωτίδη.

Αγαπητό ΑΝΤΙ,
Με λύπησε ο τόνος της επι
στολής που έσ τειλ ε η κ. Κασι
μάτη για να αντικρούσει τον
Αλέκο Ξύδη· και είναι χαρα
κτηριστική η διαφορά του τό
νου που έχ ει η ανταπάντηση
του Ξύδη. Παρόλο που νομί
ζω πως τα δύο κείμενα «μιλά
νε» από μόνα τους και δεν έ
χο υν ανάγκη υπ ομνηματισμών, θα ήθελα να θυμίσω ότι
η μόρφωση μας χρειάζεται
γ ια να γνωρίσουμε τι έγινε
στον κλάδο μας (τουλά χι
στον) πριν γεννηθούμε (όπως
π.χ. ό τι ο Αλέκος =ύδης άρ
θρωσε έναν έγκυρο και καθό
λου ερασιτεχνικό κριτικό λό
γο για την τέχνη ακόμα από
το δεκαετία του ’30)· και μας
είναι άχρηστη όταν επικαλού
μαστε κοινότυπες κουβέντες
που είπε ο Ντισραέλι (και χ ι
λιάδες άλλοι πριν και μετά α
πό αυτόν).
Αντώνης Κωτίδης
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καρσολη & δ η μ η τρ ιο υ 12
152 32 χαλανδρι

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΠΑΤΑΚΗ
Ν1ΚΗΤΑΡΑ 3, 10678 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 36,38.362

τη λ εφ . 68,1 3.222
ΚΩΝΣΤ. A IT . ΒΛΑΧΟΣ
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ΓΛΥΠΤΑ
• Η γλύπτρια 1. Δρεττάκη
π αρατηρεί σ χετικά μ ε την
συνέντευξη του Σταύρου
Ξαρχάκου από το τχ. 407
του a n t i τα εξής:

Διάβασα στο «Αντί» της 16ης
Ιουνίου τη συνέντευξη του τ.
Α ντιδ ημάρ χου κ. Σταύρου
Ξαρχάκου στην κ. Ρένα Αγγουρίδου.
Στο σημείο που αναφέρεται
στην τοποθέτηση έργων γλυ
πτικής σε π λατείες και δημό
σιους χώρους αναφέρει:
«είναι π ερήφανος ακόμη
που για μια φορά τα κριτήρια
επιλογής δεν ήταν και π ολιτι
κά (Σ.Σ. κάθε ένσταση στο θέ
μα αυτό δεκτή)». Υπάρχει αν
τίρρηση.
Αυτά τα τεράσ τια ανθρωπομορφικά έργα που «στολί
ζουν» την πλατεία Κλαυθμώνος και την Ομόνοια ξεκινούν

από την ίδια φιλοσοφία και
την ίδια πολιτική σκέψη που
δημιούργησε αυτό που ονο
μάζουμε «σημερινή Αθήνα».
Βλέπαμε το 1958 να κατε
δαφίζονται τα νεοκλασσικά
κτίρια και στην ίδια θέση, με
την υπάρχουσα πολεοδομική
χάραξη να υψώνονται οι τερά
σ τιες πολυκατοικίες, χωρίς
πρόγραμμα, χωρίς πρόβλεψη
για τις συνέπειες: είναι σήμε
ρα το αδιέξοδο τη ς συγκοινω
νίας, το νέφος, το άγχος.
Σήμερα καθώς περπατώ και
αντικρύζω αυτά τα τεράστια
ασχεδίαστα και χωρίς μέτρο
έργα, έτσ ι για να υπάρχουν,
να ευχαριστήσουμε τους καλ
λιτέχ νες. Και να κάνουμε εν
τύπωση, τρομάζω. Αυτά δεν
είναι έργα αγάπης και συμφι
λίωσης, αλλά άγχους και κα
ταπίεσης είναι ο συμβολισμός
και η συμπύκνωση, μιας πολι
τικής σκέψης, επιλογής και
πορείας.
I. Δρετάκη
Γλύπτρια

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ
• Από το Διευθυντή του ρ/ς
JERONIMO GROOVY Π. Πρωτοπαπά
λάβαμε την ακόλουθη επιστολή:

Αγαπητέ κ. Διευθυντά,
Με έκπληξη διαβάσαμε στο
τεύχος του έγκριτου περιοδι

κού σας τη ς Πέμπτης 8/6 και
κάτω από τον τίτλ ο «Ελεύθε
ρη ραδιοφωνία» (σελ. 8) πως
«ήδη ακούγεται ως υποψή
φιος προς αγοράν από τον ί
διο επ ιχειρηματία και ο σταθ
μός Γκρούβη».
Προφανώς ο σ υντάκτης
του άρθρου έπεσε θύμα πα
ραπληροφόρησης. Καμία συ
ζήτηση γ ια πώληση του JERO
NIMO GROOVY έγ ιν ε ή πρόκει
ται να γίνει. Κι αυτό για τον απλούστατο λόγο ό τι ο σταθ
μός μας ήταν, είνα ι και θα ε ί
ναι «ερασιτεχνικός» με τη βα
θύτατη έννοια της λέξης. Ό 
λ ο ι όσοι απασχολούμαστε ε
δώ το κάνουμε από καθαρό
μεράκι και πάθος επικοινω
νίας. Το αν ο σταθμός έφτασε
σ τις κορυφές της ακροαματι
κότητας είνα ι γεγο νό ς που
δεν μας απασχολεί ιδ ια ιτέ
ρως πέρα από την ηθική ικα
νοποίηση. Γεγονός είναι ότι
αυτή η υψηλή ακροαματικότη
τα έχ ει ήδη προσελκύσει το
ενδιαφέρον των διαφ ημιζόμε
νων, το οποίο φυσικά δεν αρνούμαστε όπως και κάθε πιθα
νή συνεργασία με άλλους
σταθμούς τη ς εμπιστοσύνης
μας με βάσει το αμοιβαίο όφε
λος σ’ αυτόν ή άλλους παρεμ
φ ερείς τομείς.
Πιστεύουμε με τα παραπά
νω να διαφωτίσαμε τους ανα
γνώ στες σας ως προς τις
π ραγματικές διαστάσεις του
θέματος.
Π. Πρωτοπαπάς
Δ/ντής Ρ/Σ Jeronimo Groovy

ΟΙ ΜΠΛΕ ΟΔΗΓΟΙ

οι προσωπικοί σας ξεναγοί

•
•

Κάθε ενυπόγραφο άρθρο
εκφ ρ ά ζει τις απόψ εις του
συγγραφ έα του.
Χ ειρόγραφα δεν επιστρέφονται.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Εσωτερικού
Εξαμ. 1.650 δρχ. Ετήσια 3.300
Ετήσια Οργανισμών,
Τραπεζών, κτλ.: 10.000 δρχ.
Φοιτητική ετήσια: 2.800
Εξωτερικού
Ευρώπη - Μεσογ. χώρες:

εξάμηνη:..................
ετήσια:.....................
εξάμηνη:..................
ετήσια:.....................

δολ. 20
δολ. 40
δολ. 23
δολ. 45

• Εμβάσματα, επιταγές:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δημοχάρους 60
11521 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ:
ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ:

δρχ. 150 ,
δρχ. 250

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

κυκλο φ ο ρο ύ ν

οι το μ ο ι

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Εκδόσεις ΓΙΑΛΛΕΛΗ. Αποκλειστική διάθεση ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 3. ΤΗΛ.: 36.41.249, 36.41.120
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• Εκδότης:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131
115 21 Αθήνα
• Διαφημίσεις:
ΑΛΕΚΑ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ
• Γραμματεία-Λογιστήριο:
ΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΠΟΥ
• Σελιδοποίηση, Μοντάζ:
ΤΑΣΙΑ ΛΕΒΟΝ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
• Φωτοστοιχειοθεσία —
Αναπαραγωγή φιλμς:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ»
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 72.49.300
• Εκτύπωση:
«ΝΕΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» Α.Ε.
Θέση Μαρίδα Μαντρίγκο
Παλλήνη Αττικής
Τηλ. 66.65.081-66.68.424

Η.Π.Α. ■ Καναδάς ■Αν. Ασία ·
Αυστραλία - Ω κεανία:

Οι ΜΠΛΕ ΟΔΗΓΟΙ είναι η πυξίδα για όποια
χώρα τα ξιδ εύ ετε σε όποια εποχή και για ό
ποιο λόγο.
Είναι οι πιο έγκυροι ταξιδιω τικοί οδηγοί
στον κόσμο. Περιέχουν στοιχεία Γεωγρα
φίας, Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Φιλολογίας,
Γλώσσας, Πολιτισμού και καθημερινής ζωής.
Είναι οι οδηγοί ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ για κά
θε χώρα και κάθε πόλη και αποτελεί πολύ
τιμη πηγή γνώσεων ακόμα και όταν δεν
ταξιδεύετε.
Οι ΜΠΛΕ ΟΔΗΓΟΙ σας ξεναγούν υπεύθυ
να και μεθοδικά ώστε να αξιοποιείτε καλύ
τερα το χρόνο σας. Περιέχουν χάρτες,
σχεδιαγράμματα, αναλυτικά δρομολόγια, πί
νακες και ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ γιά κάθε χώρα.

ΟΙ ΜΠΛΕ ΟΔΗΓΟΙ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
115 21 Αθήνα
Τηλ. 72.32.713 — 72.49.300
72.48.240

• Για τα βιβλιοπωλεία
της Αθήνας:
Περιοδικό «ΑΝΤΙ»
Δημοχάρους 60
τηλ.: 72.32.713 -72.48.240
• Για τα βιβλιοπωλεία
Β. Ελλάδας:
Κέντρο του βιβλίου.
Α. Πουλουκτσή και Σια Ε.Ε.
Λασσάνη 9,
Τηλ. (031)285.857
54 622 Θεσσαλονίκη

Τα βιβλία της «γνώσης»
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
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0 βαλσαμωμένος
γάτος
Νουβέλα

εκδόσεις «γνώση»
Ζωοδόχου Πηγής 29, 106 81 Αθήνα, Tnfl. 3620941 - 3621194 - 7786441
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