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ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΟ ΛΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ
ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ τα μπάνια του λαού, συμμαζεύτηκαν πολιτικοί, δη
μ όσ ιοι λ ειτο υ ρ γ ο ί και γενικώς όλοι που, ή υφ ίστανται το εν δ ια 
φέρον της Π ο λ ιτεία ς ή την υπηρετούν για το καλό όλων μας. Η
Βουλή λ ειτο υ ρ γ εί εντατικά, στα κομμα τικά γρ αφ εία ξενυχτο ύ ν και στα κα φ ενεία ο πυρετός έχ ει ανέβει και πάλι.
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ του 1989 θα μ είν ει πάντως στην πολιτική μας ι 
στορία ως ένα από τα θερμότερα, τα πιο ενδιαφ έροντα: άξιο
να απασχολήσει χρονικογράφους, ιστορικούς, πολιτειολόγους, συνταγματολόγους. Κληρονομεί το καλοκαίρι αυτό
πλούσιο υλικό να σκεφτούμε, να αναθεωρήσουμε απόψεις, να
επ ανεξετάσουμε την π ολιτική ευθυκρισία των πολιτικώ ν ανδρών μας. Αλλά μ ας ανο ίγει και τεράστια περιθώρια για πολι
τική δράση, για επαναδραστηριοποίηση, για να δώσουμε το
παρών σαν π ολίτες και να μην εκχωρούμε απλώς σε άλλους να
ενεργούν για λογαριασ μό μας.
ΑΛΛΑ γ ι’ αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε μ ε α
ναλυτικό τρόπο στο άμεσο μέλλον. Αυτό που πρέπει να κινεί το
ενδιαφ έρον τις ημέρες αυτές ε ίν α ι όσα τώρα δ ια δ ρ α μ α τίζο 
νται στο Κοινοβούλιο μ ε τη δ ια δ ικασ ία των ανακριτικώ ν και ε
ξετασ τικώ ν επιτροπών. -<
Η ΚΑΘΑΡΣΗ έχ ε ι δρομολογηθεί. Οι α να κριτικές επιτροπές
δεν προσκόμισαν στοιχεία που να αλλάζουν δραματικά το σκη
νικό —όμως ο πέπλος της συγκάλυψ ης σκίστηκε. Οι πληροφο
ρ ίες που συσσωρεύονται αποσαφηνίζουν όλο και περισσότερο
την εμπλοκή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και ενίω ν στελεχώ ν του
σε μ ια σειρά από παρανομίες. Το ΠΑΣΟΚ, ως κομματικός μ η χ α 
νισμός εμ φ α ν ίζετα ι αμήχανο και πελιδνό να υπερασπίζεται υ
ποθέσεις χα μένες και εξ ε υ τε λ ίζ ε τα ι ακόμα περισσότερο για
το λόγο ότι επ ιμένει να υπερασπίζεται ενόχους και σκανδαλο
ποιούς. Προκαλεί θλίψη η εικόνα του στο κοινοβούλιο καθώς
αποφεύγει να επ ιχειρ ημα τολογήσ ει αλλά περιπλέκει τη συζή
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τηση σε διαδικασ τικά θέματα, προσωπικές αντεγκλήσεις και
φθηνή πολιτικολογία. Συσπειρώ νεται με πολιτικοφ ανείς ρητο
ρ είες και α ρ νείται να σ υ μμετάσ χει σε μ ια ανοιχτή συζήτηση
που θα έδ ινε διεξόδους σε μια αναπτυσσόμενη πολιτική κρίση.
Ό τα ν ήταν κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ απέφυγε να δώσει πολιτική
διέξοδο στην κρίση και οδήγησε στην ποινικοποίηαη της κρί
σης που το ίδιο προκάλεσε μ ε τους χειρ ισ μ ο ύς του. Και τώρα,
ως αξιω ματική αντιπολίτευση, π ολιτικολογεί σε υποθέσεις
που αναπόφευκτα πήραν το δρόμο της δικαστικής έρευνας. Η
τακτική αυτή περιπλέκει το ίδιο σε νέα αδιέξοδα.
ΤΟ ΠΑΣΟΚ μ ε τη γραμμή που ακολουθεί — ίσως δεν είχ ε άλλη
επ ιλο γή — δεν π είθει κανέναν ότι τα στελέχη του «διώ κονται»
αδίκως αλλά αντίθετα φωνασκούν ως οι ένοχοι.
ΑΠΟ ΤΗΝ άλλη, το αποφασιστικό σ το ιχείο στη σύμπραξη ΝΔ
και Συνασπισμού είνα ι σε ποιο βαθμό οι δύο π ολιτικοί σχημα
τισμοί, μ ε δια κηρυγμένες τις α ντίθετες π ολιτικές θέσεις τους,
υπηρετούν τον τόπο στην αντιμετώ πιση μ ια ς κρίσιμης κατά
στασης. Και κρίσιμη είν α ι η διαδικασία για την κάθαρση.
Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗ όμως ο φ είλει να αποκαλύψει όχι μόνον
συγκεκριμένους ενόχους αλλά να εξηγήσ ει και να αποκαλύ
ψει και τους μηχανισμούς που παρήγαγαν τα σκάνδαλα. Η
Συμπολίτευση, ο φ είλ ει να τηρήσει όλους τους κανόνες του
παιχνιδιού μ ε αντίπαλο έναν παίχτη που κάνει μονίμως ζαβο
λιές. Οι διαδικασ ίες, οι διατυπώ σεις των παραπεμπτικών πορι
σμάτων, η μέθοδος έρεσνας-πρέπει να εμβαθύνει περισσότερο
σε κάθε πτυχή των σκανδάλων και να συσχετίσει πολιτική ε 
ξουσία και εκτελεσ τικά όργανα: σε όλες τις περιπτώσεις των
πασοκικών σκανδάλων η πολιτική εξουσία αυνέπραξε μ ε τον
κόσμο των μεσαζόντων, ιδιότυπω ν συμβούλων και υπαλλήλων
μ ε ελαστική συνείδηση. Πολλοί από τους υπουργούς δεν κατά
λαβαν περισσότερα από όσα είχ α ν καταλάβ ει στην περίπτωση
Χριστοδουλίδη.
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ στην τακτική δικαιοσύνη και η τιμω ρία των ε 
νόχων θα δ ιδ ά ξει ό τι ο π ολιτικός κόσμος ο φ είλ ει να υπηρετεί
το λαό και όχι να καρπώνεται τα οφέλη που μπορεί να προσπο
ρίσ ει η άσκηση της εξουσίας. Αυτό θα είναι το πιο σημαντικό
έργο που θα εγ γ ρ ά φ ει αυτή η Βουλή και αυτή η κυβέρνηση.
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Εκσυγχρονισμοί
εκβιασ μοί και
«συν ένα »
ΝΑΙ, η διαπίστωση της πολιτικής επιτρο
πής του Συνασπισμού, το βράδυ της πε
ρασμένης Δευτέρας, ήταν σαφής: Υπάρ
χ ει καθυστέρηση στην προώθηση του κυ
βερνητικού νομοθετικού έργου. Και οι
προθεσμίες τρέχουν... Γ ι’ αυτό, στη συ
νάντηση της επομένης, οι μετέχοντες
(Τζαννετάκης - Μητσοτάκης - Φλωράκης Κύρκος - Κουβέλης) έκριναν πως έπρεπε
να πορθούν μια σειρά αποφάσεις για τα
περαιτέρω: Οι καθυστερήσεις είχαν ήδη
τραβήξει σε μάκρος... Συνεπώς και οι εκ
κρεμότητες γύρω από μια σειρά νομο
σχέδια, για τους δικαστικούς κώδικες ή
για τα υπηρεσιακά συμβούλια ή για την
τηλεόραση ή για την άρση των συνε
πειών του εμφυλίου πολέμου, έπρεπε να
πάρουν τέλος. Και, παράλληλα, να βρε
θεί μια κάποια λύση —έστω προσωρι
νή— γύρω από το «συν ένα». Πόσο εύκο
λη ή δύσκολη είναι η αναζήτηση κοινής
γλώσσας;
ΑΛΛΑ η περασμένη Δευτέρα — για ό
σους δεν είναι αποκλειστικά ελληνοκεν
τρ ικο ί— ανακύκλωνε μνήμες, μια και συ
νέπιπτε με την 21η επέτειο τη ς σ οβιετι
κής εισ βολής στην Τσεχοσλοβακία...
Ποια συνάφεια, αλήθεια, να υπάρχει ανά
μεσα στη «χ α μ έ ν η ά ν ο ιξ η » — το υ
Ντούμπτσεκ— και τους σημερινούς γρα
φ ειοκράτες της Πράγας; Και ποια η σχέ
ση ανάμεσα στους βαλσαμω μένους
— βαλσαμωμένους και εν ζωή— Μπρέζνιεφ και τη σημερινή περεστρόικα του
Γκορμπατσόφ; Η περεστρόικα μπορεί να
μην έφθασε στην Πράγα ή στη Σόφια ή
στο Ανατολικό Βερολίνο, αλλά έφθασε,
με διαφορετικές μορφές, στη Βαρσοβία
και τη Βουδαπέστη. Στην Πολωνία λ.χ.,
για πρώτη φορά, ύστερα από 45 χρόνια,
τα αδιέξοδα οδηγούν στο σχηματισμό
κυβέρνησης όπου το Κομμουνιστικό
Κόμμα δεν θα έχει το πάνω χέρι, ενώ,
στην Ουγγαρία, αργά, αλλά σταθερά, τα
απολιθώματα δίνουν τη θέση τους σε
πρωτοφανέρωτες μεταρρυθμίσεις. (Στο
Μανιφέστο που έδωσε στη δημοσιότητα
το Ουγγρικό Εργατικό Σοσιαλιστικό Κόμ
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μα (ΟΕΣΚ - Κομμουνιστικό), ενόψει του συ
νεδρίου του κόμματος, τον Οκτώβριο,
διατυπώνεται ότι «η Ο υγγαρία θα γίνει έ
να συνταγματικό κράτος, που θα εδρά
ζετα ι σ’ ένα πολυκομματικό σύστημα, ό
που η εξουσία θα είν α ι έκφραση της θέ
λησης του πληθυσμού, ύστερα από ελεύ 
θερες εκλογές»).
Και στη Σοβιετική Ένωση; Η περε
στρόικα βεβαίως προχωρεί, αλλά τα δι
λήμματα του Γ κορμπατσόφ παραμένουν
διλήμματα. «Προχωρείς, αλλά μ ε αρ
γούς ρυθμούς» —του επισημαίνουν οι
διανοούμενοι, στη Μόσχα, στο Λένινγκραντ ή στο Κίεβο... «Προχωρείς πολύ
β ιασ τικά και πέραν του δέοντος»— του
διαμηνύουν οι λογής σταλινικοί, συντη
ρητικοί... Αλλά πέρα από τις επισημάν
σεις αυτές. Οικονομική μεταρρύθμιση θα
πει αποκέντρωση. Αποκέντρωση, στην
προκειμένη περίπτωση, όμως, σημαίνει
ανατροπή της όλης δομής του σοβιετι
κού κράτους, που στηριζόταν, ως τώρα,
σε έναν αδυσώπητο συγκεντρωτισμό.
Πώς θα ελεγχθούν, λοιπόν, οι μεταρρυθ
μίσεις, πώς θα ελεγχ θ εί η ίδια η περε
στρόικα;

Συναινέσεις και εκσυγχρονισμοί
ΠΩΣ ΕΠΕΝΕΡΓΟΥΝ όλα τα παραπάνω
αυτά στην ελληνική πραγματικότητα; Ό 
ταν αντιμετω π ίζουμε ήδη — τελ είω ς
απαράσκευοι— το ορόσημο του 1992, ό
ταν ο πληθωρισμός, τα ελλείμματα, η κα
μένη (στην πραγματικότητα) γη, τα χρέη,
η χαμηλή παραγωγικότητα, η μόλυνση
του περιβάλλοντος, τα προβλήματα υ
γείας, παιδείας, τα πάντα προδιαγρά
φουν ένα εξαιρ ετικά αμφιλεγόμενο μέλ
λον, είναι δυνατόν να υπάρχουν στην Ελ
λάδα κόμματα που να επ αγγέλλονται α
κόμα την «αυτοδυναμία», γ ια να εφαρμό
σουν το όποιο πρόγραμμά τους; Και είναι
δυνατόν το πρόγραμμα αυτό ν ’ αποδώ
σει, χωρίς ευρύτερες συναινέσεις και εκ
συγχρονισμούς;
οι εκ συγχρ ο ν ισμ ο ί , όμως, όπως και οι
ευρύτερες συναινέσεις, προϋποθέτουν
συμμαχικά σχήματα, πολύ πέρα από το
49 ή 50% που μπορεί να συγκεντρώ σει έ
να κόμμα για να επ ιτύχει την κυβερνητι
κή αυτοδυναμία. Και σήμερα, ακόμα και
τα νήπια συνειδητοποιούν ότι τα οξύτατα προβλήματα τη ς χώρας δεν είναι δυ
νατόν ν ’ αντιμετωπισθούν από μια κυ
βέρνηση που θα πρέπει ν ’ αντιπαλεύει,
καθημερινά, το άλλο 50% του πολιτικού
φάσματος του κοινοβουλίου. Πού οδη
γούμαστε, λοιπόν;
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ αυτά δεν φαίνεται ν’
απασχολούν ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε τη Νέα
Δημοκρατία. Και για μεν τον άλλοτε «χα
ρισματικό αρχηγό», μοναδική του έγνοια
είναι πώς να παραμείνει εσαεί αρχηγός,
έστω και αν αυτό θα σήμαινε διάλυση
του «κινή μ α το ς». Και, φυσικά, ελπ ίζει ότι
θα μπορέσει, κάποτε, να πείσει τον Συνα
σπισμό — «εν ονόματι της ενό τη τας των
προοδευτικών - δημοκρατικών δυνάμε

ων»...— να αναπαράγουν, από κοινού,
την κυβερνητική «π ο λ ιτεία » του ΠΑΣΟΚ,
αγκαλιά με τον Τόμπρα, τον Λούβαρη και
τους αδελφούς Κουρή! (Κάπου, βέβαια,
συνειδητοποιεί ό τι η προσδοκία του αυτή
αποτελεί «όνειρο θερινής νυκτός». Και ό
τι η δική του συνεισφορά έχει οριστικά
λήξει, καθώς, μέσα από τους ίδιους τους
κόλπους του ΠΑΣΟΚ, αναπηδά μια νέα η
γεσία, έτοιμη να σεβασθεί τις συλλογι
κές διαδικασίες και ν ’ αναζητήσει συνερ
γασίες ευρύτερης αποδοχής —πέρα α
κόμη από το χώρο της Αριστερός).
ΟΣΟ για τη σημερινή ηγεσία της Νέας
Δημοκρατίας, η εμμονή της στην προο
πτική μιας «αυτοδύναμης κυβέρνησης»,
εξηγεί και την ανένδοτη στάση της στα
νομοσχέδια για τα υπηρεσιακά συμβού
λια ή τους δικαστικούς κώδικες. Και βέ
βαια δεν λείπουν οι αναλυτές εκείνοι
που υποστηρίζουν ότι η σημερινή κυβέρ
νηση είναι, από την ίδια τη φύση της, κυ
βέρνηση συμβιβαστικών προσεγγίσεων
και ό τι οι «θέσεις Μητσοτάκη» στα νομο
σχέδια αυτά, αν και δεν ικανοποιούν το
Συνασπισμό, δεν παύουν ν’ αποτελούν
πρόοδο, συγκριτικά με τη νομοθεσία
Κουτσόγιωργα και το κράτος των πρασι
νοφρουρών.
ΣΤΗΝ ΑΠΟΨΗ αυτή, ο Συνασπισμός α
παντά με την υπόμνηση ότι οι «θέσεις
Κουβέλη» (στο νομοσχέδιο λ.χ. περί δι
καστικών κωδίκων) επιδοκιμάζονται από
όλες τις ενώσεις δικαστικών λειτουργών
και από όλους τους δικηγορικούς συλλό
γους, ενώ με τις «θέσεις Μητσοτάκη»,
στο νομοσχέδιο περί υπηρεσιακών συμ
βουλίων, ενίστανται, ως την ώρα που σύ
ρονται οι γραμμές αυτές, η ΑΔΕΔΥ και
πολλά εκτελεσ τικά στελέχη της ΓΣΕΕ.

Όλοι οι φάκελοι στην πυρά!
ΠΑΝΤΩΣ η σύσκεψη της Τρίτης στο
πρωθυπουργικό γραφείο, με τις ηγεσ ίες
του Συνασπισμού και της Νέας Δημοκρα
τίας, ενέκρινε, στην τελική του μορφή, το
νομοσχέδιο Κουβέλη για την απάλειψη
των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου.
Και έκφραση της συμφωνίας αυτής, είναι
και η παράδοση στην πυρά (στην υψικά
μινο της Χαλυβουργικής) όλων των φακέ
λων μυριάδων αγωνιστών — και όχι μόνο
της Α ριστερός!
ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, απ’ ό,τι πληροφορεί
τα ι το «ΑΝΤΙ», καλύπτει 250 και πλέον πε
ριπτώσεις αγωνιστών της εθνικής α ντί
στασης και του εμφυλίου πολέμου, απο
νέμει πολεμικές συντάξεις στους μαχη
τές του Δημοκρατικού Στρατού (ισότιμες
με εκείνες του κυβερνητικού στρατού)
και θα εισ αχθεί στη Βουλή με τη διαδικα
σία του κατεπείγοντος. Ό σ ο για τους
φακέλους, η παράδοσή τους στην πυρά
τη ς Χαλυβουργικής θα γίνει, κατά πάσα
πιθανότητα, την Τρίτη 29 Αυγούστου.
(Το αίτημα πολλών αγωνιστών να τους
παραδοθεί ο φάκελος και να μην κατα
στραφεί, δεν φ αίνεται εφικτό. Και διότι
οι φ άκελοι είναι μυριάδες, «ατάκτως ερ-

ριμμένοι» στα λογής καταστήματα και υ
ποκαταστήματα των υπηρεσιών ασφα
λείας, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας,
και διότι υπάρχει η άποψη ότι παράδοση
των φακέλων στους ίδιους τους ενδιαφ ε
ρομένους, θα μπορούσε να «αναξέσει
πληγές»),
ΣΥΜΦΩΝΙΑ, όμως, Συνασπισμού - Νέας
Δημοκρατίας φαίνεται σχεδόν δεδομένη
και στο νομοσχέδιο για την κρατική και ι
διωτική τηλεόραση, παρά τις πολλές επι
φυλάξεις που διατηρεί ο Συνασπισμός
για ορισμένες τουλάχιστον διατάξεις
του.

Εκβιασμοί και «συν 1»
Η ΠΡΟΤΑΣΗ για την κατάργηση του
«συν ένα» τροφοδότησε τις σχέσεις ΠΑΣΟΚ - Συνασπισμού με νέα ένταση, καθώς
το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του (την περα
σμένη Τρίτη) κατηγόρησε τον Συνασπι
σμό ότι «αρνήθηκε να συμπαραταχθεί με
το ΠΑΣΟΚ (στην αρμόδια επιτροπή της
Βουλής), στην προσπάθειά του να διασφ αλισθεί η έγκαιρη κατάθεση της πρό
τασης στη Βουλή, ώστε να συζητηθεί την
τελ ευ τα ία Πέμπτη του Αύγουστου». Σε
απάντηση, ο Συνασπισμός χαρακτήρισε
την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ως «δ είγμα
απύθμενου θράσους και υποκρισίας». Εί
ναι θλιβερό —προσθέτει η ανακοίνωση
του Συνασπισμού— το ΠΑΣΟΚ που, σε α
γαστή συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία,
ψήφισε, πριν από 4 μήνες, το «συν
ένα»— να προσπαθεί να κατηγορήσει
τώρα τον Συνασπισμό για τη «συνεπή θέ

ση αρχών που πήρε σήμερα (Τρίτη) στην
αρμόδια επιτροπή της Βουλής», κτλ.
ΠΡΑΓΜΑΤΙ, ο Συνασπισμός ψήφισε, την
περασμένη Τρίτη, στη διαρκή' κοινοβου
λευτική επιτροπή, την κατάργηση του
«συν ένα». Αλλά, ταυτόχρονα, όπως ση
μειώνει ο «Ριζοσπάστης», η επιτροπή δεν
πρόλαβε να συζητήσει δύο τροπολογίες
που είχε καταθέσει ο Συνασπισμός και
που βελτίωναν «προς το αναλογικότερο»
την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
Η ΑΛΗΘΕΙΑ, βέβαια, πίσω από τις ανα
κοινώσεις αυτές, είναι η διαφορετική
στόχευση ΠΑΣΟΚ και Συνασπισμού. Επι
δίωξη του ΠΑΣΟΚ ήταν η πρότασή του να
συζητηθεί την τελευταία Πέμπτη του Αυγούστου, πιστεύοντας ότι η «ρήξη Νέας
Δημοκρατίας - Συνασπισμού» θα ήταν,
στην περίπτωση αυτή, αναπόδραστη. Ο
πότε αντίο η «συγκυβέρνηση» και, φυσι
κά, αντίο η κάθαρση!
ΣΤΟΝ ΕΚΒΙΑΣΜΟ αυτόν του ΠΑΣΟΚ, Ο
Συνασπισμός δεν ήταν διατεθειμένος να
ενδώσει. ΓΓ. αυτό και προτίμησε να κερ
δίσει χρόνο, ορίζοντας τη συζήτηση της
πρότασης νόμου του ΠΑΣΟΚ για την τε
λευταία Πέμπτη του Σεπτεμβρίου. «Μέ
χ ρ ι τότε, βλέπουμε» — είναι η άποψη των
ηγετών του Συνασπισμού. Αυτό σημαίνει
ότι, ως την τελευταία Πέμπτη 28 Σεπτεμ
βρίου, ο Συνασπισμός θα μπορεί, με άνε
ση χρόνου και με περισσή νηφαλιότητα,
να σταθμίσει όλες τις επιπτώσεις που θα
είχε ενδεχόμενη πτώση της κυβέρνησης
Τζαννετάκη, αν υποτεθεί ό τι τα πράγμα
τα θα οδηγούσαν αναπόδραστα εκεί!

ΑΙΟΛΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

Ποιο θα ήταν, στην περίπτωση αυτή, το
«επόμενο βήμα»; Θα ήταν μια κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ - Συνασπισμού, διάρκειας μιας ε
βδομάδας ή ενός δεκαπενθημέρου, με α
ποκλειστικό σκοπό την ψήφιση του νέου
εκλογικού νόμου; Αν ναι, τι εγγυήσεις υ
πάρχουν ό τι όλοι οι βουλευτές του ΠΑ
ΣΟΚ θα ψήφιζαν την απλή αναλογική; (Η
«Αυριανή», όπως είναι γνωστό, έχει τα 
χθεί κατά της απλής). Αλλά τότε, τι γ ίνε
ται; Και ποιος διαβεβαιώνει τον Συνασπι
σμό ότι δεν θα είναι έρμαιο των εκβιάσε
ων και μεθοδεύσεων του ΠΑΣΟΚ, από τη
στιγμή που η σημερινή κυβέρνηση του
Τζαννή Τζαννετάκη θα ανατιναχθεί στον
αέρα;
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ αυτά, ο Συνασπι
σμός τα στάθμισε με αίσθημα ευθύνης
και υιοθέτησε τη στάση που υιοθέτησε:
Ναι στην κατάργηση του «συν ένα». Αλ
λά αν το τίμημα για οκτώ ή δέκα έδρες
παραπάνω, είναι η μη ολοκλήρωση του
έρ γο υ της κυ β έρ νη σ η ς Τζαννετάκη
— διάβαζε η μη κάθαρση, ακριβέστερα η
συγκάλυψη— τότε, ασφαλώς, ο Συνασπι
σμός επωμίζεται ιστορικές ευθύνες.
ΑΥΤΟ δεν σημαίνει ότι ο Συνασπισμός
αποκλείει, από το οπτικό του πεδίο, ενδε
χόμενη «ρήξη» με τη Νέα Δημοκρατία.
Αλλά μια τέτο ια απόφαση, στην περίπτω
ση αυτή, θα ήταν απόφαση του Συνασπι
σμού, και όχι επιλογή του υπόλογου ΠΑ
ΣΟΚ! Και η ζωή προχωρεί...

ΑΝΤΗΝΩΡ

- - - ΑΙΟΛΟΣ —

ΙΟΥΛΙΟΣ ΒΕΡΝ

ΤΑΞΙΛΙΑ-ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

Οι ναυαγοί του Ιωνάδαν - 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-Δίεοη - Οι
κογένεια χωρίς όνομα - Ο δρό
μος της Γαλλίας

ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ: Τα ταξίδια - ΧΡΙ
ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ: Η ανα-

Τεύχος 10 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1989
Φάκελλος: Εκλογές, και μετά...
Σχόλια και άρθρα για τις εκλογές

Μια συνέντευξη με τους
Τάκη Λαμπρία, Παρ. Αυγερινό,
Αλ. Αλαβάνο, Μ. παπαγιαννάκη
Μια συζήτηση με την
Εύα κοταμανίδου

Για την Κίνα
Για τη Γαλλική Επανάσταση
Για το Σοσιαλισμό
(ένα κείμενο του Αϊνστάιν)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

κάλυμη της Αμερικής [Α' τόμος;
Ημερολόγιο Πλοίου 1492-1493,
Β' τόμος: Ταξιδιωτικές αφηγήσεις
1493-1504] - ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΝΤΕ
ΛΑΣ ΚΑΖΑΣ: Σύντομη ανασκόπηση
της καταστροφής των Ινδιών ΤΖΕΪΜΣ ΚΟΥΚ: Τα ταξίδια γύρω
από τον κόσμο [Α* και Β' τόμος] ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΟΣ: Έλληνες 8αλασσοπόροι στις μεγάλες ανακαλύμεις
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Παράνοια...
Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κ. Δ. Μπέης και
Δ. Δημοσθενόπουλος υπερασπίζοντας τον
πρώην υπουργό Ν. Αθανασόπουλο για το
σκάνδαλο καλαμποκιού στη Βουλή είπαν με
ταξύ άλλων ότι ο υπόδικος πρώην υπουργός
είναι λίγο - πολύ «Εθνικός ήρωας» αφού το
μόνο που έκανε ήταν να «προσπαθήσει να
ωφελήσει την Ελλάδα σε βάρος της ΕΟΚ».

Άδηλο το μέλλον
του ΠΑΣΟΚ
Ο πολιτικός κόσμος και κυρίως η αριστερά εξακολουθεί και αντιμετωπίζει το ΠΑ
ΣΟΚ με βάση το παρελθόν και το παρόν και
όχι το μέλλον. Και αγνοεί — ηθελημένα ή
μη — ότι για πολύ λίγο ακόμα χρόνο το
ΠΑΣΟΚ θα παραμείνει αυτό που τόσο οδυ
νηρά γνωρίσαμε. Δεν εννοούμε φυσικά ότι
θα αλλάξει, προς το καλύτερο, η κυρίαρχη
νοοτροπία των στελεχών του κόμματος
που επαγγέλθηκε την «Αλλαγή» και επέτυ
χε μόνο την αλλαγή προς το καλύτερο των
προσωπικών καταθέσεων μερικών.
Εννοούμε ότι κάτω από την πίεση των
συνεχιζομένων αποκαλύψεων για τα σκάν
δαλα και την προφανή αδυναμία του Ανδρέα Παπανδρέου, όχι μόνο να εκπονήσει
μια νέα στρατηγική, αλλά και να αρθρώσει
έναν στοιχειώδη πολιτικό λόγο, οι σημερι
νές ισορροπίες στο ΠΑΣΟΚ θα αποδιοργανωθούν και το «κίνημα» θα αρχίσει να διαλύ
εται εις τα «εξ ων συνετέθη».
Χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου αργά ή
γρήγορα το «ενιαίο» ΠΑΣΟΚ θα γίνει
«δυο» και «τρία ΠΑΣΟΚ». Ποιος άραγε
μπορεί να αμφισβητήσει ότι χωρίς τον Αν
δρέα Παπανδρέου θα είναι αδύνατη η συ
γκατοίκηση στη Χαριλάου Τρικούπη ή στη
Βουλή του κ. Σημίτη με τον κ. Γιαννόπουλο,
ή του κ. Λαλιώτη με τον κ. Μάκη Κουρή; Θα
διαχωρίσουν συνεπώς τις τύχες τους. Θα
κατορθώσουν να επιβιώσουν πολιτικά, αν
ακολουθήσουν αντίστροφη πορεία από
εκείνη που επιδεικνύουν καθημερινά στη
Βουλή. Οι ίδιοι θα πρέπει να αποδείξουν
ότι δεν είναι απλώς «δημιουργήματα» του
Ανδρέα Παπανδρέου ή κακέκτυπό του, αλ
λά υπεύθυνοι πολιτικοί.
Οσοι δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμα,
ότι το «καλό» άστρο του Ανδρέα Παπανδρέ
ου έχει δύσει, μοιραία υποβοηθούν τα σχέ
δια εκείνων που φιλοδοξούν να μας επιβά
λουν το νέο «λαικιστικό» κόμμα.

Πρόκειται για την πλέον ακραία εκδοχή
μιας επικίνδυνης νοοτροπίας για την άσκη
ση πολιτικής μέσα στην ΕΟΚ η οποία στο
όνομα δήθεν της προστασίας των ελληνικών
συμφερόντων νομιμοποιεί κάθε είδους πα
ρανομία και ευτελίζει και αυτή ακόμα την
έννοια των ελληνικών συμφερόντων.
Οι δύο βουλευτές έδειξαν με αυτή τους
την τοποθέτηση πώς αντιλαμβάνεται το ΠΑ
ΣΟΚ την πολιτική εντός και εκτός ΕΟΚ ενώ
αποσιώπησαν πλήρως την ουσία και δεν ανέ
φεραν λέξη για την πραγματική βλάβη των
ελληνικών συμφερόντων από την κομπίνα
και σε ποιών τις τσέπες πήγαν τελικά τα χρή
ματα που δήθεν κέρδισε η Ελλάδα. Εκτός
και αν η Ελλάδα στο μυαλό των Μπέη — Δημοσθενόπουλου ταυτίζεται με τους Μαργελλοαποστολόπουλους και τα «νέα τζά
κια»...

Οι κώδικες
Ένα από τα νομοθετήματα που προκαλούν «τριβές» στην κυβέρνηση είναι αυτό
που αφορά τους δικαστικούς κώδικες. Η
Ν.Δ. μεταξύ των αντιρρήσεων που προβάλ
λει δημόσια για το περιεχόμενο του νομο
σχεδίου που έχει συντάξει το Υπουργείο Δι
καιοσύνης είναι τα πολλά άρθρα και ο χρό
νος που απαιτείται για να ψηφισθεί.
Και οι δύο αντιρρήσεις δεν κάνουν τίποτε
άλλο από το να κρύβουν την ουσία της δια
φωνίας, η οποία βρίσκεται στο θέμα του
«προϊσταμένου» και της κατάργησής του και
στον τρόπο ανάδειξης του οργάνου διοίκη
σης των δικαστηρίων.
Δηλαδή σε ένα θέμα καίριο για την προ
σωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των
λειτουργών της Δικαιοσύνης, όπως άλλωστε
επισημαίνουν όλοι οι εκπρόσωποι των δικα
στικών Ενώσεων.
Αν όμως αφαιρεθούν αυτά τα στοιχεία από
το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης
— με το οποίο συμφωνούν πλήρως οι Δικα
στικές Ενώσεις — τότε όλα τα υπόλοιπα δεν
είναι τίποτε άλλο παρά «λίφτινγκ» στο Οθω
νικό καθεστώς, το οποίο διαιώνισαν οι κώδι
κες που συνέταξε ο Μ. Κουτσόγιωργας.
Συνεπώς υπάρχει θέμα ουσίας για το
οποίο σιωπά προς το παρόν η Ν.Δ. και δεν
αναλαμβάνει την ευθύνη να το θέσει καθαρά

και με εντιμότητα. Και το θέμα αυτό δεν ε ί
ναι ούτε τα πολλά άρθρα, ούτε οι επιφυλά
ξεις για «κάποια σημεία», ούτε ότι είναι
«προωθημένο» το νομσχέδιο, αφού οι ίδιοι
οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν εκφράσει δια
φωνίες με το νομοσχέδιο, αλλά αν η ανεξαρ
τησία της Δικαιοσύνης θα κατοχυρωθεί ή
όχι.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης, παρόλο που
φαίνεται «απομονωμένο» στην κυβέρνηση
και τη Βουλή, οφείλει να επιμείνει και να κά
νει κάθε δυνατή προσπάθεια να ψηφισθεί το
νοσχέδιο. Σε αντίθετη περίπτωση ο καθένας
ας αναλάβει τις ευθύνες του: Αλλά όμως επί
της ουσίας και όχι για θέματα τα οποία λέ
γονται μόνο K a t μόνο για να ρίχνουν στάχτη
στα μάτια...

Η φύση δεν
αντέχει άλλο...
Ο απολογιαμος των πυρκαγιών είναι θλι
βερός και αυτό το καλοκαίρι. Μετά τις φω
τιές στην Αττική κάηκαν το δάσος της Σιθωνίας στη Χαλκιδική, η καταστροφή της
Θάσου ολοκληρώθηκε και τεράστιες εκτά
σεις αποτρεφρώθηκαν στην Αχάϊα, την
Ηλεία, περιοχές της Σπάρτης και της Μεσ
σηνίας, αλλά και δασικές εκτάσεις σε νησιά
όπως στην Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, τη Ρόδο
και αλλού καταστράφηκαν.
Οι περισσότερες φωτιές ήταν και πάλι
έργο εμπρηστών και βέβαια η επικήρυξή
τους από την κυβέρνηση ουδέν προσθέτει
στην κρατική πολιτική προστασίας των δα
σών. Αντίθετα δείχνει το μέγεθος της ευθύ
νης του κράτους και της ανυπαρξίας πολι
τικής που να προλαμβάνει την οικολογική
καταστροφή.
Δεκαετίες τώρα το κράτος παραμένει
ουδέτερος θεατής στην αλλαγή χρήσης
των καιομένων εκτάσεων που μετατρέπονται σε οικισμούς, οικόπεδα και, κατ' ευ 
φημισμό, βοσκοτόπια.
Στην καμένη γη ξεφυτρώνουν «παραθεριστικές» κατοικίες και τα αρμόδια όργανα
όχι μόνο κάνουν τα στραβά μάτια αλλά και
νομιμοποιούν μέγιστες αυθαιρεσίες εκ των
υστέρων.
Στην καμένη γη διαμορφώνονται οικό
πεδα και οι αρμόδιες υπηρεσίες κάνουν τα
στραβά μάτια αφού πριν όχι μόνον δεν πε
ριέφραξαν τις εκτάσεις, αλλά ούτε καν εν
διαφέρθηκαν για την προστασία των συμ
φερόντων του δημοσίου όπως ορίζει το Σύ
νταγμα.
Στις καμένες εκτάσεις ορίζονται βοσκο
τόπια και τα αρμόδια όργανα βρίσκονται με
«δεμένα χέρια» αφού η σχετική νομοθεσία
είναι τέτοια που υποβοηθά τη χρήση γης
για άλλους σκοπούς και φυσικά «αποβάλ-
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ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 6 μ.μ., ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 43
Την Κυριακή το απόγευμα
ελάτε στον Ελαιώνα
Ελάτε στον Ελαιώνα.
Ανοιχτή συνάντηση ■ συζήτηση θα γί
νει στην αλάνα, στο χώρο πρακτορείων,
επί της οδού Αγίας Άννης 43 με θέμα τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιο
χή του «Ελαιώνα». Η συνάντηση αυτή,
οργανώνεται από το ΑΝΤΙ που επιμένει α
πό πέρσι για τη σημασία που έχει η πε
ριοχή για το λεκανοπέδιο. Στη συνάντη
ση έχουν κληθεί και θα πάρουν μέρος
αρμόδιοι υπουργοί, δήμαρχοι των δήμων
της περιοχής, εκπολιτιστικοί σύλλογοι,
ειδικοί επιστήμονες, ο Τύπος, το ραδιό
φωνο και η τηλεόραση, βουλευτές της Α
θήνας και του Πειραιά.
Για να διευκολύνουμε τους αναγνώ

λεται» «ο κεκτημένος προ της καταστρο
φής της χαρακτήρας» με αποτέλεσμα να
χάνονται οι δασικές εκτάσεις.
Εκτός αυτών όμως η αναδάσωση βρίσκε
ται σε εμβυώδη μορφή, τα μέσα πυρόσβε
σης και η κρατική μηχανή είναι εντελώς
ανέτοιμα να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές,
το Εθνικό Κτηματολόγιο δεν προχωρεί.
' Ολα αυτά δείχνουν το μέγεθος της κρα
τικής αδιαφορίας και εξασθενούν ακόμα
περισσότερο τις αντιστάσεις απέναντι στην
οικολογική καταστροφή. Αν λοιπόν δεν
χτυπηθεί το κακό στη ρίζα του, αν δηλαδή
δεν σταματήσει η αλλαγή χρήσης της γης,
η καταστροφή θα συνεχισθεί με ανυπολό
γιστες συνέπειες για το φυσικό πλούτο της
χώρας. Και φυσικά τότε όσες επικηρύξεις
και όποιες πολιτοφυλακές και να γίνουν
δεν θα μπορέσουν να σταματήσουν τον κα
τήφορο.
Σήμερα πρώτη προτεραιότητα πάνω απ'
όλες δεν είναι άλλη από το να σταματήσει
η οικολογική καταστροφή. Και αν αυτό δεν
γίνει συνείδηση πρώτα απ' όλα στην κορυ
φή της Πολιτείας τότε η καταστροφή τα
αμέσως επόμενα χρόνια θα αγγίζει την
εθνική τραγωδία.

Το δυσπρόσιτο
νησί των Κυκλάδων
Τρία μόλις χρόνια πριν απο την «πρό
κληση του 1992» και 15 μόλις ν.μ. από την
Αττική, η Κέα, το άλλοτε ανθηρό νησί
των Κυκλάδων αντιμετω πίζει ακόμα προ

στες που επιθυμούν να παρακολουθή
σουν τη συζήτηση την Κυριακή στις 6
μ.μ. δημοσιεύουμε σχεδιάγραμμα του
χώρου στον οποίο θα γίνει η συνάντηση.
Θυσιάστε την κυριακάτικη ανάπαυλα
και ελάτε και σεις, εκεί στην καρδιά του
Ελαιώνα για να συμμετάσχετε σε μια συ
νάντηση που μπορεί να βοηθήσει για να
γίνει ανεκτή η ζωή στην Αθήνα. Πιστεύ
ουμε πως αν επιμείνουμε και φέτος ό
πως και πέρσι, μπορεί επί τέλους να προ
χωρήσει ένα από τα σοβαρότερα προ
βλήματα της ζωής στην πόλη.
Μην λείψετε.
Πιστεύουμε ότι εφέτος θα ακουστούν
και άλλες ιδέες και θα έχουμε όλοι την
ευκαιρία να δούμε πολλές κοινωνικές ο
μάδες να καταπιάνονται με το πρόβλη
μα.

βλήματα βιωτικό. Κύριος λόγος, η κακή
θαλάσσια συγκοινωνία της, που επαφίεται αποκλειστικά στα χέρια της Ναυτιλια
κής Εταιρείας Κέας του Γ. Γούτου και κα
θιστά το νησί δυσπρόσιτο ιδιαίτερα τους
χειμερινούς μήνες. Δ ιότι η Κέα συνεχίζει
να εξυπ ηρετείται επί 13 ολόκληρα χρό
νια καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου με
το φέρυ-μπόουτ Ιουλίς Κέας II, χω ρητικό
τητας μόνον 141 επιβατών το χειμώνα
και 395 επιβατών το καλοκαίρι που απαι
τεί 1Ά μέχρι 2 ώρες πλου (Λαύριο-Κέα)
και ακινητοποιείται στα 7 μποφόρ.
Τα αποτελέσματα τόσο για τη ζωή όσο
και για την οικονομία του νησιού είναι α
πτά και ολέθρια.
Η Κέα παραμένει απομονωμένη από τα
υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων — με ε
ξαίρεση κάποια μονά δρομολόγια προς
την Κύθνο με άλλο καράβι το καλοκαί
ρι— και μάλιστα από τη Σύρο στην οποία
υπόκειται διοικητικά. Έ τσι τα παιδιά από
την Τζιά που έδιναν πανελλήνιες εξετά 
σεις στη Σύρο ήταν υποχρεωμένα να με
τακινούνται μέσω Λαυρίου και Πειραιά.
Τον περασμένο χειμώνα (Ιανουάριο) ό
ταν για τα άλλα νησιά του Αιγαίου η θα
λάσσια συγκοινωνία είχε διακοπεί επί 3
ημέρες, η Κέα παρέμεινε αποκλεισμένη
για ένα εξαήμερο, οι γαλακτοπαραγωγοί
της —το νησί αντλεί τους πόρους Κυρίως
από την κτηνοτροφία— αναγκάστηκαν
να χύσουν το γάλα και η επιδημία γρίππης θα αποδεκάτιζε τους λιγοστούς εναπομείναντες κατοίκους της, εάν δεν τύχ α ιν ε να υπάρχουν κάποια αποθέματα
φαρμάκων.

ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Τους θερινούς μήνες και ιδιαίτερα τις
περιόδους αιχμής Ιούλιο-Αύγόυστο κα
θώς και τα σαββατοκύριακα η Κέα είναι
πράγματι δυσπρόσιτη για Έ λληνες και
ξένους επισκέπτες που είναι υποχρεωμέ
νοι να αφήσουν το αυτοκίνητό τους στο
Λαύριο —αν δεν έχουν κλείσει θέση μια
εβδομάδα πριν— και συχνά να τα ξιδέ
ψουν επί ένα δίωρο όρθιοι (δρομολόγια
21.7.89, 19.00 από Λαύριο-Κέα, 24.7.89,
6.00 από Κέα-Λαύριο), όταν η συγκοινω
νία εκτελείτα ι αποκλειστικά με το ΙΟΥΛΙΣ
ΚΕΑΣ II.
Και όλα αυτά συμβαίνουν με την ευλο
γία των αρμοδίων αρχών (υπουργείο Εμ
πορικής Ναυτιλίας - Νομαρχία) που εξα
κολουθούν να ανανεώνουν την άδεια
σκοπιμότητας στο ΙΟΥΛΙΣ, με την ανοχή
των κοινοτικών αρχών που αδρανούν και
την ίδια στιγμή που η συγκεκριμένη
πλοιοκτήτρια εταιρ εία διαθέτει το ΚΥ
ΘΝΟΣ, το κατάλληλο πλοίο για την εξυ
πηρέτηση της Κέας που εκτελεί όμως
«κατ’ εξαίρεσιν» δρομολόγια προς και α
πό το νησί μόνον το καλοκαίρι —προς ε
ξυπηρέτηση των τουριστών ουσιαστι
κά— μια και τυγχάνει επιδοτούμενο για
δρομολόγια της άγονης γραμμής.
Και είναι καιρός πλέον η Κέα να αντιμετωπισθεί ισότιμα με τα υπόλοιπα νη
σιά του Αιγαίου, οι αρμόδιοι να αναλά
βουν ουσιαστικές ευθύνες για την επίλυ
ση του τεχνητού προβλήματος της σύν
δεσής της με τον «έξω κόσμο».
Ας υπενθυμίσουμε ότι η άδεια του ΙΟΥΛΙΣ ΚΕΑΣ II λή γει στις 30.11.89 και η επιδό
τηση του ΚΥΘΝΟΣ σ τις 30.10.89.
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Το «ΑΝΤΙ», πέρσι το καλοκαίρι ανέλαβε
μια φιλόδοξη πρωτοβουλία: την
Κυριακή 3 Ιουλίου οργάνωσε μια
συνάντηση για τον Ελαιώνα στην αλόνα
της οδού Α γίας Ά ν ν η ς 43. Η
συνάντηση εκείνη έγ ιν ε με αφορμή μιας
έρευνας για την κρίσιμη αυτή περιοχή
που δημοσιεύτηκε στο τχ. 377 (1η
Ιουλίου 1988) και είχ ε μεγάλη επιτυχία
και απήχηση στην κοινή γνώμη ύστερα
από την ευρύτατη δημοσιότητα που
πήρε από τα Μέσα Ενημέρωσης.
Στη συνάντηση εκείνη είχαν κληθεί
και προσέλθει οι αρμόδιοι υπουργοί και
υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι
κομμάτων και κινήσεων και δημοτικοί
άρχοντες των δήμων τη ς περιοχής. Οι
αναλυτικές παρουσιάσεις και οι
σύντομες παρεμβάσεις των
συμμετασχόντων ήταν ουσιαστικές. Η
παρουσία διακοσίων ατόμων και η
παραμονή τους για ένα τετράω ρο σ’
αυτόν τον άξενο και εχθρικό χώρο,
καθώς και η εκτενής και διαφω τιστική
παρουσίαση του γεγονότος από τον
Τύπο, τους ραδιοσταθμούς και την
τηλεόραση ήταν για μας η καλύτερη
ανταμοιβή για όσους κόπους και
προσπάθειες χρειάστηκε να
καταβάλουμε για την επιτυχία αυτής
της συνάντησης.
Τα προβλήματα που π ερικλείει αυτή
η περιοχή (δήμοι: Αθηναίων, Ταύρου,
Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Μοσχάτου,
Αιγάλεω και Περιστεριού) είναι
υπερτοπικής σημασίας και η λύση τους
θα μεταβάλει την εικόνα της
κατοικημένης περιοχής του
Λεκανοπεδίου. Είναι όμως προβλήματα

εκρηκτικά και σύνθετα που
προϋποθέτουν σ υλλογικές διαδικασίες
και την ευρύτερη κοινωνική συναίνεση
προκειμένου να ληφθούν πολιτικές
αποφάσεις ορθολογικές και με
μακροχρόνια προοπτική.
Στη λύση του προβλήματος του
Ελαιώνα — αλλά και άλλων κρίσιμων
προβλημάτων— πιστεύουμε ότι πρέπει
να πρυτανεύσει η ιδέα τη ς προστασίας
της υγείας των κατοίκων του
Λεκανοπεδίου. Η υγεία των κατοίκων
και η'ποιότητα των λειτουργιώ ν στην
πόλη, που θα εξασφ αλίζει μια άνετη και
ανθρώπινη ζωή δεν υποκαθίστανται με
κανένα πλαστό και ψευδές
καταναλωτικό πρότυπο. Ο Ελαιώνας,
πιστεύουμε ό τι πρέπει va yiyei και πάλι
ανάσα ζωής. Δεν είναι σύνθημα, αλλά
μια επιλογή που οφείλουμε να την
αποφασίσουμε μετά από
προβληματισμό αν πραγματικά μας
ενδιαφέρει να αλλάξουμε τους όρους
της μιζέριας και τη ς πτώχευσης που
έχουν κυριαρχήσει.
Αυτή ήταν και παραμένει η πρόταση
του περιοδικού. Ακούστηκαν όπως ήταν
φυσικό και ά λλες απόψεις και
εξετέθησαν πολλά από τα σύνθετα
προβλήματα τη ς περιοχής. Το
πρόβλημα του Ελαιώνα δεν λύθηκε
βέβαια αλλά ούτε και προωθήθηκε στο
διάστημα αυτής της χρονιάς. Μάλλον
χειροτέρεψ ε στο βαθμό που
ενημερωθήκαμε από τις αρμόδιες
υπηρεσίες και την επιτόπια έρευνα.
Ό μω ς η απήχηση της πρωτοβουλίας
που ξεκινήσαμε πέρσι και η πίστη μας
ότι για να καρποφορήσει μια ιδέα

πρέπει να συζητηθεί ξανά και ξανά και
ότι μια πρωτοβουλία για να αποδώσει
πρέπει να παρακολουθηθεί με συνέχεια
στο χρόνο μας υποχρεώνει να
επανέλθουμε και φέτος οργανώνοντας
τη «Συνάντηση του Ελαιώνα 1989».
Το φ ετεινό καλοκαίρι δεν είναι
λιγότερο πνιγηρό από τα προηγούμενα
και στην πολιτική και κοινωνική ζωή του
τόπου κυριαρχούν άλλα προβλήματα
ενώ η χώρα βαδίζει εκ νέου προς
εκλογές. Πιστεύουμε ότι αυτά όλα δεν
είναι εμπόδια γ ια τη φ ετεινή συνάντηση
στον Ελαιώνα. Ίσ ω ς κιόλας να
αποδειχτεί χρήσιμη αφού θα σημαίνει
ό τι η ευαισθητοποίηση για τα ζωτικά
προβλήματα δεν αναστέλλεται.
Με το σκεπτικό αυτό οργανώνουμε
τη φετεινή συνάντηση όπου θα
προκύψουν νέα στοιχεία και νέοι
προβληματισμοί. Θα έχουμε έτσι άλλη
μια φορά την ευκαιρία να προωθήσουμε
την προβληματική αλλά και να
ενημερώσουμε την κοινή γνώμη για ένα
θέμα που είναι από τα πιο καίρια για
τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου.
Οι υποδείξεις και οι προτάσεις που
θα ακουστούν, θα αποδειχτούν γόνιμες
και μάλιστα σε μια περίοδο που όλοι
από κοινού οφείλουμε να
αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της
ποιότητας ζωής στην πιο
υποβαθμισμένη περιοχή του
Λεκανοπεδίου. Η φ ετεινή συνάντηση θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27
Αυγούστου 1989 στις 6 το απόγευμα
και στον ίδιο χώρο που συναντηθήκαμε
και πέρσι: Στην αλάνα της οδού Αγίας
Ά ννης, αρ. 43.
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Ο Μακρυγιάννης
στον Ελαιώνα
λεηλατημένος Ελαιώνας, αποτελού
σε τον αγροτικό περίγυρο του κλει
νού άστεως. Από τα χρονιά του
Παυσανία εως πριν μια εκατονταετία, το το
πίο και η χρήση της γης δεν είχαν μεταβλη
θεί ουσιαστικά. Τις τελευταίες δεκαετίες
έγινε η πλήρης ανατροπή στις χρήσεις και η
καταστροφή της περιοχής που περικλείει
και την κύρια πηγή μόλυνσης για το Λεκα
νοπέδιο.

Ο

Τον ελαιώνα διέσχιζε το μακρύ τείχος.
Τον ελαιώνα διέσχιζε η πομπή από την
Ελευσίνα ως τον Παρθενώνα. Και δω βρί
σκονται δεκάδες ταφικά μνημεία. Στις πα
ρυφές της περιοχής η Ακαδημία Πλάτωνος
και μέχρι πριν λίγα χρόνια σώζονταν στην Ιε
ρά Οδό η λεγάμενη «εληά του Πλάτωνα».
Μετά το τσάκισμά της από ένα φορτηγό, η
«εληά του Πλάτωνα» μεταφέρθηκε στην
Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή όπου και φυλάσ
σεται.
Στο αχανές πεδίο της περιοχής, υπάρ
χουν μικροί θύλακες που διατηρούν στοι
χεία της παληάς ειδυλλιακής εικόνας της
περιοχής. Κατά το Γ' Νεκροταφείο σώζεται
το μόνο συμπαγές τμήμα του πανάρχαιου
ελαιώνα που μεγάλο τμήμα του καταστρά
φηκε μετά την ανέγερση εκεί, τεχνολογικών
σχολών. Βυζαντινές εκκλησίες, ή συστάδες
δένδρων με πηγές και εξοχικά σπίτια έχουν
διαφύγει — ακόμα — από τη λαίλαπα της
ελληνικής υπανάπτυξης.
Στις σελίδες αυτές μεταφέρουμε τρία
αποσπάσματα από τα απομνημονεύματα του
Στρατηγού Μακρυγιάννη. Τα «μποστάνια»
που περιγράφει βρίσκονταν εδώ όπως και οι
αναφορές του για τις « ε λ η έ ς » πάλι

Το λεκανοπέδιο με τον Ελαιώνα στις αρχές του περασμένου αιώνα. Χαλκογραφία του Fr. Hohe. (Εθνική Πινακοθήκη).

εντοπίζονται στην περιοχή.
Είναι πολλές οι μνήμες που κρύβει ο
ελαιώνας.

Κάμαμεν τον σταυρό μας, κινηθήκαμεν.
Τα χαρακώματα των Τούρκων ήταν
πλατιά και γιομάτα. ΡΙχτη ο πρώτος,
έπεσε μέσα. Ρίχτηκα κοντά εγώ και οι
άλλοι συνχρόνως, περάααμεν
ντουφεκιστήκαμεν με τους Τούρκους,
πήραμεν και τον σύντοφό μας.
Ριχτήκαμεν, γιομάτα τ’ άλογα, μέσα τις
ε λ ι έ ς, ότι μας πήρε κοντά η
καβαλαρία των Τούρκων. Εγώ
άρρωστος, με πέταξε τ’ άλογον και
καταφανίστηκα· το ’πίσσαν οι
άνθρωποι, μ ’ έβαλαν απάνου τουκαταχτυπημένος, θύμωσε το κεφάλι
μου, οι πληγές. Πάμεν από το Δαφνί να
περάσουμεν, ήταν γιομάτο Τούρκοι.
Τους φεύγομεν από κει και μέσα τα
γκρεμνά σωθήκαμεν εις την Ελεψίνα κι
από κει πήγαμεν εις την Αίγινα, εις την
Διοίκηαιν.
Πηγαίναμεν ως απ’ όξω το Σέντζος.
Πιάσαμεν και τα Μποστάνια λεγόμενοείναι ένας βάλτος- ήταν περιβόλια των
Τούρκων εκεί και βάλτωσαν. Βγαίνει
νερό ο τόπος και είναι κάτι χαντάκια,
οπού αν δεν ξέρει ο άνθρωπος,
χάνεται. Αυτός ο τόπος είναι εις την
άκρη την θάλασσα κατά το μέρος των
Τριών Πύργων. Ή τα ν και κάτι
παλιόπυργοι και τους πιάσαμεν.
Στείλαμεν όλοι οι καπεταναίγοι
ανθρώπους ως διακόσους. Μίαν αυγή ο

Κιτάγιας μ ’ όλες του τις δύναμες,
πεζούρα και καβαλαρία και κανόνια και
γρανέτες, μέθυσε τους Τούρκους κι
έπιασαν τον πόλεμον από την αυγή
μπονόρα και βάσταξε ως το δειλινό.
Και ρίχτηκαν με μεγάλη ορμή οι
Τούρκοι στους δικούς μας εις τα
Μποστάνια. Στείλαμεν μιντάτι τον
Σωτηρόπουλον με καμιά εκατοστή
ανθρώπους. Κιντύνευαν.
Τότε συνταχτήκαμεν όλες οι κεφαλές
εις το τζαντίρι του Καραίσκάκη και
μιλήσαμε να γένη το κίνημα δια την
Αθήνα. Να γένουν δυο κολώνες· μία
κολώνα να πάγη από τους Τρεις
Πύργους, δυο χιλιάδες να δώσουν εκεί
προσοχή οι Τούρκοι, κι από τις ε λ ι έ ς
να κινηθή ο Καραίσκάκης να έμπη μέσα
εις την Αθήνα. Κεφαλές δια τους Τρεις
Πύργους ο Μπότζαρης, ο Βέικος, ο
Ντούσιας, ο Γιώργος Τζαβέλας, ο
Δράκος, ο Βάσιος, οι δυο Νοταραίοι,
Καλλέργης, Ποργιώτης. Ό λοι αυτήνοι
ζήτησαν κι εμένα να πάγω από κει. Ο
Καραίσκάκης δεν ήθελε- ήθελε να
πάμεν μαζί από τι ς ε λ ι έ ς. Δεν θέλαν
όλοι. Αποφασίστηκε να πάγω μ' εκατόν
πενήντα ανθρώπους και τους άλλους
να τους αφήσω μ ’ έναν αξιωματικόν
κεφαλή εις τις θέσες τους. Ο
Καραίσκάκης να κινηθή από τις ε λ ι έ ς
με πέντε χιλιάδες· δυο χιλιάδες — να
είναι από πεντακόσοι μ ’ έναν κεφαλή—
να κινιώνται μιντάτι ούθεν κάμη χρεία.
Και οι δυο, η σαβούρα, να είναι εις τα
ταμπούρια.
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Ο ΕΛΑΙΩΝΑΣ - ΔΑΣΟΣ ]
Μια κινδυνολογική π ρ οσ έγγισ η που καλό θα είναι να απ
V Η εκμηχάνιση της γεωργίας
και η ανάπτυξη των «εντατικών»
καλλιεργειώ ν με τις μεγάλες
εισόδους ενέργειας,
φυτοφαρμάκων, νερού και την
εμφάνιση νέων βελτιωμένων
ποικιλιών, εκτοπ ίζει ραγδαία τα
προϊόντα της «εκτατικής»
ελαιοκαλλιέργειας.
Ο κίνδυνος εγκατάλειψης των
ελαιώνων στις οριακές θέσεις
είναι όχι μόνο ορατός και
συνοδεύεται από διάβρωση
εδαφών και απώλεια πολύτιμων
φυσικών πόρων, όπως το
υδατικό δυναμικό.
Κάποτε επιτέλους, θα πρέπει να
γίνει αντιληπτό ότι η παραμονή
στη σύγχρονη αγορά
προϋποθέτει —πέρα από τις
επικλήσεις επιδοτήσεων—
δραστικά οικονομικά και
κοινωνικά μέτρα τα οποία δεν
είναι απαραίτητο να
εκπορεύονται από το κράτος. ^

1. Η Ε Κ Μ Η Χ Α Ν ΙΣ Η Τ Η Σ ΓΕΩ ΡΓΙΑΣ
εκμηχάνιση της γεω ργίας, η έναρ
ξη της οποίας συμπίπτει χρονικά
με τις αρχές τη ς δεκα ετίας του ’50
έδρασε συνολικά μολονότι οι γεω ργικοί
ελκυστήρες και οι θεριζοαλω νιστικές μη
χανές χρησιμοποιούνται μόνο στα πεδι
νά. Ιδιαίτερα στα νησιά του Α ιγα ίο υ 1 υ
πάρχει μεγάλη εγκατάλειψ η των καλ
λιεργειών σε αναβαθμίδες που είναι το
αποτέλεσμα της εκμηχάνισης των γεω ρ
γικών πρακτικών στα πεδινά, ιδιαίτερα
της «ηπειρωτικής» Ελλάδας.

Η

Προφανώς το μειωμένο κόστος παρα
γωγής στη μια περίπτωση ήταν λογικό
να δράσει απαγορευτικά στη γεωργία
των νησιών και των ορεινών περιοχών η
οποία κύρια είχε στηριχθεί στην ένταση
της ανθρώπινης εργασίας.
Οι αλλαγές που συνοδέυσαν την είσο
δο των μηχανών τις βελτιω μένες ποικι
λίες, τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρ
μάκων και όλα τα σχετικά, χαρακτηρί
ζουν τη νέα μορφή της γεωργίας.
Στόχος ήταν — και είν α ι— η αύξηση
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των αποδόσεων. Όμως, η επιμέρους με
γέθυνση των μεγεθών στη γεω ργία έ
δρασε συνολικά με γενικότερη αναδιάτα
ξη όλων των παραμέτρων που είτε καθο
ρίζουν τον πρωτογενή τομέα είτε όχι.
Δεν είναι τυχαίο ότι την αύξηση αυτή
των αποδόσεων συνοδέυσε μείωση του
αγροτικού πληθυσμού καθώς και μια γ ε
νικότερη αναδιάταξη τόσο σε επίπεδο
καλλιεργούμενων ειδών όσο και στη βά
ση των επιμέρους περιοχών. Επίσης, έ
δρασε με τον επανακαθορισμό των πα
ραδοσιακών γεω ργοκτηνοτροφικώ ν συ
στημάτων διαχείρισης και εμπορίας.
Μολονότι, όμως, η παραπάνω γενική
αναδιάταξη χαρακτηρίζει τόσο τα «αστι
κά» όσο και τα «αγροτικά» υποσυστήμα
τα και προσφέρει αυξημένες δυνατότη
τες ερμηνείας παραμένει, ουσιαστικά, α
ναξιοποίητη. Αποτέλεσμα είναι η επίκλη
ση δοξασιών, κινούμενων — συνήθως—
σ’ επίπεδο μυθολογικό ή μυθοπλαστικό
οι οποίες όχι μόνο δεν επιτρέπουν το νη
φάλιο και έγκυρο σχεδίασμά αλλά τον
παρεμποδίζουν.
Θεωρούμε την περίπτωση των ελαιώ
νων και της ελα ιοκα λλιέρ γειας ως ένα
τυπικό παράδειγμα εκτόπισης των εκτατικών από τις εντα τικές κα λλιέρ γειες το
οποίο, αν δεν ληφ θεί υπόψη, θα δημιουρ
γήσει ανυπέρβλητα προβλήματα στο εγ 
γύς μέλλον. Στο χώρο του Αιγαίου — και
ιδιαίτερα στη Λέσβο όπου υπάρχει μονο
καλλιέργεια της Ελιάς— η ανάγκη αυτής
της εξέτασης είναι αδήριτη μια και τα ση
μεία υποχώρησης της ελαιοκαλλιέργειας είναι σαφέστατα.
2. ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ Κ Α Λ Λ ΙΕ ΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΙ Η ΛΙΑ Ν Θ Ο Σ
Βασικό προϊόν της ελα ιοκα λλιέρ γειας
είναι το λάδι, και, βεβαίως, η υποκατά
στασή του από τα λεγάμενα, σπορέλαια
ήταν, φαινομενικά, αδύνατη μέχρι το τέ
λος της δεκαετίες του ’60.
Οι δομές της ελληνικής κοινωνίας, άρ
ρηκτα συνδεδεμένες με τη χρησιμοποίη
ση ελαιόλαδου, είχαν τελείω ς διαφ ορετι
κά καταναλωτικά πρότυπα απ’ ό,τι σήμε
ρα. Ά λλω σ τε, εκείνη την εποχή, τα πιθα
νά υποκατάστατα του ελαιόλαδου τα ο
ποία θα ήταν δυνατό να χρησιμοποιη
θούν (αραβοσιτέλαιο, ηλιέλαιο, βαμβακέ
λαιο) μειονεκτούσαν τόσο ποιοτικά όσο
και ποσοτικά. Η στρεμματική απόδοση
του καλαμποκιού και του ηλίανθου ήταν,
αντίστοιχα, 350 και 100 κιλά και η τεχνο 
λογία παραλαβής των ελαίων δεν είχε, α
κόμη, αναπτυχθεί.

Η ελι

ΙΟΥ ΑΠΟΧΩΡΕΙ
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Όμως, την εποχή που η εκμηχάνιση
της ελαιοκαλλιέργειας και η συλλογή
του ελαιόκαρπου αποδεικνυόταν δυσχε
ρέστατη —τόσο γιατί η φύση των επικλι
νών εδαφών όσο κι επειδή οι δενδροκαλλιέρ γέιες έχουν τέτοια προβλήματα— η
πρόοδος σ’ ό,τι αφορά τις μεθόδους καλ
λιέρ γειας και συγκομιδής στα ετήσια φυ
τά ήταν συνταρακτική.
Δεν αναφερόμαστε, βεβαίως, μόνο
στην αυξημένη απόδοση που στηρίζεται
στις εισόδους ενέργειας, λιπασμάτων,
φυτοφαρμάκων και νερού αλλά και στη
γενετική βελτίωση που κατευθύνεται
προς την αύξηση επιμέρους, επιθυμητών
συστατικών.
Το ποσοστό περιεχομένων ελαίων στο
σπόρο του ηλίανθου ήταν μόλις 30% το
1940, 45% το 1970 και 60% σήμερα.
Αν, παράλληλα, ληφθεί υπόψη ότι η
αύξηση των αποδόσεων ηλίανθου ακο
λουθεί εντυπωσιακούς ρυθμούς στη χώ
ρα μας (1961: 100 κιλά το στρέμμα, 1986
205 κιλά το στρέμμα) αυτό σημαίνει ότι η
στρεμματική απόδοση σε ηλιέλαιο έχει
υπερτριπλασιαστεί. Έχουμε επομένως,
ενώπιον μας, τη δυναμική είσοδο ενός
«νέου» προϊόντος. Το προϊόν αυτό, υπο
κατάστατο του ελαιόλαδου, προσφέρεται στο σημερινό «νέου τύπου» κατανα
λωτή στο ένα τρίτο της τιμής του ελαιό
λαδου και σε παραδεκτή ποιότητα για
σημαντικό αριθμό χρήσεων.
3. ΤΑ ΝΕΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Α ΠΡΟ ΤΥΠΑ
Η δυναμική είσοδος των υποκατάστα
των του ελαιόλαδου στην ελληνική αγο
ρά συνοδεύεται από ισχυρότατα μέσα επηρεασμού των καταναλωτών. Πέρα από
τη μειωμένη τιμή διαφημίζεται στο έπα
κρο και η «υγιεινή» τους σύσταση με απο
τέλεσμα, σε συνδυασμό και με την τιμή,
να υπάρχει στροφή σημαντικού αριθμού
καταναλωτή προς αυτά. Τούτο αποδεικνύεται ξεκάθαρα από το γεγονός ό τι μέ
σα σε μια επταετία από 30.000 στρέμμα
τα καλλιεργούμενω ν εκτάσεων με ηλίαν
θο σήμερα πλησιάζουμε το 1.000.000
στρέμματα.
Σαφέστατα, η εποχή μας χαρακτηρίζε
ται από την επικράτηση της εντατικής
γεω ργίας σε σχέση με την εκτατική και
το παράδειγμα της εκτόπισης του ελαιό
λαδου από τα σπορέλαια είναι τυπικό πα
ράδειγμα.
Δυστυχώς, μολονότι αυτή η αλλαγή θα
έπρεπε να είναι αναμενόμενη η «άμυνα»
της ελα ιοκα λλιέργειας και της χρήσης ε
λαιόλαδου είναι ανύπαρκτη και η όλη πο
λιτική — αν υπήρξε!— στηρίχθηκε σε
σπασμωδικές κινήσεις, άγνοια των συναρακτικών αλλαγών που συμβαίνουν, ε-

των Ν. Σ. Μάργαρη
και Θ. Μαρδίρη
πικλήσεις επιδοτήσεων και απαγορεύσε
ων και μυθολογικές διεργασίες ανόητες
που μεγιστοποίησαν το υπαρκτό πρό
βλημα.
Σήμερα, ακόμη και διαμέσου των ΜΟΠ.
υπάρχουν σ' εξέλιξη προγράμματα «ανα
διάρθρωσης» των καλλιεργειών στα ο
ποία περιλαμβάνεται και η αντικατάστα
ση των ελαιώνων.
4. Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨ Η
ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒ Α ΛΛΟ Ν
Μολονότι τα στατιστικά στοιχεία δεν
δείχνουν την πραγματική αλλαγή η ο
ποία έχ ει συμβεί στα νησιά του Αιγαίου
και την ελαιοκαλλιέργεια γεγονός είναι
ότι οι ελαιώ νες των οριακών εγκαταλείπονται με ολοένα αυξανόμενους ρυθ
μούς.
Στα νησιά Σύμη και Χάλκη, για παρά
δειγμα, οι ελαιώ νες έχουν εγκαταληφθεί
τελείω ς και η συλλογή της ελιάς είναι
δραστηριότητα που ανήκει στο παρελ
θόν.
Στη Σάμο, τη Χίο, τη Λέσβο ήδη έχει
αρχίσει αντίστοιχη πορεία και υπάρχουν
άπειρα παραδείγματα από τα οποία σα
φέστατα προκύπτει κάτι αντίστοιχο.
Οι ελαιώνες, όπως είναι γνωστό, είναι
οικοσυστήματα τα οποία έχουν αναπτυ
χθεί στον ελληνικό και ιδιαίτερα στο νησιώτικο χώρο για αιώνες. Τα οικοσυστή
ματα αυτά των οποίων η δομή και η λει
τουργία είναι νομοτελειακά συνδεδεμένη με το ιδιότυπο μεσογειακό κλίμα
—όπου το βροχερό και ήπιο χειμώνα α
κολουθεί το μακρύ, θερμό και άνυδρο
κα λοκα ίρι— συνιστούν αναπόσπαστο
τμήμα του περιβάλλοντος των νησιών
μας. Πέρα από τη θεωρητική και μακρο
πρόθεσμη σπουδαιότητά τους, με τη βιο
λογική ποικιλότητα που περιέχουν, υ
πάρχει και άμεσο — ακόμη και στενά «ω
φ ελιμιστικό»— ενδιαφέρον μια και η πα
ρουσία τους άρρηκτα συνδέεται με τη
διατήρηση και προστασία φυσικών πό
ρων απαραίτητων για τον άνθρωπο, ό
πως το νερό.
Σύμφωνα με στοιχεία που υπάρχουν η
εγκατάλειψη των ελαιώνων και η ασύδο
τη κτηνοτροφία που έρχεται στη συνέ
χεια προκαλεί σοβαρότατη υποβάθμιση
η οποία —πέρα από τη μείωση στη φυτο
κάλυψη και τον αριθμό των ειδών δρα ά
μεσα και στους εδαφικούς πόρους. Τού
το είναι αναμενόμενο μια και σταματά η
συντήρηση των αναβαθμίδων και το έδα
φος κατρακυλά προς τη θάλασσα.
Η απώλεια των εδαφικών πόρων
— που ξεπερνά τους 2 τόννους το στρέμ
μα σ' ετήσια βάση— προκαλεί ερημοποί
ηση η οποία προχωρεί μ’ ολοένα αυξανό-
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μένους ρυθμούς και συνιστά κατά τη
γνώμη μας σοβαρότατο κίνδυνο.
5 .Π ΡΟ ΤΑ ΣΕ ΙΣ ΓΙΑ Α Ν Α Β Α Θ Μ ΙΣΗ
Θα ήταν, πιθανότατα, σ τείρος ρομαντι
σμός η απλή επίκληση του ανυπέρβλη
του περιβάλλοντος των ελαιώνων προκειμένου να διατηρηθεί η καλλιέργειά
τους χωρίς παράλληλη προσπάθεια α
νεύρεσης άμεσων οικονομικών ωφε
λειών προς τους καλλιεργητές.
Η αναφορά συνολικών οικονομικών
μεγεθών ίσως θα ήταν σκόπιμη αλλά μό
νο μέσα από θεωρητική άποψη μια και, ό
πως είναι γνωστό, το γενικότερο όφελος
που προκύπτει από τη διαφύλαξη των
κοινωνικών και φυσικών πόρων δύσκολα
μεταφράζεται σε δράση. Μια παρόμοια
ανάλυση ίσως να είχ ε την τύχη μιας κά
ποιας γενικότερης αποδοχής — όπως οι
αναρίθμητες προτάσεις «εναλλακτικής
ανάπτυξης» που υπάρχουν αλλά οι ο
ποίες ουδέποτε εφαρμόζονται μια και οι
κοινωνικές και π ολιτικές συνιστώσες
που ισχύουν στη σύγχρονη ελληνική κοι
νωνία δεν έχουν κατακτήσει ακόμη την
κρίσιμη μάζα που θ’ αναλάβει τις όποιες
εφαρμογές.
Έτσι, κατ’ ανάγκη, θα περιοριστούμε
σ τις άμεσες βραχυπρόθεσμες προτάσεις
όχι απλώς για την όποια διατήρηση του
σημερινού οικονομικού αποτελέσματος,
αλλά έχοντας υπόψη και κάποιες μελ
λοντικές προοπτικές.
Αν θεωρήσουμε τα όσα ισχύουν σήμε
ρα σ την παραγω γή και ιιετα π ο ίη σ η κρα

σιών διαπιστώνουμε ένα τεράστιο εύρος
τιμών το οποίο εξαρτάται άμεσα από την
προσφορά και την ποιότητα στον κατα
ναλωτή προϊόντων μερικά των οποίων α
πολαμβάνουν ιδιαίτερα υψηλή προστιθέ
μενη αξία.
Αν μεταφέρουμε, κατ’ αντιστοιχία, την
ίδια εικόνα στη συλλογή, μεταποίηση και
εμπορία του λαδιού, διαπιστώνουμε ότι η
μόνη —ουσιαστικά— προστιθέμενη αξία
είναι οι επιδοτήσεις. Οι τελευταίες, σί
γουρα, δεν συνιστούν — υποχρεωτικά—
παρελκόμενη παράμετρο της ποιότητας
μια και το κύκλωμα ελιάς - λαδιού προσο
μοιάζει, ειδικά στη Λέσβο, αν χρησιμο
ποιηθεί ανάλογο της οινοποιίας την πα
ραγωγή και εμπορία ευτελούς ρετσίνας1
2.
Η οποία, όμως είναι γνωστό, πωλείται ι
διαίτερα φθηνά — 100 δραχμές το κιλό
χύμα— ενώ τα εμφιαλω μένα κρασιά
ποιότητας απολαμβάνουν πενταπλασίων
τιμών.
Μπορεί, άραγε, να φανταστεί κάποιος
ανακάτωμα των κρασιών, αδιάφορα από
ποιότητα και πώλησή τους στην ίδια
ποιότητα; Αυτό, όμως, συμβαίνει με το
λάδι!
Η συλλογή της ελιάς μέχρι και τον Α
πρίλιο και η όλη δομή του συστήματος
μεταφοράς, μεταποίησης και τυποποίη
σης απέχει αρκετά από εκείνη της παρα
γωγής ελαιόλαδου σταθερής και άριστης ποιότητας, χωρίς την παρουσία φυ
τοφαρμάκων σε υλικά συσκευασίας ευ
πρεπή τα οποία να προκαλούν το ενδια
φέρον του καταναλωτή στην αγορά και

να τον ευχαριστούν στη χρήση.
Έ χοντας υπόψη ότι το ελαιόλαδο εί
ναι ένα φυσικό προϊόν έκθλιψης του ε
λαιόκαρπου και όχι ένα οποιοδήποτε λά
δι το οποίο προκύπτει με χημική εκχύλι
ση ελαιούχων σπόρων του δίνει άπειρα
πλεονεκτήματα τα οποία παραμένουν α
κόμη άγνωστα και ανεκμετάλλευτα.
Επανατονιζεται, στο σημείο αυτό, ότι η
σωστή τοποθέτηση ενός τέτοιου πραγ
ματικά «φυσικού προϊόντος» στην αγορά
προϋποθέτει σοβαρή προσπάθεια και άριστη ποιότητα. Ό μως, όλα αυτά στηρί
ζονται στη σωστή πληροφόρηση των τά
σεων και δυνατοτήτων της αγοράς.
Στόχος του σημειώματος αυτού δεν εί
ναι, βεβαίως, τόσο η προσέλκυση των νε
οελλήνων σε μια στροφή προς το ελαιό
λαδο όσο η διατήρηση του ανυπέρβλη
του περιβάλλοντος των ελαιώνων που
κινδυνεύουν σοβαρότατα.
«Θάμπωναν, γράφει ο Ελύτης, τα μ ά 
τια μου καταμεσήμερο Ιουλίου από τις
άπειρες κοψ ιές του ήλιου μέσα στα
κύματα- που κι αν ακόμη δεν υπήρχαν οι
ελαιώ νες τέτο ια στιγμή θα τους είχα
επινοήσει- όμοια τζιτζίκι».
1. Τα παραδείγματα συχνά αφορούν τα νησιά
του Αιγαίου επειδή υπάρχει μεγαλύτερη εμπει
ρία σ’ αυτά και ειδικά τη Λέσβο μια και από τα
15.000.
000 ελαιόδενδρα του Αιγαίου τα
12.000. 000 είναι σ’ αυτό το νησί.
2. Η αναφορά στη ρετσίνα δεν συνιστά καταδί
κη του προϊόντος αφ’ εαυτού αλλά είναι ενδει
κτική μιας ποιότητας κρασιών τα οποία πωλούνται σε φθηνές τιμές.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΜΗΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΤΛΟΣ

ΕΛΛΗ ΣΚΟΠΕΤΕΑ:
ΤΟ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ»
ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ
Ό ψ εις του εθνικού προβλήματος
στην Ελλάδα (1830-1880)
Π ο ιες είναι ο ι α ν τιλή ψ εις για το ελ λ η ν ικ ό έθνος κ α ι τον
προορισμό του;

Αυτό είναι το καίριο ερώτημα που θέτει και ερευνά η ιστο
ρικός Έ λλη Σκοπετέα. Βιβλίο ιστορικό όσο κα ι ιδεολογι
κό, που είναι χρήσιμο για την κατανόηση του νεοελληνι
κού βίου, έως και της σημερινής συγκυρίας.
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ΕΚΔΟ ΣΕΙΣ ΠΟΛΤΤΥΠΟ
ΑΘΗΝΑ 1983

ΜΗΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
Φύλλα · φτερά
Π έν τε εν ό τη τες δ ιη γ η μ ά τω ν : Το ρ ιζ ιμ ιό λ ιθ ά ρ ι, δύο σ υ ν θ έσ εις γ ια κιθάρα,
οι ρ ίζ ε ς τω ν μπ ουζουκιώ ν, π αρ ένθεση μ ε π λα γία υλο υς, τρ εις ά λ λ ε ς ιστόρ ίε ς .
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΠΟΛΥΤΥΠΟ»
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
Δεινοκράτους 131
Αθήνα 115 21, τηλ. 72.49.300

του Γιάννη Ιωάννου
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Η ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΝΤΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ
εξέλιξη, για παράδειγμα, της συζή
τησης για τη ν παραπομπή του Αθανασόπουλου γ ια το σκάνδαλο
του καλαμποκιού απέδειξε σε όλους ότι
το ΠΑΣΟΚ αντιλαμβανόταν την έννοια
της δημόσιας ευθύνης όπως ακριβώς αν
τιλαμβάνεται τις υποχρεώσεις του προς
την κοινωνία ένας καθ’ έξιν πλαστογράφος, όπως ο Κοσκωτάς.

απο νωρίς τα παντα.
Εξάλλου οι σωματοφύλακες του Κο
σκωτά —αν και περιέπεσαν σε ορισμέ
νες αντιφ άσεις— επιβεβαίωναν ότι τα
κλεμένα λεφ τά έφευγαν σε κούτες «πάμπερς», μέσω του Λούβαρη και με πιθανό
τερο αποδέκτη τον Ανδρέα Παπανδρέου,
ενώ άλλοι μάρτυρες «έκαψαν» και τον κ.
Τσοβόλα για την υπόθεση της ευνοϊκής
ρύθμισης των χρεών του επιχειρηματία
Καλκάνη, χάριν της παροχής ερωτικής
στέγης στο νυν ζεύγος Ανδρέα Παπαν
δρέου. Στην ίδια υπόθεση ιδιαίτερη ση
μασία αποκτά και η αποκάλυψη ότι ο
Λούβαρης ήταν ο αποδέκτης 250.000
γερμανικών μάρκων που έσ τειλε ο Κο
σκωτάς στο Λονδίνο την εποχή που ο
Παπανδρέου νοσηλευόταν στο Χέρφηλντ.

Η

Οι καταθέσεις στην προανακριτική επι
τροπή για τις υποκλοπές και κυρίως η
μαρτυρία του «αυτόπτη μάρτυρα» Βασί
λη Κεραμά δεν άφησαν αμφιβολία ότι οι
περίφημες «ικανότητες» του «θαυματο
ποιού» Ανδρέα Παπανδρέου δεν ήταν τί
ποτα άλλο από «γνώση» προερχόμενη α
πό τις υποκλοπές και τις παρακολουθή
σεις των άμεσων συνεργατών του, από
τη συστηματική δηλαδή παραβίαση του
Συντάγματος.
Στην εξετασ τική επιτροπή που διερευ
νά τα «μεγαλύτερα σκάνδαλα»: την «αγο
ρά του αιώνα» και των πυραύλων «Μάτζικ», ο μάρτυρας υποπτέραρχος ε.α. Πε
ρικλής Κοντοδιός κατάφερε δεινό πλήγ
μα κατά της αξιοπιστίας του πρώην προ
στάτη του Ανδρέα Παπανδρέου καταθέ
τοντας ότι η αγορά των «Μάτζικ» έγινε
χάριν του Λούβαρη και ό τι εξα ιτία ς των
χειρισμών του πρώην πρωθυπουργού η
Ελλάδα απώλεσε κάθε διαπ ραγματευτι
κό «ατού», με αποτέλεσμα οι ξένες εται
ρείες να δίνουν ό,τι τιμ ές ήθελαν.
Έ χει σημασία να αναφερθεί ό τι ο κ.
Κοντοδιός, όπως επανειλημμένα έχει
γράψει το ΑΝΤΙ, ήταν στενός φ ίλος του
πρώην υφυπουργού Ά μ υ να ς Θεόδωρου
Στάθη και του γιου του πρώην πρωθυ
πουργού Νίκου Παπανδρέου. Γεγονός
που σημαίνει ά τι κάτω από την πίεση των
στοιχείων κάποια καλά σφραγισμένα
στόματα αρχίζουν και ομιλούν, εκτο ξεύ 
οντας «βόμβες ναπάλμ», που «καίνε» τον
πρώην «υψηλό προστάτη» τους.
Στην προανακριτική επιτροπή της Βου
λής που διερευνά το σκάνδαλο Κοσκωτά, ύστερα από την «κοιλιά» που παρατη
ρήθηκε κατά τις πρώτες ημέρες των ερ
γασιών της, οι καταθέσεις των μαρτύρων
κατηγορίας επιβεβαιώνουν ό τι το «φαι
νόμενο Κοσκωτά» ήταν έμπνευση και δη
μιούργημα αποκλειστικά του Ανδρέα Πα
πανδρέου με μοναδικό σκοπό την άλωση
του Τύπου και τη διαιώνιση τη ς προσωπι
κής του κυριαρχίας στην πολιτική ζωή
του τόπου.
Επισημαίνουμε τις μαρτυρικές καταθέ
σεις του πρώην υπουργού κ. θ. Καρατζά
καί του διοικητή της Τράπεζας της Ελλά
δος κ. Δ. Χαλικιά, οι οποίοι απέδειξαν ότι
οι κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου
και ιδια ίτερα ο κ. Ρουμελιώ της γνώριζαν

C Η κάθαρση ξανά στο
προσκήνιο. Ύστερα από ένα
«υποτονικό» κοινοβουλευτικό
δεκαπενθήμερο, κατά τη
διάρκεια του οποίου η
κάθαρση περιορίσθηκε σε
κάποια δημοσιεύματα των
εσωτερικών σελίδων των
εφημερίδων, η πολιτική ζωή
του τόπου
«αποποινικοποιήθηκε» — σε
επικίνδυνο βαθμό κατά τη
γνώμη μας— και το κέντρο
βάρους του ενδιαφέροντος
όλων μετατοπίσθηκε σε
θέματα περισσότερο
«πολιτικά», όπως το «συν
ένα», τα σκάνδαλα του
Ανδρέα Παπανδρέου και του
ΠΑΣΟΚ βρίσκονται πάλι στο
προσκήνιο της
επικαιρότητας. Η Βουλή
— και μαζί της η τηλεόραση»
γίνονται πάλι
«ενδιαφέρουσες» έως
συναρπαστικές

y

Δεν θεωρούμε φυσικά ότι «όλα βαί
νουν καλώς» και η κάθαρση «αποδίδει»
τα αναμενόμενα. Αλλά θα αναφερθούμε
στη συνέχεια σ τις ελλείψ εις και τις καθυ
στερήσεις που παρουσιάζει το έργο των
προανακριτικών και εξεταστικώ ν επιτρο
πών. Εδώ επισημαίνουμε, προς κάθε κα
τεύθυνση, ότι η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ
και άλλων αρωγών του να παρεμποδί
σουν το έργο της κάθαρσης, στρέφοντας
το ενδιαφέρον του κοινού και του πολιτι
κού κόσμου σε περισσότερο «πολιτικά»
θέματα όπως το «συν ένα» και τη μετε
κλογική συνεργασία, αποτυγχάνει από
τα ίδια τα πράγματα. Η κάθαρση έχει
πλέον αποκτήσει τη δική της δύναμη κί
νησης, έχ ει αυτονομηθεί από τα γνωστά
κέντρα αποφάσεων και κανείς δεν μπο
ρεί να διακινδυνεύει το πολιτικό μέλλον
του τόπου — αλλά και το δικό το υ — πριν
από την ολοκλήρωσή της.
Θα συμφωνήσουμε επίσης με τον κ.
Χαρίλαο Φλωράκη άτι το «συν ένα» τείνει
να καταστεί το κυρίαρχο θέμα στην πολι
τική ζωή του τόπου, αλλά θα διαφωνή
σουμε στο χειρισμό του από την Α ριστε
ρά. Κανείς βέβαια δεν υποστηρίζει ότι η
«ποινικοποίηση τη ς πολιτικής» θα πρέπει
να συνεχισ τεί στο διηνεκές. Αλλά και κα
νείς δεν πρέπει να «ξεχνά», εν ονόματι
των οποιωνδήποτε πολιτικών σκοπιμοτή
των, ό τι αποκλειστικός υπεύθυνος για
την ποινικοποίηση τη ς πολιτικής ζωής ε ί
ναι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος με
τέτρεψ ε το πολιτικό παίγνιο σε χαρτο
παίγνιο και μάλιστα με «σημαδεμένη»
τράπουλα.
Ο π ολιτικός λόγος θα πάψει να είναι
«ποινικός» και θα επανέλθει σ τις φυσιο
λογικές του διαστάσεις μόνον όταν ολο
κληρωθεί η κάθαρση και ο βασικός κατη
γορούμενος, ο Ανδρέας Παπανδρέου, θα
παραδοθεί στα χέρια της δικαιοσύνης, ή
θα αποδοθεί «άσπιλος» στην κοινωνία,
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του Βασίλη Ζήση
για να κρίνει αυτή ποιο θα είναι ίο πολιτι
κό μέλλον του.

Αναπόφευκτες αντιφάσεις
και περίεργες μεθοδεύσεις
Αλλά, όπως προαναφέραμε, πρέπει να
επισημάνουμε ότι στο έργο των ίδιων ε
πιτροπών έχουν παρατηρηθεί και καθυ
στερήσεις και «κενά» και «αντιφάσεις».
Για παράδειγμα, στην προανακριτική επι
τροπή για το σκάνδαλο Κοσκωτά δεν έ
χει κατατεθεί μέχρι σήμερα κανένα νέο
στοιχείο πέραν εκείνων που είχαν ήδη α
ποκαλυφθεί δια του Τύπου και των εργα
σιών της πρώτης εξετασ τικής επιτροπής
που είχε συσταθεί επί ΠΑΣΟΚ. Και, το κυριότερο, τα στοιχεία που έχουν συγκεν
τρωθεί μέχρι σήμερα δεν αποδεικνύουν
πέραν κάθε αμφισβητήσεως τις ποινικές
ευθύνες που έχει ο Ανδρέας Παπανδρέου για το σκάνδαλο αυτό, πέραν των α
διαμφισβήτητων πολιτικών.
Στο σημείο αυτό έχει σημασία να ανα
φερθεί ότι η μόνη ανακριτική επιτροπή
της Βουλής που ολοκλήρωσε τις εργα
σίες της, εκείνη για το καλαμπόκι, δεν εί
χε ως καθήκον της να αποφασίσει για
την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου. Ή τα ν δηλαδή αρκετά ανώδυνη και
για το ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως, για όσους, εκ
ευωνύμων, διατηρούν ακόμα, γέφυρες ε
πικοινωνίας μαζί του.
Εξάλλου θεωρείται βέβαιο ότι και η
προανακριτική επιτροπή για τις υποκλο
πές δεν θα καταλήξει σε ποινικές ευθύ
νες για τον Ανδρέα Παπανδρέου, επειδή,
όπως προκατέλαβε και ο «Ριζοσπάστης»
της περασμένης Κυριακής, στην υπόθε
ση αυτή δεν υπάρχουν ενοχοποιητικά
χαρτιά σαν τα παραστατικά των τραπε
ζών.
Δημιουργείται δηλαδή η εντύπωοη ότι το
έργο της κάθαρσης αρχίζει και απομακρύ
νεται από τις ποινικές ευθύνες του Ανδρέα
Παπανδρέου και περιορίζεται μόνο στις πο
λιτικές του ευθύνες, οι οποίες επαναλαμβά
νουμε είναι αδιαμφισβήτητες, κρίθηκαν ήδη
από το λαό στις τελευ τα ίες εκλογές και δεν
χρειαζόταν ανακριτικές και εξεταστικές επι
τροπές για να καταδειχθούν. Με άλλα λόγια
η κάθαρση μοιάζει να περιορίζεται μόνο σε
εκείνα τα σημεία που θα οριστικοποιήσουν
την πολιτική καταδίκη του Ανδρέα Παπαν
δρέου, αλλά δεν επικεντρώνει την προσοχή
της στην ουσία των φαινομένων «Ανδρέας
Παπανδρέου» και «ΠΑΣΟΚ». Στην άλωση και
τη συστηματική δήωση του τόπου καθ' όλη
τη διάρκεια της «Αλλαγής».
Για να εξηγήσουμε τι εννοούμε ας επα
νέλθουμε στις εργασίες της εξεταστικής
επιτροπής για την «αγορά του αιώνα». Συ
νοψίζοντας τις εργασίες της επιτροπής αυ
τής, ο «Ριζοσπάστης» της περασμένης Κυ
ριακής σε άρθρο του με τίτλο « Ενας Πολυ

δαίδαλος Μηχανισμός Κρύβει την Αλήθεια»
εξη γεί στους αναγνώστες του ότι «η πληθώ

ρα των επιτροπών αξιολόγησης που λει
τουργούσαν η μία ανεξάρτητα από την άλλη
και κυρίως η έλλειψη διαφάνειας και ελέγ
χου από το Κοινοβούλιο και τα στεγανά είναι
τα μεγάλα εμπόδια ·που μπαίνουν σήμερα
μπροστά στην εξεταστική επιτροπή για την
αγορά του αιώνα». Συνεπώς, σύμφωνα πά
ντα με το «Ρίζο». δικαιολογείται η θέση του
Συνασπισμού που διαφωνούσε εξαρχής με
τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής και
για το σκάνδαλο αυτό, όπως πρότεινε η Νέα
Δημοκρατία.
Παρόμοια με του «Ριζοσπάστη» είναι και η
στάση του βουλευτή της ΕΑΡ και μοναδικού
εκπροσώπου του Συνασπισμού στην Εξετα
στική Επιτροπή κ. Γρηγόρη Γιάνναρου ο
οποίος από την πρώτη κιόλας ημέρα των ε ρ 
γασιών της επιτροπής έσπευσε να προκαταλάβει το αποτέλεσμα και δήλωσε στους κατά
πληκτους δημοσιογράφους, ότι «η υπόθεση
αυτή δεν προχωρά καλά», λόγω της έ λ λ ε ι
ψης... διαφάνειας. Ομως, αν δεν κάνουμε
λάθος, η έλλειψη διαφάνειας δεν ήταν η αι
τία των όσων συνέβησαν, αλλά το μέσον για
να επιτύχει ο Ανδρέας Παπανδρέου τους
άνομους σκοπούς του.
Γιατί λοιπόν ο Συνασπισμός, δια στόματος
Γ ιάνναρου και του Ριζοσπάστη προσπερνά
με λίγες λ έξεις τη σημασία της αποκάλυψης
του μάρτυρα Χατζηπαναγιώτη για την πα
ρουσία του Λούβαρη στο Πεντάγωνο και
εξαντλείται σε αοριστολογίες για τη «διαφά
νεια», ξεχνώντας ότι το «ζητούμενο» δεν
είναι αν υπήρχε ή όχι κοινοβουλευτικός
έλεγχος στην αγορά του αιώνα αλλά «αν
έκλεψ ε, ή όχι» ο Ανδρέας Παπανδρέου;
' Ισως είναι πρόωρη η εξαγωγή ενός παρό
μοιου συμπεράσματος^ αλλά φοβόμαστε ότι
η υπόθεση της κάθαρσης κινδυνεύει να
ενταχθεί — να υποταχθεί καλύτερα — στις
πολιτικές σκοπιμότητες που υπαγορεύουν
οι επερχόμενες εκλογές και το νέο μ ε τε 
κλογικό σκηνικό που θα δημιουργηθεί μέχρι
τον ερχόμενο Νοέμβριο κατά πάσα πιθανό
τητα. Παράλληλα επιδιώκει να περιορίσει την
κάθαρση στις «πολιτικές ευθύνες» του Αν
δρέα Παπανδρέου γνωρίζοντας ότι αν καταδειχθούν και οι ποινικές ευθύνες, η υπόθε
ση θα παρασύρει ως λαίλαπα όλο το ΠΑΣΟΚ,
θα ανατρέψει τις υπάρχουσες πολιτικές
ισορροπίες και θα καταστήσει απαγορευτική
κάθε δυνατότητα μετεκλογικής συνεργασί
ας με το ΠΑΣΟΚ. Η ελληνική αριστερά δεν
έχ ει μάθει να αποδίδει χωρίς το ΠΑΣΟΚ. Εί
ναι επίσης διαφανής η προσπάθεια του Συ
νασπισμού να εξηγήσει όσα έγιναν με τις
γνωστές αναφορές στο «σύστημα», ενεργώ
ντας σαν δικαστής που θέλει να απαλλάξει
τον κατηγορούμενο έμπορο ναρκωτικών,
επειδή η κύρια ευθύνη δεν ανήκει στον ίδιο,
αλλά »στην κοινωνία».
Από την άλλη μεριά, η Νέα Δημοκρατία ε ί

ναι γεγονός ότι προσπαθεί να επικεντρ ώσει
την κάθαρση στις ευθύνες του Ανδρέα Πα
πανδρέου. χωρίς όμως να πείθει κι αυτή αν
επιδιώκει την απόδοση ποινικών ευθυνών
στον Ανδρέα Παπανδρέου. Η στάση της δια
φ έρει από εκείνην του Συνασπισμού μόνο
στο ότι αποφεύγει κάθε αναφορά στις ευθύ
νες του «συστήματος» και κωλυσιεργεί στα
επανειλημμένα αιτήματα της αριστερός
υπέρ της θεσμοθέτησης της διαφάνειας
στις προμήθειες του δημοσίου.
Αν ο Συνασπισμός δεν θέλει να παραπεμφθεί στο τέλος ο Ανδρέας Παπανδρέου
επειδή εκτιμά πως του είναι αρκετή η ορι
στική πολιτική καταδίκη του. η Νέα Δημο
κρατία προσπαθεί να περιορίσει την κάθαρ
ση μέχρις ε κ ε ί που δεν θα απειλείται το «σύ
στημα».
Στο σκηνικό αυτό πρέπει να συνεκτιμηθεί
και η δημοσιοποίηση των επιθυμιών των
«συμμάχων» μας, μέσω, του «ΒΗΜΑΤΟΣ»
της προπερασμένης Κυριακής. Σε σχετικό
ρεπορτάζ του κ. Ευσταθιάδη. η κυριακάτικη
του συγκροτήματος Λαμπράκη αποκάλυψε
μια έκθεση προς το αμερικάνικο Κογκρέσο,
η οποία αφού συγχαίρει, δίκην προστάτου,
τους ' Ελληνες για την «πολιτική ωριμότητα
τους» όπως αυτή αποδείχθηκε με τη συγκα
τοίκηση Νέας Δημοκρατίας — Συνασπισμού
στην κυβέρνηση, εκφράζει την ευχή «όλων
των συμμάχων» για να « τελειώσει αυτή η

υπόθεση των σκανδάλων».
Στις «παρακλήσεις» των Παρισίων προς τη
ΝΔ και του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμμα
τος προς τον Συνασπισμό για «να μην επιμείνει» και τόσο πολύ στο θέμα της «αγοράς
του αιώνα» προστίθενται τώρα και οι «ευ
χές» των υπερατλαντικών συμμάχων μας για
να τελειώνει, όπως - όπως, η κάθαρση
Εξάλλου, οι χειρότεροι φόβοι μας για το
αποτέλεσμα της κάθαρσης ενισχύθηκαν
όταν γνωστός συνεργάτης του Ανδρέα Πα
πανδρέου μας «εξομολογήθηκε» ότι εξίσου
γνωστός εκδότης, ο οποίος μάλιστα πρωτο
στάτησε στον αΥτι-κοσκωτικό αγώνα διαθέ
τε ι «στοιχεία» που αποδεικνύουν ότι ο Κοσκωτάς ήταν μόνο η βιτρίνα κάποιου άγνω
στου ακόμα συνασπισμού μεγαλοαπατεώνων
οι οποίοι «κρύβονται πίσω από όλες τις απά
τες του». Δηλαδή, αν η πληροφορία αυτή
αληθεύει, κάποιοι ετοιμάζονται να σώσουν
τον Ανδρέα Παπανδρέου ρίχνοντας οτην
αγορά πληροφορίες που υποτίθεται πως θα
αποδεικνύουν ότι ο απατεώνας «χοντρούλης» δεν ήταν έμπνευση και δημιούργημα
του πρωθυπουργού της Αλλαγής, αλλά έργο
κάποιων σκοτεινών κύκλων.
Αλλά πόσος χρόνος απομένει ακόμα στον
Ανδρέα Παπανδρέου για να πολιτικολογεί
και να απολαμβάνει την πολυτέλεια κάποιων
«παρεμβάσεων» στη δημόσια ζωή του τό
που. όπως συμβαίνει με την περίπτωση του
«συν ένα»;
Η Βουλή θ αποφασίσει
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ση, δημιουργία αρκετών περιφερειακών
οργάνων με «ίδιους πόρους» και αυξημέ
νες τοπικές εξουσίες (εκλογικά νομαρχια
κά συμβούλια κ.λπ.), δημιουργία, κατά προ
τεραιότητα, δημοσίων έργων που θα φέρ
νουν κοντότερα την επαρχία στην Αθήνα
και τα επαρχιακά κέντρα μεταξύ τους, κα
θώς και την ανάδειξη οικολογικών προτε
ραιοτήτων (προστασία δασών, προστασία
ακτών, αναβάθμιση φυσικού περιβάλλο
ντος, προστασία τοπικού «χρώματος» κ.λπ.)
Αν δεν δοθούν «ίδιοι πόροι» στους δή
μους, αν δεν υπάρξει δευτεροβάθμια και
τριτοβάθμια περιφερειακή αυτοδιοίκηση, η
δήμοι θα παραμείνουν «επαίτες» του
προϋπολογισμού, ο ρόλος τους θα παραμείνει περιθωριακός, η αποκέντρωση θα
εξακολουθεί να είναι χλωμό σύνθημα, και η
οικολογία... κραυγή αγωνίας, καθώς πυρπολούνται τα δάση, μολύνονται οι θάλασσες
και εξοντώνονται κι άλλα ζωικά είδη...
Ό σο δεν δημιουργείται σιδηροδρομικό
δίκτυο, όσο δεν υπάρχουν σύγχρονοι αυ
τοκινητόδρομοι που δεν παρακολουθούν
τη φυσική συνέχεια του εδάφους, όσο το
Αιγαίο εξακολουθεί να μένει στην «άγονη»
γραμμή, την αποκέντρωση ξεχάστε την! Και
το περιβάλλον — ό,τι έχει απομείνει, δη
λαδή — κλάφτε το!
Μια προγραμματική συμφωνία με στόχο
την αποκέντρωση — βήμα πρωτοποριακό
και σε ευρωπαϊκά πλαίσια — μπορεί να συ
μπεριλαμβάνει θεσμικές μεταρρυθμίσεις,
έργα υποδομής και μια μακρόχρονη περι
φερειακή πολιτική. Τρεις τέτοιοι άξονες,
συνεκτικοί και αλληλοσυμπληρούμενοι,
μπορούν να συμφωνηθούν με ένα προ
γραμματισμό, πενταετή| έως δεκαετή, και
να αποτελούν δεσμευτική «πλατφόρμα» για
τις επόμενες κυβερνήσεις...
• Επειδή μια στρατηγική αποκέντρωσης —
όπως και καβς στρατηγική μεταρρυθμίσε
ων, άλλωστε — θέτει θέμα «πόρων», η
Αριστερά πρέάει να προτείνει ακόμα την
φορολογική μεταρρύθμιση.
Μια μεταρρύθμιση που να έχει και φιλο
λαϊκό χαρακτήρα, και αναπτυξιακά κατεύ
θυνση. Να μειώνει, βαθμιαία, το συνολικό
βάρος της κοινωνίας, να περιορίζει το ε ι
δικό βάρος των «αντιδραστικών» έμμεσων
φόρων, να περικόπτει δραστικά τη συμμε
τοχή των μισθωτών στην συνολική φορολο
γία εισοδήματος, να διευρύνει τη «φορο
λογική βάση», να δίνει φορολογικά κίνητρα
και για επενδύσεις και για ανανέωση τε
χνολογίας και για απασχόληση...
Σήμερα οι «αντιδραστικοί» έμμεσοι φό
ροι είναι το 80% περίπου, των συνολικών
φορολογικών εσόδων. Κι όμως η Αριστερά
— που θα έπρεπε να αγανακτεί — δεν δί
νει μεγάλη σημασία...
Ακόμα χειρότερα: Οι μισθωτοί εισπράτ
τουν το ένα τρίτο, περίπου, του συνολικού
εισοδήματος και καταβάλουν τα τέσσερα
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πέμπτα του φόρου εισοδήματος! Κι όμως,
η Αριστερά δεν δίνει ιδιαίτερη έμφαση
στην ανάγκη φορολογικής μεταρρύθμισης...
Με ένα προγραμματισμό πενταετή, το
φορολογικό «προφίλ» της χώρας μπορεί να
αλλάξει ριζικά. Ταυτόχρονα, βέβαια, πρέπει
να εξυγιανθεί και το σκέλος των «δαπα
νών» του δημοσίου. Κι αυτό επίσης με πε
νταετή, τουλάχιστον προγραμματισμό...
Μια τέτοια συνολική δημοσιονομική το
μή, αν γίνει συναινετικά και με μακροχρό
νιο προγραμματισμό, θα μεγιστοποιήσει
τους στόχους της (που μοιάζουν σήμερα
«ανέφικτοι») και θα ελαχιστοποιήσει το
κοινωνικό της κόστος (που φαίνεται σήμε
ρα «απαγορευτικό»).
• Η Αριστερά πρέπει να προτείνει, επίσης,
την μεταρύθμιση του τραπεζικού συστήμα
τος. Με τους σημερινούς μηχανισμούς τα
κεφάλαια διοχετεύονται σ' αυτούς που
έχουν ακίνητα, η... ανεξόφλητα χρέη! Ό χι
σ' αυτούς που αναλαμβάνουν επιχειρημα
τικό ρίσκο! Το τραπεζικό σύστημα λειτουρ
γεί σα μηχανισμός αναδιανομής από τη
λαϊκή αποταμίευση στις κερδοσκοπικές
δραστηριότητες, τα ελλείμματα του δημο
σίου, τις εισαγωγές, και τον υπερεμπορισμό Αποτέλεσμα: Οι προβληματικές επι
χειρήσεις αυξάνονται, όλες οι νοσηρές κα
ταστάσεις τις οικονομίας συντηρούνται
(αφού βρίσκουν χρηματοδότηση), οι παρα
γωγικές επενδύσεις βαλτώνουν και η πα
ραοικονομία οργιάζει...
Η Αριστερά κάποτε πρέπει να μιλήσει και
γι' αυτά. Ό χ ι μόνο να μιλήσει, αλλά να
προτείνει μια ριζική μεταρρύθμιση του
τραπεζικού συστήματος Τέτοια που να
εξασφαλίζει επάρκεια χρηματοδότησης σε
παραγωγικές επενδύσεις, και ασφυξία του
παρασιτισμού και της κερδοσκοπίας...
Απο πού απ ειλείται η Εθνική
Ανεξαρτησία
• Η Αριστερά πρέπει να προτείνει, επίσης,
μια προγραμματική συμφωνία στην εξωτε
ρική πολιτική. Προσαρμόζοντας τις θέσεις
της στην δυναμική των διεθνών εξελίξεων,
και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην «ιδιαι
τερότητα» των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Σε μια τέτοια προγραμματική συμφωνία το
θέμα των Βάσεων μπορεί, βαθμιαία, να
υποβαθμιστεί — αφού, έτσι κι αλλιώς, πε
ριθωριοποιείται και ο γεωπολιτικός τους ρό
λος, τόσο για τις ΗΠΑ, όσο και για την ΕΣΣΔ —ενώ το θέμα τις απόκρουσης του
τουρκικού επεκτατισμού να αναβαθμιστεί.
Γίνεται όλο και πιο φανερό, άλλωστε, ότι
αν υπάρχει μια «αιχμή» του «διεθνούς πα
ράγοντα», απειλητική για την Εθνική Ανε
ξαρτησία, αυτή είναι «έμμεση» πλέον, κι
όχι «άμεση»: Αφορά την υποχρέωση της
Αθήνα σε διάλογο με την Άγκυρα, από θ έ
ση αδυναμίας.
Γι ' αυτόν τον «διάλογο» πίεσαν και πιέ

ζουν ασφυκτικά οι ΗΠΑ με την ανοχή της
ΕΣΣΔ. Αυτόν τον «διάλογο» υποστήριζε
ανέκαθεν η Ν.Δ. Σ' αυτόν τον «διάλογο»
προσεχώρησε εσχάτως το ΠΑΣΟΚ (όταν
«φωτίσθηκε» από το «πνεύμα του Νταβός»). Αυτό τον «διάλογο» η Αριστερά τον
αντιμετώπισε ελαφρώς αμήχανα...
Είναι καιρός να δώσει ιδιαίτερη έμφαση
στην απόκρουση του τουρκικού επεκτατι
σμού, πριν οι διεθνείς «πιέσεις» και ο εγ
χώριος ενδοτισμός μετατρέψουν τα εθνικά
θέματα σε εθνικές συμφορές. Οπότε ολό
κληρη η κοινωνία θα παλινδρομήσει στη μιζέρια της συρρίκνωσης και στα πλέγματα
της ήττας, που μόνο την Αριστερά δεν ευ
νοούν.
Η Αριστερά πρέπει να συνειδητοποιήσει,
τέλος, ότι η διεθνιστική της ιδεολογία δεν
την υποχρεώνει να υποκλίνεται μπρος στον
προκλητικό επεστατισμό της Άγκυρας.
Αντίθετα, την υποχρεώνει να αντιστέκεται,
σθεναρά και αποτελεσματικά, στα σωβινιατικά σχέδια και τουρκικής ηγεσίας...
Διευρυμένη συναίνεση
και «λιτότητα»
Οι προτάσεις αυτές για προγραμματικές
συμφωνίες — τις οποίες άμεσα πρέπει να
καταθέσει ο Συνασπισμός — αναφέρθηκαν
μόνον ενδεικτικά και σίγουρα δεν είναι
εξαντλητικές.
Αν υποβληθούν έγκαιρα και σοβαρά,
αποτελούν ένα σύνολο στρατηγικών τομών.
Αυτές καθ' αυτές ανανεώνουν το πολιτικό
προφίλ της Αριστερός και διευρύνουν την
απήχησή της. Και σαν προτάσεις προς μα
κροπρόθεσμη συμφωνία, σίγουρα δεν μπο
ρεί να τις αγνοήσει η Ν. Δημοκρατία.
Ακόμα κι αν ο κ. Μητσοτάκης είναι αμε
τακίνητος στη φιλοδοξία της αυτοδυναμί
ας, σίγουρα υπάρχουν δυνάμεις, πολιτικές
και κοινωνικές, στο κόμμα του, και στον
«περίγυρό» του, που δύσκολα θα αντισταθούν στον «πειρασμό»: Γιατί γνωρίζουν ότι
οι «τομές» αυτές είναι απαραίτητες για να
βγει η κοινωνία από το σημερινό τέλμα
της, και αντιλαμβάνονται, επίσης, ότι τέτοι
ες «τομές» μόνο συναινετικά μπορούν να
γίνουν. Συναινετικά, και από κυβερνήσεις
συνεργασίας, διότι η εφαρμογή τους προκαλεί κοινωνικές αντιθέσεις, μπροστά στις
οποίες «παγώνει το αίμα» και των πιο ισχυ
ρών... αυτοδύναμων κυβερνήσεων!
Ταυτόχρονα, τέτοιες προτάσεις αποτε
λούν «σανίδα σωτηρίας» και για όσες δυνά
μεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν να βρουν
πολιτικές διεξόδους «αποσύνδεσής» τους
από τον κ. Παπανδρέου. Επιτείνουν την
αντίθεση: «Εκσυγχρονιστών — λαϊκιστών»
έκεί μέσα, ενσωματώνοντας τους πρώτους
στο πολιτικό παιγνίδι και απομονώνοντας
τους δεύτερους...
Στα πλαίσια τέτοιων προγραμματικών
συμφωνιών, βέβαια, η Αριστερά θα πρέπει

να αποδεχθεί κάποιας μορφής «λιτότητα»!
Άλλωστε και η ίδια, διακηρυκτικά, είναι
αντίθετη στην «μονόπλευρη λιτότητα». Θέ
ση που υπονοεί ότι και η ίδια θα αποδεχό
ταν, ενδεχομένως, μια «λιτότητα» ισοβαρή
και αμφίπλευρη...
Ε, λοιπόν, ας την ορίσει έγκαιρα, και ας
την διαπραγματευθεί ισότιμα σήμερα, περι
ορίζοντας, όσο γίνεται, το κοινωνικό της «κό
στος» και μεγιστοποιώντας, όσο μπορεί, τα
πολιτικά «ανταλλάγματα».
Γιατί, πολύ φοβάμαι, αύριο θα της επιβλη
θεί — μονομερώς και «αυτοδυνάμως» —
πολύ χειρότερη «λιτότητα» από τη Ν. Δημο
κρατία.
Δυστυχώς — πρέπει να το πούμε κάποτε
και αυτό — όσο συνεχίζονται οι απίθανες
σπατάλες του δημοσίου, και όσο οργιάζει ο
παρασιτισμός (t o u κράτους και του ιδιωτι
κού τομέα) η «μη λιτότητα» σήμερα, επιφέ
ρει χειρότερη «λιτότητα» αύριο.
Μοιραία και αναπόφευκτα...
Εκλογές: Γ ιατί όχι το Μάρτιο;
Μ ' άλλα λόγια η Αριστερά πρέπει να διευ
ρύνει το χαρακτήρα της συναίνεσης. Ό χ ι
μόνο στα «έκτακτα» και «κρίσιμα» ζητήματα
της κάθαρσης αλλά και στα «φλέγοντα» ζη
τήματα τρέχουσας και μακροπρόθεσμης δι
ακυβέρνησης. Μόνο έτσι θα εμπεδώσει τη
λογική των κυβερνήσεων συνεργασίας και
θα ξεπεράσει το «κενό στρατηγικής» στο
οποίο βρίσκεται σήμερα καθηλωμένη.
Ας το πω καθαρά: Η λογική της αυτοδυνα
μίας (που ενισχύει η Ν.Δ.) είναι «λύση ανά
γκης»: Θα επικρατεί όσο θεωρείται αδιανόη
τη η συναινετική διακυβέρνηση. Αντίθετα,
αν διαφανούν σοβαρές συναινετικές λύσεις,
αν υπάρξουν τέτοιες προγραμματικές συμ
φωνίες, τότε η λογική των αυτοδυναμιών —
που ήδη έχει ιστορικά χρεωκοπήσει — θα
περιθωριοποιηθεί και πολιτικά.
Η διεύρυνση της συναίνεσης ανατρέπει
και τους στρατηγικούς σχεδιασμούς του κ.
Παπανδρέου.
Διότι, κατ' αρχήν, θωρακίζει τη σημερινή
συγκυβέρνηση και της δίνει τη δυνατότητα
να αντέξει και να διαρκέσει, όσο χρειάζεται
για την ολοκλήρωση της κάθαρσης. Αν
υπάρξουν τέτοιες συμφωνίες συναινετικής
διακυβέρνησης ως τα τέλη Οκτωβρίου, η
σημερινή κυβερνητική σύμπραξη (όπως
έχει, ή διευρυμένη με τους εκσυγχρονιστές
του ΠΑΣΟΚ, ενδεχομένως) μπορεί να συντάξει προϋπολογισμό το Νοέμβριο. Μπορεί
ακόμα να αντιμετωπίσει με μοναδική πληρό
τητα όλα τα τρέχοντα θέματα, και να «διαρκέ
σει» όσο οι πολύπλοκες διαδικασίες της κά
θαρσης απαιτήσουν.
Οι ένοχοι των σκανδάλων δεν θα έχουν,
πλέον, καμία ελπίδα να γλυτώσουν: Τα «στό
ματα» θα αρχίσουν να «ανοίγουν» και νέα
συγκλονιστικά στοιχεία θα προκύψουν. Και

το σπουδαιότερο η δημαγωγία περί «ακυ
βερνησίας» θα γίνει «μπούμεραγκ» κατά των
ιδίων του εμπνευστών της...
Εκλογές μπορούν να ξαναγίνουν τον
Μ άρτιο!«Ικέτες» ή «δίδυμες». Μπορούν να
γίνουν «σκέτες», αφού έχει ήδη δοθεί συ
ναινετική λύση και στο θέμα του Προέδρου.
Τούτο όμως προϋποθέτει ότι στην σημερινή
συγκυβέρνηση θα έχει προσχωρήσει και ένα
τμήμα του ΠΑΣΟΚ. Το «εκσυγχρονιστικό»
βεβαίως.. Αλλά αυτές οι λύσεις και προο
πτικές δεν βολεύουν φαίνεται τον κ. Μητσοτάκη. Γι' αυτό και διακηρύσσει: «το πολύ
ως τις 5 Νοεμβρίου».
Μια τέτοια εξέλιξη, ωστόσο. <5εν είναι απί
θανη στις συνθήκες για τις οποίες συζητά
με. Αν από τώρα ως το Μάρτιο δεν μεσολα
βήσουν εκλογές, τότε οι εσωτερικές συ
γκρούσεις στο ΠΑΣΟΚ «ξεπαγώνουν». Ενώ
η θέση του κ. Παπανδρέου θα επιδεινώνεται
συνεχώς, όσο προχωράει η κάθαρση, χωρίς
δισταγμούς και χωρίς παλινδρομήσεις.
Τέλος, ακόμα κι αν χρειαστεί να γίνουν
«δίδυμες» εκλογές το Μάρτιο δεν θα υπάρ
χει και η γνωστή συνταγματική δυσκολία,
αφού τότε θα λήγει κανονικά και η προεδρι
κή θητεία. ’ Ετσι κι αλλιώς, πάντως, η πολλα
πλή εκλογική αναμέτρηση αποφεύγεται.
Στο «χρονοντούλαπο»
οι αυτοδυναμίες...
Αν οι προγραμματικές συμφωνίες υπάρ
ξουν, αν οι συναινετικές διεργασίες δρομο
λογηθούν και λειτουργήσουν αποτελεσμα
τικά ως τις αρχές του επόμενου χρόνου, αν
η κάθαρση φθάσει ομαλά ως το τέλος, τότε
και μόνον τότε — η Αριστερά θα μπορεί να
θέσει και θέμα εκλογικού νόμου με την κα
τάργηση του «συν ένα». Διότι τότε η κοινο
βουλευτική αυτοδυναμία θα είναι προοπτική
πολύ λιγώτερο «ελκυστική» απ ' ό,τι είναι σή
μερα (για το εκλογικό σώμα) και ανάγκη πο
λύ λιγότερο «πιεστική» (για τη συντηρητική
παράταξη).
Εξ ' άλλου, κι αν ακόμα δεντεθεί τέτοιο θέ
μα, θα είναι πάντα ένα ισχυρό «όπλο» στα χέ
ρια του Συνασπισμού.
Προσοχή όμως: Η κατάργηση του «συν
ένα» οδηγεί πραγματικά σε κυβέρνηση συ
νεργασίας μόνο αν έχουν εμπεδωθεί όροι
διευρυμένης συναίνεσης σε θέματα διακυ
βέρνησης. Αλλιώς, είναι σχήμα πρωθύστερο
που ευνοεί μόνο την ματαίωση της κάθαρ
σης και την νεκρανάσταση του κ. Παπανδρέ
ου.
Τέλος — ας το πω κι αυτό για να προλάβω
πιθανές αντιρρήσεις — οι προγραμματικές
συμφωνίες τις οποίες ενδεικτικά ανέφερα
(κι άλλες που ενδεχομένως παρέλειψα) δεν
σημαίνουν στρατηγική ταύτιση, Αριστερός Δεξιάς. Κάθε άλλο! Δημιουργούν απλά το
συναινετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα παιχθούν και θα κριθούν οι αντιθέσεις της επό
μενης δεκαετίας. Με κυβερνήσεις συνερ

γασίας που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα
όλων των πολιτικών παρατάξεων:
• Η Δεξιά θα μάθει να μοιράζεται την εξου
σία και θα γίνει λιγότερο αυταρχική και πε
ρισσότερο ευρωπαϊκή.
• Η Αριστερά θα μάθει να συμμετέχει στην
εξουσία και θα γίνει πιο υπεύθυνη, ριζοσπα
στική και αποτελεσματική συνάμα.
• Το Κέντρο (με οποιαδήποτε μορφή μας
προκύψει στο μέλλον) θα μάθει να πολιτεύ
εται. χωρίς να εκμεταλλεύεται τις «διαχωριστικές γραμμές», χωρίς να καταδημαγωγεί
τα μίση και τα πάθη, χωρίς να παρελθοντολογεί κατά βούλησιν.
' Ολες μαζί θα γίνουν λιγότερο «κρατικιστικές» στη σχέση τους με την εξουσία, λιγό
τερο «πολυσυλλεκτικές» στη σχέση τους με
τους ψηφοφόρους, λιγότερο «λαικιστικές»
στον πολιτικό τους λόγο...
Σαν ... ποδήλατο!
Η σημερινή συγκυρία είναι ιδανική και μο
ναδική για να υπάρξει συναίνεση διακυβέρ
νησης. Για να τεθούν από την αρχή τα πλαί
σια μέσα στα οποία θα κριθούν οι μάχες του
μέλλοντος.
' Ηδη, άλλωστε, ξεπερνώντας τον εαυτό
τους τόσο η Αριστερά, όσο και η Δεξιά, έκα
ναν το πρώτο βήμα. Κι αν δεν θέλουν να
υποστούν δεινή ήττα, αμφότερες, πρέπει να
κάνουν και το δεύτερο. ' Ηδη πέτυχαν να δι
αμορφώσουν συναινετικό κλίμα για την
απαρχή της κάθαρσης. Κι αστό οδήγησε τον
κ. Παπανδρέου στο περιθώριο.
Τώρα πρέπει να διευρύνουν τη συναινετι
κή βάση της κυβερνητικής συνεργασίας.
Προχωρώντας σε προγραμματικές συμφωνί
ες διακυβέρνησης. Ό χ ι μόνο για να ολο
κληρώσουν, εκ του ασφαλούς, την κάθαρση.
' Οχι μόνο για να αποκρούσουν την «τελευ
ταία αντεπίθεση» του κ. Παπανδρέου και να
τον σύρουν στο «Βατερλώ» και την «Αγία
Ελένη» της πολιτικής του σταδιοδρομίας.
' Οχι μόνο για να απελευθερώσουν τη δυνα
μική της κοινωνικής ανάπτυξης...
Αλλά και για ένα λόγο παραπάνω:
Γιατί ο δρόμος της συναίνεσης στον οποίο
μπήκαν τον Ιούλιο, είναι δρόμος δίχως επι
στροφή. Αφότου έκαναν το πρώτο βήμα, ε ί
ναι αναπόφευκτο — και για τις δύο παρατά
ξεις — να κάνουν και το επόμενο.
Αν διστάσουν, θα το πληρώσουν ακριβά
αμφότερες.
Το όχημα της συναίνεσης — όπως συμ
βαίνει με όλα τα δυναμικά κοινωνικά φαινό
μενα — μοιάζει λιγάκι με ... ποδήλατο: Αν
δεν προχωράει - τσακίζεται!
Κι αν δεν προχωρήσει η συναίνεση, αν δεν
κάνει έγκαιρα το δεύτερο βήμα, αν δεν διευρυνθεί στα ζητήματα πολιτικής διακυβέρ
νησης, τότε πολύ πιθανόν να καταρρεύσει.
Τραυματίζοντας σοβαρά και τους δύο
αναβάτες της...
■
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ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ»
Οι «
Βλέποντας τις συγκλονιστικές
ελληνικές εξελ ίξεις των
τελευταίω ν μηνών από στενά
«ελληνοκεντρική» σκοπιά —σαν
να συντελούνται «εν κενώ», σ’
έναν κόσμο «στατικό», σαν μια
τοπική «ιδιομορφία» μέσα στην
ακινησία του διεθνούς
περίγυρου— χάνουμε, ίσως,
την πιο σημαντική διάσταση
των γεγονότω ν! Ό χ ι μόνο των
διεθνών, αλλά και των
ελληνικών! Και, κυρίως, μας
διαφεύγουν οι επιδράσεις που
μπορεί να έχουν τα πρώτα, στα
δεύτερα...
Γιατί ο κόσμος πια δεν είναι
«στατικός»! Ο διεθνής
περίγυρος δεν είναι «ακίνητος»!
Κι όσο πιο έγκαιρα — και
«συνολικά»— κατανοήσουμε τα
διεθνή, τόσο πιο μακριά θα
φθάρουν οι εγχώ ριες εξελίξεις,
που ήδη έχουν δρομολογηθεί...
ι «διαχωριστικές γραμμές» δεν κατάρρευσαν μόνο στην Ελλάδα! Κα
ταρρέουν και στην Ευρώπη: Μετα
ξύ Ανατολής και Δύσης...
Ή δη γκρέμισαν τα συρματοπλέγματα
στα Αυστρο-ουγγρικά σύνορα! Κι αυτό
είναι το πρώτο βήμα για την κατεδάφιση
του «τείχους» του Βερολίνου! Πράγμα
που ήδη συζητήθηκε, καθώς λέγεται, με
ταξύ Καγκελάριου Κολ και του Σ οβιετι
κού ηγέτη Γκορμπατσόφ...

Ο

Στο μεταξύ, στη σύσκεψη των επτά ι
σχυρότερων βιομηχανικών χωρών της
Δύσης (που πραγματοποιήθηκε τον Ιού
λιο στο Παρίσι), ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ
έσ τειλε επιστολή με την οποία κατέθεσε
και επίσημα την πρότασή του για το «κοι
νό σπίτι της Ευρώπης» (και ανεπίσημα
— έμμεσα, αλλά σαφώς— έκανε νύξη για
συμμετοχή και της ΕΣΣΔ, στο μέλλον, ως
«όγδοου» μ έλο υς σ την ομά δα των
επτά»).
Τι π εριέχει η πρόταση Γκορμπατσόφ
για το «κοινό σπίτι της Ευρώπης»; Πρό
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κειται, ίσως, για το πιο περιφρουρημένο
«μυστικό», το πιο αδιαπέραστο «μυστή
ριο» της σύγχρονης ευρωπαϊκής πολιτι
κής. Το γνω ρίζει ο ίδιος ο Γκορμπατσόφ,
βέβαια, ο Μπους, ο Κολ και ο Μ ιτεράν. Ί 
σως και ο Α ντρεότι, μαζί με τον Γκένσερ.
Από κει κι ύστερα μόνο εικασ ίες υπάρ
χουν...

Προς «ουδέτερη ζώνη»...
Σύμφωνα με μία απ’ αυτές, που κυκλο
φορεί τελευ τα ία στην έδρα των Ηνωμέ
νων Εθνών, στη Ν. Υόρκη, συζητείται η
δ η μ ιο υ ρ γ ία μια ς ο υ δ έτερ η ς ζώνης
(buffer zone) στην Ευρώπη, που θα επι
τρέψ ει την απαγγ'ιστρωση των αμερικα
νικών και σοβιετικών συμβατικώ ν δυνά
μ εω ν (στρατευμάτων, τεθωρακισμένων
κτλ.) από τη «γηραιό ήπειρο», για να αρ
χ ίσ ει η βαθμιαία αποχώρησή τους. Κάτι
που το έχουν ανάγκη οι στρατιω τικοί
προϋπολογισμοί και των δύο υπερδυνάμεων!
(Διότι οι μεγάλες δαπάνες είναι, βέ
βαια, για τις συμβατικές δυνάμεις, και ε ι
δικά για εκείνες που είναι εγκα τεσ τημέ
νες εκτός συνόρων).
Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό —που έ
χει πολλές παραλλαγές— τα αμερικανι
κά και τα σοβιετικά στρατεύματα θα εκ
κενώσουν σταδιακά τις δυο Γερμανίες,
οι οποίες θα αρχίσουν απευθείας συνομι
λ ίες για την επανενοποίησή τους!

δι»
Προς νότον η ουδέτερη ζώνη θα προε
κτείνεται με την Αυστρία (ουδέτερη και
δυτικόφιλη), την Γιουγκοσλαβία (ουδέτε
ρη και σοσιαλιστική) και, ενδεχομένως,
την Ε λλάδα!
Η «ουδετερότητα» της Ελλάδας θα
συμπαρασύρει την ουδετερότητα και της
Τουρκίας! Και τούτο για δυο λόγους:
Πρώτον: δ ιό τι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί εύκο
λα να εγγυηθει την «άμυνα» μιας «απομο
νωμένης» Τουρκίας, και, δεύτερον, διότι
η Μόσχα επιθυμεί ιδιαίτερα την ουδετε
ρότητα της Ά γκυρ α ς, λόγω των κοινών
συνόρων μαζί της...
Χώρια που η ίδια η Τουρκία δεν θα έ
βλεπε με κακό μάτι μια τέτοια ουδετερό
τητα με συναίνεση (και εγγύηση) των δύο
υπερδυνάμεων. Δ ιότι ως «ουδέτερη» θα
έχ ει καλύτερη προοπτική να προωθήσει
τα ηγετικά της σχέδια στο μουσουλμανι
κό κόσμο.
Από την άλλη πλευρά, προς την ουδε
τερότητα θα κινηθούν, με παράλληλες
διαδικασίες, η Ο υγγαρία και η Πολωνία.
Έ τσι η «ζώνη» που θα χω ρίζει τους
δύο στρατιω τικούς συνασπισμούς στην
Ευρώπη θα έχ ει σημαντικό εύρος και θα
είναι απόλυτα «ζυγισμένη»: Θα περιλαμ
βάνει τρ εις νατοϊκές χώ ρες (Δ. Γερμανία,
Ελλάδα, Τουρκία), τρ εις χώρες του συμ
φώνου της Βαρσοβίας (Ανατολική Γερ
μανία, Πολωνία, Ουγγαρία), μια ουδέτε
ρη «δυτικού τύπου» (Αυστρία) και μια ου
δέτερη «ανατολικού τύπου» (Γιουγκοσλαβία).

Προς υπέρβαση της Γιάλτας
Το ενδιαφέρον σ’ αυτό το σ χέδιο —και
το καινούργιο συνάμα— είναι ό τι η «ου
δέτερη ζώνη» δεν θα είναι «διαχωριστικό
όριο», αλλά γέφ υρα επικοινωνίας και συ
νεργασίας, κυρίως οικονομικής!
Ας σημειώσουμε εδώ, ό τι η «Όστπολιτικ» που έκανε ο Βίλυ Μπραντ στη δεκαε
τία του ’70 απέβλεπε, ακριβώς, σε μια τέ 
τοια οικονομική συνεργασία Ανατολής Δύσης. Μόνο που η πολιτική εκείνη προσέκρουσε, τελικά σε «προβλήματα ασφα
λείας» προβλήματα που ύψωνε ανυπέρ
βλητα ο διπολισμός της χωρισμένης Ευ
ρώπης.
Σήμερα οι διαχωρισμοί ξεπερνιούνται
και η πολιτική της οικονομικής συνεργα
σίας επανέρχεται... δριμύτερη! Και με φ ι
λόδοξο στόχο την οικονομική ολοκλήρω
ση...

ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑ
καταρρέουν παντού /
Έ τσι στα πλαίσια δημιουργίας της ου
δέτερης ζώνης η Αυστρία και η Ουγγα
ρία θα μπουν στην ΕΟΚ. Σε επόμενο στά
διο, η Γιουγκοσλαβία, και, ίσως, η Πολω
νία, ενώ πάντα εκκρεμεί η αίτηση της
Τουρκίας...
Βέβαια, το σενάριο αυτό προβλέπει εν
δεχομένως και την Ευρώπη των «πολλών
ταχυτήτων», όπου τα νέα μέλη — μετά το
1992— δεν θα έχουν ακριβώς τα ίδια πο
λιτικά προνόμια, ούτε το ίδιο status, με
τα παλιά.
Στο σύνολό του, το σχέδιο αυτό εξου
δετερώ νει τα «καυτά» σημεία δυνητικής
αναμέτρησης στην Ευρώπη (Βερολίνο)
και όλα τα «σημεία επαφής» μεταξύ των
δύο συνασπισμών (διαμελισμένη Γερμα
νία και τουρκοσοβιετικά σύνορα). Απαλ
λάσσει το σύμφωνο της Βαρσοβίας από
δυο σοβαρούς «πονοκέφαλους» (Ουγγα
ρία, Πολωνία) και το ΝΑΤΟ από έναν, ακό
μα πιο σοβαρό, πονοκέφαλο (Ελλάδα Τουρκία).
Επιπλέον, η ΕΣΣΔ θα νιώθει ασφαλής!
Το ίδιο και η Δυτική Ευρώπη! Ενώ η Ευ
ρωπαϊκή Κοινότητα θα αρχίσει να διευ
ρύνεται προς ανατολάς...
Πολλές λεπ τομέρειες του σχεδίου μέ
νουν προς ρύθμισιν, βέβαια. Όπως, για
παράδειγμα, ο βαθμός «ουδετερότητας»
των διάφορων χωρών της ουδέτερης ζώ
νης. (Αν θα βγουν εντελώ ς από τους συ
νασπισμούς όπου ανήκουν, ή αν θα πα
ραμείνουν στο «πολιτικό σκέλος» κτλ.).
Ταυτόχρονα, πρέπει να γ ίν ει αντιληπτό

ότι πρόκειται για μακροπρόθεσμο, μόνο
σχέδιο. Μια γενική κατεύθυνση που θα
ενθαρρύνουν οι δύο υπερδυνάμεις με ο
ρόσημο, ενδεχομένως, μετά το 2000.
Όπως και να έχει το πράγμα, το μόνο
βέβαιο είναι ό τι ήδη συζητείται η υπέρ
βαση της Γιάλτας! Που θα οριοθετεί έ
ναν κόσμο λιγό τερ ο διπολικό!
Φαίνεται ότι τόσο η Μόσχα, όσο και η
Ουάσιγκτον συνειδητοποίησαν ότι ο δι
πολισμός δεν αντέχει πολιτικά πλέον,
και κοστίζει όλο και περισσότερο οικονο
μικά. ΓΓ αυτό και αποφάσισαν να τον
τροποποιήσουν συναινετικά!

Μην αιφνιδιαστούμε...
Συναινετικές θα είναι και οι λύσεις που
θα βρεθούν για τα εκατέρωθεν επιμέρους ζητήματα. Να μην παραξενευτούμε,
λοιπόν, αν μελλοντικά οι αμερικανοί βλέ
πουν υποβαθμισμένο, και μόνο βραχυ
πρόθεσμο, το ρόλο των βάσεών τους
στην Ελλάδα! Να μην αιφνιδιαστούμε, ε
πίσης, αν οι σ οβιετικοί πάψουν να αντι
δρούν σε μια τέτοια «ρύθμιση».
Και μια τελευταία —αλλά κρίσιμη—
διευκρίνιση: Τα γεγονότα στην Ελλάδα,
όπως και τα αντίστοιχα στην Πολωνία
(και, εν μέριει, στην Ουγγαρία) δεν «υπο
κινήθηκαν» από τα «διεθνή παράγο
ντα». Έχουν τη δική τους, εσωτερική, δυ
ναμική. Απλά ο διεθνής περίγυρος έπαψε να είναι «αποτρεπτικός» παράγοντας
τέτοιω ν εξελίξεω ν και τε ίν ει να μετατρα
πεί σε ενθαρρυντικό παράγοντα...

του Α. Διπολικού

Ό σο κυριαρχούσε ο διπολισμός στην
Ευρώπη των διαχωρισμών, θα ήταν ανυ
πόφορη για τις υπερδυνάμεις η εκτόπιαη
του Κομμουνιστικού Κόμματος από την
κυβέρνηση της Πολωνίας, η κατάργηση
του μονοκομματισμού στην Ουγγαρία, ή
η κυβερνητική συμμαχία Δεξιάς - Αρι
στερός στην Ελλάδα. Σήμερα, όλα αυτά
τα παρακολουθούν με κάποια αμηχανία
και με συγκρατημένη αισιοδοξία (αν και
όχι δίχως κάποια ανησυχία)...
Συμπέρασμα: Αν κατανοήσουμε την
τροπή και τους ρυθμούς των εξελίξεω ν
στο διεθνή μας περίγυρο, τότε, ίσως, τα
ιστορικό γεγο νό τα που ζήσαμε τους τε
λευταίους μήνες στην Ελλάδα (και όχι
μόνο), μπορούν να πάνε πολύ πιο μακριά
και μπορούν να αποδειχθούν το πρώτο,
μόνο, βήμα, μελλοντικών εξελίξεων, πο
λύ πιο απίστευτων σήμερα...
Πολλοί φαντάζονται ότι το μεγαλύτε
ρο «αγκάθι» σ τις κυβερνητικές σχέσεις
ΝΔ - Συνασπισμού είναι η εξω τερική πο
λιτική! Ίσω ς αυτή η άποψη σύντομα διαψ ευστεί πανηγυρικά! (Όπως τόσες και
τόσες άλλες ιδεοληψίες του παρελθόν
τος). Η προσωρινή συγκυβέρνηση Δε
ξιάς - Α ριστερός ήταν, όντως, πρωτοφα
νής σε παγκόσμια κλίμακα. Να, όμως,
που οι δ ιεθ νείς εξελ ίξεις μπορεί να επι
τρέψουν, σε μια τέτοια συγκυβέρνηση
στην Ελλάδα, να ξεπεράσει τα όρια της
«προσωρινότητας». Και να γίνει αναπό
φευκτο (και μόνιμο) αύριο, ό ,ιι χθες ήταν
«αδιανόητο», και σήμερα θεω ρείτα ι
«πρωτόγνωρο»...
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Η ΜΑΚΡΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ’
Μια συζή τηση που (
Α

ΜΕΣΩΣ μετά τις εκλογές και λίγες
ημέρες πριν δοθεί λύση στο πολιτικό
πρόβλημα με το σχηματισμό της κυ
βέρνησης Τζαννετάκη, το ΑΝΤΙ, σημείωνε
στο κύριο άρθρο του: «Στις 29 Αυγούστου,
όταν θα συμπληρώνονται ακριβώς 40 χρόνια
από τη λήξη του εμφύλιου πολέμου, είναι
πολύ πιθανό ότι θα έχουμε κυβέρνηση που
θα στηρίζεται στους δύο αντιπάλους της
εποχής εκείνης. Οι ηττημένοι του εμφυλί
ου, έστω και εμμέσως, θα συμμετέχουν στη
διαχείριση της εξουσίας και, αν έτσι έρθουν
τα πράγματα, θα μπορέσουμε εφ έτος να γι
ορτάσουμε τον οριστικό τερματισμό της σύ
γκρουσης που καθόρισε την πολιτική και
κοινωνική ζωή της χώρας στο δεύτερο μισό
του 20ου αιώνα. Και θα είναι σημαδιακό ότι
οι δύο αντίπαλοι αναγκάστηκαν να συνεργα
στούν για να δημιουργήσουν ομαλούς
όρους διεξαγωγής των πολιτικών αγώνων
μετά την αναστάτωση που προκάλεσε το πασοκογενές σκάνδαλο Κοακωτά».
ΤΕΛΙΚΑ, νικητές και ηττημένοι δοκιμάζο
νται στο αν μπορούν «να δημιουργήσουν
τους ομαλούς όρους διεξαγωγής των πολι
τικών αγώνων» με την κυβέρνηση, υπό τον
Τζαννή Τζαννετάκη, που σχηματίστηκε στο
μεταξύ. Είναι όμως βέβαιο ότι το «ελληνικό
πείραμα του ' 89» θα εμπλουτίσει θετικά την
πολιτική ιστορία μας αλλά και θα ορίσει θε
σμικά και συμβολικά τη λήξη του εμφυλίου
πολέμου: και με τη νομοθετική ρύθμιση των
συνεπειών του εμφυλίου από την μία και τη
μετατροπή των «εορτών του μίσους» σε
«εορτές της συμφιλίωσης» από την άλλη.
ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΗ (;) συγκυρία που βούτηξε
στην καταισχύνη και την αναξιοπιστία τον
ηγετικό πυρήνα του τέως κυβερνώντος
κόμματος — που ήρθε στην εξουσία επαγγελλόμενο την πραγματοποίηση λαϊκών
οραμάτων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλ
λων και τη «λήξη» του εμφυλίου —στάθηκε
η αφορμή για να ανοίξει το πολιτικό παιχνίδι
και να καταργηθούν εμπόδια που κρατούσαν
πεισματικά σε πλήρη ασυνεννοησία τις ομά
δες που εκπροσωπούν τους δύο πόλους
στην κοινωνία και την πολιτική.
ΣΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑ αυτά χρόνια έχουν πολλά
συντελεστεί στην ελληνική κοινωνία και έχει
αλλάξει ο ρόλος που η χώρα μας παίζει ως
κρατική υπόσταση στους διεθνείς συσχετι
σμούς. Το 1949 είναι πολύ μακριά. Οικονο
μία, ήθη, πολιτικοί σχηματισμοί, έχουν αλλά
ξει δραστικά. Και τα ιστορικά γεγονότα που
συντελέστηκαν — λήξη του ψυχρού πολέ
μου, επανεξοπλισμοί, εξελίξεις στον περί
γυρό μας, στρεβλή ανάπτυξη, μετεμφυλιακό
κράτος, ευρωπαϊκή προοπτική, δικτατορία,
κρίση και διάσπαση της Αριστερός και τόσα

22

άλλα —επέδρασαν καθοριστικά στις σημερι
νές εξελίξεις. Τα ιδεολογικά ιζήματα από
τις εξελίξεις αυτές δέν είναι μικρότερης
σημασίας από εκείνα του εμφύλιου πολέμου
της περιόδου 1943 — 1949.
ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ υποκείμενα, κόμματα, πολι
τικοί σχηματισμοί και μεμονωμένοι πολίτες,
υπέστησαν ποικίλες μεταλλαγές. Πολλοί ε ί
ναι εκείνοι που διέτρεξαν διαδρομές και
έκαμαν επανατοποθετήσεις με αποτέλεσμα
να μην έχουν τίποτα κοινό με το ρόλο που
διαδραμάτισαν τα κρίσιμα εκείνα χρόνια της
δεκαετίας του ' 40. ' Οσοι επέζησαν από τα
σκληρά εκείνα χρόνια έχουν πολλά να θυ
μηθούν και έχουν πολλά να ξεχάσουν. Η αυ
τοκριτική, ο εξωτερικός πειθαναγκασμός, η
αλλοτρίωση ή η νοοτροπία του βολέματος
και της προσαρμογής είναι λόγοι διαφορετι
κοί αλλά είναι λόγοι που οδήγησαν πολλούς
να απομακρυνθούν από τον παλιό εαυτό
τους. Αλλά και η αυτογνωσία και η αίσθηση
της Ιστορίας είναι οι άλλοι λόγοι που υποχρέ
ωσαν άλλους ' Ελληνες πολίτες να επανατοποθετηθούν για τα γεγονότα εκείνης της
περιόδου.
ΟΜΩΣ η πεισματική εμπλοκή σε τρομολαγνικά σχήματα και ιδεολογήματα εκείνης
της εποχής είναι, σήμερα, «ανιστόρητη» και
οδηγεί σε άγονες γραμμές. Η Αριστερά από
όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς είναι
εκείνη που έχει δημιουργικά ξεπεράσει τα
αποτελέσματα από τις εμπλοκές του εμφυ
λίου. Μετά από μια περίοδο «που τίμησε και
έθαψε τους νεκρούς της» και κατέθεσε
στοιχεία χρονογραφικά και ιστορικά, προχώ
ρησε στην πολιτική κριτική και την αποτίμη
ση της κρίσιμης εκείνης περιόδου.
ΕΙΝΑΙ ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε εδώ
τη στάση που κράτησαν άλλοι πολιτικοί σχη
ματισμοί: Κανείς δεν διακηρύσσει ότι είναι
κληρονόμος ανομημάτων και ατοπημάτων.
Συνήθως οι αναφορές γίνονται για να στηλιτευθεί ο πολιτικός ή ιδεολογικός αντίπαλος.
Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ κεντρώος χώρος, τον
οποίο κληρονόμησε το ΠΑΣΟΚ, δεν έχει
μπει ποτέ στον κόπο να συζητήσει τέτοια θέ
ματα. Βολεμένος στην απυρόβλητη θέση
του «διαιτητή των άκρων», άλλοτε θυμάται
τα «ξερονήσια της Δεξιάς» και άλλοτε «τα
θύματα του συμμοριτοπολέμου». Τα χρόνια
εκείνα βρέθηκε στο πλευρό της κυβερνητι
κής παράταξης και συνέπραξε για τη σύστα
ση και των ξερονησιών και ωφελήθηκε από
το μετεμφυλιακό κράτος: πολίτες δεύτερης
κατηγορίας δεν ήσαν όσοι διακήρυσσαν την
«κεντρώα ιδεολογία». ' Ηταν πολίτες ισότι
μοι με τους οπαδούς της δεξιάς — λιγότερο
ωφελημένοι ίσως στη νομή της Κρατικής
εξουσίας. ' Ηταν οι πολιτικοί ηγέτες του Κέ

ντρου — με τα διάφορα σχήματα — εκείνοι
που δεν τόλμησαν ποτέ να καλέσουν σε πο
λιτική συμμαχία την Αριστερά για να επιχει
ρήσουν «τομές» και «ρήξεις». Ο Ανδρέας
Παπανδρέου π.χ. δεν προχώρησε ποτέ στο
να ζητήσει την σύμπραξη της Αριστερός όχι
μόνο γιατί διέθετε αυτοδυναμία αλλά κυρί
ως γιατί ο ίδιος και το μεγαλύτερο τμήμα
του στελεχικού του δυναμικού και δεν πί
στευε στην δυναμική μιας τέτοιας συμμαχίας και φοβόταν την ιδεολογική τρομοκρατία
των αντικομμουνισπκών συνδρόμων.
[Το ΠΑΣΟΚ θυμήθηκε την Αριστερά σαν
σύμμαχο συγκυβέρνησης μόνον τώρα
που χρειάζεται εξαγνισμό από την
εμπλοκή στα σκάνδαλα και αφού πρώτα η

49 ΚΑΙ ΟΙ ΒΡΑΔΥΠΟΡΟΥΝΤΕΣ
ιίαρκώς αναβάλλεται

Δεξιά «νομιμοποίησε» την Αριστερά καλώντας την σε συγκυβέρνηση για την κά
θαρση. Αν δεν είχαν επισυμβεί οι αποκα
λύψεις για τα σκάνδαλα και δεν είχε
απειληθεί σοβαρά με ποινικοποίηση της
ενοχής του, ο Ανδρέας Παπανδρέου και
η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, δεν θα
έβλεπε καμιά πολιτική λύση έξω από τον
δικομματισμό. Αυτόν τον δικομματισμό
υπηρέτησε μέχρις εσχάτων, όταν αρνιόταν να ψηφίσει την απλή αναλογική στην
προηγούμενη Βουλή]
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ , το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, για τους
πολιτικούς του δισταγμούς να προχωρήσει
σε ουσιαστικές αλλαγές που ο τόπος ήταν

ώριμος να τις δεχθεί, χρησιμοποίησε τα εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα ως άλλοθι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, πολύ αργά πέρασε από
τον όρο «συμμοριτοπόλεμος» στον όρο
«εμφύλιος πόλεμος» — συμβολικό στοιχείο
ίσως αλλά όχι αμελητέο. Αλλά πέραν αυτού,
ο «διορατικός» αυτός πολιτικός, επιμένει
πιο πολύ στα σχήματα τού 65 παρά του ' 49.
Οχι μόνον γιατί έζησε την αποστασία και
γιατί απείχε από την Αντίσταση και τον Εμφύ
λιο. Αλλά και γιατί το '65, σχηματοποιεί γι'
αυτόν βολικά ένα πεδίο αναμέτρησης με τον
ιστορικό του αντίπαλο. Το Κέντρο, το ΠΑ
ΣΟΚ, ο Ανδρέας Παπανδρέου και όλα όσα
μπορεί να σημαίνει, επιλέγει τη «διαχωριστική γραμμή» του 65 και χρησιμοποιεί, από
κει και πέρα, αντιιστορικά τα γεγονότα της
Αντίστασης και του Εμφυλίου προκειμένου
να προσεταιριστεί τους οπαδούς της Αρι
στερός. Η όποια αυθαιρεσία περικλείουν τα
σχήματα αυτά και αυτές οι «διαχωριστικές
γραμμές», οι όποιες αφαιρέσεις τοποθε
τούν τον Ανδρέα (γιατί όχι και τον πατέρα
του «Γέρο της Δημοκρατίας») στην όχθη
των θυμάτων της εμφύλιας σύρραξης, δεν
πολυενδιαφέρουν το ΠΑΣΟΚ: η νεοελληνι
κή Ιστορία είναι γΓ αυτούς μια ζελατινώδης
ουσία χωρίς χρώμα ή γεύση πικρή.
ΠΩΣ ΟΜΩΣ μπόρεσε να περάσει αυτή η
συνθηματολογία «αυριανής επιστημολογί
ας» στο σημερινό ψηφοφόρο και γιατί «έχει
ακόμα πέραση», στο βαθμό που βέβαια έχει;
ΕΔΩ ΑΚΡΙΒΩΣ πρέπει να εξετάσουμε όχι
μόνον τις συγκεκριμένες ευθύνες της Δ ε
ξιάς στον Εμφύλιο, όχι μόνον το μετεμφυλιακό καθεστώς αλλά και το τι έπραξε και είπε
η Δεξιά για την ταραγμένη εκείνη εποχή.
ΑΝ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ των συγκρούσεων του
εμφυλίου παραγράφονται σήμερα συμβολι
κά και θεσμικά, κάποια άλλα θέματα θα πα
ραμείνουν ανοιχτά αν η ίδια η Δεξιά δεν θε
λήσει να μπει στον κόπο έστω και τώρα για
να επανατοποθετηθεί. Τουλάχιστον στο μέ
τρο και το βαθμό που έπραξε η Αριστερά.
ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ του εμφυλίου δεν έκλει
σαν οι πληγές του. Η Δεξιά όρμησε με πά
θος και μισαλλοδοξία εναντίον των ηττημένων. Για χρόνια συνέχισε να τους τιμωρεί και
δια του τρόμου του κράτους και του παρα
κράτους να στηρίζει την εξουσία της. Στέ
ρησε τη χώρα από κάθε δημιουργική δύναμη
αν αυτή προερχόταν από την Αριστερά: αν
θρώπους, ιδέες, τα πάντα. Η εικόνα του ελ
ληνικού τοπίου της δεκαετίας που ακολού
θησε το 1949 αποτελεί στίγμα για τον πολι
τικό κόσμο της Δεξιάς.
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ αγώνες που ακολούθησαν,
η δεκαετία του ' 60 και του ' 70 και όσα πυ
κνά γεγονότα περικλείουν τα χρόνια εκείνα,

δεν έδωσαν ποτέ την ευκαιρία στην ελληνι
κή Δεξιά να ψελλίσει έστω κάποιο αυτοκριτικό λόγο. Η λέξη «αυτοκριτική», της είναι
ξένη, απευκταία και συνώνυμη της ενοχής.
Θα σήμαινε την αρχή «διαλυτικών φαινομέ
νων» — έτσι τουλάχιστον εκμυστηρεύονται
μερικοί εκπρόσωποί της.
ΦΩΤΕΙΝΑ παραδείγματα όπως ο Παναγιώ
της Κανελλόπουλος δεν βρήκαν μιμητές.
Αντίθετα, προπαγανδίστηκε κατά κόρον το
«αναστυλ ωτικό και αναπτυξιακό» της έργο
— αδιάφορο τώρα ποιον δρόμον στρεβλής
ανάπτυξης επέλεξε. Αλλά για τον βίο της
τον πολιτικό, ουδείς λόγος. Για τα εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα κουβέντα: Οι αντίπαλοί
της εξακολούθησαν να είναι για πολλά χρό
νια μετά το ' 49, «κατσαπλιάδες», «ληστο
συμμορίτες» και «κατάσκοποι». Το όργιο
της εξοντωτικής καταπίεσης των αντιπάλων
θεσμοθετήθηκε μέ νόμους και διατάγματα
το ίδιο αυστηρούς και αντισυνταγματικούς
όπως το «ιδιώνυμο» του Ελ. Βενιζέλου.
ΚΑΙ ΟΤΑΝ πέρασαν όλα αυτά, ακόμα και
μετά τη δικτατορία των συνταγματαρχών
που επανένωσε το σύνολο του πολιτικού κό
σμου, η Δεξιά εξακολούθησε να σιωπά για τα
χρόνια του εμφυλίου και κυρίως να «λησμο
νεί» τις μεθοδεύσεις του μετεμφυλιακού
κράτους.
Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ για λόγους άλλους και από
δρόμους άλλους, μετά τη διάσπαση του 68
μίλησε με οξύτητα και με ωμότητα για τις
δικές της ευθύνες. ’ Ασχετα με το αν αυτό
την «καθαγίασε» στα μάτια του ελληνικού
λαού, για την ίδια στάθηκε δημιουργική αυτή
η συζήτηση. Σήμερα, αισθάνεται πιο σίγουρη
για τον εαυτό της και, χωρίς συμπλέγματα
και ψευδή ιδεολογήματα, μπορεί να κάνει
τις πολιτικές επιλογές της. Το Κέντρο, το
ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας δεν μπόρεσαν να τα κα
ταλάβουν αυτά. Εξακολουθούν να καλλιερ
γούν σε χέρσα εδάφη — ή συνειδητά να
στρεβλώνςυν γεγονότα, ιδεολογικές και πο
λιτικές αντιπαραθέσεις.
Η ΦΕΤΕΙΝΗ επέτειος των 40 χρόνων από
την, επί του πεδίου μάχης, λήξη του εμφυ
λίου είναι για όλους μια χρυσή ευκαιρία να
ξανασκεφτούν. Και να ομολογήσουν ανοιχτά
το μέρος της δικής τους ευθύνης για τα κα
κοπαθήματα του τόπου. Ό σο αυτό δεν γί
νεται, δικολάβοι της δεκάρας, ανιστόρητοι,
νεοφώτιστοι και φαύλοι πολιτικάντιδες θα
μπορούν να ταλανίζουν τον τόπο με τα κάλ
πικα συνθήματά τους. Η αλήθεια δεν θα χά
σει βέβαια από τη λάμψη της, αλλά θα αργή
σει να ωφελήσει τον τόπο ενώ θα τιμωρήσει
και τους εθελότυφλους και τους βραδυπορούντες.
Ρ.Α.
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ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ A
ç

μιλών στήν Κέρκηραν ό άρχη1 γός τής άξιοματικής άντιπολιτέφσεω ς κ. Παπανδρέου προέβλεψεν θυέλας κέ καταστροφής διά τό
μέλλον. Κι έγώ συνφονώ κέ προβλέπω
καταστροφάς. Μικρή καταστροφή είναι
νά δής μετά τό 39% και 39 δικούς σου άνθρόπους εις τάς φυλακάς; Διότη τόσους
θά πάρη ό άνεμος τής θυέλης, μόλις πά
ρουν δλοι άνά χεϊρας τό κλητήριον θέ
σπισμα.
ϊ

Ü ★

★

"Ακόυσα μέ μεγάλην προσοχήν τό πό
ρισμα πού έδιάβασεν ό υπουργός εις τήν
τηλεόρασιν σχετικώ ς μέ τήν άεροπορικήν τραγωδίαν τή ς Σάμου. Τό άεροσκάφος ήτο πολύ έντάξει, όλλά ή έφθύνη δυστιχώς ήτο τού έμπειρου πιλώτου. Έάν
άφτός δ έμπειρος πιλώτος, κατόρθονεν
νά τό ύψόση μόνον 50 μέτρα, τό δυστύ
χημα θά άποφέβγετο κέ δέν θά προσέκρουεν εις τό δρος.
’Αμέσως σκέφθηκα δτι τό όφτό συνβένει κέ μέ τούς άγόνας στίβου. Ύπέφθυνοι διά τάς ήτας ώρισμένων όγονισμάτων, δέν είναι ή κακή μας όργάνοσις κέ
προετοιμασία, όλλά οί έμπειροί μας άθληταί. Εις τό άλμα έπί κοντώ π.χ. πολοί
δυσκολέβονται νά ύπερβοΰν τό 5.80 προσκρούοντες εις τόν πήχην. ’ Εάν άμως ό
λοι κατέβαλον προσπάθειας νά ύψοθούν
50 μόνον πόντους ύψηλότερον κατά τήν
έκτίναξιν τής άνόδου δέν θά είχαμε τό 
σος τραγωδίας εις τούς διεθνείς ’Ολυμ
πιακούς άγόνας, δπου δέν ξέβρομεν πώς
νά δικεολογήσομεν τό πόρισμα μετά έκάστην μας παταγόδη ήταν, δπου κατά κα
νόνα έρχόμεθα πάτοι. Πενήντα πόντοι εί
ναι όφτοί. Τί διάβολον; Τόσοι έμπειροι
άλται, δέν ήμποροϋν νά τούς ύπερβοΰν,
άφοϋ άφτό είναι τό ζητούμενον; Κέ καλά
εις τό άλμα έπί κοντό. Εις τό άλμα εις ύ
ψος ούτε κι έκεί 30 πόντους δέν μπορού
με νά ύψοθούμαι ώστε νά έχομαι δ ιε
θνώς μίαν καλητέραν θέσιν; Ά φ τή ν τήν
έλειψιν προσπαθίας δέν καταλαβένω.
★

★

★

Έ να άλλο πράγμα πού Μέ άπασχολή
κέ δέν μπορώ νά καταλάβω είναι πώς ό
Νώε κατόρθοσεν νά βγάλη τήν τερά
στιον φάλεναν άπό τήν κιβωτόν εις τό ό
ρος ’Αραράτ κέ νά τήν ρίψη άπό τήν ’Αρ
μενίαν εις τόν ’Α τλαντικόν όκεανόν. Δέν
λέγω διά τήν άπόστασιν, άλά διά τό ύψος
τού βουνού κέ τήν κατάπληξιν πού θά ήσθάνθησαν οί διασοθέντες όρεσίβιοι βο
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σκοί βλέποντες νά έξέρχονται κέ νά κυ
κλοφορούν άγνοστα ψάρια εις τό δρος.
Κέ πώς έγλύτοσαν τόσα είδη ιχθύων, άφού μία παροιμία τού Καφκάσου λ έγ ει δτι «τό μεγάλο ψάρη τρόει τό μικρό»; Λογικώς ή τεραστία φάλενα εις τάς 40 ήμέρας πού θά παρέμεινεν νήστιν κέ έγ κ λ ει
στος εις τό σκάφος θά πρέπει νά είχεν
καταβροχθίση δλα τά μικρότερα εις μή
κος θαλάσια είδη. Μία φάλενα δέν διατρέφεται μέ καλαμπόκη, διότη είνε ζώον
θηλαστικόν κέ άν τά ψάρια έγλύτοσαν ά
πό τήν βουλιμίαν της, ποιός μάς έγγυάται δτι ό σαρκοβώρος καρχαρίας έσεβάσθη τάς μαρίδας, γόπας κέ γάβρους πού
μέ τόσιν προσοχήν συνέλεξεν ό Νώε διά
νά ύπάρχει μετά τόν κατακλεισμόν άφθονον τό «Ψάρι τού Λαού»;
Πολοί ίσος μοϋ ποϋν: Μέ άφτά άσχολείσαι, ένώ υπάρχει όξύτατον πρόβλημα
μέ τό «Ψωμί τού Λαού». Ά λ ά διά τό ψωμή τού Λαού, έχο νά πώ τά έξής.
★

★

★

Αί 20 δραχμαί τής άφξήσεως, δέν είναι
σπουδέον πράγμα διά νά γίνετα ι τόσος
θόρυβος διά τό πλητόμενον εισόδημα
τών έργαζομένων. Είκοσι δραχμάς δλοι
μπορούν νά τάς δώσουν έφχερώς. Ή μισή Ε λ λ ά ς τρώ γει — παρά τά κολοσιέα έλείματα— άκαταπάφστως σουβλάκεια
κέ όρέα κρέατα εις τήν Βάρην κέ ή δλλη
μισή γαρίδας κέ διάφορα άλλα καλά ψαρικά εις τάς παραλίας κέ τοποθεσίας τής
χώρας μας, δπου π ηγένει άτμοπλοϊκώς,
άεροπορικώς, σιδηροδρομικώς κέ άφτοκινητιστικώς διασχίζων ίλιγγιοδώ ς τάς
άφηλάκτους διαβάσεις κέ προσπερνών
μέ θανάσιμους κινδύνους τούς άλλους έ-

ποχουμένους διά τήν ταχυτέραν έξασφάλισιν τραπεζιού. "Οσον διά τούς άγρότας, δλοι έχουν κατά μέσον δρον 3 εί
δη όχημάτων, ένα τρακτέρ, ένα άγροτικόν κέ ένα σχετικώ ς έφπρεπές διά τάς
οίκογενιακάς έπισκέψεις εις τάς πόλεις
δπου έχουν συγγενείς, τούς όποιους έπισκέπτονται δίδοντες άγογγύστως 300
δραχμάς διά διόδια, έκτός τήν βενζίνην.
’Απομένουν πιθανόν οί υπάλληλοι τών άμοιβομένων πρός 100 χιλιάδας μηνιέως,
διά τούς όποιους ύπάρχει φόβος δτι
μειόνεται τό σταθερόν των εισόδημα κα
τά 600 δραχμάς κατά μήνα. Πολοί ίσως
νά πουν: «Μά καλά, ένας οίκογενιάρχης
μισ θοτός μ έ μ ία ν λ α ίμ α ρ γο ν σύζυγον νά
έχη μ ία ν υποτυπώδη ά φ α ίμ α ξιν έά ν τρόγει ένα κιλόν ήμερησίως. Έάν ύμος έχη
4 πεδιά, τό τε τ ί γίν ετα ι; Ή ά φ έμ α ξις δέν
θά είνε μεγαλητέρα»;
Κέ έδώ δμως ύπάρχει άπάντησις. Έάν
τά 4 πεδιά είνε μεγάλα κέ έργάζονται θά
φέρνουν εις τό σπίτι 400 χιλιάδες. Καί μέ
τάς 100 χιλιά δες πού φ έρνει μηνιέως ό άνίκανος πατέρας, έχομαι εϊσπραξιν οίκογενιακήν 500 χιλιάδων. Δ ίδοντες άπό άφτάς τάς 3.000 εις τόν άρτοποιόν, άπομένει καθαρόν μηνιαίον ποσόν 497 χιλιά 
δων, τό όποιον είναι άρκετόν διά νά ζήση
στοιχιοδώς μία οικογένεια. Έάν πάλιν τά
πεδιά είνε μικρά κέ δέν έργάζονται, τότε
λόγω ήλικίας θά τρόγουν όλιγότερον
ψωμί, άρα ή έπιβάρυνσις τού πατρός δέν
θά είναι μεγάλη. Ά λ λ ο σ τε ή διαφορά
τής άφξήσεως θά καλύπτετε άπό κά
ποιον έπίδομα πολυτεκνίας. "Αν πάλιν τά
4 πεδιά είναι μεγάλα κέ άνεργα, τό τε δέν
πτέει ή άφξησις τού άρτου, άλλά ή άφξηση τής άνεργίας, άλά άφτό δέν είνε τό
θέμα μας.

λΛΗΘΙΝΑ
Τώρα, έάν ό πατέρας μέ 100 χιλιάδας
μηνιέως, έξακολουθεί νά τεκνοποιεί άδιαφορών διά τάς άφξήσεις, ήμπορεί νά
κάνη τό έξης: Πηγένων εις τόν έμπορον
διά ν’ άγοράση παπούτσια, κοινά τών
10.000, νά λέγη εις τόν καταστηματάρ
χην: Τά παπούτσεια άφτά ήμπορεΐτε νά
μοϋ τά άφήσετε 9.980 διότη τό είκοσάρικον τό θέλο διά τό ψωμή τώνπεδιών μου;
Ποιος έμπορος θά είνε τόσον σκληρό
καρδος ώστε νά άρνηθή άφτήν τήν έκπτοσιν; Οϊ έμποροι γενικός δέν είνε κα
κοί άνθροποι. "Εχουν κατανόησιν κι δταν
δουν έναν πάσχοντα πελάτην πού άποφασίζει νά άγοράση παπούτσια, πουκάμισον ή μίαν γραβάταν, συνήθως κόβουν
τό 20ρικον μέ τήν πρότην έβγενικήν παράκλησιν, κέ πολάς φοράς χορίς νά τούς
τό ζητήσης. ’Εάν δέ παρ’ έλπίδα δ κατα
στηματάρχης συνβή νά είναι σκληρός,
τότε ό μισθοσυντήρητος ήμπο'ρεί νά έξέβρη τό άπαρέτητον άντίτιμον τής άφξήσεως τού άρτου άφήνων εις τό κέντρο ό
που συνήθως τρώγει, άντί πουρμπουάρ
500 δραχμών, μόνον 480. Ποιον γκαρσόνιον δέν θά λάβη άφτά τά όλίγα πού προ
έρχονται άπό τό υστέρημα ένός έργαζομένου; Καί τά γκαρσόνια έχουν κατανόησιν, διότι κέ άφτά είναι μισθοσυντήρητα
κέ ξέβρουν δτι μέ 20 δραχμάς περισσοτέρας ή όλιγοτέρας δέν άγοράζεις σήμε
ρον τίποτε. Μέ 2 εικοσάδραχμα πέρνης
μόνον μίαν Ά βριανήν πού κάνει λα ϊκι
σμόν. Κακόν πράγμα ό Λαϊκισμός. Καί κα
λόν θά είναι νομίζο, νά μήν κάνη λαϊκι
σμόν κέ ό Συνασπισμός κοπτόμενος διά
τό «Ψωμί τού Λαού», έμφανίζων όλους
τούς έργαζομένους ώς εις άπόγνωσιν έβρισκομένους κέ έτοιμους νά ρίξουν τάς
συζύγους των είς χαράδρας τού Όλύμπου διά νά άπαλαγούν άπό τήν δυσβάστακτον άφξησιν τού χωριάτικου άρτου.
★

★

★

Μέγα πρόβλημα ψωμιού μού είπαν άτι
άντιμετοπ ίζει καί ή ’Αργεντινή. Ό νέος
πρόεδρος, παρ’ άλον πού έχει προτείνει
5 τύπους ψωμιού, έναν τύπο φθηνού διά
τούς συνταξιούχους, έναν διά τούς μισθοτούς, έναν διά τούς μικρομεσέους κέ
έλεφθέρους έπαγγελματίας κι έναν τύ
πον πού π εριέχει άλεβρον καλής ποιότητος μέ έξερετικόν Γιουγκοσλαβικόν κα
λαμπόκι διά τούς πολύ πλουσίους ’Αρ
γεντινούς, είναι έν τούτοις άντίθετος εις
τήν γενικήν άφξησιν τού άρτου κατά
20%, άπος τού προτείνει ό ύπουργός
’ Εμπορίου. Καί τούτο διότη φοβήται, άτι
ό πληθορισμός, πού σήμερον κυμένετε
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πέριξ τού 1500%, μέ τάς νέας τιμάς ίσως
πάει 10-12 μονάδες έπάνω κέ πιθανόν άφτό νά πλήξη τό εισόδημα τών έργαζομένων. Ai πιέσεις που δέχεται ή κηβέρνησις άπό τάς άπαιτήσεις τών διαφόρων
έργαζομένων είναι πρωτοφανείς. Ό λ α ι
αί κατηγορίαι ζητούν ειδικόν τύπον ψω
μιού κέ άπαιτούν τό ποσόν νά έκπίπτεται
άπό τό φ ορολογητέον εισόδημα. Ίδιέτερα ενοχλητικοί είναι οί μισθοτοί μέ 2 παι
διά, οί πολύτεκνοι μέ 6 κέ οί διαζεβγμένοι πού έχουν τρία πεδιά άπό τόν πρώ
τον γάμον κέ 4 άπό τόν δέφτερον πού άλοι ζητούν νέου τύπου άρτον.
Τό μόνον πού έδέχθη ό πρόεδρος τής
άργεντινής είναι ή παράτασις τών έκπτόσεων είς τά άρτοποιεϊα μέχρι τέλος Ά βγούστου.
★

★

★

Ή κατάργησις τής θανατικής ποινής άσφαλώς θά ίκανοποίησεν τόν Παπαδόπουλον τής έταιρία ς δολοφόνων. Ή μή
προσωποκράτησις διά χρέη, έχ ει ίκανοποιήση φαντάζομαι κέ τόν Καλκάνη. Έάν
ψηφισθή κι ένας νόμος διά τήν μή σύληψιν καί παραπομπήν τών μεσαζόντων ι
κανοποιείται καί ό Λούβαρης καί οί λοι
ποί μιζαδόροι. "Ετσι μένουν άλοι έφχαριστημένοι κέ «κλείνομεν» ώς κάθαρσις.
★

★

★

Κατά τήν έναρξιν τού κατακλυσμού, έπί τής κιβοτού έβρίσκοντο 5 άτομα. Ό
Νώε, ή σήζηγός του καί οί τρεις υιοί του.
Έάν ήμερησίως ήθελον 2,5 κιλά άρτου,
είς 40 ήμέρας θά έχριάζοντο 100 κιλά. Κέ
τό μέν έξοδον δέκα χιλιάδων ή έστω δώ
δεκα μέ τήν νέαν τιμήν, διά τροφοδοσίαν
40 ήμερών δέν είναι μέγα. Τό μέγα έξο
δον, κατά τήν γνόμην μου, μετά τήν προσάραξιν τής κιβωτού θά ήτο ή άμοιβή τού
όδοντοϊατρού. Τό ψομί δηστηχός μετά
πάροδον 2 ήμερών, λόγον σκληρότητος,
καταστρέφει τούς όδόντας. Κέ ή φθηνοτέραν όδοντοστοιχία σήμερον σ τοιχίζει
200 χιλιάδας δραχμάς. Κέ τό κακόν μέ
τόν Νώε είναι άτι άλοι οί καλοί όδοντοϊατροί τής έποχής θά είχον πνιγή. Τά μόνα
είδη πού παράγονται άπό άλεβρα καί δέν
καταστρέφουν τούς όδόντας είνε τά μακαρόνεια. Ά φ τά άσο βράζουν μαλακώ
νουν κέ τό κυριότερον, δέν λασπώνουν.
Κανονικά τέτοια έπρεπε νά πάρη ό Νώε,
άλά δέν γνωρίζο έάν είχ ε φροντίση νά
πάρη τυρί. Ή Βίβλος δέν άναφέρει τίπο
τα. ’ Εμένα πάντως μού άρέσουν μέ τυρί
κέ τά προτιμώ έτσι.

ΣΕΙΡΑ:

ΣΥ ΓΧ ΡΟ Ν Η

Π Ο ΛΙΤΙΚ Η

ΣΚ ΕΨ Η

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
Για τον Γκράμσι. Μεταξύ Σαρτρ και
Αλτουσέρ.
Παρεμβάσεις
Μ ετάφρασ η: ΤΑΚΗΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ

Μια σημαντική μ ελ έτη του Νίκου
Π ουλαντζό αναδημοσιεύεται σε αυ
τή την έκδοση, καθώς επίσης και
τρ εις συνεντεύξεις ίου.
ΠΕΤΡΟ ΙΝΓΚΡΑΟ
Η κρίση και ο τρίτος δρόμος
Μ ετά φ ρα σ η: ΑΝΤΑΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ

Η προβληματική του Ινγκράο για
την κρίση εκφ ράξει μ ια απόπειρα
θεω ρητικής αναγωγής και σύνθε
σης της καθημερινής π ολιτικής του
μ εγ α λ ύ τερ ο υ κομμουνιστικού κόμ
μ α το ς εκτό ς εξουσίας.
ΑΟΥ Τ ΑΛΤΟΥΣΕΡ
Στοιχεία αυτοκριτικής
Μ ετάφ ρασ η: ΤΑΚΗΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ

Πέντε δοκίμια του Λ ο υ ΐ Αλτουσέρ,
χαρακτηρισ τικό για τον ισχυρά αυτοκριτικό τους χαρακτήρα, τα οποία
μνημειώ νουν τον βα θιά ανήσυχο
τρόπο σκέψης του.
ΡΑΛΦ ΜΙΛΛΙΜΠΑΝΤ
Το Κράτος στην καπιταλιστική
κοινωνία.
Ανάλυση του δυτικού συστήματος
εξουσίας
Μ ετάφ ρασ η: ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΛΗΣ
Π ρ όλογο ς: ΣΠΗΛΙΟΣ
ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ο συγγραφ έας αα χο λείτα ι μ ε κεν
τρικά ζητήματα της θεωρίας περί
Κρότους, όπως είνα ι η σχέση της
κυρίαρχης τάξης μ ε την οικονομία
και την πολιτική, η φύση και ο ρόλος
του Κράτους και η σχέση τους μ ε
την «κρατική ε λ ίτ ».
ΤΣ. ΛΟΥΠΟΡΙΝΙ - Ε. ΜΠΑΛΙΜΠΑΡ -Α.
ΤΟΖΕΛ
Η κριτική της πολιτικής στον Μαρξ
Μ ετά φ ρα σ η - Επ ιμέλεια: ΤΑΚΗΣ
ΚΑΦΕΤΖΗΣ

Τρία δοκίμια - δείγμα τα γραφής των
πρόσφατων αναζητήσεων στο χώρο
του δυτικού μαρξισμού, που έχουν
σαν κύριο αντικείμενο το πρόβλημα
της θεω ρητικής υπόστασης και των
πρακτικών συνεκδοχών της π ο λ ιτι
κής.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΥΠΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
Δ εινο κρ ά του ς 131
Αθήνα 115 21 τηλ.: 7249300
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ΜΙΑ ΖΩΗ — ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
του Βασίλη Φίλια

Τέσσερα χρόνια χωρίς τον Σάκη
Καράγιωργα. Τέσσερα χρόνια
χωρίς τον καθηγητή|Τον αγωνιστή,
τον άνδρα. Χωρίς τον άνθρωπο με
την ανυπόκριτη ειλικρίνεια, με τη
γνήσια αγάπη για τους άλλους.
Τον δάσκαλο με το σπάνιο ήθος
και τις μεγάλες αρετές.
Στις σελίδες αυτές - μικρό
αφιέρωμα στη μνήμη του —
προτάσσουμε τον επικήδειο, που
εξεφώνησε ο καθηγητής Βασίλης
Φιλίας, στην κηδεία του
αξέχαστου Σάκη Καράγιωργα.
Μ ε τ ο ν Τ ά κ η Μ π ενά, τη ν σ τιγ μ ή τ η ς α π ο φ υ λ ά κ ιο ή ς το υ.

προστά μας αυτήν την ώρα δεν
βρίσκεται απλά και μόνο το σκή
νωμα ενός ανθρώπου. Το σκήνωμα
του Σάκη Καράγιωργα, του φίλου, του συνα
δέλφου, του συναγωνιστή, του καθηγητή,
του δημόσιου άνδρα. Μαζί του υψώνεται
ολόρθο και ολοζώντανο ένα σύμβολο, το
σύμβολο, που αυτός δημιούργησε, το σύμ
βολο, που υπάρχει και θα υπάρχει πέρα από
τη ζωή και το θάνατο του. Γι' αυτό και οι τ ε 
λευταίες αυτές χαιρετιστήριες λέξεις είναι
τόσο δύσκολες που ηχούν τόσο φτωχές και
ασήμαντες. Ηχούν φτωχές και ασήμαντες,
γιατί καμιά τους δεν μπορεί να περικλείσει
και ν ' αποδώσει το διατονικό χαρακτήρα μι
ας ζωής, που κάθε σταθμός της σημαδεύε
ται από μια γιγάντια προσφορά και αντίστοι
χη θυσία, μιας ζωής - ολοκαύτωμα. Σπάνιο
είδος ανθρώπου, ιδιαίτερα σε μια εποχή πα
ρακμής, κάμψης και μειοδοσίας, ο Σάκης
Καράγιωργας ήταν καμωμένος από τη στόφα
του ήρωα και τούτο γιατί είχε την ικανότητα
να ξεπερνάει τον εαυτό του και να δίνεται
στα μεγάλα και τα τρανά, στην αναζήτηση
του υψηλού νοήματος, στην πάλη για έναν
καλύτερο κόσμο, ένα καλύτερο μέλλον για
το λαό και τον τόπο. Το λαό και τον τόπο,
που ο Σάκης Καράγιωργας λάτρευε και υπη

Μ

ρετούσε με κάθε πράξη της ζωής του, πα
τριώτης και οραματιστής, όσο λίγοι.
Ό ταν στα 1964 μαζί με άλλους φίλους
δημιουργήσαμε τον «Ό μιλο Παπαναστασί
ου» σαν μια πρώτη εστία πάλης για κοινωνικο-πολιτικές ανακατατάξεις και εξυγίανση
της δημόσιας ζωής του τόπου ο νέος τότε
ακόμα οικονομολόγος Σάκης Καράγιωργας
ήταν από εκείνους, που ζήτησαν και επέβα
λαν ο όμιλος να εκφράζει σ' όλη τη γραμμή
τη διάσταση βάθους, το ριζοσπαστικό αίτη
μα, το σήκωμα του έβδομου πέπλου για ν'
αποκαλυφθεί το λίμνασμα, η αποτελμάτωση,
η σαπίλα στα δημόσια πράγματα της χώρας.
Το ίδιο και μέσα από το περιοδικό «Νέα Οι
κονομία» που πήρε τότε στα χέρια του ο
’ Ομιλος. Σ ' αυτή τη γραμμή πλεύσης έμ ει
νε πιστός, χωρίς την παραμικρή παρέκκλιση,
ως τη μοιραία ώρα του θανάτου, ο Σάκης
Καράγιωργας. Ανήκε στην κατηγορία των
ανθρώπων, που σφραγίζουν την πίστη τους
με το αίμα τους, δεν ήταν άνθρωπος των
χειρονομιών και των λέξεων, γΓ αυτό και
ήταν άνθρωπος βαθιά επικίνδυνος!
Επικίνδυνος για όσους υγροποιούν και
αποσπονδυλοποιούν τα νοήματα και παίζουν
με τις λέξεις. Επικίνδυνος για τους μάγους
και τους ταχυδακτυλουργούς των φράσεων

και των πολιτικάντικων παλκοσένικων. Ο Σά
κης Καράγιωργας ήταν άνθρωπος της συ
γκεκριμένες πράξης, και της πραγματικής
δράσης. ΓΓ αυτό κι όταν ήρθε η αποφράδα
εκείνη νύχτα της 21 ης Απριλίου 1967 ο κα
θηγητής πια Σάκης Καράγιωργας δεν είχε
κανένα πρόβλημα επιλογής, κανένα απολύ
τως δισταγμό. Την ίδια εκείνη ημέρα της
21ης Απριλίου, όχι την επομένη, τα βασικά
στελέχη του Όμιλου Παναστασίου ιδρύσα
με τη Δημοκρατική Άμυνα.
Ο Καράγιωργας ήταν και πάλι από εκεί
νους, που ζήτησε από την πρώτη στιγμή πά
λη και μαχητική δράση, απέρριψε τις μακρόσυρτες συσκέψεις και διαβουλεύσεις, επέ
βαλε την άμεση δραστηριοποίηση.
Ενημέρωση της παγκόσμιας κοινής γνώ
μης, παράνομος τύπος, προκηρύξεις και
βόμβες και ο Καράγιωργας πάντοτε στην
πρώτη γραμμή, με τα ίδια του τα χέρια, όχι,
«αφ' υψηλού», ή «εκ του μακρόθεν», όχι ως
επιτελικός με εντολές σε κάποιους άλλους
«μικρούς». Ο Σάκης Καράγιωργας δεν λύγι
σε, δεν δείλιασε ούτε για μια στιγμή, δεν
έφυγε στο εξωτερικό, όταν έγιναν οι πρώ
τες, οι δεύτερες, οι τρίτες συλλήψεις μελών
της Δημοκρατικής Άμυνας.
' Εμεινε πολεμώντας κάθε μέρα και κάθε
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ώρα, κάθε λεπτό μέχρι τη στιγμή του ατυχή
ματος και της σύλληψής του. Πρωτεργάτης
της ιδέας της ενότητας του λαϊκού κινήμα
τος συνέβαλε όσο ελάχιστοι, στην ενότητα
των αντιδικτατορικών δυνάμεων και αντιμε
τώπισε σκληρά όσους με διάφορα προσχή
ματα, μεθοδεύσεις ή από προκατάληψη
επεδίωκαν να εξακολουθήσει, ακόμα και μέ
σα στο αντιστασιακό κίνημα, η απομόνωση
της Αριστεράς.
Με λυωμένο χέρι, σπασμένο το τύμπανο
του ενός αυτιού και αιμάτωμα οτον εγκέφα
λο ο Σάκης Καράγιωργας βασανίστηκε και
δεν άνοιξε το στόμα. Ούτε ένας δεν πιάστη
κε από δική του ομολογία, κι όταν σακατεμέ
νος μπήκε στη φυλακή στάθηκε και πάλι όρ
θιος, απτόητος, άφοβος. Γελούσε όταν ο
προδότης εγκάθετος της Ασφάλειας εξ έ 
φραζε ύπουλα και υπονομευτικά φόβους ότι
θα καταδικαστούν σε θάνατο, εμψύχωνε
τους 35 συγκρατουμένους συντρόφους
του, ήταν η ψυχή του μεγάλου θαλάμου στις
φυλακές Αβέρωφ στους μακρόσυρτους μή
νες της αναμονής μέχρι τη δίκη. Το ίδιο και
στην απομόνωση στις φυλακές Ιτζεδίν κοντά
στα Χανιά, όπου με ακολούθησε στην απερ
γία πείνας που είχα αρχίσει πριν τον φέρουν
εκεί. Απεργία πείνας όταν, το κεφάλι του
βούιζε από το αιμάτωμα, συνεχώς «σαν να
περνάνε αεροπλάνα», όπως μου έλεγε,
απεργία πείνας και στο νοσοκομείο όπου
τον μετέφεραν όταν έπεσαν επικίνδυνα οι
σφυγμοί και η πίεσή του, απεργία πείνας και
μέσα στο καράβι σε άλλη περίπτωση, αργό
τερα, που τον μετέφεραν στο νοσοκομείο,
διότι «απεργούν οι σύντροφοί μου στις φυ
λακές». Ναι! αυτός ήταν ο Σάκης Καράγιωργας, ο ασυμβίβαστος, ο αλύγιστος, που ενώ
είχε όλες τις προϋποθέσεις δεν έκανε ποτέ
αίτηση για απόλυση λόγω ανηκέστου βλάβης
της υγείας του, που απέρριπτε κάθε ιδέα για
αναθεώρηση των δικών, παράθυρο, που
άνοιγε η χούντα για να βγουν οι «μεγάλοι»
από τις φυλακές και να μην ενοχλείται η πα
γκόσμια κοινή γνώμη. Και στις φυλακές ο Σά
κης Καράγιωργας έμεινε στο πόστο του, σε
μνός πάντοτε, αλλά ανυποχώρητος. Σεμνός
και ανυποχώρητος γύρισε στην πολιτική και
πανεπιστημιακή ζωή μετά τη μεταπολίτευ
ση. Στην πανεπιστημιακή ζωή με το όραμα
ενός δημοκρατικού, σύγχρονου και από κά
θε απόψη τέλειου πανεπιστήμιου. Στην πο
λιτική ζωή με το όραμα του όμιλου Παπανα
στασίου για μια ανανεωτική ριζοσπαστική
σοσιαλιστική παράταξη, που θα προχωρούσε
σε δομικές αλλαγές και θα αναπροσανατόλι
ζε την πολιτική ζωή του τόπου. Και στα δύο
μέτωπα ο Σάκης Καράγιωργας έκανε ό,τι
μπορούσε, έδωσε τον εαυτό του, την ίδια
του την ύπαρξη, παθιάστηκε και πάλαιψε σε
βαθμό αυτοπυρπόλησης, είναι η μόνη λέξη,
που μπορεί να πλησιάσει την ένταση της συ

ναισθηματικής και διανοητικής συμμετοχής
του. Σημασία δεν έχει αν είχε πάντοτε δίκιο
— κανένας δεν έχει πάντοτε δίκιο - σημασία
έχει ότι ήταν ηάντοτε σωστός. Και επειδή
ήταν σωστός και βαθύτατα ευαίσθητος εισέπραξε πάρα - πολλά ως έσχατες προδοσίες,
προδοσίες που του στέρησαν σε μεγάλο
βαθμό τη χαρά της ζωής και συνέβαλαν στην
καθοδική πορεία της υγείας του. Πάντως η
Πάντειος χρωστάει σ' αυτόν κατά κύριο λό
γο την ανάλαμψη της μετά το 1974 και μέχρι
το 1982, που την έφερε στην πρωτοπορεία,
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
της Χώρας. Και η πολιτική του χρωστάει τη
δημιουργία ενός τέλειου υποδείγματος πο
λιτικής στάσης και συμπεριφοράς. Υποδείγ
ματος, που περικλείνεται στις λέξεις αδιά
φθορος, αλύγιστος, αδιατίμητος. Ο Σάκης
Καράγιωργας δεν είχε τιμή εξαγοράς, δεν
τον ενδιέφεραν θώκοι, αξιώματα, τιμές, δη
μόσιες αναγνωρίσεις. ' Ο,τι κέρδιζε, το κέρ
διζε με το σπαθί του και την αξία του. Δεν
σύρθηκε ποτέ σε προθαλάμους και διαδρό
μους, δεν καταδέχτηκε ποτέ να εξαργυρώ
σει τα γραμμάτια των αγώνων του.
Δεν γνώριζε τη λογική του Δούναι και Λαβείν. ' Ηταν ο ενσαρκωτής της αντι-εποχής,
εκφραστής του πνεύματος του Απόλυτου,
μ' ότι, αυτό συνεπάγεται.

Σε μια εποχή κατολίσθησης, όπου τα πά
ντα πωλούνται και αγοράζονται ο Καράγιωργας εξέφραζε την εντιμότητα, το ήθος, την
ακεραιότητα.
Σε μια εποχή όπου η συναλλαγή και η
άθλια συμβιβαστικότητα έχουν γίνει κυρίαρ
χα αξιώματα ζωής ο Καράγιωργας εξέφραζε
το ανυποχώρητο και άτεγκτο.
Σε μια εποχή, που ο μηδενισμός και η χυ
δαιότητα απλώνονται σαν μια πελώρια και
αδηφάγος κηλίδα ο Σάκης Καράγιωργας εξέ
φραζε την πίστη στον άνθρωπο και την ποιό
τητα.
Σύμβολο για όλους αυτούς τους λόγους,
δάσκαλος και ταγός, ήρωας με αντιηρωική
σεμνότητα και καθημερινή πρακτική θα μεί
νει στη μνήμη όλων μας που πορευτήκαμε
μαζί του, αφήνοντας βαριές υποθήκες στις
νέες γενιές, στην ιστορία αυτού του τόπου.
Είναι ανείπωτα τραγική αυτή η ώρα, που
Σου απευθύνουμε τον τελευταίο χαιρετισμό
μεγάλε φίλε αλλά είναι ακόμα τραγικότερο
για τον τόπο ότι χρειάστηκε να κείτεσαι στην
νεκρική Σου κλίνη για να σπάσει η δεκάχρο
νη συνωμοσία της σιωπής γύρω από το όνο
μά Σου και την προσφορά Σου.
Αντίο φίλε, συνάδελφε, σύντροφε, συμμα
χητή, ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ.

Το Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα
Τέσσερα χρόνια μετά το θάνατο του Σ.
Καράγιωργα ιδρύθηκε και λειτουργεί
(μετά από τη γνωστή περιπέτεια για την
υπογραφή του) το Κοινωφελές ΙΔΡΥΜΑ
ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ. Το ίδρυμα είναι
αφιερωμένο στην ακαδημαϊκή -διδακτική
και ερευνητική - συμβολή, στη συνολική
πολιτική προσωπικότητα και τους αγώ
νες για τη δημοκρατία του Σ. Καράγιωργα.
Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία του
Ιδρύματος ανήκε σε συναδέλφους και
συναγωνιστές του. Παράλληλα με το
επιστημονικό ίδι^ιμα, ανακοινώθηκε η
δημιουργία και σωματείου «Φίλων του
Ιδρύματος Σ. Καράγιωργα» με στόχο το
συντονισμό των προσπαθειών όλων όσων
για λόγους πρακτικούς δεν μπορούσαν
να αποτελέσουν ιδρυτικά μέλη του Ιδρύ
ματος και που επιθυμούν να συνεισφέ
ρουν υλικά, ηθικά και πρακτικά στην ε κ 
πλήρωση των σκοπών του.
Το Ίδρυμα ήδη έχει προγραμματίσει
για την πρώτη περίοδο της λειτουργίας

του σειρά δραστηριοτήτων σε τρεις το
μείς:
Την πραγματοποίηση ενός επιστημο
νικού συνεδρίου στην Πάντειο από 4—6
Οκτωβρίου με τίτλο: «Οι λειτουργίες
του κράτους σε περίοδο κρίσης. Θεω
ρία και ελληνική εμπειρία».
Την έκδοση επιστημονικής σειράς μο
νογραφιών με αντικείμενο την έρευνα
θεμάτων που αφορούν στην οικονομική,
πολιτική και κοινωνική διάσταση του κρά
τους στις σύγχρονες κοινωνίες.
Την έκδοση επιστημονικής επετηρί
δας με άρθρα και μελέτες που θα αναφέρονται στα επιστημονικά πεδία που υπη
ρετεί το ' Ιδρυμα.
Η έδρα του Ιδρύματος και του υπό
ίδρυση σωματείου «Φίλοι του Ιδρύματος
Σ. Καράγιωργα» βρίσκεται στην οδό Σίνα
16, Αθήνα 10672, τηλ. 3638156. Οι ανα
γνώστες που ενδιαφέρονται για τις δρα
στηριότητες του Ιδρύματος, αλλά και το
πρώτο συνέδριο που θα γίνει στην Πάντειο μπορούν να ζητήσουν από εκεί
περισσότερες πληροφορίες.
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ΣΑΚΗΣ KAPΑΓΙΩΡΓΑΣ: 1930 - 1985
Ο δάσκαλος, ο αγωνιστής, ο άνδρας
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Σάκης Καράγιωργας γεννήθηκε
στον Πύργο της Ηλείας στις 17 Α
πριλίου 1930 και πέθανε στην Αθή
να σ τις 17 Au γούστου 1985 σε ηλικία 55
χρονών. Έχασε τον πατέρα του νωρίς
και αναγκάστηκε, σχεδόν δωδεκάχρο
νος, να βγει στην καθημερινή βιοπάλη.
Μεγάλωσε δίπλα στις θλιβερές εμπει
ρίες της κατοχής και των εκτελέσεω ν Ελ
λήνων πατριωτών, στο μεγαλείο τη ς Ε
θνικής Αντίστασης και την τραγω δία του
εμφύλιου. Κατάφερε όμως, δουλεύοντας
και σπουδάζοντας να τελειώ σ ει τις εγκύ
κλιες σπουδές και μετά τις πανεπιστη
μιακές.
Στη συνέχεια αναφέρουμε σύντομα
κατά χρονολογικές περιόδους τη ζωή και
τη δράση του Σάκη Καράγιωργα.
1953-1962: Αποφοιτά από την Ανωτάτη
Βιομηχανική (1953) και από την ΑΣΟΕΕ
(1954). Εργάζεται στη Διεύθυνση Προ
γράμματος του Υπουργείου Συντονισμού
(’54-’55). Προσλαμβάνεται το 1956 στη
Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της
Τράπεζας Ελλάδος. Κερδίζει σε ηλικία
28 χρονών υποτροφία και αρχίζει μετα
πτυχιακές σπουδές στο London School
of Economics. Ε ιδικεύεται στη Δημόσια
Οικονομική (1959-1962).
1962-1967: Επιστρέφει από το Λονδίνο.
Επανέρχεται στην Τράπεζα και συνεργά
ζεται ως ειδικός επιστημονικός συνεργά
της με το ΚΕΠΕ, όπου ασχολείται με την
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μελέτη του φορολογικού συστήματος.
Παράλληλα, αναπτύσσει πολύπλευρη ε
πιστημονική, διδακτική, κοινωνική και
πολιτική δράση. Επιμελητής στην ΑΒΣΠ
(1963), υφηγητής στην ΑΣΟΕΕ (1965) κα
θηγητής στην έδρα της Δημόσιας Οικο
νομικής στην ΠΑΣΠΕ (1966). Μ έλος της
Συντονιστικής Επιτροπής του περιοδι
κού «Νέα Οικονομία» το 1965. Το ’63-’64
ορίζεται γενικό ς γραμματέας της Οικο
νομικής εξ υπουργών Επιτροπής στην
κυβέρνηση τη ς Ε.Κ.
Το 1965 συνιδρύει μαζί με άλλους
προοδευτικούς επ ιστήμονες και δια
νοούμενους τον πολιτικό όμιλο «Αλέξαν
δρος Παπαναστασίου».
Ό λ η αυτή την περίοδο δημοσιεύει έ
ρευνες, άρθρα και μελέτες σχετικά με οι
κονομικά θέματα, ενώ το 1967 εκδίδεται
το πρώτο διδακτικό του βιβλίο «Παραδό
σεις Δημοσιονομικής Πολιτικής».
1967-1974: Το στρατιω τικό πραξικόπημα
του Απριλίου ’67 θα αποτελέσει ριζική
τομή στην πολιτική και προσωπική κα
θώς και στην επιστημονική δραστηριότη
τα του Σάκη Καράγιωργα. Ο Καράγιωργας συνιδρύει μαζί με άλλους διανοού
μενους και πατριώτες την αντιδικτατορική οργάνωση «Δημοκρατική Άμυνα».
Το καλοκαίρι του 1969 (14 Ιουλίου)
τραυματίζεται βαριά από πρόωρη έκρη
ξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού
καθώς τον προετοίμαζε για τοποθέτηση.

Χάνει το δεξί του χέρι. Μ εταφέρεται από
τη γυναίκα του Νίκη στο νοσοκομείο αιμόφυρτος. Η χούντα τον ανακρίνει απάν
θρωπα και τον βασανίζει σκληρά, πάνω
από πέντε μήνες. Η Σύγκλητος της Παντείου του αφαιρεί τον τίτλο του καθηγη
τή και αποφασίζει την εκδίωξή του από
τη Σχολή.
Τον Απρίλιο του 1970 ο Σ. Καράγιωργας δικάζεται μαζί με άλλους 34 αντιστα
σιακούς από το Έ κτακτο Στρατοδικείο.
Είναι η πολύκροτη δίκη της «Δημοκρατι
κής Άμυνας», Ο Επίτροπος ζήτησε μόνο
για τον Καράγιωργα την ποινή του θανά
του. Δεν τόλμησε όμως να την επιβάλει.
Τον καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη και
18 χρόναι φυλάκιση με βάση το ν. 509 για
«ανατροπή του καθεστώτος».
Η μνημειώδης απολογία του Σ. Καράγιωργα στο Σ τρατοδικείο συμπύκνωσε
τις βασικές ιδέες που καθοδήγησαν τη
ζωή του, την πολιτική και την επιστημονι
κή του πορεία. Μ ετά την καταδίκη του
κρατήθηκε διαδοχικά στις φυλακές Αβέ
ρωφ, Καλαμιού (Ιτζεδίν), Αλικαρνασσού
και Κορυδαλού. Σ τις φυλακές παρέμεινα
μέχρι τον Αύγουστο του 1973. Απελευθε
ρώθηκε με τη χορήγηση αμνηστείας, μα
ζί με την πλειονότητα των αντιστασια
κών κρατουμένων.
1974-1985: Η πτώση της δικτατορίας απο
τε λ εί για τον Καράγιωργα την απαρχή
μιας ιδιαίτερα πολύπλευρης και γόνιμης
κοινωνικής δράσης. Επανέρχεται στην
Πάντειο και πρωτοστατεί σε όλες τις
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προσπάθειες μεταρρύθμισης της Ανώτα
της Παιδείας.
Με την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ από το ΠΑΚ
και την Δ.Α. γίνετα ι μέλος της προσωρι
νής Κ.Ε. και του Ε.Γ. Διαγράφεται το καλο
καίρι του 1975 μαζί με πολλά άλλα σ τελέ
χη που προέρχονται από τις αντιστασια
κές οργανώσεις και κυρίως από τη Δ.Α.
και το φ οιτητικό κίνημα. Είχαν προηγηθεί οι θεμελιακές διαφωνίες μέσα στο
ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τον ιδεολογικό
προσανατολισμό, τη στρατηγική και τα 
κτική, την οργανωτική μορφή, τις διαδι
κασίες λήψης αποφάσεων και την εσω
κομματική δημοκρατία.
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Ο Σ. Καράγιωργας δεν σταματά όμως
την πολιτική του δράση. Παραμένει κομ
ματικά αδέσμευτος, αλλά συμμετέχει
στις προσπάθειες ενιαίας έκφρασης της
Ελληνικής Αριστερός. Μένει κοντά στη
«Σοσιαλιστική Πορεία». Σ τις εκλογές του
1977 αγω νίζεται μέσα από τις γραμμές
της «Συμμαχίας». Η αρθρογραφία του
στη συνέχεια είναι καθοριστική, με πλέ
ον σημαντική τη συνέντευξή του στην
«Αυγή» όπου αναλύει τις προοπτικές της
νέας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και υποστη
ρίζει την άποψη πως το ΠΑΣΟΚ θα λ ει
τουργήσει τελικά ως εναλλακτική λύση
για τη σταθεροποίηση του αστικού οικονομικο-πολιτικού συστήματος στην Ελ
λάδα.
Τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής του
ο Σ. Καράγιωργας αναπτύσσει έντονη
πολιτική δραστηριότητα. Αναλαμβάνει
ποικίλες πρωτοβουλίες και συμμετέχει
σε κινήσεις στο χώρο της ανανεωτικής
Αριστεράς με προοπτική να συγκροτηθεί
ένας πολιτικός φορέας, που να μπορεί να
εκφράσει πειστικά και ρεαλιστικά το αί
τημα της κοινωνικής αλλαγής και να δη
μιουργήσει τις προϋποθέσεις για το σο
σιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινω
νίας. Χαρακτηριστική για την πολιτική
του εκείνη τοποθέτηση ήταν η συμμετο
χή του στην κίνηση των 18, που εκφρά
στηκε μετά το θάνατό του, στην ίδρυση
του κόμματος «Ελληνική Αριστερά».
Ό λ η αυτήν την περίοδο όμως είναι εν
τονότατη η επιστημονική και διδακτική
δραστηριότητα του Σ. Καράγιωργα. Ε
κτός από τη δραστηριοποίησή του προς
μια ουσιαστική μεταρρύθμιση της Ανώ

τατης Παιδείας και της δραστηριότητές
του στην Πάντειο (πρύτανης την περίοδο
'81-’82), η ερευνητική του προσπάθεια
δεν σταμάτησε. Επικεντρώνεται στη διερεύνηση της κρατικής συγκρότησης της
αστικής κοινωνίας και στην ανάλυση των
σχέσεων κράτους και κοινωνικής διάρ
θρωσης. Οι θεωρητικές αναζητήσεις του
μορφοποιούνται στη συγγαφή της πραγ
ματείας, περί «Δημόσιας Οικονομικής»,
«Ο οικονομικός ρόλος του Κράτους»
(1977), «Οι οικονομικές λειτο υ ργίες του
Κράτους» (1980) και «Οι δημοσιονομικοί
θεσμοί» (1981). Παράλληλα διοργανώνει
έρευνα στο ΕΚΚΕ για την κατανομή του
εισοδήματος στην Ελλάδα, ενώ αναλαμ
βάνει πάλι σε συνεργασία με το ΕΚΚΕ με
λέτη με στόχο τη μέτρηση της έκτασης
και της έντασης του φαινομένου της
«φτώχειας» στην Ελλάδα.
Από τις έρευνες όμως αυτές, καμιά
δεν ολοκληρώθηκε όσο ζούσε ο Καράγιωργας. Ο ξαφνικός θάνατός του διέκο
ψε τη ζωή του σε μια περίοδο των πιο
πλούσιων και πολύπλευρων αναζητήσεών του σε όλα τα επίπεδα. Η καρδιά του
μεγάλου δάσκαλου, του επιστήμονα, του
ασυμβίβαστου μαχητή και αγωνιστή δεν
άντεξε. Υπέκυψε από έμφραγμα στις 17
Αυγούστου 1985...
Σημ. Το παραπάνω σύντομο βιογραφικό στηρίχθηκε στα στοιχεία από τη βιογραφία του Σάκη Καράγιωργα που έγραψαν οι συνάδελφοί
του καθηγητές Νίκος Πετραλιάς και Φάνης
Πάκος η οποία, μαζί με άλλα κείμενα, περι
λαμβάνεται στον «τιμητικό τόμο στη μνήμη του
Σ. Καράγιωργα» που εξέδωσε το 1988 η Γίάν■
τειος.
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του Σάκη Καράγιωργα

Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ομιλία του Σάκη Καράγιωργα, λίγο πριν τις
εκλογές του Νοεμβρίου του 1977, οε εκδήλωοη επιστημόνων και
καλλιτεχνών. Αφορμή τό τε ήταν η «Συμμαχια».
Το κείμενο αναφέρεται όμως σε ευρύτερα θέματα και για τούτο, πέραν της
•.οτορικής αξίας, έχει ιδιαίτερη σημασία σε ό,τι αφορά τις αντιλήψεις του Σ
Καράγιωργα για το Συνασπισμό των Αριστερών και Προοδευτικών
Δυνάμεων, τίτλο που ο ίδιος είχε βάλει στο χειρόγραφό του. Επιπλέον
διαφαίνονται οι απόψεις του Σ. Καράγιωργα για την «υπέρβαση» της
παραδοσιακής λειτουργίας και παρέμβασης των κομμάτων της Αριστερός.
Αν και η ομιλία αυτή έγινε σε μια συγκεκριμένη συγκυρία (λίγο πριν τις
εκλογές του 1977), είναι χαρακτηριστική των προβληματισμών του Σ.
Καράγιωργα για τη στρατηγική αγώνα ενάντια,στο μπλοκ εξουσίας.
τικός φορέας και εκφραστής των συμφερό
αυτή την ομιλία θα προσπαθήσω
ντων του μεγάλου κεφαλαίου: Μέσω του
να διατυπώσω μερικές σκέψεις
πολιτικού αυτού φορέα της Δεξιάς το μεγά
για να δείξω ότι ο συνασπισμός
των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων
λο κεφάλαιο κατορθώνει να παίρνει και να
διατηρεί στα χέρια του την εξουσία, να
του τόπου είναι η μόνη αποτελεσματική
ελέγχει την οικονομική, πολιτική και ιδεολο
στρατηγική αγώνα ενάντια στο μπλοκ εξου
γική δομή και να αναπαράγει έτσι τις σχέ
σίας της Δεξιάς.
σεις εκμετάλλευσης. Κατορθώνει ακόμη να
Θα αρχίσω με μια βασική διαπίστωση: Αν
διαιωνίζει την οικονομική και πολιτική εξάρ
ρίξει κανείς μια ματιά στη σύγχρονη πολιτική
τηση της χώρας από το ξένο μονοπωλιακό
ιστορία του τόπου θα διαπιστώσει ότι εκτός
κεφάλαιο με το οποίο μοιράζεται τά πλεονά
από ελάχιστα διαλείμματα, η πολιτική εξου
σματα από την εκμετάλλευση της εργατικής
σία βρίσκεται σχεδόν μόνιμα στα χέρια της
δύναμης και των πλουτοπαραγωγικών πηγών
Δεξιάς που εμφανίζεται κάθε φορά στην
του τόπου. Θα διαπιστώσει τέλος ότι η μερί
πολιτική σκηνή με διαφορετικό όνομα: Λαϊ
δα του πληθυσμού που έχει και ζει από το
κό Κόμμα παλιότερα, κατόπιν Συναγερμός,
μεγάλο κεφάλαιο είναι μια ασήμαντη μειο
ύστερα ΕΡΕ, Νέα Δημοκρατία σήμερα. Θα
ψηφία του λαού.
διαπιστώσει επίσης ότι η Δεξιά είναι ο πολι

Σ

Υστερα από αυτές τις διαπιστώσεις ανακύ
πτει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς γίνεται, η
μερίδα του μεγάλου κεφαλαίου, παρόλο ότι
αποτελεί μια μικρή μειοψηφία του λαού, να
παίρνει και να κρατάει συνεχώς την εξουσία
στα χέρια της σε μια χώρα που λειτουργεί ο
μηχανισμός της καθολικής ψηφοφορίας; Το
ερώτημα δεν είναι όσο φαίνεται απλό και για
ν' απαντήσουμε είμαστε υποχρεωμένοι να
προσφύγουμε σε θεωρητικές και εμπειρι
κές αναζητήσεις μεγάλων θεωρητικών. Νο
μίζω ότι η πιο σωστή ερμηνεία του φαινομέ
νου δίνεται από τις θεωρητικές αναλύσεις
του Αντώνιο Γκράμσι που αναφέρονται στο
μπλοκ ή το συνασπισμό εξουσίας. Από τις
μελέτες του μεγάλου θεωρητικού του μαρ
ξισμού προκύπτει ότι οε πολλούς κοινωνι
κούς σχηματισμούς η μερίδα του μεγάλου
κεφαλαίου μπορεί και κρατάει την εξουσία
στα χέρια της γιατί στηρίζεται όχι μόνο στη
μεγαλοαστική τάξη που έχει αυτό το κεφά
λαιο αλλά και σε άλλες κοινωνικές μερίδες ή
στρώματα (λ.χ. μικροαστούς) παρόλο ότι οι
τελευταίες έχουν ταξικά συμφέροντα, που
δεν συμπίπτουν ή είναι αντίθετα με εκείνα
του μεγάλου κεφαλαίου. Διαμορφώνεται
έτσι ένα μπλοκ ή συνασπισμός εξουσίας. Σ '
αυτό το μπλοκ η μερίδα του μεγάλου κεφα
λαίου κατέχει την ηγεμονική θέση. Οι άλλες
κοινωνικές μερίδες ή στρώματα είναι απλώς
τα πολιτικά της στηρίγματα. Είναι όπως λένε
οι τάξεις — στηρίγματα. Αλλά με ποιο τρόπο
συμπλέκεται αυτός ο συνασπισμός όταν μά
λιστα ανάμεσα στο μεγάλο κεφάλαιο και τις
μερίδες που το στηρίζουν υπάρχει ταξική
αντίθεση: Οι αναλύσεις του Γκράμσι δείχουν
ότι η ιδεολογία και οι ιδεολογικοί μηχανισμοί
παίζουν εδώ κυρίαρχο ρόλο. Λόγου χάρη σε
πολλούς κοινωνικούς σχηματισμούς παρα
τηρεί κανείς ότι η μικροαστική τάξη παρόλο
ότι έχει αντίθετα ταξικά συμφέροντα με το
μεγάλο κεφάλαιο στηρίζει τα μονοπωλιακά
μπλοκ εξουσίας επειδή επί αιώνες έχει
εμποτιστεί με τη λογική της αστικής ιδεολο
γίας.
Αν έρθουμε τώρα στην Ελλάδα θα δούμε
ότι η μερίδα του μεγάλου κεφαλαίου έχει
μεθοδέψει τρόπους με τους οποίους παγι
δεύει μεγάλες μάζες λαού κυρίως από τη
μικροαστική τάξη και την αγροτιά που τις
χρησιμοποιεί για πολιτικά της στηρίγματα
παρόλο ότι οικονομικά τις εκμεταλλεύεται:
Την αγροτιά εκμεταλλεύεται διπλά το μεγά
λο κεφάλαιο: Και στη φάση της προμήθειας
των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων, των
σπόρων κα. των μηχανημάτων και στη φάση
της πώλησης των αγροτικών προϊόντων. Τα
μεγάλα μονοπώλια απειλούν να εξαφανί
σουν τους μικροβιοτέχνες και μικρεμπό
ρους που αποτελούν τον κορμό της μικροα
στικής τάξης ή τους υποτάσσουν στο δικό
τους συμφέρον. Παρόλη αυτή την εκμετάλ
λευση μάζες μικροαστών και αγροτών είναι
πολιτικά παγιδευμένοι και στηρίζουν την

ΚΑΙ Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕ
30

)

ηγεμονία του μεγάλου κεφαλαίου σ' ένα
μπλοκ εξουσίας που εκφράζεται με τον πο
λιτικό σχηματισμό της Δεξιάς.
Με ποιους τρόπους όμως η ηγεμονική
μερίδα του μεγάλου κεφαλαίου κατορθώνει
να παγιδεύσει αυτά τα κοινωνικά στρώματα
σαν πολιτικά της στηρίγματα, παρόλο ότι τα
εκμεταλλεύεται; Ο κυριότερος τρόπος είναι
η αστική ιδεολογία και οι ιδεολογικοί μηχα
νισμοί.
Συγκεκριμένα η αστική ιδεολογία με κυ
ρίαρχα στοιχεία τον υπερεθνικισμό. την
προγονολατρεία, τη διαστρεβλωμένη μετά
δοση της χριστιανικής διδασκαλίας, του αρ
χαίου πνεύματος και της ελληνικής παρά
δοσης εγχαράσσονται αιώνες τώρα στους γό
νους των μικροαστών και της αγροτιάς με
τους ιδεολογικούς μηχανισμούς του σχο
λείου, της εκκλησίας, των μέσων μαζικής
ενημέρωσης κ.ά., μηχανισμούς που η κυρί
αρχη τάξη τους εξουσιάζει. ' Ετσι μεγάλα
τμήματα του λαού έχουν αλλοτριωθεί ιδεο
λογικά από τη στείρα αστική ιδεολογία. Αλλά
η ηγεμονική μερίδα του μεγάλου κεφαλαίου
χρησιμοποιεί και ένα άλλο τρόπο εξίσου ση
μαντικό για να παγιδεύει μάζες μικροαστών
και αγροτών σαν πολιτικά της στηρίγματα; Κά
θε φορά εφευρίσκει κάποιο ελοχεύοντα
κίνδυνο ο οποίος απειλεί δήθεν τα συμφέ
ροντα και το σύστημα αξιών της μικροαστι
κής τάξης και της αγροτιάς. Ο δήθεν κομ
μουνιστικός κίνδυνος επέτρεψε στη Δεξιά
να νέμεται για δεκαετίες την εξουσία. Το
ίδιο επιδιώκει τώρα με την εφεύρεση του
κινδύνου των «τανκς».
Ακόμη, δεν είναι μικρός ο ρόλος που παί
ζουν τα εκλογικά πραξικοπήματα, οι εκλογι
κές νοθείες και το ρουσφέτι για να κρατάει
το μεγάλο κεφάλαιο την εξουσία στα χέρια
του. Επίσης η αρνητική στάση για συνεκτι
κές συνεργασίες ορισμένων προοδευτικών
κομμάτων που οφείλεται κυρίως στο προ
σωποπαγή τους χαρακτήρα, τη φεουδαρχική
τους δομή και την άρνησή τους για συνερ
γασία με τις δυνάμεις της Αριστερός, χαρί
ζει στο μπλοκ εξουσίας της Δεξιάς όχι ασή
μαντο ποσοστό λαού που φοβάται την πολι
τική αστάθεια. Και όταν το μεγάλο κεφάλαιο
κινδυνεύει να χάσει την εξουσία καταφεύγει
σε στρατιωτικά πραξικοπήματα και δικτατο
ρίες.
Μ' αυτούς, λοιπόν, τους τρόποσς, η μερί
δα του μεγάλου κεφαλαίου κατορθώνει να
κρατάει την εξουσία και να διασφαλίζει την
οικονομική πολιτική και ιδεολογική της κυ
ριαρχία.
Μπροστά, λοιπόν, στο μπλοκ εξουσίας
που έχει συγκροτήσει το μεγάλο κεφάλαιο
για να διαιωνίζει την κυριαρχία του, ποι πρέ
πει να είναι η στρατηγική και τακτική του
αριστερού κινήματος και των άλλων προο
δευτικών δυνάμεων του τόπου; Η απάντηση
που ταυτόχρονα είναι και πρόταση που βγαί
νει διαλεκτικά από την προηγούμενη ανάλυ
ση είναι η εξής:
Τον συνασπισμό εξουσίας που εκφράζε
ται με τον πολιτικό σχηματισχμό της Δεξιάς
μπορούμε να πολεμήσουμε αποτελεσματικά
με ένα νέο αντίπαλο συνασπισμό όλων των
αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Με
μια καινούργια μορφή πολιτικού φορέα στον
οποίο θα συμμετέχουν όλα τα αριστερά και
προοδευτικά σχήματα. Με ένα λαϊκό Κίνημα

Την αναγκαιότητα συγκρότησης ενός τέ
τοιου συνασπισμού των αριστερών και προ
οδευτικών δυνάμεων σαν αποτελεσματικής
στρατηγικής για την πάλη ενάντια στο μπλοκ
εξουσίας της Δεξιάς εκτίμησαν μέχρι τώρα
σωστά μόνο τα κόμματα και οι πολιτικές κινή
σεις που συγκρότησαν τη Συμμαχία. Γι' αυ
τό η σύσταση της Συμμαχίας αποτελεί ιστο
ρικής σημασίας γεγονός για την πολιτική
πραγματικότητα του τόπου. Με τη συγκρό
τηση της Συμμαχίας γεννιέται μια καινούρ
για μορφή πολιτικού φορέα στον τόπο, ένας
συνασπισμός δυνάμεων που χαράζει και
νούργια στρατηγική και τακτική πάλης ενά
ντια στο μπλοκ εξουσίας της Δεξιάς.
Στόχος του συνασπισμού είναι να συσπει
ρώσει όλες τις αριστερές και προοδευτικές
δυνάμεις και κυρίως να αποδεσμεύσει όσα
καταπιεζόμενα στρώματα της μικροαστικής
τάξης και της αγροτιάς έχει εμπλέξει ο ιδε
ολογικός μηχανισμός του κράτους για να
στηρίζουν στην εξουσία τη μερίδα του μεγά
λου κεφαλαίου. Γι' αυτό το σκοπό χρειάζε
ται αγώνας σ' όλα τα επίπεδα: Στο οικονομι
κό, στο πολιτικό και προ πάντων στο ιδεολο
γικό. Τονίζω ιδιαίτερα το ιδεολογικό επίπεδο
γιατί όπως είπαμε, ιδεολογικούς μηχανι
σμούς χρησιμοποιεί η ηγεμονική μερίδα του
μεγάλου κεφαλαίου για να παγιδεύει μάζες
λαού και να τις χρησιμοποιεί σαν πολιτικά
της στηρίγματα. Γι' αυτό ακριβώς η Συμμα
χία, ο νέος αυτός συνασπισμός δυνάμεων
αντιπαραθέτει στη στείρα αστική ιδεολογία
καινούργιους ιδεολογικούς προσανατολι
σμούς. Αντιπαραθέτει το όραμα μιας σοσια
λιστικής κοινωνίας με πλουραλιστική — δη
μοκρατική πολιτική δομή. Μιας κοινωνίας
που όλοι θα συμμετέχουν ισότιμα στις μεγά
λες εθνικές επιλογές για την ανάπτυξη, τη
διανομή, την ποιότητα της ζωής. Σ ' αυτή
την ιδεολογική πάλη το μεγάλο βάρος πέ
φτει στους διανοούμενους, στους επιστή
μονες. ' Εχουν χρέος να γίνουν οι φορείς
της ενότητας των αριστερών και προοδευτι
κών δυνάμεων. Να ριχτούν στον ιδεολογικό
αγώνα παντού: Στους τόπο,υς δουλειάς,
στους μαζικούς χώρους, στη συνοικία της
πόλης και στο χωριό. Προ πάντων στο χωριό.
Να γίνουν κήρυκες της πλατιάς ενότητας.
Μιας ενότητας που μόνο αυτή μπορεί να
γκρεμίσει το μπλοκ εξουσίας της Δεξιάς, να
ματαιώσει τα σχέδια της, ν ανοίξει το δρό
μο για το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της
ελληνικής κοινωνίας. Ο διανοούμενος, ο
επιστήμονας πρέπει να πλησιάσει τον καταπιεζόμενο αγρότη, το μικροβιοτέχνη και μι
κρέμπορο που έχει παγιδευτεί στο πολιτικό
δίχτυ της Δεξιάς. Πρέπει να τον πλησιάσει
και να του εξηγήσει με απλά λόγια ότι εμείς
παλεύουμε για μια κοινωνία που όχι μόνο θα
πάψει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άν
θρωπο αλλά που ο καθένας θα συμμετέχει
ισότιμα και αποτελεσματικά και στις αποφά
σεις που τον αφορούν έμμεσα και στις μεγά
λες εθνικές επιλογές.
Ο συνασπισμός των Αριστερών και Προο
δευτικών Δυνάμεων έπρεπε να είναι πλατύ
τερος. Δυστυχώς τα άλλα κόμματα της αντι
πολίτευσης αρνήθηκαν να προχωρήσουν σε
μια τέτοια πλατιά ενότητα. Ποιοι όμως είναι
οι λόγοι αυτής της άρνησης. Η ΕΔΗΚ λέει
ότι θέλει την ενότητα. Αλλά μια ενότητα στα
παρωχημένα ιδεολογικά και πολιτικά πλαίσια
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της παλιάς ' Ενωσης Κέντρου. ' Ετσι απο
κλείει από την ενότητα τις δυνάμεις της
Αριστερός. Αυτός ο αποκλεισμός έχει την
εξήγησή του. Στην ουσία εκείνο που θέλει η
ΕΔΗΚ είναι να εξωραϊσει το μπλοκ εξουσίας
που κυβερνάει σήμερα τον τόπο, να το ευ 
πρεπίσει. Οχι να το ανατρέψει.
Από τη μεριά του ο Αντρέας Παπανδρέου
διακηρύσσει ότι αυτός και το κόμμα του ε ί
ναι ο μοναδικός φορέας της Αλλαγής. Η
ηγεμονική θέση που κατέχει στο ΠΑΣΟΚ
του επιτρέπει να επιβάλει στο κόμμα του μια
τέτοια αντίληψη. Αυτή η αντίληψη του μο
ναδικού φορέα Αλλαγής δεν είναι καινούρ
για. Αποτελεί τον άξονα της ιδεολογίας των
ποπουλίστικων κινημάτων όπως ο περονισμός και g κανταφισμός. Αλλά ο κ. Παπαν
δρέου κάνει μια εσφαλμένη εκτίμηση. Η Ελ
λάδα δεν είναι κατάλληλη για να ευδοκιμή
σουν ποπουλίστικα κινήματα και να σταθούν
μονοκομματικά καθεστώτα οσοδήποτε κα
λές κι αν είναι οι προθέσεις τους. Η ελληνι
κή κοινωνία είναι πολυταξική και έχει καταπιεζόμενες μερίδες και στρώματα με ιδιαί
τερα συμφέροντα που βρίσκουν πολιτική
έκφραση σε αντίστοιχους κομματικούς σχη
ματισμούς. Πρέπει να καταλάβει ο κ. Παπαν
δρέου ότι χωρίς την ισότιμη συνεργασία αυ
τών των πολιτικών δυνάμεων σ' ένα συνα
σπισμό που δεν θα ηγεμονεύεται από κανέ
να χαρισματικό ηγέτη, Αλλαγή δεν γίνεται.
Χωρίς, λόγου χάρη, το κομμουνιστικό κίνημα
που εκφράζει την εργατιά και τμήμα της
αγροτιάς δεν μπορεί να μιλάει κανείς για
Αλλαγή.
Τέλος, είναι ανεξήγητο γιατί το άλλο ΚΚΕ
αρνείται τον πλατύ συνασπισμό για την πάλη
ενάντια στο μπλοκ εξουσίας της Δεξιάς. Εί
ναι σαν να αρνείται βασικές αρχές του ιστο
ρικού υλισμού. Σαν να αρνείται, λόγου χάρη,
την ιστορική συμμαχία του μπολσεβίκικου
κόμματος με τους σοσιαλεπαναστάτες, τη
συμμαχία της εργατιάς με την αγροτιά και
τους μικροαστούς που συγκρότησε ο Λένιν
για να γκρεμίσει τις τσαρικές φεουδαρχικές
δομές και να φέρει τη δημοκρατία που άνοι
ξε το δρόμο για τη μεγάλη Οκτωβριανή Επα
νάσταση. Είναι σαν να αρνείται την ιστορική
σημασία του ΕΑΜ που ήταν ο μοναδικός
στην ιστορία του τόπου φορέας συσπείρω
σης των αριστερών και προοδευτικών δυνά
μεων που αγωνίστηκε ενάντια στο φασισμό
και τον ιμπεριαλισμό.
Αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι οι
εσφαλμένες εκτιμήσεις που κάνουν τώρα
αυτά τα κόμματα. Σημασία έχει ότι ο λαός
έχει συνειδητοποιήσει το νόημα και την
αναγκαιότητα της ενότητας. Και είναι η δύ
ναμη της λαϊκής βάσης που θα πιέσει τα
κόμματα που αρνούνται σήμερα την ενότητα
να εκτιμήσουν σωστά την κατάσταση και να
αναθεωρήσουν τις θέσεις τους. Και τότε θα
δικαιωθεί η Συμμαχία. Θ ανοίξει πιο πλατύς
ο δρόμος για την ενότητα
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Σάκης Καράγιωργας υπήρξε απ’
τους πρωταγωνιστές της σύγκλι
σης Δημοκρατικής Ά μυνα ς - ΠΑΚ
και της συνίδρυσης του ΠΑΣΟΚ.
Έ ριξε όλο του το βάρος υπέρ της συ
νεργασίας με τον Ανδρέα Παπανδρέου,
πιστεύοντας πως η εφτάχρονη δικτατο
ρία είχε συνετίσει τους πάντες.
Η ευθύνη του γ ι’ αυτή τη συνεργασία
βάραινε τόσο στους ώμους του, ώστε κά
θε μικροπολιτική εκτροπή του Αντρέα
λειτουργούσε και ως δική του πολιτική ε
νοχή.
Τα προβλήματα μεγάλωσαν όταν η
Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ άρχισε
την επεξεργασία και έγκριση οργανο
γράμματος του Κινήματος, οπότε και έ
πρεπε να λυθεί η σοβούσα αντίθεση και
αντίφαση αρχηγισμού και αρχών λ ε ι
τουργίας και δημοκρατικών διαδικασιών.
Χωρίς διόλου η γετικές βλέψεις ο ίδιος
δεν ενοχλούνταν απ’ τον ηγετικό ρόλο
του Ανδρέα. Ενοχλούνταν όμως απ’ τον
αρχηγικό ρόλο, γ ια τί φοβόταν την υπο
κατάσταση και κατάργηση των αρχών
λειτουργίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ο Αντρέας όμως δεν ήθελε να είναι η
γέτης, ήθελε να είναι Αρχηγός, υπεράνω
αρχών και δημοκρατικών διαδικασιών, υ
περάνω οργανωτικής δομής, κομματικής
ιεραρχίας και ελέγχου, υπέρτατη αρχή
και νομιμότητα ο ίδιος.
Έτσι, αναπότρεπτα φτάσαμε στην κρί
ση του 75, κρίση π ολιτικής και ιδεολογι
κής ταυτότητας του ΠΑΣΟΚ, που προσδιό
ρισε και τον αρχηγικό του χαρακτήρα.
Η περίφημη μάχη για τις «δημοκρατι
κές διαδικασίες» ήταν μάχη για ένα γνή
σια αριστερό κίνημα, με δημοκρατική δο
μή και ριζοσπαστικό πρόγραμμα, που θα
σήκωνε το βάρος του προοδευτικού εκ
συγχρονισμού και τη ς βαθιάς τομής της
ελληνικής κοινωνίας.
Η πολιτική σκέψη του Καράγιωργα σ’
αυτή τη σύγκρουση ήταν καταλυτική, α
κόμα κι η απλή παρουσία του. Δεν άφηνε
κανένα περιθώριο στους πονηρούς, ούτε
στους α φ ελείς αριστερίζοντες, να υπο
βαθμίσουν τον πολιτικό και ιδεολογικό
της χαρακτήρα, όπως επεδίωκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, εμφανίζοντας τις δημο
κρατικές διαδικασίς περίπου... ως αστική
πολυτέλεια.

Ο

Γι’ αυτόν οι δημοκρατικές διαδικασίες
δεν ήταν ελιτίσ τικη και καθωσπρεπική
παραξενιά, αλλά έμπρακτη απόδειξη αυ
τοσεβασμού και σεβασμού στο λαό, έμ
πρακτη απόδειξη κατάφασης στη βαθύ
τερη ουσία της σοσιαλιστικής του ιδεο
λογίας και προσήλωσης σε μια αρχή
«κλειδί», όχι μόνο για το χαρακτήρα και

Γιατί ο Ανδρέας
Παπανδρέου επέλεξε
Κουτσόγιωργα και όχι
Καράγιωργα;

y

του Λαοκράτη Βάσση

την ποιότητα του ΠΑΣΟΚ αλλά και για την
εκπόρθηση του σοσιαλιστικού μέλλον
τος απ’ το λαό.
Σύμβολο της δημοκρατικής λειτουρ
γίας ο Καράγιωργας, σύμβολο του αρχη
γισμού ο Αντρέας Παπανδρέου.
Ο πρώτος οραματιζόταν ένα Αριστερό
κίνημα - Σχολείο. «Δεν γ ίνετα ι, έλεγε, σο
σιαλισμός χω ρίς σοσιαλιστές». Ή θ ελε
συνειδητοποιημένα μέλη και όχι αφιονισμένους οπαδούς. Πίστευε με πάθος
στις διαδικασίες βάσης, ως τις μόνες που
μπορούν να αναδείξουν τη δυναμική του
λαϊκού κινήματος. Αρνιόταν τους «μεσ
αίες» και τα σοφά «ιερατεία», που υπό
σχονταν στα κοπάδια τη γη... της σοσια
λιστικής επαγγελίας. Του φαινόταν α
στείο, και το θεωρούσε πολιτική απάτη,
να τά ξει το ΠΑΣΟΚ κοινωνία σοσιαλιστι
κής αυτοδιαχείρισης στον ελληνικό λαό,
χωρίς όμως ταυτόχρονα να διασφαλίζει
τη στοιχειώδη συμμετοχή των ίδιων του
των μελών, ούτε καν των στελεχώ ν του,

ρείας.
Ο δεύτερος ήταν η άλλη όψη του νομί
σματος. Π ολιτικός με την τρέχουσα ση
μασία του όρου, κι απ’ τη γνωστή μήτρα
που έβγαλε Μαυροκορδάτους, Κωλέττηδες, Τζουμπέδες και δεν συμμαζεύεται.
Ασύγκριτος σε ζητήματα τακτικής και
χειρισμού της πολιτικής ως τεχνικής των
μέσων, χωρίς ρομαντισμούς κι ευαισθη
σίες, ήθελε κομματικό μηχανισμό κατάκτησης, διαχείρισης και νομής της εξου
σίας, και τίποτα άλλο. Κι αυτός ο σκοπός
μπορούσε να υπηρετηθεί μόνο μ’ ένα αρ
χηγικό μοντέλο (Αντρέας - Λαός), και με
την οργάνωση σε ρόλο εκλογικού και ψη
φοθηρικού μηχανισμού. Ούτε αρχές, ού
τε δημοκρατικές διαδικασίες, ούτε έλ ε γ 
χοι και λογοδοσίες. Υπέρτατη, μοναδική
και αδιαμφισβήτητη νομιμότητα ο αρχη
γός, που τα ξέρει... όλα! Κι αλίμονο σ’ ό
ποιον δεν υποτάσσεται, έστω κι αν είναι
ένας Καράγιωργας.
»
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υποχρέωσαν τον επίδοξο αρχηγό και μο
νοκράτορα σ’ ένα σωρό δολιχοδρομίες
και ελιγμούς, ως το μοιραίο «Προσυνέδριο του 75» μες απ’ το οποίο επιχείρη
σε να επικαλύψει και νομιμοποιήσει τις
αρχηγικές του επιλογές.
Η οργάνωση, το κλίμα του Συνεδρίου
οι αφιονισμένοι κλακαδόροι του «θεω
ρείου», το διορισμένο απ’ τον Ανδρέα
προεδρείο (μάλιστα, διορισμένο προε
δρείο, και διορισμένος πρόεδρος ο Αλευ-
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στη διαχείριση της πολιτικής τους πο
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ράς, που εκείνη τη μέρα ούτε έβλεπε, ού
τε άκουγε!), η αδυναμία παρεμβάσεων
των συνέδρων, και άλλα τέτοια πρωτότυ
πα και συγκινητικά, αποκρυπτογραφούσαν με τον καλύτερο τρόπο το στόχο του
«αρχηγού».
Εκεί ακούστηκε η μακάβρια κραυγή:
«Κάτσε κάτω κουλοχέρη»/ Σε μια στιγμή
του Συνεδρίου, απηυδισμένος απ’ τις
διαδικασίες και το συνολικό κλίμα, ο Καράγιωργας σήκωσε το χέρι του ζητώντας
το λόγο απ’ το προεδρείο, για να εισπράξει απ’ τη μεριά των κλακαδόρων... πλη
ρωμένη απάντηση στο αίτημά του. Σω
ριάστηκε στο κάθισμά του, κι αμέσως με
τά σηκώθηκε να φύγει, ενώ η γενναία Α
μαλία Φλέμιγκ, σοκαρισμένη και δακρυσμένη, τον συγκροτούσε φωνάζοντας
προς το προεδρείο: «Τι πράγματα είναι
αυτά!».
Τι έκανε όμως ο Αντρέας Παπανδρέου;
Τι έκανε το προεδρείο; Ε, αυτοί δεν εί
δαν, δεν άκουσαν και δεν κατάλαβαν τ ί
ποτα! Έ μειναν ατάραχοι στις θέσεις
τους, συνεχίζοντας τη συνεδριακή τους
εργασία. Και μαζί τους αρκετοί άλλοι απ’
τους... σοβαρούς. Τσιμουδιά μπροστά
στον αρχηγό!
Ό μως, αυτό το παράξενο, μνημειώδες
και μοναδικό στο είδος του Προσυνέδριο
(οποία ευρηματικότητα!), παρά τις μεθο
δεύσεις, παρά τις λίσ τες εκλεκτώ ν και
προγραμμένων (απ’ τους πρώτους στις
λίσ τες των προγραμμένων ο Καράγιωργας, που όμως δεν έβαλε υποψηφιότη
τα), δεν έδωσε στον Παπανδρέου τον α
ναμενόμενο συσχετισμό δυνάμεων, α
φού εκλέχτηκαν όλοι σχεδόν... οι προγραμμένοι.
Κάποιοι αφελείς πίστεψαν πως η αντί
φαση: αρχηγισμός - δημοκρατική λ ει
τουργία ξεπεράστηκε, με τον Ανδρέα
Παπανδρέου στην κορυφή μιας δημο
κρατικά δομημένης κομματικής οργάνω
σης και ιεραρχίας. Διαψεύστηκαν όμως
γρήγορα, καθώς επακολούθησαν οι με
γά λες εκκαθαρίσεις με τις οποίες και έ
ληξε η κρίση του ’75. Διαγράφηκε πάνω
από το 1/3 των μελών της Κεντρικής Επι
τροπής και δεκάδες στελέχη πρώτης
γραμμής.
Ο «εχθρός» νικήθηκε. Ο αρχηγός
θριάμβευσε. Ποιες αρχές, ποιες διαδικα
σίες; Ανδρέας!
Στους διαγραμμένους κι ο Σάκης Καράγιωργας, το σύμβολο του πολιτικού ή
θους και των δημοκρατικών διαδικασιών
λειτουργία ς του Κινήματος, ο μεγάλος
μες τη σεμνότητα και σεμνός μες τη με
γαλοσύνη του αγωνιστής της δημοκρα
τία ς και του σοσιαλισμού.

Στη λασπολογία και την υβριστική
πλαστογράφηση των προθέσεων και των
απόψεών του, αντιπαρέθεσε, όπως πάν
τα, τον ίσιο και σταράτο πολιτικό λόγο,
που δεν τον διύλιζε στους δαιδάλόυς
των σκοπιμοτήτων.
Χωρίς ποτέ να «μπερδευτεί» στην παγιδευτική επιφάνεια των αντιδεξιώ ν και
σοσιαλιστικών συνθημάτων, αριστερότροπα τα έλεγε, έκανε πολύ νωρίς την
πιο θαρραλέα τομή στην τακτική τη ς πολιτικοϊδεολογικής παραπλάνησης των α
ριστερών ψηφοφόρων απ’ το ΠΑΣΟΚ, α
ποκαλύπτοντας το δεξιό χαρακτήρα της
πολιτικής του.
... Τέσσερα χρόνια απ’ το θάνατό του,
η Αριστερά κινείται στην τροχιά της πο
λιτική ς του σκέψης (είναι ο πρώτος που

μίλησε για Συνασπισμό των αριστερών
και προοδευτικών δυνάμεων), ενώ εκεί
νοι που τον διέγραψαν σέρνονται δακτυλοδεικτούμενοι σε ανακριτικές επιτρο
πές της Βουλής των Ελλήνων για πρωτο
φανή σκάνδαλα.
Τα δεκάδες - εκατοντάδες αγνά σ τελέ
χη και μέλη του ΠΑΣΟΚ, που δεν παγιδεύ
ονται πια από αναγεννησιακές φαρσοκω
μωδίες τύπου Αναβύσσου, θα λύσουν ό
λα τα πασοκικά αινίγματα αν δώσουν α
πάντηση στο ερώτημα:
Γta ri ο Α ντρέας Παπανδρέου επ έλεξε
Κουτσόγιωργα και όχι Καράγιωργα;
Αλλιώς δεν θα μπορέσουν ποτέ να ε
ξηγήσουν πειστικά πώς προέκυψε... το
θερμοκήπιο που επωάστηκαν οι ακρίδες
των Λουβαραίων.
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ΕΣΣΔ:

Στην κόψη του ξυραφιού
Οι σκηνές στην οδό Αρμπάτ της Μόσχας
θυμίζουν δυτικές μεγαλουπόλεις στη δεκα
ετία του εξήντα. Νεαροί με κιθάρες που σατιρίζουν τους νοσταγλούς της μπρεζνιεφικής εποχής, διανοούμενοι που συζητούν
έντονα για τους απεργούς ανθρακωρύχους,
εθνικιστές που ζητούν υπογραφές για τα αι
τήματα στην περιοχή τους, θρησκευόμενοι
που ψέλνουν, πολίτες που ζητούν μέτρα κα
τά του έητζ... και όλα αυτά με τη διακριτική
παρουσία της αστυνομίας.
Η μία πλευρά της μεταρρύθμισης — της
περεστρόικα. Ποτέ άλλοτε στη Σοβιετική
’ Ενωση οι άνθρωποι δεν εκφράστηκαν ελεύ
θερα για τόσο λεπτά και κρίσιμα ζητήματα.
Πολλά χιλιόμετρα μακριά, στον Λενινακάν
της Αρμενίας, οι κάτοικοι δουλεύουν χωρίς
κρατική βοήθεια για να αποκαταστήσουν τα
κατεστραμμένα κτίρια από τον ισχυρό σει
σμό της 7ης Δεκεμβρίου 1988. Λένε λίγα λό
για κι αιχμηρά: «Η κυβέρνηση δεν κάνει τί
ποτε για μας γι ' αυτό βολευόμαστε όπως
μπορούμε». Από τη βοήθεια που έστειλαν οι
δυτικές χώρες ούτε το 20% δεν έχει φτάσει
στον προορισμό του. Τόνοι τρόφιμα, φάρμα
κα, ρούχα και παπούτσια παραμένουν στοι
βαγμένα στις κρατικές αποθήκες της πρω
τεύουσας Ερεβάν και μερικά στέλνονται σε
άλλες περιοχές για να καλύψουν καινούργι
ες ανάγκες.
Η άλλη πλευρά της περεστρόικα. Εκείνη
που τείνει να διαψεύσει τις ελπίδες ότι τα
πράγματα θ' αλλάξουν και απειλεί να τινάξει
στον αέρα τη συνοχή της αχανούς αυτοκρα
τορίας.
' Ελλειψη αγαθών
Η βασική αρχή του μαρξισμού ότι η οικο
νομία προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό τις υπό
λοιπες κοινωνικές σχέσεις ισχύει ασφαλώς
και στη χώρα της Οκτωβριανής επανάστα
σης. Οι μεταρρυθμιστές επιμένουν ότι η
εφαρμογή της περεστρόικα είναι αδύνατη
όσο το βιοτικό επίπεδο του σοβιετικού πολί
τη παραμένει χαμηλό. Τα τελευταία τέσσερα
χρόνια μάλιστα, η κατάσταση έχει χειροτερεύσει. Ζάχαρη, αλάτι, σπίρτα και σαπούνι
είναι δυσεύρετα και τα κουπόνια έχουν κά
νει την επανεμφάνισή τους. Τα αρχικά αιτή
ματα των απεργών ανθρακωρύχων στη Σιβη
ρία ήταν, να ανοίγουν οι καντίνες των ορυ
χείων και τα Σαββατοκύριακα γιατί στην πό
λη Μετζουρετσένσκ δεν υπήρχαν τρόφιμανα τρώνε κρέας οι εργάτες όταν βρίσκονται
μέσα στις στοές και να προμηθεύονται 800
γραμμάρια σαπούνι και μια καθαρή πετσέτα
το μήνα ο καθένας. Τύφλα να ' χουν οι χώρες
του τρίτου κόσμου δηλαδή.

Επίσημοι υπολογισμοί ανεβάζουν σε
40.000.000 τον αριθμό των Σοβιετικών που
ζουν κάτω από το ελάχιστο επίπεδο ανεκτής
διαβίωσης. Δεν είναι παράδοξο λοιπόν, που
πέρσι στην ΕΣΣΔ έγιναν ένα εκατομμύριο
εγκληματικές πράξεις. Χαρακτηριστικά:
'Αγνωστοι σκότωσαν στη μέση του δρόμου
στο Λένινγκραντ ένα νεαρό για να του πά
ρουν λίγα ρούβλια, συμμορία έκαψε συνε
ταιριστικό εστιατόριο στη Μόσχα επειδή η
διεύθυνση αρνήθηκε να πληρώνει για «προ
στασία» και δημοσιογράφος από το Λένινγκραντ δολοφονήθκε κατά τη διάρκεια
έρευνας για τις οργανωμένες σπείρες προ
στατών.
Η πατρωνεία, το λαθρεμπόριο με το χαβιά
ρι και οι ανταλλαγές προϊόντων πάσης (ρύ
σεως έχουν δημιουργήσει μια νέα τάξη εύ 
πορων πολιτών, που ντύνονται καλά και τρώ
νε σε πολυτελή εστιατόρια όπου η τιμή ενός
γεύματος για δύο ισοδύναμοί με το ένα τέ
ταρτο του μέσου μηνιαίου μισθού.
Οι μεταρρυθμίσεις
Αποτελεί γενική πεποίθηση ότι η περε
στρόικα προχωρεί καλά στα λόγια, αλλά οι
μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει, είναι ελά
χιστες. Η κυβέρνηση για να ανεβάσει την
παραγωγικότητα ανακοίνωσε ότι θα αποζη
μιώνει οε συνάλλαγμα τους αγρότες για μέ
ρος του προϊόντος τους, κι ότι θα τους επι
τρέπει να εκμισθώνουν τη γη που καλλιερ
γούν και να καθορίζουν αυτοί τις τιμές ως
ένα βαθμό. Το βασικό πρόβλημα όμως πα
ραμένει. Τα τρόφιμα δεν επαρκούν για να
θρέψουν τον πληθυσμό. Η γραφειοκρατία
εξακολουθεί να καθορίζει τα πάντα.
Η συμφωνία με τους ανθρακωρύχους ε ί
ναι ένα βήμα μπροστά. Προβλέπει ότι θα
αποφασίζουν οι ίδιοι για την ποσότητα και
για τη διάθεση του προϊόντος, αλλά διατη
ρούνται οι απαραίτητες δικλείδες ασφαλεί1
ας για το κράτος. Το ερώτημα είναι ποτέ και
πώς θα εφαρμοστεί η συμφωνία, αφού απαι
τείται η αφαίρεση αρμοδιοτήτων από έναν
τεράστιο, δυσκίνητο και παντοδύναμο διοι
κητικό μηχανισμό, που αντιδρά σε τέτοιες
εξελίξεις.
Ανάλογα εμπόδια συναντούν και οι πολιτι
κές μεταρρυθμίσεις. Οι σκληροπυρηνικοί
του κόμματος κρατούν γερά τις θέσεις
τους. Γι ' αυτό ο Γκορμπατσόφ ενισχύει τα
εξωκομματικά κέντρα αποφάσεων. Εξύψωσε
το ρόλο του Ανώτατου Σοβιέτ, μείωσε την
εξουσία των υπουργείων και των οργανι
σμών προγραμματισμού και εξήγγειλε διαδι
κασίες ανανέωσης της κομματικής βάσης, οι
οποίες θα κορυφωθούν με τη διεξαγωγή του
συνεδρίου, το χειμώνα του 1990. Είναι βέ
βαιο ότι θα επιμείνει σ' αυτή την πορεία
ώσπου να απαλλαγεί από τους θύλακες της
μπρεζνιεφικής αντίστασης και να σιγουρέψει την εξουσία του. Αβέβαιο είναι τι θα γί
νει μετά. Η ιδιότυπη αντιπολίτευση των 300
βουλευτών της ομάδας Γιέλτσιν προειδο
ποιεί από τώρα, ότι η περεστρόικα του
Γκορμπατσόφ δεν πάει μακριά.
Ο εθνικισμός
Εκτός από την εξάλειψη της φτώχειας,
που προϋποθέτει μεταξύ άλλων τη βελτίωση
μακροοικονομικών μεγεθών όπως το κλείσι
μο του ελλείμματος του κρατικού προϋπο
λογισμού και η συγκράτηση των πληθωριστι
κών πιέσεων, υπάρχει και το αγκάθι του
εθνικισμού που κάνει την ανάγκη των με
ταρρυθμίσεων ακόμη επιτακτικότερη. Από
τις δεκαπέντε δημοκρατίες, σχεδόν οι μισές
έχουν θέσει ζήτημα αυτονομίας από τη Μό
σχα.
Στην περίπτωση της Γεωργίας, της Αρμε
νίας, του Αζερμπαϊτζάν και του Ουζμπεκι
στάν οι λόγοι της προβολής αυτονομιστικών
αιτημάτων εντοπίζονται πρώτα απ' όλα στο

χαμηλό επίπεδο διαβίωσης. Ιστορικά τέτοιοι
κοινωνικοί σχηματισμοί ενσωματώνονται αρ
γά η γρήγορα από πιο προηγμένους, υπό την
αίρεση βέβαια του δεύτερου παράγοντα που
εμπλέκεται εδώ, του θρησκευτικού. Οι Αρμέ
νιοι διεκδικούν από το αζερμπαιτζάν την
περιοχή Ναγκόρνο Καραμπάχ και κατεβαί
νουν οπλισμένοι σε διαδηλώσεις, οι κάτοικοι
της αυτόνομης περιοχής της Αμπχαζίας,
που ανήκει στη Γεωργία, έχουν εξαπολύσει
πραγματικό πόλεμο εναντίον των Γεωργια
νών, και στο Ουζμπεκιστάν οι εθνικιστικές
κινητοποιήσεις είναι συχνές και επεισοδια
κές.
Η περίπτωση των Βαλτικών δημοκρατιών
είναι περιπλοκότερη. Η Εσθονία, η Λετονία
και η Λιθουανία έχουν πολύ ψηλότερο επί
πεδό ανάπτυξης από τις άλλες δημοκρατίες,

ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ:

Τα όνειρα
παίρνουν εκδίκηση
Στις αρχές αυτής της εβδομάδας η α
στυνομία της Τσεχοσλοβακίας διέλυ
σε συγκέντρωση πολιτών που διαδή
λωναν για την «Άνοιξη της Πράγας»
και διαμαρτύρονταν για την εισβολή
των Δυνάμεων του Συμφώνου της

Σ ο β ιε τικ ά τ α ν κ ς α π οχω ρ ούν μ ετά τη ν

« ειρ ή νευ σ η » που επ ί1“

είναι το παράθυρο της ΕΣΣΔ στην Ευρώπη
και βασανίζονται από τις νωπές μνήμες του
συμφώνου Μολότοφ — Ρίμπεντροπ, που δι
αρκώς αναβιώνει σαν εφιάλτης.
Λίγες μέρες πριν από την επέτειο της
προσάρτησης η κυβέρνηση αποδέχτηκε το
αίτημα των τριών δημοκρατιών να επαναδιατυπώσει το σύμφωνο με βάση το οποίο σχη
ματίστηκε η Σοβιετική ’ Ενωση. Από την άλ
λη πλευρά, έδωσε προθεσμία ως την 1η
Οκτωβρίου στην Εσθονία για να καταργήσει
το νόμο που περιορίζει τα πολιτικά δικαιώ
ματα της ρωσικής μειονότητας. Ο νόμος
ορίζει ότι για να ψηφίσει κανείς στις τοπικές
εκλογές πρέπει να είναι κάτοικος τα δύο τ ε 
λευταία συνεχή χρόνια και για να εκτεθεί
υποψήφιος, τα τελευταία πέντε συνεχή χρό
νια. Οι Ρώσοι εργάτες στην Εσθονία διέκο-
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ψαν την απεργία διαμαρτυρίας πρυ είχαν κά
νει, αλλά δήλωσαν ότι θα την επαναλάβουν
αν περάσει η προθεσμία και ο νόμος ισχύει
ακόμη.
Η ηγεσία του κομμουνιστικού κόμματος
συζητάει το θέμα των εθνοτήτων. Οι ανακοι
νώσεις που δίνει στο Τ Α ΙΣ αναφέρουν ότι
αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα κάθε δημο
κρατίας και ότι σ' αυτήν ακριβώς βασίζει το
μοντέλο ανάπτυξης, που σχεδιάζει να προ
ωθήσει σ' ολόκληρη τη χώρα.

« Ένα από τα κυριότερα προβλήματα»,
γράφει το πρακτορείο, «αφορά το σαφή κα

θορισμό της συνύπαρξης και των αμοιβαίων
υποχρεώσεων της ΕΣ2Δ και των ενωσιακών
δημοκρατιών. Αυτό προϋποθέτει την επανα
βεβαίωση του γενικά αποδεκτού αξιώματος
ότι χωρίς ισχυρή ένωση δεν υπάρχουν ισχυ
Βαρσοβίας στη χώρα τους στις 23 Αυγούστου 1968. Τις ημέρες όμως αυτές
— είκοσι ένα χρόνια μετά την εισβο
λ ή — τα κοινοβούλια της Ουγγαρίας
και της Πολωνίας καταδίκασαν την ε ι
σβολή, ενώ τόσο στις χώρες αυτές ό
σο και στην ΕΣΣΔ συντελούνται ση
μαντικές πολιτικές διεργασίες που
διαπνέονται από το πνεύμα εκείνης
της «Άνοιξης».

ιν στην Τσεχοσλοβακία, το καλοκαίρι του '68.

ρές δημοκρατίες και χωρίς ισχυρές δημο
κρατίες δεν υπάρχει ισχυρή ένωση».
Ο εκδότης της εφημερίδας του Λαϊκού
Μετώπου της Λετονίας Ά ιγκα ρ Ίρ γκενς
ανέλαβε να δώσει την απάντηση των αυτο
νομιστών σε όλα αυτά και να χτυπήσει το
καμπανάκι της επόμενης πράξης του δρά
ματος:

«Δεν θέλουμε νέο σύμφωνο ένωσης. Θέ
λουμε πλήρη ανεξαρτησία».

ΠΟΛΩΝΙΑ:

Η ώρα των αποφάσεων
Το κόκκινο Πεζώ 205 μπήκε στον περίβο
λο της εκκλησίας του Γκντανσκ, Σεντ

Μπριγκίτα, έξω από τον οποίο είχαν συγ
κεντρωθεί 10.000 άτομα. Το πλήθος ξέ
σπασε σε ενθουσιώδεις επευφημίες, ό
ταν άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και
εμφανίστηκε ένας ψιλόλιγνος άντρας λ ί
γο πάνω απ' τα εξήντα, με ευγενικό πρό
σωπο και συγκρατημένο χαμόγελο. Ο δη
μοσιογράφος Ταντέους Μ αζοβιέτσκι,
σ τέλεχος της Α λληλεγγύης. Ο νέος πρω
θυπουργός της Πολωνίας.
Ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη το Δε
κέμβριο του 1981, όταν οι αρχές διέλυ
σαν την Αλληλεγγύη και επέβαλαν στρα
τιω τικό νόμο. Ο στρατηγός Γιαρουζέλσκι
τον κράτησε στη φυλακή ένα χρόνο. Τώ
ρα ο ίδιος τον τοποθετεί επικεφαλής
μιας τεράστιας προσπάθειας κοινωνικού
πειραματισμού, που στόχο έχ ει να δείξει
αν ο νόμος της αξίας μπορεί να λειτουρ
γήσει προς όφελος των εργαζομένων σε
συνθήκες σοσιαλιστικών σχέσεων παρα
γωγής.
Τα κέντρα αποφάσεων
Η Α λληλεγγύη ήταν κατά κοινή ομολο
γία το μεγαλύτερο εργατικό κίνημα αμφι
σβήτησης στη νεώτερη ευρωπαϊκή ιστο
ρία. Γεννήθηκε την εποχή που η πολωνι
κή οικονομία είχε εξαντλήσει όλα τα κε
φάλαια από τον εξω τερικό δανεισμό α
πλώς και μόνο για να συντηρήσει την
προνομιούχο κόστα της. Τα αιτήματα
που έθεσε ήταν περίπου τα ίδια με τα αι
τήματα των εξεγέρσεω ν του 1956, του
1970 και του 1976: Να μην αυξηθούν οι τ ι
μές των βασικών ειδών διατροφής, να ε
ξασφαλιστεί επάρκεια αγαθών στην αγο
ρά, να περιοριστούν τα προνόμια των
γραφειοκρατών και να εκδημοκρατιστεί
το καθεστώς.
Η κυβέρνηση απέκλεισε αμέσως ο
ποιαδήποτε πιθανότητα για διάλογο, ό
πως είχ ε γίνει και τις άλλες φορές. Τότε
ακριβώς η Α λληλεγγύη αποφάσισε να
πάρει την υπόθεση στα χέρια της. «Θα
μελετήσουμε διεξοδικό την οικονομία
και θα προτείνουμε εφ ικτές λύσεις στα
προβλήματα. Θα τους αποδείξουμε ότι
είναι απολύτως άχρηστοι», είχε πει τότε
ο Βαλέσα για τους γραφειοκράτες.
Η προσπάθεια εκείνη δεν άρχισε ποτέ.
Τα ζητήματα που προέκυπταν από την ά
μεση πολιτική πραγματικότητα και η σύν
τομη παραμονή του συνδικάτου στη νομι' μότητα δεν άφησαν περιθώριο για τέ
τοιες φιλοδοξίες. Θα ήταν ενδιαφέρον ό
μως να είχ ε προλάβει η Α λληλεγγύη να
ασχοληθεί με το θέμα, γιατί έτσι θα φαι
νόταν ότι το βασικό στοιχείο για την επι
βίωση του συστήματος δεν είναι μόνο
ποιοι παίρνουν τις αποφάσεις, αλλά και
τι είδους αποφάσεις μπορεί κανείς να
πάρει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα
η Πολωνία.
Το θέμα έχ ει δύο σκέλη. Από τη μια
πλευρά υπάρχει κενό στη θεωρία σε ό,τι
αφορά την επιστημονική εξήγηση του
φαινομένου της κατοχής των μέσων πα
ραγωγής. Εμπειρία δεκαετιώ ν του υπαρ

κτού σοσιαλισμού έχ ει αποδείξει ότι δεν
αρκεί η μεταβίβαση των μέσων παραγω
γής από τους ιδιώ τες στο κράτος για να
εξαλειφ θεί η εκμετάλλευση, αλλά σημα
σία έχει οι παραγωγικές αποφάσεις να
λαμβάνονται από εκείνους τους οποίους
υποτίθεται ότι εξυπηρετεί η κρατικοποίη
ση, δηλαδή τους μισθωτούς. Διαφορετι
κά όι επενδύσεις και η παραγωγή θα τε
θούν στην υπηρεσία και πάλι των λίγων,
όπως πράγματι συνέβη.
Το δεύτερο σκέλος αφορά τη συγκε
κριμένη ιστορική διαδρομή που ακολού
θησαν τα δύο μεγάλα κοινωνικά συστή
ματα και τη θέση της Πολωνίας στη συγ
κυρία. Σύμφωνα με τη θεωρία του Σαμίρ
Αμίν, πριν από δεκαπέντε χρόνια είχαν ε
ξαντληθεί οι καπιταλιστικές αγορές για
τα προϊόντα των πολυεθνικών και η δ ιέ
ξοδος για τους κεφαλαιοκράτες βρέθηκε
στη διαθεσιμότητα των αγορών του υ
παρκτού σοσιαλισμού, που αγόραζαν τα
δυτικά προϊόντα είτε απευθείας είτε μέ
σω ορισμένων χωρών του τρίτου κό
σμου, στις οποίες τα κράτη της κ ο μ ε κ ο ν
πουλούσαν αντίστοιχα πετρέλαιο.
Στρατηγική επιλογή
Έ τσ ι λοιπόν η Α λληλεγγύη είναι υπο
χρεωμένη ν ’ αντιμετωπίσει το πρόβλημα
κι απ' τις δυο πλευρές του. Η πραγματική
κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής
και ο δημοκρατικός προγραμματισμός
που αναγκαστικά τη συνοδεύει είναι εγ
χείρημα που δεν μπορεί να το αναλάβει
μόνη της. Η μείωση του αριθμού των με
λών της από δέκα εκατομμύρια σε 2,7 (!)
δείχνει ότι η πλειοψηφία των Πολωνών
αμφισβητεί τα είδω λα και τους μεσιες.
«Ο διορισμός του Μ αζοβιέτσκι δεν θα
φέρει από μόνος του ψωμί στο τραπέζι
μου» δήλωσε στην τηλεόραση ένας με
σόκοπος άντρας, μέσα στο κλίμα ενθου
σιασμού που επικρατούσε την ημέρα ε 
κείνη στη Βαρσοβία. Απαιτείται λοιπόν η
μεγίστη κοινωνική και πολιτική συναίνε
ση, για να ορθοποδήσει άμεσα η οικονο
μία.
Από κει και πέρα προβάλλουν τα προ
βλήματα του άμεσου και απώτερου μέλ
λοντος, τα οποία συνοψίζονται στο εξής:
Το άνοιγμα της πολωνικής αγοράς στα
δυτικά προϊόντα και κεφάλαια, ποιον θα
εξυπ ηρετήσει και ποιες ισορροπίες θα
διαμορφωθούν στα οικονομικά κέντρα α
ποφάσεων; Τι δυνατότητες έχει σήμερα
η πολωνική ηγεσία, όσο συνεναιτική κι
αν είναι, να θέσει όρους οικονομικής συ
νεργασίας με τη Δύση, ώστε το αποτέλε
σμα να μην είναι η συνθηκολόγηση και η
αφομοίωση της χώρας σε ξένα πρότυπα;
Η Πολωνία μεταπήδησε από την αδρά
νεια στον κόσμο της ιλιγγιώ δους ταχύτη
τας, από τη μια μέρα στην άλλη. Ο Μαζοβιέτσκι δήλωσε ότι οι συμπατριώτες του
μπορούν να προχωρήσουν αταλάντευτα,
αρκεί να πιστέψουν στις δυνάμεις τους.
Παντελής Μούτουλας
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ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟ
^ Με την ΕΤ-1 και την ΕΤ-2
συνεργάζονται πολλοί παραγωγοί
και κυρίως από τη στιγμή που
αποδείχτηκε ότι τα κρατικά
κανάλια αδυνατούν να κάνουν
εσωτερικές παραγωγές.
Για την ποιότητα που έχουν οι
ελληνικές παραγωγές έχουν
πολλά ειπωθεί. Πριν λίγες μέρες
πληροφορηθήκαμε π.χ. ότι
πρόκειται να απολαύσουμε
προσεχώς στις οθόνες της ΕΤ-2
τηλεταινία βασισμένη στο...
αριστούργημα «Οι Σκυλάνθρωποι»
του Κυρ. Διακογιάννη.
Αλλά η υπόθεση των παραγωγών
αυτών έχει πολλές πλευρές και
διαστάσεις. Μια απ' αυτές
σχετίζεται και με την οικονομική
διαχείριση. Οσα αναφέρονται στο
κείμενο που ακολουθεί βασίζονται
σε πραγματικά και ελεγμένα
στοιχεία.
Πολλοί σοβαροί επαγγελματίες
ασχολούνται με παραγωγές
σήμερα. Αλλά και πολλοί
ανεύθυνοιτσαλαβουτούν στο
χώρο με αποτέλεσμα όλα όσα
περιγράφονται στο άρθρο που
ακολουθεί. ^

αλημέρα τηλεόραση.
Καλημέρα κύριοι πρόεδροι, μέλη
του Διοικητικού της Συμβουλίου της
EPT, κύριοι γενικοί διευθυντές της ΕΤ-1 και
ΕΤ-2.

Κ

Νέοι οτο έργο σας, φανταζόμαστε ότι θα
χετε τη διάθεση και την πρόθεση να εργα
στείτε σκληρά και να αποκαταστήοετε τα
«κακώς κείμενα» (που είναι αλήθεια, ότι βρή
κατε στα αμαρτωλά και θολά κανάλια).
Αλήθεια ζερετε τι ζητάτε, γιατί σας διόρι
σε η κυβέρνηση, τι πρέπει να κάνετε;
Αλήθεια δεν έχετε απορίες να μάθετε τι
έγινε αυτά τα χρόνια στην αμαρτωλή ΕΡΤ,
ποιοι και πόσοι διορίστηκαν, με ποιο τρόπο,
τι μηχανισμούς εφεύραν για διορισμούς από
το παράθυρο — όπως λέγεται, οι προκάτοχοί
σας;
Αλήθεια εφησυχάσατε και είπατε «όλα
καλώς» έγιναν έως τώρα και αδιαφορείτε για
το κακό παρελθόν, για την περίοδο που κα
τασπαταλήθηκαν δισεκατομμύρια, την περί
οδο που η συναλλαγή και οι μίζες δίνονταν
όχι σε φακελάκια αλλά σε τεράστιες τσά
ντες, αφού είναι γνωστό στους παροικούντες ότι η μίζα είχε φτάσει στο 10% της κά
θε παραγωγής και οι αναθέσεις εκπομπών
γίνονταν με μόνο κριτήριο τη συναλλαγή;

Α -α κιγιέρ
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'» ΗΐΤΑΝΗΙΑ ΚΑΙ 01 ΙιΟΙΗΤΕΙ ΤΟΥΣ
Ειδικοί σύμβουλοι
ΙκηνοβΙτης
Συγγραφέας, Eptuva
Διευθυντής φυτογραφίας
Καύσιμα
Ειαιτήρια καραβιού και αυτοκινήτου
Βθοκοιοί, αφηγητής
Ποσοστό ασραγκτγού 15%
Ι.Κ.Α.

ΙΙΙΟΑΟ
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Το τεράστιο παθητικό της ΕΡΤ Α.Ε. δεν
σας συγκινεί, δεν σας αγγίζει ότι με τα χρή
ματα που καταβάλλει υποχρεωτικά ο κάθε
Έλληνας, φτωχός εργάτης, εργαζόμενος
μισθοσυντήρητος, δημιουργήθηκαν εκα
τομμυριούχοι που το μόνο προσόν που εί-
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Ευαισθησία του τότε Διευθυντή της ΕΤ·2 που μετά ή
ταν υποψήφιος στην περιοχή. Επτά επεισόδια ντοκυμαντσίρ διαρκεΙσς 25’ το καθένα. Σύνολο 19.83.520X7
επεισόδια = 13.884.840 δρχ. συν ΦΠΑ. Το ΙΚΑ έπρεπε
να εισπρόξει 180.000X7= 1.260.000 δρχ.
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Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κοστολογίου της ΕΤ2. Προέρχεται από σύμβαση που υπεγράψη τον Οκτώ
βριο 1988 και έχει σύνολο κοστολογίου 4.503.000 δρχ.
Από το ποσό για το ΙΚΑ κατέβαλε η ΕΤ-2 τα ακόλουθα
ποσά:
238.300 + 90.000 + 180.000 = 488.000X8 επεισόδια =
3.890.400 δρχ. Πόσο από αυτό το ποσό που υποχρεού
το να καταβάλει ο παραγωγός στο ΙΚΑ, έφτασε στα τα
μεία του ιδρύματος;
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Αστυνομική περιπέτεια οκτώ επεισοδίων.
Ρητό στο αναλυτικό κοστολόγιο αναφέρεται: ΑΣΦΑΛΙ
ΣΗ 479.800 δρχ. Δηλαδή για όλο το σήριαλ 479.800
δρχ. X 8 = 3.838.800 δρχ.

ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠ ’ ΑΥΤΛ
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ΕΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Η ΕΡΤ
χαν ήταν η βεβαίωση της κλαδικής ή οι
«στενές σχέσεις» με τους προκατόχους
σας;
Πολλά και τεράστια τα ερωτηματικά, τα
οποία όμως ζητούν απάντηση. Και την απά
ντηση αυτή — είναι ιερή υποχρέωση σας,
πρέπει να τη δώσετε εσείς, που επιλεγήκατε
σαν ειδικοί και σας εμπιστεύτηκε η κυβέρ
νηση τη διοίκηση του πιο ευαίσθητου και
νευραλγικού τομέα της ενημέρωσης και
ψυχαγωγίας του λαού.
' Ομως πέρασε καιρός από τη μέρα που τοποθετήθηκατε στις θέσεις σας και για τη ταμπακιέρα δεν έγινε καμία συζήτηση.
Φοβούμαστε ότι στον τομέα τηλεόραση,
δεν θα γίνει κάθαρση. Κι αυτό γιατί όλοι όσοι
ενέχονται με τον άλφα τρόπο στις συναλλα
γές παραμένουν'αμετακίνητοι στις θέσεις
τους και φυσικά αυτοί δεν έχουν κανένα λό
γο να υπάρξει διαφάνεια Kat κάθαρση!
Τα κάθε είδους κατασκευάσματα που
αποκαλούσαν οι προκάτοχοί σας «παραγω
γές» είναι ένα μόνο κεφάλαιο στο αμαρτωλό
παρελθόν της ΕΡΤ Α.Ε.
Οι χαριστικές και ύποπτες αναθέσεις πα
ραγωγών σε εκατοντάδες ασχέτους, που
κυριολεκτικά αυτά τα χρόνια θησαύρισαν εις
βάρος όλων μας, πρέπει οπωσδήποτε να
εξεταστούν και να γίνουν γνωστά τα στοι
χεία εκείνων που καρπώθηκαν τις δεκάδες
των εκατομμυρίων τελείως ανεξέλεγκτοι.
Ετησίως η ΕΡΤ Α.Ε. διαθέτει για την παρα
γωγή προγράμματος περίπου 6 δισ. Αν κα
νείς υπολογίσει ότι τα πέντε τελευταία χρό-
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Σήριαλ 12 επεισοδίων, σύμβαση του Οκτωβρίου 1988.
Κοινωνικοπολιτική σειρά αναφέρεται στη Σύμβαση
Τηλεοπτικής Παραγωγής. Σύνολο κόστους 5.000.000
ανό επεισόδιο, συνολικά 80.000.000 δρχ. Η ET-2 δίνει
για το ΙΚΑ τα παρακάτω ποσά:
22.000 + 29.920 + 189.378 + 47.019 + 22.350 + 187.825 =
478.292 δρχ. κατά επεισόδιοΧΙ 2 επεισόδια = 5.739.504
δρχ. πρέπει να δόθηκαν στο ΙΚΑ. Δόθηκαν; Ποιος το έ
λεγξε αυτό;

via δόθηκαν 30 δισ. για τις εξωτερικές πα
ραγωγές. καλόν είναι να γίνει γνωστό ποιοι
ήταν οι ευνοούμενοι που καρπώθηκαν τα τό
σα δισ....
' Εχετε κύριοι αρμόδιοι της ΕΡΤ να βρεθεί
τε προ πολλών εκπλήξεων αν δοθεί μια συ
νολική εικόνα των χαριστικών και υπόπτων
αναθέσεων που κατά καιρούς έγιναν από τις
ΕΡΤ.
Το ΑΝΤΙ διερεύνησε την υπόθεση — όσο
βέβαια είναι δυνατόν, και σήμερα αποκαλύ
πτουμε το καθεστώς που επικρατούσε στην
ΕΡΤ και τον τρόπο με τον οποίο οι διάφοροι
επιτήδειοι «τσέπωναν» τα χρήματα από την
ΕΡΤ χωρίς κανείς και ποτέ να τους ελέγξει
έστω και για αυτό που λέει ο λαός: για τα μά
τια του κόσμου.
Είναι καταπληκτικό το γεγονός της ανευθυνότητας ή μάλλον της σιωπηλής αποδο
χής ενός καθεστώτος που αφορά τις «ει
σφορές του ΙΚΑ».
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ΤΑ ΜίΛΗ

Στις εκατοντάδες περίεργες υποθέσεις της ΕΤ-1 είναι
και οι λεγάμενες ανακοστολογήσεις εκπομπών που
δέχονταν η Επιτροπή Κοστολογίου της. Δηλαδή κά
ποιος υπέγραφε μια σύμβαση με την ΕΡΤ έναντι συγ
κεκριμένου ποσού για να πραγματοποιήσει μια σειρά
εκπομπών. Μετά από λίγο καιρό υπέβαλε στην ΕΤ-1 αί
τηση ανακοστολόγησης για τη, σειρά που ’χε υπογρά
ψει, παρά το ρητό όρο της σύμβασης ότι «πέρα από το
ποσό αυό, ο παραγωγός δεν έχει καμιά άλλη αξίωση
για οποιαδήποτε αιτία εξ αφορμής της συμφωνουμένης παρανωνής» και ακόμα ότι «ο παραγωγός εγγυάται την ακρίβεια και το αμετάβλητο της αμοιβής, η ο
ποία προσδιορίστηκε, με βάση τον επισυναπτόμενο
πίνακα αμοιβολογίου του κοστολογίου«*.
Παρά τον απόλυτο και δεσμευτικό αυτό όρο, υπήρ
ξαν και ανακοστολογήσεις, όπως σε μια σειρά
•— σήριαλ θ επεισοδίων. Οι εισφορές που κατέβαλε η
ΕΡΤ στον παραγωγό είναι οι ακόλουθες: ΙΚΑ:
56.500 + 208.350 + 329.290 + 100.000 + 57.800 «=751.990
δρχ. Αν πολλαπλασιάσουμε με τα 9 επεισόδια έχουμε
8.787.910 δρχ. για το ΙΚΑ. Έφτασαν τόσα χρήματα στα
ταμεία του ΙΚΑ;
Ι«Α imtPTATON
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Εδώ διορθώνει η Επιτροπή Κοστολογίου:
ΙΚΑ: 292.838X12 = 3.500.000 περίπου.

Το ΙΚΑ — όπως όλοι βλέπουμε κατά και
ρούς στην τηλεόραση κάνει διαφημιστικές
καμπάνιες προτρέποντας τους εργαζόμε
νους να διεκδικούν απόφαστιοτικά τις ε ι
σφορές τους, που ο εργοδότης παρακρατεί
για να αποδίδει το Ίδρυμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Συμβουλεύει το ΙΚΑ λοιπόν μέοω της τη
λεόρασης (ΕΡΤ) και με την έκδοση χιλιάδων
φυλλαδίων για το τι δικαιούται ο εργαζόμε
νος και πώς πρέπει να το διεκδικεί. για το δι
κό του καλό, για τη σύνταξη του στα γηρα
τειά, για τις παροχές που θα ' χει σε οποιαδή
ποτε δύσκολη στιγμή της υγείας του. Και
ζητά το ΙΚΑ τη συνδρομή των εργαζομένων
για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.
Είναι γνωστό πως το ΙΚΑ αδυνατεί να καλύ
ψει στοιχειώδεις και τρέχουσες ανάγκες
του και παράλληλα είναι οε όλους γνωστά τα
τεράστια ελλείμματα που κληροδότησε η
πολιτική των Διοικήσεων του μέχρι σήμερα.
Είναι ένας οργανισμός που βρίσκεται ουσια
στικά σε πτώχευση και αδυνατεί να καταβά
λει τις συντάξεις, δανείζεται και επιδοτείται
Δεν θα εξετάσουμε εδώ τους λόγους που
οδήγησαν το ΙΚΑ σ' αυτή την τραγική κατά
σταση.
Θα αποκαλύψουμε όμως ότι τα εκατομμύ
ρια που η ΕΡΤ δίνει στους παραγωγούς για
τις εισφορές που πρέπει να πληρώσουν στο
ΙΚΑ — ΔΕΝ καταβάλλονται και φυσικά αυτό
οφείλεται στο ότι κανένας δεν ελέγχει τα
κοστολόγια των παραγωγών που αναθέτει η
ΕΤ-1 και η ΕΤ-2.
Πρόκειται για μια τεράστια κομπίνα εκα
τομμυρίων — ίσως και διςϋ
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Άλλη περίπτωση:
1.788.000X13 επεισόδια = 22.958.000 δρχ. ΙΚΑ (εργοδο·
τικές εισφορές): 131.510.Χ13 = 1.709.830 δρχ.
Αλλά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Δεν γνωρίζουμε
ακριβώς τι συνέβει με το «Μισό · Μισό» αλλά επειδή «η
γυναίκα του Καίσαρος δεν πρέπει μόνον νά ’ναι κλπ.,
αλλά και να φαίνεται», μήπως θα ’πρεπε ο ευσυνείδη
τος δικαστικός να ερευνήσει και την περίφημη παρα
γωγή που στοίχησε την εκπαραθύρωση Χαλάτση και
πολλά χρήματα στον φορολογούμενο πολίτη;

ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑ
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Ενώ η ΕΡΤ (σαν καλός εργοδότης) δίνει
στον παραγωγό με τον οποίο συμβάλλεται
για κάθε εκπομπή, για κάθε σήριαλ εκατομ
μύρια για τις απαραίτητες εισφορές των ερ
γαζομένων, ελάχιστα είναι τα ποσά που τελι
κά καταλήγουν στο ταμείο του ΙΚΑ, ενώ τα
περισσότερα καταλήγουν στην τσέπη του κά
θε ανεύθυνου και «μονοφαγά» παραγωγού.
Πρόκειται λοιπόν για μιαν υπόθεση που
έχει και ποινικές ευθύνες, αφού οι εισφο
ρές είναι γραμμένες στα κοστολόγια που δί
νει ο κάθε παραγωγός στην ΕΡΤ.
Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός των αναθεσεών παραγωγών και της κοστολόγησης
τους;
Πέρα από την όποια χαριστική μορφή (και
ύποπτη αφού έχουν καταγγελθεί συναλλα
γές) που οφείλεται εν πολλοίς σε εισηγή
σεις των Τομέων Ψυχαγωγίας, Επιμόρφωσης
και Ενημέρωσης (οι Τομείς στελεχώνονται
από «πράσινους» — όπως λένε στην ΕΡΤ),

υπάρχουν και οι Επιτροπές Κοστολογίου
που απαρτίζονται από διάφορους «ειδι
κούς» και υπαλλήλους της ΕΡΤ. Πολλοί από
αυτούς που συμμετέχουν στις Επιτροπές
Κοστολογίου έχουν και άλλη επαγγελματική
σχέση μέ εξωτερικούς παραγωγούς, αφού
μερικοί εργάζονταν ή και εργάζονται σε πα
ραγωγές που για λογαριασμό της ΕΡΤ κο
στολογούν!
Αλλού εργάζονται επώνυμα και αλλού χω
ρίς να φαίνεται το όνομα τους.
Αυτές οι περίφημες Επιτροπές Κοστολο
γίου είναι ουσιαστικά για τα μάτια του κό
σμου αφού το μόνο έργο τους είναι η μείω
ση όσων κονδυλίων τους περιγράφονται από
τους παραγωγούς στα κοστολόγια. Κι έτσι
ενώ για μιαν εκπομπή ζητά ο παραγωγός
5.000. 000, η Επιτροπή Κοστολογίου το «με
λετά», το «συζητά» και απ οφασίζει
4.000. 000 δρχ. Κι έτσι είναι όλοι ευχαριστη
μένοι.

Τα τετράδια της
UNICEF
χαρίζουν το χαμόγελο
στα τταιδιά ολου
του ιιόομου

σ ' όλη την Ελλάδα

Ξενίας 1,τηλ. 7780017-777 8268-7784223

Και τάχα ότι η Επιτροπή είναι άτεγκτη και
κάνει καλά τη δουλειά της και όσοι είναι
έξυπνοι αντί να χρεώνουν 2.500.000 που κά
νει μια παραγωγή, τη χρεώνουν 5.000.000
και η Επιτροπή Κοστολογίου κόβει τα κονδύ
λια και δίνει τελικά 4.000.000 δρχ.!!!
Αυτό είναι ένα περίγραμμα μόνο της απα
ράδεκτης κατάστασης που επικρατεί στην
ΕΡΤ αφού κανένας μετά δεν ελέγχει αν
πραγματοποιούνται τα έξοδα που περιγράφονται στα κοστολόγια.
Υπάρχει όμως και το τεράστιο σκάνδαλο
που αναφέραμε πριν που αφορά τις εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ.
Καταβάλλει η ΕΡΤ όσα ζητά ο παραγωγός
για την απαραίτητη ασφάλιση των εργαζομέ
νων (ηθοποιών, τεχνικών, σκηνοθετών, μου
σικών κ.λπ.) που είναι το 34% της αμοιβής
που θα πάρει ο εργαζόμενος, όμως ελάχιστα
από αυτά τα κονδύλια (που σε κάθε σήριαλ
είναι 700.000 περίπου το επεισόδια δηλαδή
για κάθε σήριαλ 13 επεισοδίων είναι
9.000.000 δρχ.) αποδίδονται στο ΙΚΑ.
Κι έχουμε εδώ το απίστευτο φαινόμενο. Η
κρατική ΕΡΤ να δίνει τα 9 εκ. για το ΙΚΑ και
τουπόπτώχευσηΊδρυμα να μην τα εισπράτ
τει!!
Τα διαφυγόντα έσοδα του ΙΚΑ από αυτήν
την ιστορία είναι τεράστια. Η ΕΡΤ αρκείται
να παίρνει μια δήλωση του παραγωγού ή μια
βεβαίωση ότι δεν οφείλει ασφαλιστικές εισφορέο στο ΙΚΑ και πέραν αυτού τίποτε άλ
λο.
Είναι αδιανόητο πράγματι αυτό που συμ
βαίνει στην περίπτωση της ΕΡΤ και του ΙΚΑ,
γιατί πρόκειται για σκάνδαλο τεραστίων δια
στάσεων.
Πολύ εύκολα το ΙΚΑ μπορεί να το διαπι
στώσει εφ ' όσον η ΕΡΤ του βεβαιώσει τι
έχει δώσει στον κάθε παραγωγό για ασφαλι
στικές εισφορές. Και τότε θα γελάσει ο κάθε
πικραμένος.
Πρέπει να ξεκαθαριστεί κύριε Διοικητά
του ΙΚΑ η σκανδαλώδης αυτή ιστορία και για
το όφελος του Ιδρύμματος σας, αλλά και για
την αποκατάσταση όσων δικαιούνται και δεν
έλαβαν τα ένσημά τους.
Είναι πολύ απλό. Η ΕΡΤ να σας βεβαιώσει
τι κατέβαλε για εισφορές στο ΙΚΑ στο κάθε
σήριαλ, στην κάθε τηλεταινία και εσείς να
ελέγξεται τα «Εργοδοτικά Μητρώα» για να
διαπιστώσετε τις απίστευτες και τεράστιες
αποκρύψεις των ποσών που έκαναν διάφο
ροι επιτήδειοι παραγωγοί ή αυτούς που η
ΕΡΤ ονόμασε «παραγωγούς» ελέω της κομ
ματικής τους θέσης ή της συναλλαγής που ' χαν με τους διάφορους παρατρεχάμενους
στις ΕΡΤ.
Αυτοί που χρόνια, εξαπατούσαν την ΕΡΤ
και το ΙΚΑ πρέπει να αποδώσουν όσα παρά
νομα καρπώθηκαν τόσα χρόνια.
Και οι περιπτώσεις είναι εκατοντάδες και
τα ποσά τεράστια....
Φορολογούμενος Πολίτης
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πιτέλους να μας πείσουν ότι
υπεύθυνοι για τον Κοσκωτά
είναι μόνο οι «γερμανοτσολιάδες» που κατατρέχουν α
πό σ υσ τά σ εω ς ε λ λ η ν ικ ο ύ
κράτους τις αριστερές δυνά
μεις... Τέλος πάντων. Τους μύ
θους αυτούς θα διαβάσετε
—όσοι τους διαβάσετε— κά
ποια Πέμπτη.

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ. Ποιος
είπε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου «ξεχρέωσε» τις οφ ει
λές του προς την πρώην σύ
ζυγό του Μαργαρίτα; Η κατά
θεση του πτέραρχου Κοντο
διού, στενού φίλου του κ. Νί
κου Παπανδρέου, στην εξετα 
στική επιτροπή της Βουλής
για την «αγορά του αιώνα» και
οι «βόμβες» εναντίον του πατρός Παπανδρέου που εξαπέ
λυσε αφήνουν να εννοηθεί ό
τι ο υπεύθυνος της «Αλλα
γής» θα πληρώσει κι άλλα για
το γάμο του με την κ. Λιάνη.
I I [ I Π ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. «Είδα ΤΟ
Λούβαρη να κάθεται στο γρ α 
φείο του κ. Μαρινάκη» κα τέ
θεσε στην ίδια επιτροπή ο
σμήναρχος κ. Χατζηπαναγιώτης για να δει την επόμενη
τον εαυτό του «πρωτοσέλι
δο». Αλλά η αποκάλυψή του
δεν αποτελεί κατά τη γνώμη
μας «είδηση». Είδηση θα ήταν
αν κατέθετε ότι μια ημέρα εί
δε τον κ. Μαρινάκη μόνο του
στο γραφείο, χωρίς την πα
ρουσία κάποιου αντιπροσώ
που ή μεσάζοντα.
I ] [ Ι □ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ. Γ ρ ά 
φουμε σε άλλες σ ελίδες αυ
τού του τεύχους για τις μεθο
δεύσεις κάποιων «κύκλων» υ
πέρ του Ανδρέα Παπανδρέου
στην υπόθεση Κοσκωτά. «Επί
του τυπογραφείου» μάθαμε ό
τι επ ίκεινται κάποιες «αποκα
λύψεις» για τις στενές σχέ
σεις του απατεώνα με κά
ποιους Αμερικάνους μεγαλο
απατεώνες, με τις οποίες θα
επιχειρηθεί να αποδειχθεί ότι
πίσω από το σκάνδαλο υπήρ
χε, όπως συμβαίνει ανέκαθεν,
στην Ελλάδα «αμερικανικός
δάκτυλος».
□ □□ΣΥΓΚΑΛΥΨΕΙΣ. Α λλες
«καλά πληροφορημένες» πη
γές από το ΠΑΣΟΚ μας έλεγαν
ότι «υπάρχουνχαρτιά» που αποδεικνύουν ότι ο Κοσκωτάς
ήταν μόνο η «βιτρίνα» κά
ποιων άλλων, επειδή η μετα
βίβαση της Τράπεζας Κρήτης
στον Κοσκωτά από τον Καρρά
ήταν «εικονική». Τους αντιτείναμε ότι δεν έχουν δίκαιο, ε
πειδή ο κ. Γιαννόπουλος και ο
κ. Μπαντουβάς κατάφεραν ε

: , L, Γ. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ. Συμβου
λεύουμε την εξεταστική επι
τροπή της Βουλής που διε
ρευνά τις υποκλοπές να επισκεφθεί και την υπηρεσία του
ΟΤΕ όπου φυλάσσονται οι
κάρτες με τα ζεύγη των «ΚΑΦΑΟ» στα οποία αντιστοιχούν
οι τηλεφω νικοί αριθμοί των
Ελλήνων πολιτών. Μπορεί κα
τά τύχη να πέσουν επάνω σε
κανέναν «ιδιωτικό ντετέκτιβ»
και να διαπιστώσουν έτσι με
ποιο τρόπο οι συμπαθείς αυ
τοί επ αγγελματίες παραβιά
ζουν την ιδιωτική ζωή μας.
□ □□ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕΙΣ. Με
την ευκαιρία θα μάθουμε πό
τε, ποιος —ή ποιοι— στην
πραγματικότητα διέταξε να
παγιδευτεί το τηλέφωνο της
κ. Λιάνη, με σκοπό να προκληθεί ρήξη στο «περιβάλλον της
Εκάλης» και να αρχίσουν οι
αλληλοκατηγορίες και οι αλληλοϋπονομεύσεις; Πάντως ο
σχολιογράφ ος δ εξιά ς απο
γευματινής εφημερίδας που
κατηγορεί επίμονα συγκεκρι
μένους υπαλλήλους της ΚΥΠ
δεν φ αίνεται να είναι καλά
πληροφορημένος.
□ □□ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ. Στο τ ε 
λευταίο στάδιο της εξέτασης
των «ουσιωδών» μαρτύρων
κατηγορίας βρίσκεται όπως
πληροφορούμεθα η 9η τα κτι
κή ανακρίτρια κ. Διονυσία
Μπιτζούνη, η οποία έχει αναλάβει τη δίωξη κατά Καμπάνη
και εταίρων για τα σκάνδαλα
της ΕΒΟ με το Ιράκ που πρώτο
αποκάλυψε το ΑΝΤΙ. Οι ίδιες
πληροφορίες αναφέρουν ότι
η παραπομπή και καταδίκη
του Καμπάνη και των συνερ
γατών του στην ΕΒΟ πρέπει
να θεω ρείται βέβαιη, ενώ έ
χουν π ροκύψ ει α κ λ ό ν η τα
στοιχεία και για την ενοχή
του Ανδρέα Παπανδρέου, αλ
λά και στελεχώ ν της Τράπε
ζας της Ελλάδας. Ένα ακόμα
σκάνδαλο θα πάρει την άγου
σα προς τη Βουλή. Οι προθε
σμίες υπάρχουν στην περί
πτωση που κάποιος ισχυρι
στεί το αντίθετο.
□ □□ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ. Ας μην
ανησυχούν οι προφήτες εκεί
νοι που διατυμπάνιζαν προς
πάσα κατεύθυνση άτι θα με
τατραπούμε σε έθνος ξενοδό
χων και σερβιτόρων. Από ό
που κι αν περάσαμε σε αυτές
τις διακοπές διαπιστώσαμε ό

τι η τουριστική κίνηση είναι ε
ξαιρ ετικά μειωμένη. Ασφα
λώς όχι επειδή οι τουριστικές
υπηρεσίες που προσφέρουν
οι γ είτο ν ες Γιουγκοσλάβοι
και Τούρκοι είναι οικονομικά
φ θ η ν ό τε ρ ε ς κ α ι, κά π ο τε,
ποιοτικά καλύτερες.
□ □ □ ΔΙΕΥΡΥΝΣΕΙΣ. Τα τέσσε
ρα από τα σκάνδαλα που θα
διερευνήσει η εξεταστική επι
τροπή που συστάθηκε από τη
Βουλή ύστερα από πρόταση
του ΠΑΣΟΚ για τα σκάνδαλα
σ τις προμήθειες των Ενό
πλων Δυνάμεων από το 1974
μέχρι σήμερα αφορούν τη
γνωστή μας ΑΧΧΟΝ του κ. Διακουνάκου και του ΚΕΡΔΟΥΣ.
□ □ □ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Εργαζό
μενοι στην Τράπεζα Κρήτης
μας πληροφορούν ότι ο διευ
θυντής ενός εκ των υποκατα
στημάτων της «σήκωσε», την
Πέμπτη 3.11.88 και μάλιστα
πρωί πρωί, 70 εκατομμύρια
δραχμές και τα έβγαλε έξω ό
χι σε κούτα «πάμπερς», αλλά
με πιο κομψό τρόπο, σε «σακ βουαγιάζ». Να ήταν άραγε το
αναγκαίο συνάλλαγμα για κά
ποιο «ταξιδάκι» του κ. διευ
θυντή στο εξωτερικό;
□ □□ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ. Τώρα
που η Βουλή αναζητά στο
Λονδίνο τον αποδέκτη των
250.000 δολαρίων που έσ τει
λε εκεί ο Κοσκωτάς την πε
ρίοδο του Χέρφηλντ δεν θα ή
ταν σκόπιμο να ερευνηθεί και
η πληροφορία που δημοσιεύ
σαμε σε παλαιότερο τεύχος
του ΑΝΤΙ σύμφωνα με την ο
ποία ο Λούβαρης άλλαξε σε
λίρ ες και σε πολύ χαμηλή τ ι
μή τα κολαριστά πεντοχίλια
ρα που εξή γα γε μέσα στην
περίφημη κούτα «πάμπερς»;
□ □ ΠΑΓΩΝΙΕΣ. «Δεν ξέρ ει τι
να κάνει» ο υπουργός Εμπο
ρίου κ. Ανδρέας Ανδριανόπουλος με τις άδειες εξαγω
γής που εξακολουθεί να του
σ τέλνει η ΠΥΡΚΑΛ χρησιμο
ποιώντας «πιστοποιητικά τε
λικού χρήστη» που με την
πρώτη ματιά φαίνονται ύπο
πτα. Αν τις υπογράψει κινδυ
ν ε ύ ε ι να κ α τη γο ρ η θ εί ό τι
σ τέλνει όπλα στο Ιράν, μέσώ
Ταϋλάνδης. Αν δεν τις υπο
γράψει είναι βέβαιο ότι η «Αυ
ριανή» θα τον κατηγορήσει
για «σαμποτάζ» σε βάρος της
ελ λ η ν ικ ή ς οικονομίας. Μή
πως θα ήταν καλύτερα να αντικατασταθεί, αμέσως με κυ
βερνητική απόφαση η εν πολλαίς αμαρτίες περιπεσούσα
διοίκηση της ΠΥΡΚΑΛ; Απο
ρούμε που δεν έγινε ακόμα.
□ □□ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ. Με την
ευκαιρία, ο γιος ποιου στρα
τηγού του ΓΕΣ διορίσθηκε επί
ΠΑΣΟΚ στην ΠΥΡΚΑΛ και αναμίχθηκε σε κάποιες ύποπτες

μετακινήσεις πυρομαχικών με
αρχικό προορισμό τον ελληνι
κό στρατό;
C l l ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ. Ελλάδα
δεν είναι μόνο σκάνδαλα και
α νακριτικές επιτροπές της
Βουλής. Βρεθήκαμε για ολι
γοήμερες διακοπές στους πα
νέμορφους Παξούς και κινδυ
νεύσαμε αντί για τη θάλασσα
και τον ήλιο να «απολαύσου
με» το επικίνδυνο... δακοκτόνο με το οποίο ήθελε να ψεκά
σει όλο το νησί η αρμόδια νο
μαρχία, προκαλώντας ανυπο
λόγιστες οικολογικές κατα
στροφές αφού ο ψεκασμός θα
γινόταν με αεροπλάνο και θα
τον υφίστατο ολόκληρη η πα
νίδα του νησιού, μαζί με τους
λίγους τουρίστες που έφτα
σαν φέτος μέχρι την Ελλάδα.
Ευτυχώς που την τελευταία
στιγμή ο υπουργός Γεωργίας
κ. Δήμας διέταξε να σταματή
σει ο ψεκασμός. Η απειλή ό
μως παραμένει και θα επανέλ
θουμε.
□ □□ΑΠΟΡΙΕΣ. Λάβαμε από
τον μέχρι προ τίνος Γ ενικό
Διευθυντή του ΑΠΕ κ. Θ. Καρζή επιστολή στην οποία αναφ έρεται ότι «είχε αποποιηθεί
από κάθε οικονομική αποζημείωση πριν από τη σύνταξη
του νομοσχεδίου για τα υπη
ρεσιακά συμβούλια» με το ο
ποίο επαύθη από τη θέση του.
Δ ιερω τώ μεθα όμως ακόμα
γ ια τί ο κ. Καρζής δεν έσπευσε
να παραιτηθεί αμέσως μετά
το σχηματισμό της κυβέρνη
σης Τζανετάκη, αφού γνώριζε
πολύ καλά ό τι η θέση του ΓΔ
του ΑΠΕ είναι «πολιτική»;
Κατά τα άλλα η νέα κυβέρ
νηση δεν πρέπει να αντιμετω 
πίσει το «πρόβλημα ΑΠΕ» με
το διορισμό ενός ακόμα νέου
Γενικού Διευθυντή. Το μονα
δικό κρατικό πρακτορείο ε ι
δήσεων της χώρας πρέπει και
να αναβαθμιστεί και να εξυγιανθεί. Και μάλιστα γρήγορα
καθώς από αυτό εξαρτάται η
«τροφοδοσία» των επαρχια
κών εφημερίδων με τις αθη
ναϊκές ειδήσεις.
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Ό χ ι κ ι ά λ λ η « α ξ ιο π ο ίη σ η »
Το κτίρ ιο της φω τογραφίας που δείχνει το
βέλος βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της
πρωτεύουσας, στη γωνία Πανεπιστημίου και
Κοραή και, ήδη, είναι υπό «αξιοποίηση», μ ια που
έχουν προχωρήσει οι διαδικασ ίες για την
κατεδάφισή του και την ανοικοδόμηση στη θέση
του κτιρίου γραφείων.
Με δεδομένα ό τι αποτελεί αυθεντική
αρχιτεκτονική μορφή από ιστορική, αισθητική
και τυπολογική άποψη, σημείο αναφοράς του
πρότυπου αστικού διώροφου σπιτιού που
υπήρξε η πρώτη αρχιτεκτονική μορφή της
σύγχρονης Αθήνας (κτίστηκε μ ετα ξύ 1840-1855)
και ότι η ανοικοδόμησή του και η λειτο υ ρ γ ία του
ως επ αγγελματική στέγη σε μ ια ιδ ια ίτερ α
βεβαρημένη περιοχή θα δημιουργούσε ένα
επιπλέον πρόβλημα στο κυκλοφοριακό χάος του
κέντρου της Αθήνας και θα επιβάρυνε την
περιοχή, το ΥΠΠΟ είναι ανάγκη να ξανασ κεφ τεί
σοβαρά αν πρέπει να δοθεί τελικά η άδεια της
κατεδάφ ισης και «επανοικοδόμησης».
Εμείς, που υφιστάμεθα τα «αγαθά» της
υποβάθμισης, της ρύπανσης, της ακαλαισθησίας
ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους άλλους
Αθηναίους πολίτες που απαιτούν τη διάσωση και
αποκατάσταση του κτιρ ίου και του
περιβάλλοντος χώρου.

Κώστας Μπάκας:
«Τραγωδία·
το ήθος ενός λαού»
Τις «Θεσμοφοριάζουσες» του
Αριστοφάνη, σε μετάφραση
Παύλου Μάτεσι και σκηνοθε
σία Κώστα Μπάκα, παρουσία
σε το Σάββατο και την Κυρια
κή 5-6 Αυγούστου το Εθνικό
Θέατρο, στο Αρχαίο Ωδείο
της Πάτρας.
Το Εθνικό Θέατρο που συ
νεργάζεται με το φεστιβάλ α
πό το 1987, είχ ε παρουσιάσει
τους Βάτραχους του Αριστο
φάνη με τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο πάλι σε βασικό ρό
λο.

χεί το θρησκευτικό στοιχείο,
που υπάρχει σε όλα τα έργα
του Αριστοφάνη, είτε φανερά,
όπως στο συγκεκριμένο έργο
που διαδραματίζεται σε ένα
ναό, είτε καλυμμένα, όπως
στους «Όρνιθες», όπου ο χο
ρός είναι ζωομορφικός.
«Η ρίζα των έργων του Αρι
στοφάνη είναι καθαρά θρη
σκευτική, αυτό το θεωρώ απα
ραίτητο να φαίνεται πάνω
στην παράσταση. Εκεί βρί
σκεται η δυσκολία των έργων
του, να παντρέψεις το θρη
σκευτικό στοιχείο με την υ
περβολική φάρσα, δηλαδή το
εκ βαθέων γέλιο που βγαίνει
από καταστάσεις και όχι από
λογοπαίγνια» λέει ο Κώστας
Μπάκας.
Η Σοφία Σπυράτου συμπλη
ρώνει «Στον Αριστοφάνη γ ε 
νικά και σ τις "Θ εσμοφοριά
ζουσες»» συγκεκριμένα, ο χο
ρός είναι θεατρικά χορευτι
κός. Τύποις ο χορός θέλει 24.
Ε μ ε ίς
βάλαμε
δύο
παραπάνω».
Ο Κώστας Μπάκας μας πα
ραχώρησε συνέντευξη μιλών
τας για τις «Θεσμοφοριάζου
σες», για τον Αριστοφάνη αλ

Μ οσ χίδης · Μ ιχ α λό π ο υλος

Στις «Θεσμοφοριάζουσες»
τα σκηνικά και τα κοστούμια
ήταν του Ανδ. Σαραντόπουλου, η μουσική του Γ. Μαρκόπουλου, η χορογραφία της
Σοφίας Σπυράτου και βοηθός
σκηνοθέτη η Ά ν ν α Βενέτη.
Στη διανομή, Μνησίλαος ο
Γιώ ρ γος Μ ιχαλακόπ ουλος,
Ευριπίδης ο Γιώργος Μοσχί
δης, υπηρέτης Αγάθωνα ο
Μπάμπης Γιωτόπουλος, Αγάθωνας ο Δημ. Τσούτσης.
Οι «Θεσμοφοριάζουσες» εί
ναι μια κωμωδία - επικήδειος
του Χρυσού Αιώνα. Καθώς η
Αθήνα βρίσκεται σε παρακμή
το πολιτικό σχόλιο σχεδόν α
πουσιάζει. Α ντίθετα κυριαρ
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λά και για το αρχαίο δράμα
γενικότερα και το ρόλο τους
στις μέρες μας. Μιλάει ακόμα
και για σκηνοθετικές απόψεις
άλλων σκηνοθετών, παραθέ
τοντας τις κρίσεις του. Σ’ αυ
τή την συνέντευξη χωράνε
πολλά, ακόμα και οι... νεοέλ
ληνες.
ΑΝΤΙ: «Πολλοί υποστηρίζουν ότι
ο Αριστοφάνης είναι ο πατέρας
της επιθεώρησης. Εσείς πώς
οριοθετείτε τον Αριστοφάνη;»
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΑΣ: Ναι, υπάρχει
αυτή η άποψη. Δεν νομίζω ότι μπο
ρεί να σταθεί αυτή η σχέση. Κατ’
αρχήν μέσα στον Αριστοφάνη υ
πάρχει μια φλέβα βαθύτατης θρη
σκευτικής γεύσης, που στην επι-

θεώρηση δεν υπάρχει καθόλου.
Αυτό δεν μπορεί να το παραγνω
ρίσει κανένας. Μέσα στον πυρήνα
του έργου υπάρχει μια βαθύτατη
θρησκευτική πίστη μια ανάγκη για
την «πηγή». Το θέατρο ξεκίνησε
ως λατρεία. Ήδη έχουμε την θρη
σκευτική ρίζα των πραγμάτων.
Έπειτα μέσα στα έργα του,
συνήθως, κυκλοφορούν θεοί
ή, ο χορός είναι ζωομορφικός
(Β άτραχοι, Ό ρ νιθ ες). Δεν
μπορείς να τα ξεχύσ εις όλα
αυτά και ν’ αρχίσεις να συγ
κρίνεις επειδή έπιανε το επικαιρικό σαν τρέχον και κατήγγειλλε τα ελλατώματα των
προσώπων για να βγάλει το
γέλιο. Αυτό ήταν το «χρύσω
μα του χαπιού» για να «κρατή
σει» το κοινό του. Ουσιαστικά
όμως κατηγορούσε θέσεις,
που και σήμερα, δυστυχώς, υ
πάρχουν. Ό τα ν κατηγορούσε
τον Κλέωνα, δεν κατηγορού
σε το πρόσωπό του αλλά τη
θέση. Ό τα ν κα ταγγέλλει έ
ναν στρατηγό δεν καταγγέλ
λει τη στολή, αν φοράει κρά
νος ή περικεφαλαία.
ΕΡ.: Αυτό είναι μομφή για τον
κύριο Στούρουα;
ΑΠ.: Δεν μέμφομαι κανέναν.
Εάν με πείσει ότι προάγει το
κυρίως νόημα του έργου, με
το να βάλει ένα γερμανικό
κράνος πάνω σ’ ένα στρατη
γό, για να μου δ είξει ότι αυ
τός είναι ένας δικτάτορας, αν
τί να στοχεύσει στο να «βγά
λει» το βαθύτερο νόημα, γ ια τί
κα ταγγέλλει ένα δικτάτορα
και ποια α ίτια τον γεννάνε,
που αυτά θα είναι ουσιαστικά.
Αν σκοτώθηκε ένας άνθρω
πος με πολυβόλο και όχι με
δόρυ, αυτό δεν λέει τίποτα. Ε
κείνο που χρειάζετα ι προβο
λή είναι ότι χάθηκε μία ή πε
ρισσότερες ανθρώπινες ζωές
πάνω στον πόλεμο, γ ια τί έγ ι
νε ο πόλεμος και χάθηκαν αυ
τές οι ζωές. Αυτό είναι το τρα
γικό γεγονός.
ΕΡ.: Σε ποιμ,από τα μηνύματα
της συγκεκριμένης παράστασης
του Αριστοφάνη θέλετε να
δώσετε έμφαση;
ΑΠ.: Δεν βλέπω να είναι τίπο
τα ιδιαίτερα τονισμένο μέσα
στο έργο. Θέλησα να ζωντα
νέψω, όσο μπορώ πιο πειστι
κά, πιο θεατρικά, με την έν
νοια της αισθητικής, τα πράγ
ματα για τί έχ ει τεράστια ση
μασία ΤΙ και ΠΩΣ το δίνεις. Να
βγαίνει ένα γέλιο χωρίς χυ
δαιότητες, μια ελευθερία κα
θαρή, παστρική, παιδική, με
μια αφέλεια, που νομίζω ότι
χαρακτηρίζει το έργο του το
οποίο σχεδόν δεν έχ ει πολιτι
κές καταγγελίες, όσο μπορεί
να το πει κανείς αυτό για τον
Αριστοφάνη. Με την παρω
δία, προσπαθεί να πετύχει
την ανατροπή του νεω τερι

σμού του Ευριπίδη. Αν ήθελε
να δώσει κάτι πολιτικό, ήταν
να ψέξει τον προοδευτισμό
του Ευριπίδη γελοιοποιώ ν
τας, παρωδώντας σκηνές από
τα έργα του.
ΕΡ.: Γιατί αρέσκεται να τον
σατυρίζει;
ΑΠ.: Επειδή ο Αριστοφάνης ή
ταν κατ’ εξοχήν συντηρητι
κός. Ό μω ς νομίζω ότι είναι
μάλλον κωμικό να προσπα
θούμε να περιορίσουμε ένα
τεράστιο ποιητή, με το εύρος
το δικό του, σε -ισμούς. Δεν
περιορίζονται τέτο ιο ι ποιη
τές. Βλέπεις ότι ένας συντη» ρητικός σ κίζεται για την ειρή
νη πολύ περισσότερο από ά λ
λους «προοδευτικούς». Μακά
ρι να είχαμε εκατό συντηρητι
κούς σαν αυτόν.
ΕΡ.: Ας αφήσουμε τον
Αριστοφάνη. Πόσο σέβεται η
σύγχρονη σκηνοθεσία το πνεύμα
του αρχαίου δράματος;
ΑΠ.: Καθένας που σέβεται
τον εαυτό του, μοιραία θα
πρέπει να σεβαστεί και το κεί
μενο που έχ ει απέναντι του.
Εξαρτάται πώς το αντιλαμβά
νεσαι. Αυτή την αντίληψη δεν
την θεωρώ ασέβεια, αρκεί να
με πείθει και να είναι φανερή
η ανάγκη που γέννησε αυτή
τη στάση, που πρέπει να ολο
κληρώνεται αισθητικά, χωρίς
πρόθεση εντυπωσιασμού.
ΕΡ.: Η τραγωδία πόσο
«ζωντανή» είναι; Περνάει τα
μηνύματά της στον κόσμο; Κατά
πόσο βοηθάτε εσείς οι
σκηνοθέτες;
ΑΠ.: Υπάρχει μέσα στην τρα
γωδία το βασικό μεγάλο πρό
βλημα της μεταφυσικής αγω
νίας του ανθρώπου. Εκεί είναι
πια ο άνθρωπος και το χάος.
Βρίσκεται μπροστά σε τερά
στια ερωτηματικά. Της σύγ
κρουσης του ατόμου με τους
φυσικούς και κοινωνικούς νό
μους. Η τραγωδία έχει δύο
βασικά σκέλη: το ένα είναι το
θέλω και δεν μπορώ και το
άλλο θέλω και δεν πρέπει.
Α υτές οι συγκρούσεις του α
τόμου, του όντος με τη φύση,
είναι ηθικοί και κοινωνικοί νό
μοι. Τώρα, ο σκηνοθέτης πώς
θα τα δώσει, αν τα δίνει, εξαρτάται από το πόσο έχ ει «ψηθεί
στην πυρά που εκτοξεύει» κά
θε τραγικός ποιητής. Πρέπει
να βρεθεί μέσα σ’ αυτό το χά
ος, να ανακαλύπτει ο ίδιος τα
πράγματα, να γ ίν ει και αυτός
ποιητής. Αυτά τα κείμενα δεν
είναι κείμενα γραφείου. Σε
παρασύρουν και σε εκθέτουν
μπροστά σε μεγάλα ερωτημα
τικά. Πρέπει να πάθεις για να
μάθεις, για να μετουσιωθεί ο
λόγος σε πράξη μέσα σου.
ΕΡ.: Πρόσφατα ο συνεργάτης
σας Γιώργος Μιχαλακόπουλος
είπε ότι «περνάμε κρίση
σκηνοθετών» σε σχέση με τις
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επιδαύριες παραστάσεις.
Συμφωνείτε με την άποψη αυτή;
ΑΠ.: Εάν περνάμε κάποια κρί
ση, η κρίση είναι γενικότερη
δηλαδή είναι μια κρίση κοινω
νική η οποία έχ ει την αντανά
κλασή τη ς και στον καλλιτε
χνικό χώρο. Δεν νομίζω ότι
μπορούμε να περιορίσουμε
την κρίση μόνο στους σκηνο
θέτες. Ο σκηνοθέτης είναι
γέννημα του θεάτρου. Είναι
παιδί του· τα ελλατώματα του
σκηνοθέτη, είναι ελλατώματα
του θεάτρου· είναι κληρονομι
κά. Για μένα ο πρώτος μοχλός
στη λειτο υ ρ γία τη ς θεατρικής
μηχανής δεν είναι ο σκηνοθέ
της, είναι ο ηθοποιός. Εάν το
θέατρο πάει καλά, το χρωστά
ει στον ηθοποιό. Εάν όχι πάλι
το χρωστάει στον ηθοποιό.
Αυτός είναι για μένα το A και
το Ω της θεατρικής πράξης.
Δεν είναι ούτε καν ο συγγρα
φέας. Πολύ περισσότερο, δεν
είναι ο σκηνοθέτης. Ο σκηνο
θέτης είναι ένα εφεύρημα
μιας εποχής, που το θέατρο
βρέθηκε σε μια, αν θέλετε,
παρακμή ή σ’ ένα κορεσμό και
ζήτησε λάθος διέξοδο στον
σκηνοθέτη. Ο ηθοποιός έχει
την τελική επαφή με το κοινό.
Αυτόν εμείς στολίζουμε σαν
νύφη. Αυτός είναι που θα συλλάβει και θα γονιμοποιήσει
αυτή την επαφή. Αν δεν πετύχ ει την επαφή, βεβαίως στο
τέλος, δεν θ αεπ έλθει το «σμί
ξιμο». Είναι καθαρά μια διαδι
κασία ερωτική, η λειτουργία
ηθοποιού και πλατείας.
ΕΡ.: Βλέπουμε τα τελευταία
χρόνια μια περιθωριοποίηση,
κατά κάποιο τρόπο, των
ανθρώπων της τέχνης, μια τάση
για ελιτισμό. Η τέχνη για τους
λίγους. Συμβαίνει σε συνδυασμό
με την κοινωνική κρίση που
προαναφέρατε;
ΑΠ.: Νομίζω ότι και αυτό ξεκι
νάει από το ξεστράτισμα της
σωστής γραμμής, δηλαδή το
να φ ύγει κανείς από τον ηθο
ποιό, που έχ ει την άμεση επα
φή με το κοινό, είναι σαν να

φεύγει από το κοινό. Και περ
νάμε πια σε μια ελίστικη αντί
ληψη του θεάτρου, ότι ο σκη
νοθέτης, που υποτίθεται ότι
είναι ένας πνευματικός καθο
δηγητής της παράστασης, ο
δηγεί τα πράγματα.
Είναι λάθος. Θέατρο δεν εί
ναι πνευματική λειτουργία.
Θέατρο είναι θυσία, είναι μια
δράση, είναι πράξη. Η πνευ
ματικότητα μιας πράξης έπεται, πρώτα είναι η πράξη. ΑΥ
ΤΟ, έχ ει εγκαταλείψει το θέα
τρο.
ΕΡ.: Έχει πάψει να είναι
σχολείο;
ΑΠ.: Έ χει πάψει να είναι πρά
ξη και θυσία. Προσπαθούμε
να βρούμε ελιτίσ τικες «λύ
σεις» απάνω στη σκηνή, γιατί
δεν έχουμε την διάθεση του
«θυσιαστηρίου», να γίνουμε ε
μείς τα «εξιλαστήρια θύμα
τα». Αν αυτό το απαρνηθούμε
—και το έχουμε απαρνηθεί εν
ονόματι δήθεν πνευματικών
στόχων και δήθεν κοινωνικών
προβληματισμών— έχουμε α
παρνηθεί την ουσιαστική μας
αποστολή. Η αποστολή του
ανθρώπου της σκηνής είναι
να δίνουν τον εαυτό τους εκεί
επάνω, τη συνείδησή τους, εν
έργω όχι εν θεωρία.
ΕΡ.: Αυτό αμέσως αμέσως δεν
απαιτεί να έχουν οι σκηνοθέτες
επαφή με την πραγματικότητα;
Μήπως αυτό δείχνει ότι δεν
έχουν αυτή την επαφή;
ΑΠ.: Μα βεβαίως για τί αυτή η
θυσία που ζητάω λέω και ι
σχυρίζομαι εγώ και είναι η α
ποστολή μας, δεν βρίσκεται
μέσα στα βιβλία. Βρίσκεται
στην επαφή αυτή καθ’ αυτή. Η
πνευματικότητα βρίσκεται σε
αντιδιαστολή μ ε τον διανοητισμό. Η πνευματικότητα εμ 
περιέχει μέσα της ψυχή, α ί
μα, αγώνα και περπάτημα
του διανοητισμού βήμα με
βήμα. Αν δεν «ξο δ ευ τείς » πά
νω στη σκηνή, τότε κάνεις
διανοήματα, τα οποία δεν έ
χουν καμία σχέσή μ ε την τέ
χνη.
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EP.: Κοινωνική ευαισθησία με
άλλα λόγια;
ΑΠ.: Δεν θα το έλεγα ούτε
καν κοινωνική ευαισθησία. Θα
το έλεγα υπαρξιακή πια ευαι
σθησία. Είναι ο άνθρωπος και
ο αγώνας του. Ο Οιδίποδας εί
ναι ένας αγώνας, είναι μια θυ
σία. Αν αυτό το πράγμα ο ηθο
ποιός δεν το δώσει επάνω
στη σκηνή, ό τι ο Οιδίποδας ε ί
ναι ένα ζώο πιασμένο στο δό
κανο, από κει και πέρα όλα ε ί
ναι φ ιλολογίες. Αλλά προς
θεού, μην καπελωθεί από το
στόχο της πνευματικής του α
ποστολής και χάσει το παθώς
- μαθώς.

ΑΠ.: Και καλά κάνουν.
ΕΡ.: Καλά κάνουν αλλά, μήπως
το σύγχρονο ελληνικό θέατρο
απλά συντηρείται;
ΑΠ.: Κανένα καλό θεατρικό
έργο δεν λειτο υ ρ γεί εις βά
ρος του συγγραφέα. Καλλιερ
γεί ένα κοινό για να δεχθεί έ
να θεατρικό συγγραφέα. Δεν
μπορώ να φανταστώ ό τι ο Ευ
ριπίδης α ντισ τρατεύεται ένα
σύγχρονο Έ λληνα συγγρα
φέα. Απλά, πέρα από το κοι
νό, καλλιεργεί και τον ίδιο
τον συγγραφέα ανεβάζοντας
την στάθμη του.
ΕΡ.: Στους Δελφούς στο
συνέδριο, κατηγορήθηκαν οι
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ΕΡ.: Μιας και μιλάμε για κρίση,
υπάρχει κρίση στα Επιδαύρεια;
ΑΠ.: Ό τα ν υπάρχει κρίση α
ξιών, κρίση ήθους, είναι μοι
ραίο αυτό να βρίσκει την αν
τανάκλασή του πάνω στην
σκηνή. Εκεί είναι ένας κόσμος
υπερβατικός, αλλά έχ ε ι χ τι
σ τεί με πλήρη συνείδηση της
π ρ α γ μ α τικ ό τη τα ς . Λ οιπ όν,
δεν μπορεί αφού ξεκινάει η
τέχνη από μια πραγματικότη
τα, στην πραγματικτότητα να
συμβαίνουν πράγματα άσχη
μα και στη σκηνή να ζητάμε
να συμβαίνουν πράγματα με
μεγαλεία. Έ χ ει χαθεί το με
γα λείο από τη ζωή. Και φυσι
κό είναι να λείψ ει αυτό το
πράγμα από τη σκηνή. Ακόμα,
ως προς τα Επιδαύρια, η πο
σότητα της παραγωγής έχει
λειτουργήσει σε βάρος της
ποιότητας. Νομίζω ότι άνοι
ξαν πολύ εύκολα οι πόρτες,
σε πολλούς. Οι ημέρες των
παραστάσεων είναι πολλές
και μοιραία το κοινό διαιρεί
ται και λιγοσ τεύει η προσέ
λευση σε κάθε παράσταση.
ΕΡ.: Κάτι σχετικό. Τώρα με την
ανάπτυξη και άλλων φεστιβάλ,
για να καλύφουν αυτά τις
θεατρικές τους ανάγκες, μοιραία
ανεβάζουν συχνά αρχαίο δράμα.
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Έλληνες σκηνοθέτες για
«σκηνοθετικά εκτρώματα».
ΑΠ.: Αυτός ο κύριος που το εί
πε, ο Στάιν, νομίζω ό τι δεν έ 
χει γευ τεί την ουσία τη ς τρα
γωδίας, για να μπορεί να κά
νει συγκρίσεις. Γιατί αν δού
με τι έφ τιαξε αυτός πάνω
στην τραγωδία, τό τε λέμε ότι,
εγώ τουλάχιστον λέω, δεν έ
χει γευθεί την ουσία των
πραγμάτων. Μπορεί να την έ
χει διαβάσει, να την έχει «υ
ποψιαστεί» αλλά δεν την έχει
γευτεί. Ό τα ν μιλάμε για την
τραγωδία μιλάμε για το ήθος
ενός λαού.
ΕΡ.: Πρέπει να είσαι Έλληνας
δηλαδή;
ΑΠ.: Πρέπει να είσαι Έ λλη
νας. Με την έννοια όχι να το
γράφει η ταυτότητά σου....
ΕΡ.: Να αισθάνεσαι Έλληνας;
ΑΠ.: Δεν ξέρω αν πρέπει και
να αισθάνεσαι Έλληνας. Να
έχ εις δει τον ήλιο να βγαίνει
από αυτά τα βουνά, να έχει
περάσει στο κύτταρό σου πια
η παράδοση, γ ια τί το ήθος
δεν είναι κάτι συγκεκριμένο,
είναι ένας τρόπος εντελώς
παρορμητικός, που προέρχε
ται από ένα τρόπο ζωής, από
τον ήλιο, τις θάλασσες, τον α

έρα, από τον παππού σου.
Και φτάνουμε στο σημείο ό
τι δεν μπορεί πια να το απο
δώσει αυτό, ώστε να το διαβά
σει ο κύριος Στάιν αυτό το
πράγμα. Αυτό του είναι άγνω
στο. Και συγκεκριμένα στην
παράστασή του όταν προσπα
θούσε να δώσει, στις χοηφόρες, δήθεν ένα Μανιάτικο μοι
ρολόι. Ή τα ν φαιδρά πράμα
τα. Είχε βάλει και κάτι μαυροφορεμένες γυναίκες να χορο
πηδάνε σαν καννίβαλοιϋ
Πώς μπορεί λοιπόν ένα άν
θρωπος που έχ ει ουσιαστική
εσωτερική άγνοια των πραγ
μάτων, να μιλάει για γραφικό
τητες κλπ. στις ελληνικές πα
ραστάσεις; Μπορεί να κάνει
πιο «περίτεχνη» σκηνοθεσία
απ’ ό,τι κάνουν οι Έ λληνες
σκηνοθέτες, μπορεί να κατα
στρώνει ωραία στρατηγικά
σχέδια πάνω στα τραγικά κεί
μενα και να αντιλαμβάνεται ό
τι με αυτά τα σχέδια μπορεί
να αποδωθεί το ήθος ενός λα
ού.
Δεν αποδίδεται, για τί υπάρ
χουν κρυφά ρεύματα σε αυτά
τα μεγάλα κείμενα, τα οποία
ΔΕΝ καταγράφονται. Θα μπο
ρούσα να πω ό τι η θεία γεωμέτρηση των έργων αυτών,
δεν έχει άλλο λόγο ύπαρξης
παρά να καταδείξει το χάος
και το άγνωστο.
ΕΡ.: Οι Έλληνες του σήμερα
είναι «γνήσιοι» απόγονοι των
Αρχαίων; Το «πνεύμα» τους
εξακολουθεί να υπάρχει;
ΑΠ.: Μα δεν είναι «πνεύμα».
Αυτό είνα ι η ουσία της ύπαρ
ξής μας. Αν και δεν αισθάνο
μαι ό τι είμαι τόσο γνώστης ώ
στε να εκθέτω απόψεις πάνω
σ’ αυτά τα θέματα, θα έλεγα
ό τι ας μας κατηγορούν ότι εί
μαστε ένας λαός σε παρακμή.
Νομίζω ότι αν παίρναμε την ο
μάδα αίματος του παππού
μου και την δίκιά μου, θα υ
πάρχει κάποια συγγένεια εκεί
μέσα, που δεν αλλάζει.
Σπήλιος Ροδόπουλος
Ό λ γ α Φωτακοπούλου

Απολογία κλίκας
Την αφορμή για αυτό το
σχόλιο μου έδωσε η πρόσφα

τη αναφορά του συναδέλφου
δόκτορα Νικόλαου Χολέβα
(Κατοικία 37 / Μάρτης-Μάης
’89) σε μια «ντόπια μονοπω
λιακή και κλικαδόρικη διαχεί
ριση του έντυπου αρχιτεκτο
νικού λόγου».
Μια και δεν είναι η πρώτη
φορά που ακούγονται τέτοιες
απόψεις, μια και, επίσης, τυ
χαίνει να συνεργάζομαι εδώ
και 17 συναπτά χρόνια με το
ως πρόσφατα «μονοπωλιακό»
περιοδικό Α ρχιτεκτονικά θέ
ματα, νομίζω πως είμαι σε θέ
ση να κρίνω αν όντως έχουν
έτσ ι τα πράγματα, δηλαδή αν
έχω το προνόμιο να ανήκω σε
κάποια «κλίκα» ή όχι.
Δυστυχώς η λέξη δεν υπάρ
χει στο Χρηστικό Λ εξικό Κοινω νιολογίας του Δ.Γ. Τσαού
ση (ως όφειλε) οπότε αρκούμαι στον «Πυρσό»: «όμιλος
ανθρώπων επιδιώκων την
προαγωγήν των συμφερόν
των του δια τη ς κολακείας ι
σχυρού τίνος, τον οποίον πε
ριστοιχίζει». Το ότι «προάγω
τα συμφέροντά μου» δεν το
αρνούμαι —το θεωρώ νόμιμή
μου διεκδίκηση αν όχι κοινω
νική υποχρέωση. Στο «δια της
κολακείας ισχυρού τίνος» ό
μως κολλάμε. Αν δηλαδή όλα
όσα συνεισέφερα (που μετα
ξύ μας δεν είναι λίγα, έστω
ποσοτικά) δεν είχαν . άλλο
στόχο παρά το λιβάνισμα (για
να μιλάμε τη γλώσσα μας) του
εκδότη, ε αυτό ομολογώ δεν
πέρασε από το μυαλό μου. Το
ότι εκείνος «ωφελείται» από
τη συνεργασία μου αντιστοι
χ εί στο ό τι και εγώ «ωφελού
μαι» από τη δημοσίευση. Μι
λάμε για αμοιβαία σχέση που
«συμφέρει» και τις δύο πλευ
ρές, αλλιώς θα είχε καταργηθεί.
Όπως λοιπόν δεν με συμ
φέρει προσωπικά να δημο
σιεύσω κ ά τι π αρακατιανό
(γιατί θα χάσω την όποια φή
μη διαθέτω στην πιάτσα), το ί
διο δε συμφέρει στον εκδότη
να παρελαύνει από τις σελί
δες του ένας «αρχιτεκτονικός
λόγος» δευτέρας κατηγορίας.
Α γω νίζεται (σε αυτό μπορώ
να καταθέσω σε δικαστήριο)
λοιπόν και εκείνος να επιλέ
γει συνεργάτες, όσο μπορεί
και όπου μπορεί, με τέτοιο
τρόπο ώστε να του εξασφα
λίζουν την επιθυμητή ποιότη
τα. Εννοείται πως δεν το κα
τορθώνει πάντα, αλλά τουλά
χιστον προσπαθεί!
Τώρα μένει ένα άλλο θέμα,
σοβαρότερο, που υπονοείται
από την καταγγελία: ό τι η ό
ποια «κλίκα» είναι συνεννοημένη να προωθεί αυθαίρετα
μόνο εκείνη την αρχιτεκτονι
κή που «θέλει», ώστε αργά ή
γρήγορα να την επιβάλει στο

κοινό. Αλλά και εδώ έχω να
καταθέσω ότι έχω συχνά δια
φωνήσει με απόψεις που δια
τυπώνονται από διάφορους
συγγραφείς ή με ορισμένα
κτίρια που παρουσιάζονται,
και μάλιστα έχω ζητήσει από
τον εκδότη να διατυπωθεί
συγκεκριμένη «γραμμή» του
περιοδικού, χωρίς ποτέ όμως
αυτό να γίνει. Το να κατηγορούμαι από πάνω, έστω έμμε
σα, πως συμμετέχω σε μια τέ 
τοια «συμπαιγνία», πάει πολύ!
Συνιστούν λοιπόν τα παρα
πάνω το αδίκημα τη ς «κλικαδόρικης διαχείρισης του έντυ
που αρχιτεκτονικού λόγου»;
Ό σ ες αδυναμίες και να κρύ
βει μια τέτοια διαδικασία επι
λογής, όσα «υποκειμενικά»
κριτήρια και αν (μοιραία) υπει
σέρχονται σε αυτήν, το σύ
στημα αυτό είναι το μόνο εφ ι
κτό. Και δε νομίζω πως δε
βγαίνει τίποτα με το να γρά
φονται τέτο ιες γενικευμένες
κρίσεις, που ισοπεδώνουν τα
πάντα με τόση ευκολία...
Δημήτρης Φιλιππίδης

•MIT«
Δύο εμφανίσεις
της Philharmonia
Orchestra
του Λονδίνου
Η Philharmonia Orchestra μια
από τις πιο δημοφ ιλείς συμ
φωνικές, που οι ηχογραφή
σεις της ξεπερνούν τις οχτα
κόσιες, μας πρόσφερε τον
«τέλειο» ήχο της στις 8 και 9
Αυγούστου στο Ηρώδειο.
Η ορχήστρα που λίχα χρό
νια μετά την πρώτη της εμφά
νιση καθοδηγήθηκε από φημι
σμένους μαέστρους όπως ο
Furtwängler, ο Toscanini, ο
Karajan, αναδείχθηκε σε μια
από τις σημαντικότερες του
κόσμου όταν τη μουσική της
διεύθυνση ανέλαβε ο περίφη
μος Otto Klemperer. Έ κτοτε
και μετά την αποχώρηση του
τελευταίου συνεχίζει με α
μείωτη επ ιτυχία την πορεία
της.
Σ τις εδώ εμφανίσεις της
στο «πόντιουμ» ήταν ένας
σχετικά όχι γνωστός μαέ
στρος στον τόπο μας, ο Νίκος
Αθηναίος με διεθνή αναγνώ

ριση στον ευρωπαϊκό χώρο.
Είχε στιγμές εκφραστικό
τητας και λιτό τη τα ς κινήσεων
και κατάφερε να οδηγήσει
την ορχήστρα σε ερμηνείες
τόσο αντάξιες του ονόματος
της όσο και των προσδοκιών
μας.
Σημειώνουμε επίσης κάτι
θετικό, στη δομή του προ
γράμματος της. Στην πρώτη
της εμφάνιση παρουσίασε τα
έργα: Εισαγωγή από τη σουί
τα «Σφήκες» (1909) του R. V.
W illiams, «Νύχτα στο Φαλα
κρό βουνό» του Μουσόρσγκσκι — στην ενορχήστρω
ση Ρίμσκυ - Κόρσακωφ, το
«Κοντσέρτο αρ 2 για πιάνο
και ορχήστρα» (1900-01) του
Σ. Ραχμάνινωφ, και τη «Συμ
φωνία αρ. 2» (1901-02) του J.
Sibelius. Συνθέσεις μιας συγ
κεκριμένης εποχής και αισθη
τικής, που αποδόθηκαν μ’ ένα
πολύ προσεγμένο χρώμα.
Σολίστ στο «Κοντσέρτο»
του Ραχμάνινωφ ήταν ο Γ. Βακαρέλης που αν εξαιρέσουμε
την κάποια «σκληρότητα» του
σε μερικά σημεία από το Ada
gio του «κοντσέρτο» η ερμη
νεία του ήταν πολύ καλή. Η α
ποκάλυψη όμως έγινε την ε
πόμενη μέρα που το πρό
γραμμα πέρα από τη «συμφω
νία αρ. 1» του sir Ed. Elgar,
την «Κρητική γιορτή» του Δημήτρη Μητρόπουλου —σε ε
νορχήστρωση Νίκου Σκαλκώτα και την εισαγωγή «Egmont» του Μπετόβεν, ο νεα
ρός Γιάννης Γεωργιάδης πα
ρουσίασε το «Κοντσέρτο για
Βιολή και Ορχήστρα» του τε 
λευταίου.
Έ ργο εξαιρετικά πλούσιο
και δύσκολο, που οι κατεπανάληψιν εκτελέσ εις του από
διάσημους βιολονίστες δη
μιουργούσαν πρόσθετες α
παιτήσεις από το νεαρό σολί
στ.
Υπήρξαν βέβαια κάποια ση
μεία θολά, που δεν έδωσε την
ποθητή διαύγεια που απαι
τούσε το έργο, μα κρίνοντας
από το νεαρό της ηλικίας του
και από το γεγονός ότι ουσια
στικά δεν έχει ακόμα ολοκλη
ρώσει τις σπουδές του, η ερ
μηνεία του ήταν ένα από τα
πιο ελπιδοφόρα μηνύματα για
το αναδεικνυόμενο ταλέντο
του.
Ν. Μητρόπουλος

Η σύγχρονη μουσική
από το «Xenakis
Ensemble»
Ο Μπαχ, όταν τον ρωτούσαν
πώς παίζει και συνθέτει, τόσο
εξαίσια μουσική απαντούσε
συνήθως: «Δεν είναι καθόλου
δύσκολο, αρκεί να βάλει κα

P h ilh a rm o n ia O rche stra το υ Λ ο νδίνου .

νείς το κατάλληλο δάχτυλο,
στην κατάλληλη θέση, την κα
τάλληλη στιγμή». Τώρα, το α
πόφθεγμα αυτό του Μπαχ, με
την εμφάνιση του συγκροτή
ματος «Xenakis ensemble»
στο Ηρώδειο σ τις 6 και 7 Au- '*
γούστου, τι σχέση έχουν; Το
πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν
καμιά.
Δ ιότι ούτε η μουσική ήταν
κατάλληλη για το ακροατήριο
του συγκεκριμένου χώρου,
ούτε οι επιμέρους «στιγμές»
ήταν κατάλληλα τοποθετημέ
νες, με βάση κάποια ανάγκη
«συνέχειας» του μουσικού
κλίματος.
Τι «κοινό» μπορεί να έχ ει το
«Jalons» (1986) του I. Ξενάκη
με τα συνεχόμενα glissanto
των εγχόρδων, και το γεμάτο
σ κοτεινότητα και συγχρόνως
σπινθηροβόλο πνεύμα «Κον
τσέρτο για Πιάνο και ορχή
στρα αρ. 3» (1939) του Ν.
Σκαλκώτα με τη χειμαρρώδη
πολυφωνική γραφή.
Δεν κατακρίνουμε εδώ τη
μοντέρνα αντίληψη για τη
μουσική. Α ντιθέτω ς πρεσβεύ
ουμε πως πρέπει να την παρα
κολουθούμε με μέγιστη προ
σοχή και συνέπεια για να μπο
ρέσουμε να βαδίσουμε μέσα
στους λαβυρίνθους της. Έ 
χουμε υπόψη μας τα λόγια
του Γ. Χρήστου «Η πεισματική
μεταφύτευση της αισθητικής
μιας εποχής σε μια άλλη, ή
μιας γενιάς στην επόμενη, όχι
μόνο είναι μάταιη και δίχως
κύρος, αλλά αποτελεί και μια
δήλωση πνευματικής χρεωκοπίας». Και σίγουρα οι «ήχοι»
του Ξενάκη και του Cage που
«βγήκαν απ’ την ανάγκη να
εκφραστεί ο σύγχρονος άν
θρωπος, με τον πανικό του,
τους προβληματισμούς του,
και τις ανησυχίες του...» απο
τελούν μια επανάσταση, ένα
βήμα αναζήτησης στο πεδίο
της τέχνης.

Μα η παρουσίαση τέτοιων
έργων απαιτεί κάποιες συνθή
κες - προϋποθέσεις. Η μουσι
κή παιδεία — με την ευρύτερη
έννοια— στον τόπο μας είναι
μάλλον φτωχή. Οι θιασώτες
της «έντεχνης μουσικής» δεν
μπορούμε να πούμε ότι είναι
άπειροι. Και απ’ αυτούς ο με
γαλύτερος αριθμός έχει μεί
νει προσηλωμένος στην κλα
σική και ρομαντική μουσική.
Είναι γνωστό ακόμα πως οι
εκδηλώ σεις στο Ωδείου Ηρώδου του Αττικού απευθύνον
τα ι σ’ ένα πάντα πιο πλατύ
κοινό. Οι δυο εμφανίσεις του
«Xenakis ensemble» ήταν α
φιερωμένες στη μνήμη του
Νίκου Σκαλκώτα για τα 40
χρόνια από το θάνατό του, και
περιελάμβαναν πέντε έργα
του. Κρίνοντας από τον όγκο
και το πάθος των χειροκροτη
μάτων, μπορούμε να πούμε
πως η πλειοψηφία των λιγο
σ τώ ν π α ρ ε υ ρ ισ κ ο μ έ ν ω ν
—περίπου 300 άτομα— είχαν
έρθει για το έργο αυτού του
συνθέτη. Αυτό το ακροατήριο
λοιπόν καλείται να παρακο
λουθήσει τη σύνθεση του
John Cage, «Music for...», που
ο προγραμματισμός της απαι
τεί την εκτέλεση των «ήχων»
κατά τη διάρκεια της προσέ
λευσης των θεατών, με τους
μουσικούς διάσπαρτους επί
σκηνής και καθισμάτων θέ
τοντας έτσι σε επανεξέταση
την ουσία της εκτέλεσης ενός
έργου.
Ό τα ν το συμβάν αυτό α ντι
μετωπίζεται με πλήρη αδια
φορία, αφού οι «προσερχόμενοι θεατές» χωρίς δείγματα α
πορίας, προχώρησαν προς τις
κερκίδες τους και στο τέλος
χ ειρ ο κ ρ ό τη σ α ν σ υμβατικά,
πρέπει να υποθέσουμε ότι κά
τι δεν λειτούργησε όπως έ
πρεπε.
Ή το κοινό δεν ήταν σε θέ
ση να καταλάβει το «δρώμε-
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νο» ή τα ιριάζει εδώ η γνωστή
ρήση του Αντονέν Αρτώ «Αν
το σημερινό κοινό δεν κατα
λαβαίνει τον Οιδίποδα Τύραν
νο, θ’ αποτολμούσα να πω ότι
το λάθος είναι του Οιδίποδα
και όχι του κοινού».
Κι επειδή το φεστιβάλ αυτό
δεν μας έχει συνηθίσει σε πα
ρουσιάσεις έργων σύγχρονης
μουσικής έκφρασης —στο Ηρώδειο για φέτος ήταν η μο
ναδική συμμετοχή— βρίσκου
με μάλλον την πρόσκληση
του «Xenakis ensemble» κά
πως μετέωρη και χωρίς σύν
δεση με το υπόλοιπο πρό
γραμμά του. Χωρίς να μπορεί
να σταθεί η άποψη ότι ήταν
μια προσπάθεια εμπέδωσης
στους προβληματισμούς της
μουσικής του β' μισού του
αιώνα μας.

Ν ίκ ο ς Α θ η ν α ίο ς

Κλείνοντας την αναφορά
μας αυτή, οφείλουμε να επισημάνουμε τις αξιόλογες ερ
μηνείες της ορχήστρας στα
έργα του Νίκου Σκαλκώτα «Οκτέττο» (1931) «Πρώτο Κουαρ
τέτο για Πιάνο και Πνευστά»,
«Δ εύτερο Κουαρτέτο» και
«Κοντσερτίνο για Τρομπέτα
και Πιάνο» όλα γραμμένα το
1943 εποχή της μεγάλης ωρι
μότητας του συνθέτη. Και α
κόμα την ασύγκριτη ερμηνεία
του Geoffrey Douglas Madge
στο «Κοντσέρτο για Πιάνο και
Ορχήστρα αρ. 3» (1939) που
παίχτηκε για πρώτη φορά
στην Ελλάδα. Σημειώνουμε ό
τι ο σολίστ είναι ο μοναδικός
στον κόσμο που κατάφερε να
ερμηνεύσει το έργο στον θε
ωρητικά σωστό χρόνο διάρ
κειας του (50'), στην πρώτη ε
κτέλεση του οποίου (Λονδίνο
1969) χρειάστηκαν τρ εις διά
σημοι πιανίστες, ένας για κά
θε μέρος.
Όπως γράφει στο σημείω
μά του ο Γ. Παπαϊωάννου «Το
Κοντσέρτο αυτό είνα ι τεχνικά
υπεράνθρωπο σχεδόν δύσκο
λ ο ιδ ίω ς γ ια το πιάνο
σάλο».../ «Π ρόκειται για ένα

έργο μνημειώ δες, μ ε απί
στευτες προεκτάσεις, σε ά
πιαστους σχεδόν κόσμους τε
χνικά, συνθετικά, ηχητικά εκ
φραστικά, φιλοσοφ ικά».
Νεκτάρης Μητρόπουλος

Στιγμές που διαρκούν
Μια δεύτερη — « έμ μ εσ η » —
αναφορά στο έργο του
περφόρμερ, αυτοσχεδιαστή και
συγγραφ έα ςα κ η
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με αφορμή την
πρόσφατη διανομή στη χώρα
μας του δίσκου του «Piano
Oracles » (LEO LR 163) και την
κυκλοφορία του τελευταίου
βιβ λίο υ του «περίοδος
ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΣΜΟΥ», από τις εκδόσεις
Απόπειρα.

1. Η αλήθεια
και το ψ έμα της
Ό λ ο και πιο έντονα βαραίνει
την εποχή μας η αίσθηση πως
τίποτα δεν μπορεί να εννοη
θεί ως αληθινό. Τουλάχιστον,
μέχρις αποδείξεως του εναν
τίον... Ελάχιστα πράγματα (α
ξίες, ιδ έες , οράματα, πι
στεύω) εξακολουθούν να αν
τλούν ισχύ από την πάλαι πο
τέ ακμή τους ή την εξίσου παρελθούσα ιστορική τους δι
καίωση. Ακόμη λιγότερα εξα
σφαλίζουν το «έγκυρο», το
«αναμφισβήτητο» και το «αυ
θ εν τικ ό » τη ς τα υ τό τ η τά ς
τους, για το προσεχές μέλ
λον. Οι α ξίες που κληρονομή
σαμε θεωρούνται γερασμένες. Ό λ α υφίστανται μια κο
σμική επιτάχυνση, απόρροια
των δομών (και ζητούμενων)
της μεταπολεμικής οικονο
μίας. Οι «αξίες» που παράγου
με, ή υιοθετούμε, ή επινοούμε
(!) γερνάνε κι αυτές· και μάλι
στα, πριν καταφέρουν να χαρούν την παιδική ηλικία τους.
Ή πάντως, γρηγορότερα από
όσο θα μας διευκόλυνε...
Ό τα ν όλα γκρεμίζονται γύ
ρω μας (και μέσα μας) σαν
φτηνοί χάρ τινοι πύργοι, η μό
νη βεβαιότητα που κυριεύει
τον ήδη χαλαρό ορίζοντα της
ιδεολογικής μας συγκρότη
σης, είναι αυτή, τη ς άμεσης
διάψευσης, της επερχόμενης
αναίρεσης, της γενικευμένης
— αλλά δυνάμει ζω τικής—
ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ... Μια αμφιβολία
που κατατρέχει αναπόφευκτα

Γ~_Μ

και τις θεμελιώ δεις ακόμη βε
βαιότητες που εναλλάσσουν
πολιτιστικά καθεστώτα, στην
ούτως ή άλλως χαώδη επι
κράτεια της μουσικής. Της
«θεσμοθετημένης» και αβα
σάνιστα (ή μήπως ύποπτα;)
« α π ο δ εκ τή ς » ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ, μη εξαιρουμένης.
Και στη σύγχρονη μουσική
των τελευταίω ν τουλάχιστον
δεκαετιών, περιλαμβάνεται επισήμως πια και η μοντέρνα
τζαζ. Μ ετεξελιγμένη ή όχι.
Μαζί με όλους τους γεννετικούς της κλώνους, και σύμπασες τις παραλλαγές, προσμί
ξεις ή, «εκ των έσω» αναιρέ
σεις τους.
Να λοιπόν που τα απομυθο
ποιητικά (και απομυθοποιημένα) ήθη της εποχής μας, αναγ
κάζουν μ εταξύ άλλω ν σε
—προσωρινή έστω — παραί
τηση και τις πιο έγκυρες από
τις μέχρι τώρα μουσικές θεω
ρήσεις. Μαζί φυσικά με τις ε
ξαρτημένες από τα «παλαιωμένα» ή όντως αντιδραστικά
τους κριτήρια, ταξινομήσεις
και ιεραρχήσεις. Πόσο μάλ
λον και τις «ετικετοποιήσεις»,
οι οποίες φημίζονται γ ια την
εκ γεννετής αναπηρία τους.
Δικαίως λοιπόν σήμερα οι
πάσης φύσεως μουσικολογικές, αλλά και αγοραίας χρή
σης, «ετικέττες» τείνουν να
μην καταφέρνουν τίποτα πε
ρισσότερο από το να επιπλέ
ουν νω χελικά πάνω από το
τέλμα στο οποίο βυθίζονται
τα «παγιωμένα» μουσικά είδη,
τα οποία και «αντιπροσωπεύ
ονται» από αυτές. Ή πάλι: να
τηρούν μόλις και μετά βίας τα
προσχήματα (τα και εκ του εμ
πορικού δαιμόνιου εκπορευό
μενα βεβαίως, ή και εκ των «ε
λίτ» πριμοδοτούμενα...) αναρτημένες επιμελώς στα εξώθυρα «μουσικών σχολών» που
παραπαίουν, που πτωχεύουν,
που «εξαφανίζονται».
Μετά από όλα αυτά και μέ
σα από όλα αυτά αν επιχειρή
σουμε την οριοθέτηση ενός,
έστω και κατά προσέγγιση,
«συγκεκριμένου» μουσικού
χώρου, αντλώντας κάποια σι
γουριά από τον εντοπισμό
των κεντρικών του θέσεων ι
σορροπίας, όσο και των «ση
μείων φυγής» πέραν της επικράτειάς του, πέφτουμε σί
γουρα σε κάποιας μορφής α
τόπημα. Διαλέγουμε συνεπώς
το «μικρότερο κακό» και προ
χωρούμε με κάθε επιφύλαξη
σε μια εμπειρική οριοθέτηση
των όσων έχουν διαδραματι
στεί τις τελευ τα ίες δεκαετίες,
στα πλαίσια της «μετά-τηντζαζ» ευρωπαϊκής σύγχρονης
μουσικής. Αλλά και στα παρα
σκήνιά της: στις «αιρετικές»
αισθητικές προτάσεις, τις συ
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ν α ισ θ η μ α τικ έ ς α κ ρ ό τη τες ,
τους πειραματισμούς, τα επα
ναστατικά σχήματα και τα ο
ράματα που σχετίζονται (κατά
αρνητικό τρόπο συνήθως), με
την «αναγνωρισμένη», υπό
της καθεστηκυΐας ιντελιγκέντσιας ή υπό του ευρύτερου
κοινού, σύγχρονη μουσική.

2. Οι α ιρ ετικο ί
και οι άλλοι
Μια πλουσιότατη δισκο
γραφία «χαρτογραφεί» τις πε
ριφέρειες και εν γένει τα ημί
φωτα τοπία του αισθητικού
αυτού χώρου που (στην ευρω
παϊκή τουλάχιστον διάστασή
του) ο α-υ-τ-ο-σ-χ-ε-δ-ι-α-σ-μ-ός, θεσπίστηκε κατά δύο ανε
ξάρτητους, αν και ήδη «ιστο
ρικά» συμβιβασμένους, τρό
πους. Πρώτον: σαν αυτοδύνα
μη «δημιουργική» διαδικασία,
ασυμβίβαστη με προκαθορι
σμούς ή πλάνα πορείας, η ο
ποία ποιητικοποιεί ή μανιφεστοποιεί την ελευθεριότητα
και αυτονομία της. Και δεύτε
ρον: σαν παραγωγικό «μετατζαζ» μοντέλο σύνθεσης και
ακαδημαϊκής αισθητικής με
λέτης, με ευκολότερες προ
σβάσεις στο απλώς «φιλόμουσο» κοινό, δηλαδή με πιο εξα
σφαλισμένο παρόν στην αγο
ρά πολιτιστικών αγαθών - θε
αμάτων.
Διασχίζοντας και αποκρυπτογραφώντας (όπου χρειά
ζεται) αυτόν τον αισθητικό
χώρο, μπορούμε να τοποθε
τήσουμε νοερά στο ένα άκρο
του τη δισκογραφική προσφο
ρά της γερμανικής —ε λ ίτ —
δ ισ κ ο γ ρ α φ ικ ή ς ε τ α ιρ ε ία ς
ECM, ή τουλάχιστον το μεγα
λύτερο και πιο χαρακτηριστι
κό τμήμα της. Στο άλλο (ή σε
κάποιο άλλο) άκρο του, διατη
ρώντας πάντα κάποια επιφύ-

λαξη λόγω των ανακατατάξε
ων και ομογενοποιήσεων που
έχουν επέλθει με τον καιρό,
μπορούμε να τοποθετήσουμε
αυτές τις κατά κανόνα μηακαδημαϊκές, α δια λλα κτικές
μουσικές «πράξεις» ή, αν προ
τιμάτε, «παραχωρήσεις» προς
τη μεριά του ενστίκτου, των
διαθέσεων της στιγμής, αλλά
—στη δεκαετία του ’60 κυ
ρίως— και προς τη μεριά της
«στράτευσης» στα πιστεύω
και στα ζητούμενα μιας ανοι
χτά πολιτικοποιημένης σκέ
ψης και πρακτικής. Πρόκειται
γ ι’ αυτό το «άλλο» του ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ειδωμένου στην
προκειμένη περίπτωση ως ξε
χωριστής μουσικής κατηγο
ρίας) το οποίο καταγράφτηκε
κυριολεκτικά σαν ντοκουμέν
το από ανεξάρτητες, αυστηρά
ειδικευμένες, δισκογραφικές
ετα ιρ είες. Σαν την επίσης
γερμανική —c u ll— εταιρεία
F.M.P.
(F re e
M u s ic
Production), της οποίας οι πε
ρισσότερες ηχογραφήσεις ε ί
ναι «ζωντανές», πραγματο
ποιημένες επί σκηνής, ή συν
τελεσ μένες πραγματικά «εν
θερμώ»: δίχως τις αναστολές
που γεννά συχνά στον «δη
μιουργικό» μουσικό το ψυχρό,
τ ε χ ν ο κ ρ α τ ικ ό κ λ ίμ α , το υ
στούντιο και η έλλειψη κοι
νού.
Η διαφορά αυτών των δύο
αντιπαραβαλλόμενων μουσι
κών καταστάσεων σκιαγραφ είται ή και καθίσταται ανά
γλυφη ακόμη και με μια «εκ
των υστέρων» συγκριτική α
κρόαση. Μπορεί έτσι, για πα
ράδειγμα, να αντιπαραθέσει
κανείς τις «αισθητικές αναζη
τήσεις», ή «εφαρμογές» του
ευρηματικότατου, αλλά συ
χνά και αδιαπέραστου και «ακαδημαΐζοντα», Keith Jarrett,
με τις αντίσ τοιχες σε σάλο
πιάνο «αισθητικές αναζητή
σεις» (εδώ, η ειρωνεία των ει
σαγωγικών υπαγορεύεται α
πό τους ίδιους τους «αναζητούντες»...) ενός εκρηκτικού
αυτοσχεδιαστή σαν τον Fred
Van Hove, τον Alexander Von
Schlippenbaeh ή τον Keith
Tippett... μένοντας πάντα σε
μουσικούς, που το «εκφραστι
κό» ή, σωστότερα, το «βιωμα
τικό» τους όχημα είναι το πιά
νο, έστω και βαρέως μεταλ
λαγμένο... Κάπου εδώ συναν
τούμε αισίως και τον Σάκη Παπαδημητρίου. Γιατί ακριβώς
με βάση έναν τέτοιο, έστω και
επισφαλή, σχηματικό, ατελή,
χάρτη «διαφορών»; ο Σ. Π. το
π οθετείται πλησίον του βέβη
λου άκρου μάλλον, θητεύοντας κι αυτός για δύο δεκαε
τίε ς τώρα τις εμπειρίες που
κυοφορεί αποφασιστικά το
«άλλο πιάνο». Και στις οποίες

θα ήταν ασυμβίβαστο να μην
τις διαρρέει κάποτε καταλυτι
κά το χιούμορ...
Γράφει ο ίδιος: «Ο αυτοσχεδιασμός σα διαδικασία — ή σα
διαδικασία για προσωπική α
πελευθέρωση δεν είναι συν
τα γ ή (δ η μ ιο υ ρ γ ικ ό τ η τ α ς )
— δεν είναι «σχολή» σύνθε
σης κι εκτέλεσ ης — σκηνοθετημένη παράσταση — είναι
μια άσκηση σωματική και
πνευματική — μια επίκληση
στις αρχέγονες δυνάμεις —
για να εκμηδενίσουν);) τη συ
νείδηση, το άγρυπνο μάτι του
ορθολογισμού — να ανοίξουν
τα φράγματα των ήχων —
που μας επιδόθηκαν — υπο
χρεω τική αποδοχή κληρονο
μιάς — διαταγμάτων μεσαιω
νικών εγ χ ε ιρ ιδ ίω ν ωδείων
—..... — να φτάσουμε(;) στη
ρίζα τη ς ρ ίζα ς — ανακάλυψη
χαμ ένω ν χώ ρω ν — θησαυ
ρών π α ιδική ς αθω ό τητας —
π α ιχνιδιο ύ και π λάκας — τ ε 
λ ε το υ ρ γ ία ς — σ ω ματικότητα ς — ΕΚΣΤΑΣΗΣ!».

Μ ετά από πολυπληθείς κα
σ έτες ηχογραφημένες ζωντα
νά στο χώρο συναυλιών και έ
ξη (6) δίσκους μεγάλης διάρ
κειας, εκ των οποίων ο ένας
διπλός, ο Σάκης Παπαδημητρίου επαναφέρει και μάλιστα
στο διεθ νές δισκογραφικό
«προσκήνιο» την εμπειρία του
«άλλου» πιάνου και του «άλ
λου» αυτοσχεδιασμού.
Με το άλμπουμ «ΠιάνοΧρησμοί» ο ΑΥΤΟΣΧΕΔΙ ΑΣΜΟΣ
εξακολουθεί να γίνετα ι στην
πράξη φορέας νέας σκέψης
(:νέας «λέξης», νέων «μουσι
κών γλωσσών») και κυρίως
φορέας ανανεωμένης, ζωντα
νής αίσθησης. Και είναι ευ
νόητο πως χάρη στην πρώτη
(τους... «χρησμούς») κερδίζει
τη μακροβιότητά του ως αυτοεξελισσόμενη πρακτική. Χά
ρις στη δεύτερη (την «καθα
ρή» μουσική εμπειρία) κερδί
ζει τη μακροβιότητά του ως
δημιουργικό, «γιορταστικό»,
συμβάν.
Αλλά η μουσική του Σάκη
Παπαδημητρίου — δονούμενη
από συγκρούσεις ανατολικοδυτικών συνειρμών— μας υ
πενθυμίζει και κάτι ακόμη: ότι
η «αυτοσχεδιαζόμενη μουσι
κή» είναι επίσης συντηρητής
(μη μας φ οβίζει η λέξη), μιας
παλιάς, βαθειά ριζωμένης μέ
σα μας ευαισθησίας, κι ακόμη
μιας αίσθησης, ταυτόχρονης
πληρότητας και κενού. Η «ε
λευθεριότητα» βλέπετε τρο
μάζει. Και η κερδισμένη ελευ
θερία, σκιάζεται από τον τρό
μο του χαώδους: την επικίν
δυνη «ισορροπία» στο χείλος
του κενού...
Χρηστός Τσανάκας
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Περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις των: Γ.
Τούντα, Γ. Κριμπά, Ν. Μανιού, Ν. Φιλία,
Σπ. Δοξιάδη, Γερ. Πεντόγαλου, Άγγ.
Χατζάκη, Έφης Λεοντίδου, Μ.
Μυλωνάκη, Στ. Καφαντάρη, Ηλ.
Κοϋβελα, Γ. Ευδοκιμίδη,.Θ.
Χατζόπουλου, Αλκή Βατάπουλου, Φ.
Σαλαμίνιοα, Γ. Κυριόπουλου, Δ.
Τριχόπουλου, Κ. Στεφάνή και του
υπουργού Γ. Γεννήματα.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ»
Δεινοκράτους 131 · 115 21 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 72.49.300
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ΕΚΛΟΣΕΙΕ ΠΟΛΠΎΠΟ

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

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΝ ΣΗΜΑ:
«... Ας πάμε και μια μέρα στον κήπο, στα παπάκια».
Μα, θα πείτε είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Να μιλάμε τέτοιες εποχές
για θέματα αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά, για Δήμους και
Αυτοδιοίκηση, για πόλεις και κέντρα κοινωνικής ζωής, για
«σκανδαλάκια» που μόλις πιάνουν τα 2 δις (και μάλιστα δραχμές, όχι
δολάρια!); Όταν κάθε γωνίτσα στον Τύπο έχει γεμίσει με κατηγορίες
για «σκάνδαλα» διεθνούς επιπέδου (Κοσκωτάς - Κουτσόγιωργας Μαντζουράνης - Λούβαρης - πάμπερς - Μιράζ - καλαμπόκι - όπλα δολοφονίες για κληρονομιές...) και άλλα σοβαρά πολιτικά, που
αφορούν 9.000.000 Έλληνες.
Κι εμείς ν’ ασχολούμαστε με θέματα όπου η αδιαφάνεια, η
παραπληροφόρηση, η κομπίνα, η αυθαιρεσία, η σπατάλη δεν γίνεται
καν για να βάλει κάποιος στην τσέπη του ξένα λεφτά. Όπου
—«απλούστατα»— οι αρμόδιοι που εξέλεξε ο λαός για ν’
αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα προβλήματα των κατοίκων, για να
διαχειρίζονται σωστά τα δημοτικά ζητήματα έχουν τελείως προσωπικά
κριτήρια, έχουν άλλη έννοια περί ηθικής, άλλη αντίληψη περί των
ηθικών και υλικών υποχρεώσεών τους, περί Αυτοδιοίκησης και
Δημοκρατίας.
Κι όμως ίσως αξίζει να θυμηθούμε το απίθανο κείνο σκίτσο του
Μητρόπουλου, όπου έλεγε ένα παιδάκι στον πατέρα και τη μάνα του,
που το τραβούσαν απ’ το χέρι: «όλο στο δρόμο για το σοσιαλισμό, στο
δρόμο για το σοσιαλισμό, —ας πάμε και μια μέρα στον κήπο, στα
παπάκια...». Κι ας ασχοληθούμε λίγο με τη διαμόρφωση της
καθημερινής ζωής των 50.000 κατοίκων στο Ηράκλειο (Αττικής). Γιατί,
σκαλίζοντας σε βάθος το θέμα του κέντρου του Δήμου στο Ηράκλειο,
μας γεννήθηκαν 2-3 πολύ περίεργα ερωτήματα:
• Μπορεί να ξοδεύονται 1.300 εκατομμύρια —λεφτά του ηρακλειώ
τη δημότη έτσι κι αλλιώς— ενώ η ίδια δουλειά θα μπορούσε να γίνει
με. 200 φορές λιγότερα;
• Μπορεί ποτέ μια «δημοτική επιχείρηση» να χρησιμεύει σαν κάλυ
ψη σ’ ένα δήμο για να κάνει κοινωνικά απαράδεκτες και οικονομικά
λαθεμένες πράξεις;
• Η «δημοτική επιχείρηση», επειδή είναι από νομική άποψη «Ν.Π.
LA.», παύει να δεσμεύεται σαν εταιρεία δημοσίου συμφέροντος και
μπορεί να λέει »είμαι ιδιώτης κάνω ό,τι θέλω»;
• Μπορεί ποτέ να διαχειρίζεται αυθαίρετα τις τύχες του κέντρου
του δήμου αυτός ο «ιδιώτης», χαντακώνοντας 16 στρέμματα και 2
δις;
• Έχεις δικαίωμα να κάνεις διαγωνισμό, να επιλέγεις τον πρώτο νι
κητή και μετά να τον αγνοείς, κάνοντας τη δουλειά με τον... τελευ
ταίο;

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΥ
Τα κέντρα των πόλεων επηρεάζουν σή
μερα τη ζωή των κατοίκων πιο πολύ ίσως
από όσο την επηρεάζει η κατοικία τους.
Κι όμως στη χώρα μας τα κέντρα αυτά
κοινωνικής (και οικονομικής) ζωής του
Δήμου είναι ανεπαρκέστατα. Σε καμιά
σχεδόν πόλη δεν εξυπηρετούν τις πολύ
πλευρες κοινωνικές ανάγκες των κατοί
κων τους:
• σ τις μεγάλες πόλεις το κέντρο έχει
πήξει μέχρις ασφυξίας·
• στις μεσαίες πόλεις είναι υποτονικό,
χωρίς ζωή, με μονόπλευρες εξυπηρετή
σεις (μόνον όσες φέρνουν εύκολο χρή
μα, δηλαδή το εμπόριο κάθε λογής)·
• στους μικρούς οικισμούς το κέντρο εί
ναι ανύπαρκτο, αφού και την άλλοτε τό
σο ζωντανή πλατεία του χωριού την εξα
φάνισε η «μοντέρνα» κοινωνία με τις
«μοντέρνες» απαιτήσεις της: ο δημόσιος
δρόμος με τα χιλιά δες περαστικά αυτοκί
νητα την κόβει συνήθως στη μέση.
Ένα σωστό Κέντρο Κοινωνικής Ζωής

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥΔΗΜ(
Και ξαφνικά βρέθηκε ένας Δήμος, και
μάλιστα μ ε εκλεγμ ένη αριστερή πλειοψηφία, να διαθέτει αυτά τα «δύο βασικά»
,πα το κέντρο του:

Η έκταση για το κέντρο Ο Αγνωστος Στρατιώτης
του Ηρακλείου (13.5 . 15.5 και η πλατεία Συντάγμα
στρ.)
τος (15 στρ.)

• ΓΗ πάνω από 16 στρέμματα, μέσα
στην καρδιά τη ς πόλης των 50.000 κατοί
κων (όσο μια Καλαμάτα ή μια Καβάλα) και
πάνω στο σταθμό του ηλεκτρικού!
• ΧΡΗΜΑ προγραμματίζονται απ’ το Δή
μο (ΔΕΤΕΗΑ) εργα σ ίες στο κέντρο αυτό
που θα κοστίσουν πάνω από 2 δις! (τα μισά από δάνειο του Ν. 1262).
Την καινούργια γη (του «Καλλέρη»)
την αγόρασε ο Δήμος πριν λίγους μήνες
και τη χάρισε μετά στη ΔΕΤΕΗΑ. Βρίσκε
ται στη νότια πλευρά των γραμμών του
τρένου, ενώ το υφιστάμενο κέντρο, η
πλατεία «28 Οκτωβρίου» με τον κήπο ΗΣΑΠ (σε μεγάλο βαθμό υπανάπτυκτο από
άποψη κοινωνικής ζωής, σωστής δομής
και οργάνωσης) βρίσκεται στη βόρεια
πλευρά του τρένου.

Το κέντρο του Ηρακλείου Αττικής όπως θα μπορούσε να γίνει, αν..
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Σ.Σ.: Ο συντάκτης του άρθρου είναι μέλος της
ομάδας που πήρε το Α' βραβείο.

mi

ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ
του Δήμου (της πόλης δηλαδή) πρέπει:
• να αποτελείται από εκτεταμένη ζώνη
πεζών
• να εξυπ ηρετείται καλά γύρω γύρω η
κυκλοφορία των τροχών (λεωφορείο,
Ι.Χ., ταξί, μετρό, δίκυκλα...)·

• να είναι ενιαίο• να μην περιορίζεται μόνο σε εμπόριο
ή διοίκηση, να είναι πολυλειτουργικό'
• να βρίσκεται σε οικολογική ισορρο
πία, με πολύ πράσινο, και ανθρώπινο,
στην κλίμακα του πεζού• να είναι ευχάριστο, χαρούμενο, καλύ
πτοντας όλες τις ηλικίες και όλα τα εν
διαφέροντα.
Ο καθορισμός της μορφής και του περιεχόμενου του κέντρου της πόλης είναι
πράξη πολιτική, αποκλειστική υπόθεση
του Δήμου και όχι οποιοσδήποτε άλλου
φορέα ή.ιδιώτη.

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
• ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Για το κέντρο τη ς πόλης, όπως άλλωστε
και για όλον τον κοινωνικό εξοπλισμό
τη ς πόλης, δύο είναι τα βασικά προβλή
ματα:

του Γρηγόρη Μ. Διαμαντόπουλου
• δεν υπάρχει ΓΗ για τους ελεύθερους
χώρους και τα κτίσματα, (και όπου υπάρ
χει κοστίζει αστρονομικά ποσά)·
• ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ για επενδύ
σεις μη κερδοσκοπικές.
Μα, θα μου πείτε, «μήπως υπάρχει,·»
(κατά κανόνα):
... πραγματοποιήσιμος σχεδιασμός και
προγραμματισμός;
... σοβαρή, επιστημονική αντιμετώπιση
από τη Δημοτική Αρχή;
... ενθουσιασμός και φαντασία;
... έγκαιρη πρόβλεψη;
... η κατάλληλη νομοθεσία από την πο
λιτεία;
... σωστή πληροφόρηση, ερματισμένη
και πειστική;
... προβληματισμός των κατοίκων για
όλα όσα τους αφορούν;
Ναι, σωστά. Μα όλα αυτά θα ’πρεπε να
’ναι ψιλά γράμματα μπρος στη γη και τα
λεφτά, τα δυο βασικά.
Ελάχιστοι Δήμοι στη χώρα μας βάλθηκαν να τα αντιμετωπίσουν αυτά τα προ
βλήματα και τις δυσκολίες, και βλέπουμε
τι πετυχαίνουν.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

«Όσον αφορά τη σχέση του έργου με το χώ
ρο, πρώτη επιδίωξη της ΔΕΤΕΗΑ είναι η ενο
ποίηση της πλατείας βορείως των γραμμών
του ηλεκτρικού τρένου με το χώρο του έρ
γου (...).

Ένα από τα δυο: ή α- η ΔΕΤΕΗΑ υποκαθιστά το Δήμο (τον καταργεί, δηλαδή) και
τό τε σαν πολιτικός - κοινωνικός φορέας
πλέον... καλώς καθορίζει το πρόγραμμα
για το Δημαρχείο, τη δημοτική πολυλειτουργική αίθουσα κτλ., εγκρ ίνει τα σχέ
διά το υ ς και δίνει εντολές για όσα αφο
ρούν το συνολικό κέντρο (ενοποίηση, κυ
κλοφορία κτλ.), ή β' αυτά είναι απαράδε
κτα, ασυμβίβαστα με την έννοια «Τοπική
Αυτοδιοίκηση» διαφάνειας και δημοκρα
τικών διαδικασιών, οπότε θα έπρεπε να
προχωρήσει ο Δήμος σε μελέτη και να
στήσει επίσημα αυτός, με όλη την πολιτι
κή του ευθύνη, το πρόγραμμα και το σχέ
διο για όλο το κέντρο του. Και κατόπιν ας
έφ τιαχνε ο καθένας ό,τι κτίριο ή ελεύθε
ρο χώρο ήθελε μέσα στα πλαίσια αυτού
του γενικού σχεδίου γ ια όλο το κέντρο.
Αργά κάπως «ανθίζεται» ο Δήμαρχος
πού το πάει ο κ. πρόεδρος τη ς ΔΕΤΕΗΑ,
και π ιέζει να μη γίνει απευθείας επιλογή
του μελετητή, αλλά διαγω νισμός μεταξύ
όλων όσων είχαν εκδηλώ σει ενδιαφέ
ρον. Καλεί λοιπόν η ΔΕΤΕΗΑ τις 5 μελετη
τικ ές ομάδες (αρχιτέκτονες, πολιτικοί
μηχανικοί και μηχανολόγοι) που.’χαν δη
λώσει ενδιαφέρον να διαγωνισθούν πα
ρουσιάζοντας προκαταρκτική μελέτη, ώ
στε να διαλέξουν την καλύτερη λύση και
τον καλύτερο μελετητή. Γράφει στην
πρόσκλησή της.

Δεύτερη επιδίωξη της ΔΕΤΕΗΑ είναι η όσο
το δυνατόν μικρότερη κάλυψη του οικοπέ
δου που θα γίνει το έργο. Η κάλυψη αυτή δεν
θα πρέπει να ξεπερνά το 30%.
Τρίτη επιδίωξη είναι η αποσυμφόρηση του
κέντρου της πόλης από τον κυκλοφοριακό
φόρτο και η άνετη κίνηση των οχημάτων και
των πεζών».

Τα χρηματικά βραβεία για την προκαταρκτι
κή μελέτη είναι:
1ο βραβείο το ποσό του 1.000.000 που θα
περιλαμβάνεται στην ολική αμοιβή. Για το 3ο
βραβείο το ποσό των 500.000 και για το 4ο και
5ο βραβείο το ποσό των 300.000 για το κάθε
ένα.
Για το 2ο βραβείο 700.000.

Τα τρία κομμάτια του κέντρου του Ηρακλείου πρέπει να ενοποιηθούν λειτουργικά,
μορφολογικά, αισθητικά και ν’ αποτελούν ένα σύνολο.

Και ξεκινάει ο Δήμος αυτός το σχεδία
σμά και τον προγραμματισμό, τι θα φτιά
ξει στο κέντρο του για να εξυπηρετήσει
τους Ηρακλειώτες, αλλά να βγάλει ταυ
τόχρονα και καμιά δεκάρα, για τις άλλες
ανάγκες του. Δημοσιεύει πρόσκληση για
την αρχιτεκτονική μελέτη, μετά όμως,
την... παρατάει 10 μήνες τώρα και περνά
ει άξαφνα την ευθύνη για όλο το κέντρο
στη δημοτική κατασκευαστική εταιρεία
(ΔΕΤΕΗΑ), που είναι βλέπετε Ν.Π. Ιδιωτι
κού Δικαίου, δηλαδή λέει «ιδιώτης», και
κάνςι ό,τι θέλει.
Καθορίζει λοιπόν ο «ιδιώτης» κατα
σκευαστικός φορέας:
Το κτηριολογικό πρόγραμμα έχει ως εξής:
1. Υπόγειο parking περίπου 300 θέσεων.
2. Δημοτική αγορά (υπόγειο ή υπόγεια) με κα
ταστήματα Εμβαδού 25 έως 100μ2 και συνολι
κού Εμβαδού 2.000 · 3.000μ2.
3. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων χωρητικότη

τας 500 περίπου ατόμων.
4. Δημαρχείο 1.200 μ2 περίπου.

5. Ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου θα δια
μορφωθεί ανάλογα σε πλατεία.

Ό λ α είναι... ιδιω τικά θέματα, όπως
βλέπετε, και συνεχίζει:
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Υπάρχει καμιά αμφιβολία πως όποιος
κάνει το 1ο βραβείο θα κάνει και την ολι
κή μελέτη; Εκτός του ότι έτσι γίνεται
πάντα (ειδάλως τ ι διαγωνισμός θα ’ταν;),
το λέει ξεκάθαρα: «που θα π εριλαμβάνε
ται στην ολική αμοιβή».
Ο Δήμαρχος συνεχίζοντας την προσπάθειά του για διαφάνεια, φροντίζον
τας να κατοχυρωθεί όσο γίνετα ι κάποιο
δίκιο και αντικειμενικό αποτέλεσμα, πιέ
ζει πάλι και δημιουργείται μια επιτροπή
κρίσης που περιλαμβάνει εκπροσώπους
των πιο επίσημων σχετικά φορέων: του
Συλλόγου Αρχιτεκτόνω ν (ΣΑΛΑΣ), του Τε
χνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ),
του υπουργείου Περιβάλλοντος - Χωρο
ταξίας και Δημοσίων Έργων (η ίδια η
διευθύντρια της σχετικής διεύθυνσης
στο ΥΠΕΧΩΔΕ), του ΗΣΑΠ (και υπουργείου
Συγκοινωνιών), όλων των παρατάξεων
του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δ ιοί
κησης της ΔΕΤΕΗΑ.
Δυο μήνες συνεδριάζει η κριτική αυτή
επιτροπή του Διαγωνισμού και αποφασί
ζει να δώσει το 1ο βραβείο στο ΚΕΠΑΜΕ,
με ψήφους οκτώ προς ένα (μέσα στους 8
ο Δήμαρχος και ο κ. πρόεδρος της ΔΕΤΕ
ΗΑ). Δύο από τις μελετητικές ομάδες που
είχαν κληθεί δεν πήραν τελικά μέρος στο
διαγωνισμό μην παραδίνοντας προκατακτική μελέτη.
Θ έλετε να μάθετε τη συνέχεια;

τακτική μελέτη του 1ου βραβείου αναφέ
ρει 7 δυνατότητες, διερευνώ ντας κριτικά
το θέμα για την καλύτερη επιλογή.

Η γραμμή του τρένου βυθίζεται σε
όρυγμα στην περιοχή του σταθμού, έτσι
που η πάνω πλάκα αποτελεί το επίπεδο
του κέντρου.

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Ι Α Ρ Χ Ι 1 Ε Κ ΤΟΝΟΝ Δ ΙΠ Λ Ω Μ Α Τ Ο Υ Χ Ω Ν Α Ν Ω Τ Α Τ Ω Ν Ι Χ Ο Λ Ω Ν
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Το σημερινό πέρασμα πάνω απ’ το
σταθμό (που μένει εκ εί που είναι
σήμερα) γίνετα ι πολύ φαρδύτερο και
αναπτύσσεται σε μήκος. Ο πεζός
πάντως έχει ν ’ αντιμετωπίσει πάμπολλα
εφ ιαλτικά σκαλοπάτια.

Α ύαπ Ξ

Η γραμμή του τρένου σηκώνεται
ψηλά στην περιοχή του σταθμού και
περνάει πάνω απ’ το κέντρο.
Ο σταθμός του τρένου μένει όπως
είναι σήμερα. Το βασικό επίπεδο του
κέντρου περνάει από πάνω χωρίς
σκαλιά, για τί με μια διαρκή κλίση
λιγότερο από 10% ανεβαίνει, φτάνει
πάνω απ’ το τρένο και μετά κατεβαίνει.

Λυοιτ 3

Η μελέτη ανατίθεται τελικά στον... τρίτο (και
τελευταίο)

Προς δόξαν της Τοπικής Α υτοδιοίκη
σης, των Δημοκρατικών Διαδικασιών,
του Δικαίου και τη ς Ηθικής ο Δήμαρχος
αναγκάζεται βαθμιαία να παραδεχτεί την
ήττα του (γιατί;) να ξεχάσ ει όλα όσα έλε
γε πριν το διαγωνισμό και να συνταχθεί
πλήρως με τις εντολές του κ. Α. Βρούστη. Το Δ ημοτικό Συμβούλιο κρατιέται
στο σκοτάδι και, όταν μερικοί απορούν
για την πρωτοφανώς αήθη εξέλιξη, αρχί
ζει η παραπλάνηση και παραπληροφόρη
ση μέχρι συκοφαντίας.

Λ ύαη 6

Η γραμμή του τρένου, ολόκληρη και
όχι μόνο στην περιοχή του σταθμού
μεταφέρεται αλλού, στα όρια του
Δήμου.
Λ ύ σ η <4

Ό λ α μένουν όπως σήμερα. Η
«ενοποίηση» γίνετα ι με το (απαράδεκτο)
ανεβοκατέβασμα πάνω απ’ το σταθμό:
σκαλιά βόρεια (25), σκαλιά νότια (37).
Λύαη Ξ
Γν ω μ ά τ ιυ σ η · διαμαρτυρία του ΣΑΔΑΣ

Ό λ ε ς οι λύσεις αυτές έχουν τις αδυνα
μίες τους, μα είναι φανερό πως οι λύσεις
1 και 7 έχουν τις λιγότερες.
Η λύση 1 φ αίνεται η πιο φυσιολογική,
αυτή θα ’ρχοταν στο μυαλό του καθενός
την πρώτη στιγμή. Δυστυχώς έχει δυο
σημαντικές αδυναμίες. Η πρώτη είναι
πως το Ηράκλειο δεν έχ ει ανάγκη να αποκαταστήσει τη συνέχεια του οικισ τι
κού και κυκλοφοριακού ιστού σε ένα ση
μείο, σε ένα μήκος έστω 200 μ., αλλά σε
όλο το μήκος τη ς γραμμής στην περιοχή
του Δήμου που ξεπερνάει τα 3 χλμ. Θα
κόστιζε πάνω από 3 δις αλλά θα πετύχαι
νε την εξάλειψ η τη ς πληγής αυτής (άλ
λωστε με τη Σταυρού - Ελευσίνος πάει να
επαναληψθεί η ίδια ζημιά).
Η δεύτερη αδυναμία της λύσης 1 είναι
πως για την υπογειοποίηση του σταθμού
και μόνο δεν θα φτάσουν 1.300 εκατομ
μύρια (1 δις 300 εκατ.), ενώ το όφελος θα
είναι ένας πεζόδρομος και ένας δρόμος
για οχήματα που θα συνδέουν το βόρειο
με το νότιο τμήμα του Ηρακλείου. Εκτός
από το τελ είω ς απαράδεκτο αυτό ποοόν,
αρνητικό στοιχείο είναι ότι, ενώ για την
υπογειοποίηση θα χρειασ τεί το όρυγμα
να έχ ει μήκος 700 μ. μόνο τα 200 μ. θα
μπορούσαν να ενταχθούν αργότερα σε
πλήρη υπογειοποίηση όλης τη ς γραμ
μής·
επιπεόο κενιροιι

ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Το κέντρο κοινωνικής ζωής μιας πό
λης, εκτός από πολυλειτουργικό, πρέπει
να ’ναι και ενιαίο, όπως λέγαμε. Ό μω ς
στο Ηράκλειο η γραμμή του τρένου το
κόβει στη μέση. Υπάρχουν φυσικά διάφο
ρες λύσεις για την ενοποίηση. Η προκα-

Το βασικό επίπεδο του κέντρου
περνάει κάτω απ’ το σταθμό, ο οποίος
διατηρείται εκεί που είναι σήμερα.

Η λύση 7 όσο παράξενη κι αν φαίνεται,
θα έλυνε θαυμάσια την ενοποίηση των
δύο τμημάτων του κέντρου αν δεν είχ ε έ
να πολύ βασικό ελάττωμα. Ενώ δηλαδή
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δρόμοι για πεζούς ή για οχήματα δεν ε
νοχλεί να έχουν κλίσή εφόσον δεν ξε
περνάει το 10%, το ίδιο δεν συμβαίνει
για τα πατώματα των κτιρίων και τις πλα
τείες. θ α ήταν τελείως απαράδεκτο.
Ό σο για το κόστος της κυρτής πλάκας
(σχ. 16) δεν θα πλησίαζε ούτε γι’ αστείο
το κόστος της λύσης 1 (σχ. 10), αλλά θα
ήταν πάντως σημαντικό. Επιπλέον θα πα
ρουσιάζονταν και σοβαρές κατασκευα
στικές δυσκολίες.

Η ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ
Η πρόταση του 3ου βραβείου συνίσταται σε ένα μονοκόμματο πολυώροφο κτί
ριο (3 όροφοι για το υπόγειο πάρκινγκ
και από πάνω άλλοι 6), στημένο σε μια ε
πίπεδη πλακόστρωτη πλατεία. Η απαιτούμενη ενοποίηση των τμημάτων του
κέντρου προβλέπεται να γίνει με μια γέ
φυρα που ξεκινάει από τον... δ' όροφο
του κτιρίου, περνάει πάνω απ’ τις γραμ
μές του τρένου και μετά προσγειώνεται
με... κυλιόμενες κλίμακες. Οι χιλιάδες
δηλαδή Ηρακλειώτες που θέλουν καθη
μερινά να περάσουν απλώς απ’ το βό
ρειο στο νότιο τμήμα της πόλης (και τανάπαλιν), είναι αναγκασμένοι (δημοκρα
τικότατα) ν ’ ανέβουν ή να κατέβουν με το
Μέσα στους β ορόφους
αυτούς βρίσκονται όλα:
και η πολυλειτουργική
αΐβουσα και το...
Δημαρχείο.

Γέφυρα πάνω απ’ το
σ τα θ μ ά και την οδό

Αντύπα

«γυάλινο ασανσέρ», ή με τα πόδια από
τις σκάλες του κτιρίου τέσσερις ορό
φους, να περάσουν τη γέφυρα και μετά
να κατέβουν ή να ανέβουν με τις κυλιό
μενες κλίμακες (όταν λειτουργούν, όπως
στην Ομόνοια)! Να σημειωθεί ότι οι μελε
τητές του 3ου βραβείου δεν παρουσιά
ζουν πρόταση με υπογειοποίηση του
τρένου, δηλώνοντας:
«Π ληροφορίες από τον ΗΣΑΠμας από
κλεισαν το ενδεχόμενο οι γραμμές και ο
σταθμός του τρένου, να γίνουν υπό
γεια«.

Με το δίκιο τους, βέβαια. Άλλο θέμα η
προσπάθεια του κυρίου Α. Βρούστη (προ
έδρου της ΔΕΤΕΗΑ) να βγάλει το ΚΕΠΑΜΕ
απ’ τη μέση μόλις παραδόθηκαν οι προ
καταρκτικές, με το επιχείρημα ότι δεν
παρουσιάζει... στη μακέτα τη λύση με
την υπογειοποίηση του σταθμού, αλλά
την άλλη (που είναι βέβαια καλύτερη).
Και άλλο αν στο μεταξύ είχαν αποφασί
σει τη βύθιση των γραμμών και είχαν μά
λιστα αναθέσει την προμελέτη της υπογειοποίησης σε έναν από τους... διαγωνιζόμενους, κρυφά βέβαια από τους άλ
λους διαγωνιζόμενους. (Τελικά όπου κι
αν το πιάσεις'το θέμα αυτό, μυρίζει, ε;).

Υποχρεωτικά παρουσιάζουμε το προοπτικό σχέδιο,
γιατί είναι οι μόνοι μελετητές που δεν παρέδωσαν μα
κέτα.

Είναι φανερό απ’ αυτό το πολυώροφο
shopping - center, παρόμοιο με τα απει
ράριθμα κρυστάλλινα που ξεφυτρώνουν
καθημερινά (για να κλείσουν πάνω απ’ τα
μισά) στην Κηφισίας, στη Γλυφάδα, στη
Ν. Ιωνία, (ακόμα και στο ίδιο το Ηράκλειο
υπάρχει ένα, των ίδιων μελετητών), ίσως
είναι κατάλληλο για έναν ιδιώτη, που έ
χει 2-3 στρέματα στη διάθεσή του και
προσπαθεί να εντυπωσιάσει. Το μοναχι
κό όμως αυτό κτίριο χαμένο μέσα στο α
πέραντο πλακόστρωτο', σε μια πόλη
50.000 κατοίκων, προάστειο της Αθήνας,
μοιάζει τελείως εκτός κλίμακας.
Η εμπορικότητα επιδιώκεται με το να
είναι όλα υποταγμένα στα μαγαζιά. Ακό
μα και οι χώροι του Δημαρχείου χάνουν
μορφολογικά κάθε αυτοτέλεια, χωμένοι
από δω κι από κει στο πολυκατάστημα
(γιατί πρέπει λέει να ’ναι κρυμμένοι για ο
ρισμένους προσωρινούς λόγους). Έτσι
όμως εξαφανίζεται, μηδενίζεται το πολι
τικό και κοινωνικό περιεχόμενο της Τοπι
κής Αυτοδιοίκησης. Φυσικό είναι αυτό
άλλωστε, αφού η Τ.Α. παραχωρεί το δι
καίωμα να καθορίζει «ιδιώτης» έμπορος
τις τύχες του δημοτικού κέντρου, του Δη
μαρχείου, της Δημοτικής Πολιτιστικής
Αίθουσας κτλ.
Το κεπαμε (α' βραβείο) παρουσίασε
δύο προτάσεις, μία με πέρασμα της επι
δερμίδας του κέντρου πάνω από τον
σταθμό (με βάση τη «λύση 7» στο προη
γούμενο κεφάλαιο) Και μία με υποβάθμιση του σταθμού (με βάση τη «λύση 1») το
νίζοντας βέβαια πως η υποβάθμιση του
σταθμού είναι απόλυτα αντιοικονομική
λύση και πρέπει να αποκλεισθεί εξ υπαρχής, αποδείχνοντας πάντως πως η βασι
κή ιδέα παραμένει και στις δύο περιπτώ
σεις.
Η κεντρική ιδέα είναι να αντιμετωπισθεί το κέντρο του Ηρακλείου, σαν ένα
σύνολο ένας ενιαίος μεγάλος ελεύθερος
- πράσινος χώρος, (13,5 - 16,5 στρέμμα
τα) όπου κινούνται διαρκώς άνθρωποι
κάθε ηλικίας και ενδιαφέροντος και όπου
θα τοποθετηθούν τα αιτούμενα από τον
αγωνοθέτη κτίσματα, όπου και όπως
πρέπει. Στο κέντρο αυτό «οικοδομικής
και κοινωνικής ζωής του Δήμου» δεν πη
γαίνει μόνον όποιος θέλει να ψωνίσει ή
να κάνει τη δουλειά του στο Δημαρχείο.
Υπάρχουν επιπλέον ένα σωρό που θα
’θελαν να παν εκεί για να κάνουν απλά τη
βόλτα τους, να κάτσουν σε μια πλατειού* Που θα ήταν ό,τι πρέπει για τον Άγνωστο
Στρατιώτη ή την πλατεία Συντάγματος, για να
εξυπηρετεί τις παρελάσεις προ της ΑΕ του
προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο π»ζός περνάει με τη ράμπα πάνω απ’ το τρένο χωρίς
να το πάρει χαμπάρι.

λα με τα παιδιά τους, να χαζέψουν τις βιτρίνες ή τον κόσμο που περιδιαβαίνει, να
πιουν έναν καφέ, να συναντήσουν τους
φίλους τους... Υπάρχουν ακόμα χιλιάδες
κάθε μέρα που, απλούστατα, περνάν από
το βόρειο κομμάτι της πόλης στο νότιο (ή
ανάποδα), αφού το Ηράκλειο κόβεται και
θα εξακολουθήσει να κόβεται στα δύο α
πό το τρένο, μιας και η τυχόν υπογειοποίηση του σταθμού δεν θα λύσει το
πρόβλημα παρά μόνο σε μήκος 200 από
τα 3.000 μέτρα.
Στηριγμένοι λοιπόν στην ιδέα της «λύ
σης 7» και ξέροντας το βασικό της ελάτ
τωμα οδηγηθήκαμε στην πρόταση να
βρίσκεται σε κλίση μόνον ο κεντρικός πεζόδρομος που οδηγεί απ’ τη μια πλευρά
του κέντρου στην άλλη. Η ράμπα αυτή,
με φάρδος έστω 3,60 μ. και μήκος 150μ.,
περνάει με ομαλή κλίση λιγότερο από
3% πάνω απ’ το τρένο και μετά, πάλι χω
ρίς ούτε ένα σκαλί, κατεβαίνει στην απέ
ναντι μεριά. Ό λα τα άλλα: κτίρια - πλα
τείες - ελεύθεροι χώροι χτίζονται απολύ
τως κανονικά, με κάθετες κολόνες και ο
ριζόντια δοκάρια και πλάκες. Από τον πεζόδρομο αυτό, τη ράμπα, μπαίνεις στο
κάθε κτίριο και στην κάθε πλατεία με τα
μαγαζιά κτλ., εκεί όπου η είσοδός τους
(πλάτους 2·3μ.) έχει το αντίστοιχο υψόμε
τρο της ράμπας.

Λειτουργικό .κρέμονται, απ' την κεντρική ράμπα όλ*ς οι AciToupyicç του κέντρου. Κατασκευαστικά όμως συμβαίνει το αντίθετο: πάνω στο σκελετό των κτισμότων με τις διάφορες κοινωνικές λειτουργίες κρέ
μεται (σαν πρόβολος) η ρόμπα.

Δημιουργείται έτσι ένα κομμάτι πόλης
που έχει σαν πρότυπο τα παλιά ιστορικά
κέντρα των πόλεων, (που τόσο τα χαιρό
μαστε όλοι και προσπαθούμε να διατηρή
σουμε), όπου με δρόμους και δρομάκια
για πεζούς, με μονόροφα ή το πολύ διώ
ροφα κτίρια, με μπόλικο πράσινο, απο
φεύγονται τα απέραντα πλακόστρωτα
και τα σκαλιά πάνω - κάτω. Ο βασικός πεζόδρομος, ραχοκοκκαλιά όλου του συγ
κροτήματος του κέντρου ξανοίγει σε
πλατειούλες με τα μαγαζάκια και τα άλ49

ράμπα, με κλίση μικρότερη ή Ιση με 8%

λα κτίσματα για τις ποικίλες κοινωνικές
και οικονομικές λειτο υ ρ γίες (εμπόριο, Τ.
Αυτοδιοίκηση, ψυχαγωγία και π ολιτιστι
κές εκδηλώσεις, παιδικά παιχνίδια καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, υ
πηρεσίες, δέντρα ψηλά, συντριβάνια,
κληματαριές, λουλούδια...)
Ό λα φυσιολογικά, ανθρώπινα, οικολο
γικά ισορροπημένα, όπου δεν αρκεί πια
να μιλάμε για διατήρηση του περιβάλ
λοντος του (παλιότερου) Ηράκλειου με
τα αιωνόβια πεύκα, αλλά για δημιουργία
αυτού του επιθυμητού περιβάλλοντος.
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Η λύση του α' βραβείου με το τρένο στη θέση όπου
βρίσκεται σήμερα.

Η εμπορικότητα των καταστημάτων
αυξάνει στο πολλαπλάσιο από το περι
βάλλον αυτό, όπου τα βρίσκεις όλα στο
δρόμο σου, στην πολύτιμη εμπορικά ισό
γεια ζώνη (γιατί ακόμα και τα πολυόροφα
κτίσματα τα συναντάς — ένεκα της κλί
σης της ράμπας— 2 και 3 φορές στην πο
ρεία σου, σε διαφ ορετικά υψόμετρα. Α λ
λά και ορατότητα που θα έχουν τα 100 ε
κατομμύρια επιβάτες του ηλεκτρικού το
χρόνο πάνω στο κέντρο κι απ’ τις δύο με
ριές, αυξάνει αξιοπρόσεκτα την εμπορι
κότητα.
Η δυνατότητα πραγματοποίησης κατά
φάσεις, ενός τόσο μεγαλεπίβολου (και
μάλιστα για την Αυτοδιοίκηση) έργου, ε ί
ναι κάτι απαραίτητο. Είναι τελείω ς κον
τόφθαλμο και παραπλανητικό να υπο
στηρίζεται ότι το έργο θα γ ίν ει όλο με
μιας, ακόμα και χωρίς καμία τροποποίη
ση ρυμοτομικού! (μήπως και η υπογειοποίηση του σταθμού του τρένου, μέσα
στην οδό Αναμορφώσεως;). Ό χ ι μόνο
δεν αποτελεί ελάττω μα όπως λ έει η ΔΕΤΕΗΑ η λύση του ΚΕΠΑΜΕ που μπορεί να
δημιουργεί πάνω στην ενιαία πλάκα του
υπόγειου δημοτικού πάρκινγκ εδώ κι ε
κεί ολιγώροφα κτίρια κατά φάσεις, αλλά
είναι από τα βασικά προτερήματα το ότι
δεν έχουμε να κάνουμε με μονοκόμματο
κτίσμα εννιά ορόφων. Και γ ι’ αυτό το λό
γο και ένεκα του περιορισμού των τριών
ορόφων του πάρκινγκ σε δύο με 299 αντί
300 θέσεις) η λύση του ΚΕΠΑΜΕ είναι η
φθηνότερη.

Η δεύτερη λύση του α' βραβείου, με την υπογειοποίηση του σταθμού του τρένου.

Το κοινωνικό και πολιτικό πιστεύω
των μελετητών του α' βραβείου εκφράζε
ται έντονα στη λύση που δόθηκε για το
κτίσμα του Δημαρχείου.
Το κτίριο τοποθετήθηκε στην πιο καί
ρια θέση του κέντρου, γ ια τί πρέπει να εκ
φράζει την ιδέα τη ς Αυτοδιοίκησης και
την πρωτοκαθεδρία ανάμεσα στον κοι
νωνικό εξοπλισμό της πόλης. Περίοπτος
(απ’ το βόρειο και το νότιο κομμάτι του

κέντρου, σημείο έλξη ς για τους επ ιβάτες
του τρένου από ανατολικά και δυτικά), εί
ναι ο πάνω - πάνω όροφος, που σ τεγάζει
το Δημοτικό Συμβούλιο, το Δήμαρχο, τον
πρόεδρο... Έ χοντας μπροστά του τη με
γάλη πλατεία Δημαρχείου γ ια λαϊκές
συγκεντρώ σεις (η αρχαία εκκλησία του
Δήμου) δημιουργεί ιδεώ δεις συνθήκες
διαλόγου.

Τμήμα της ρόμπας με την πλατεία Καλλέρη, την
είσοδο τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, το δημοτικό
καφενείο, πλατειούλες με μαγαζιά κτλ., την είσοδο
στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων, όλα ισόγεια
μέσα στο πράσινο.

... Όμως τώρα φ τιά χ ν ετα ι η άλλη λύση,
που ήρθε τρίτη και τελ ευ τα ία στο
διαγω νισμό!

ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΟΙΟΣ
ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΕΙ;
» Θα μου πείτε τώρα: «οι αρχιτέκτονες
που τόσο αδικήθηκαν κατάφορα, δεν δια
μαρτύρονται;» Έ, ναι, διαμαρτύρονται.
Και ποιος τους ακούει; Εδώ καράβια χά
νονται... Να παν στα δικαστήρια; Δέκα
χρόνια και βάλε, για μια απόφαση ήξεις αφήξεις, που θα πληρώσει κατόπιν εορ
τή ς ο τό τε Δήμαρχος και ο τότε πρόε
δρος της ΔΕΤΕΗΑ. Η ζημιά θα ’χ ει γίνει.
• Και οι α ρ χιτέκτονες που αδικούν τους
συναδέλφους τους οργανωμένα; Αυτοί
που, ενώ ήρθαν τρ ίτο ι «πήραν τη δου
λειά», και συμφώνησαν μειοδοσία στην
αμοιβή και δέχθηκαν να εκπαραθυρώσουν τους συνεργάτες τους π ολιτικούς
μηχανικούς και μηχανολόγους, αυτοί
πως τολμούν τέ το ιες α ντιδεοντολογικές
απαράδεκτες πράξεις; Μπα! Τι να φοβη
θούν; Το πολύ πολύ να τους καλέσει το
πειθαρχικό του ΤΕΕ σε τρία χρόνια, να
τους κάνει «ντα».
• Και οι δύο Δημοτικοί Αρχοντες, που
τα μαγείρεψαν όλα αυτά, θα συνεχίσουν
να διατείνονται πως ανήκουν στην αρι
στερά; Μήπως θα προβούν σε αυτοκά
θαρση για τα σκανδαλάκια αυτά; Δε βα
ριέσαι. Μ άλλον δεν το βάζουν κάτω. Η
αυθαιρεσία, η αδιαφάνεια, η παραπληρο
φόρηση, συνήθως τα καλύπτει όλα...
ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΙΟΣ
ΘΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕΙ;

Ο όροφος Δημάρχου - Δημοτικού Συμβουλίου και η
Πλατεία Δημαρχείου «Εκκλησία του Δήμου»

50

Τα πολλά θα τα πληρώσουν οι Ηρα
κλειώ τες. Μόνο που άμα την πάρουν
χαμπάρι τη ζημιά που γίνετα ι στην ποιό
τητα ζωής τους, στο χώρο του κέντρου,
τη σκανδαλώδη σπατάλη για την υπογειοποίηση (1.3 δις αντί για 200 φορές λ ι
γότερο για λύση καλύτερη!), θα ’ναι αργά.
Βέβαια ζημιά παθαίνει κι ο θεσμός της
Αυτοδιοίκησης.
Ζημιά πάθαν και οι α ρχιτέκτονες του
α' βραβείου, ηθική και υλική σοβαρότα
τη. Μικρή σε σχέση με την πόλη και την
Αυτοδιοίκηση. Κι έπ ειτα αυτούς ποιος
τους λογαριάζει;

του Μήτσου Αλεξανδρόπουλου
την Αίγινα ψάχναμε για όμορφα κανάτια. Έ νας φίλος μας
που τον γνωρίσαμε στο ξενοδοχείο, ο «Αντάρτης των πό
λεων», όπως τον είπαμε, μας έβγαλε ένα λογίδριο για τα
αιγινήτικα κανάτια και είπε περίπου τα εξής: «Δεν ήταν ποτέ ω
ραία τα αιγινήτικα κανάτια, έχω πιει άφθονο νερό στα παιδικά
μου χρόνια εδώ στο νησί όπου ο πατέρας μου υπηρετούσε δα
σονόμος το χίλια εννιακόσια τόσο και το νερό το είχαμε κι ε
μείς στο σπίτι μας σε κανάτες και στάμνες. Ωραία τα κεραμικά
τους δεν ήταν, αλλά ήταν καλά για τη δουλειά τους, κανάτια να
πίνει ο κόσμος νερό, κιούπια για το λάδι και το κρασί, τσουκά
λια να μαγερεύει, λαγήνια, γλάστρες, όλα αυτά, εντελώ ς πρα
κτικά πράγματα, ακαλαίσθητα, χοντροφτιαγμένα και κακοζωγραφισμένα —κιτς, εδώ που τα λ έμ ε— τα ψέναν όμως καλά και
κράταγαν, επίσης είχαν την ιδιότητα οι δικές τους στάμνες να
κρατάνε πολύ δροσερό το νερό, αυτό ήταν γνωστό από την αρ
χαιότητα και τα σταμνιά τους φημίζονταν από τότε, γ ια τί επι
πλέον οι α ιγίνειοι είχαν τον τρόπο να διακινούν τα αγγεία τους,
ήταν πρακτικοί, ξέραν να κάνουν την άργιλλο αργύριο. Τους
βλέπετε και τώοα, ο αμαξάς σε βάζει για λίγο στο αμάξι του και
ζητάει χίλιες πεντακόσιες δραχμές κι ο ταξιτζής, άμα κατάγε
ται κι από την Πέρδικα και δει πως είσαι λιγάκι νωθρός, πατάει
διπλή ταρίφα και παίρνει περισσότερα από τον αμαξά. Τους άλ
λους Έ λληνες, στους οποίους επούλαγαν τα πήλινα είδη τους
οι αρχαίοι α ιγίνειοι, τους είχαν ένα είδος κουτόφραγκους, γΓ
αυτό κι εκείνοι δεν τους συμπαθούσαν, περιφρονητικά τους έ
λεγαν τσουκαλάδες και την πόλη χυτρόπολη, η χύτρα ήταν
σύμβολο ευτέλειας. 'Ω σ τε ο α ιγίνειος κανατάς δεν ήταν τεχ νί
της με την έννοια του καλλιτέχνη, αλλά ήταν ένας εμπολεύς
και η «αιγιναία εμπολή» ήταν παροιμιώδης έκφραση κι εσήμαινε το ξεπούλημα των πάντων, αιγινοπώλης λεγόταν ο κάθε ψι
λικατζής. Και ο πηλουργός τι απεμπολούσε; Χωματάκι της πα
τρίδας του που το ανακάτευε με λίγο νερό και το ξερόψενε στο
καμίνι. Επόμενο λοιπόν ήταν με την πάροδο δυο-δυόμισι χ ιλ ιε
τιών να γίνει η Αίγινα με το ψήσε-ψήσε ένα κανάτι, βγαλμένο
στο σφυρί. Αυτά θα τα είδατε και θα τα δούμε πολύ καλύτερα
στα δυο τρία χρόνια που μας έρχονται...».

Σ

Ά λ λ α τόσα και περισσότερα ήταν αυτά που μας είπε, εμείς ό
μως θέλαμε να έχουμε από την Αίγινα ένα καλό κανάτι, ψά
χνοντας φτάσαμε και στο εργαστήρι του μπάρμπα-Σπύρου στο
Μεσαγρό. Στο χωριό αυτό θα πηγαίναμε έτσι κι αλλιώ ς για τί θέ
λαμε να βλέπαμε και το σπίτι του Ροδάκη.
Ο μπαρμπα-Σπύρος είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ συμπα
θητικός. Και δίχως αμφιβολία ένας καλός τεχνίτης, τυπική μορ
φή γεροκανατά με το μόχθο μιας ζωής αποτυπωμένον στα μά
τια του, στα χέρια του, στα πόδια του κι ακόμα πιο πολύ στην
καμάρα της ράχης του -«μπαρμπα-Σπύρος κανατάς» μας συστήθηκε ο ίδιος. Ένα μικρό σπίτι και δίπλα η περιφραγμένη αυ
λή με τα κανάτια. Το πρώτο που ακούσαμε από τα χείλη του:
«Μήπως έχετε παιδιά να μου τα σ τείλετε να τα μάθω την τέχνη
δωρεάν;... Δωρεάν, το γράφω κι εκεί» και μας έδειξε την ταμπέ
λα στον τοίχο όπου πράγματι το έχ ει γράψει αυτό ξεχω ρίζον
τας με μεγαλύτερα γράμματα το δωρεάν. Σβήνει το επάγγελμα
κι η τέχνη χάνεται. Με αυτή τη μελαγχολία ζει ο παλιός μάστο
ρας, παρά με την έγνοια του κέρδους, κι ας μην αμέλησε στο
τέλος να μας φουσκώσει την τιμή ενός από τα κομμάτια που α
γοράσαμε, το μεσανό μιας κολονιτσας, που όλη μαζί, με τη βά
ση και το κιονόκρανο την είδαμε έπειτα στην πόλη και είδαμε

και την τιμή. Τα δικά του παιδιά δε θέλησαν να μάθουν την τ έ 
χνη, είναι κάτω στην πόλη και κάνουν άλλα εμπόρια. Τον έναν
από τους γιους μας τον έδειξαν μπροστά σ’ ένα ξενοδοχείο στο
λιμάνι, έκοβε βόλτες στο πεζοδρόμιο πίσω από τα παραταγμέ
να του μηχανάκια που τα νοικιάζει. Στάθηκε και χαμογελούσε
όσο πλησιάζαμε, αλλά όταν του είπαμε ότι ερχόμαστε από τον
μπαρμπα-Σπύρο και ν’ αφήσουμε για λίγο τα κανάτια μας στη
φύλαξή του, έγ ιν ε αδιάφορος και βέβαια δεν μας αρνήθηκε, αλ
λά και αυτό ήταν λίγο παραμέσα στην αμίλητη κίνηση που έκα
νε δίνοντάς μας την άδεια.
Ο μπαρμπα-Σπύρος βλέπει την τέχνη να σβήνει γ ια τί η δου
λειά δεν έχ ει πέραση, ποιος τώρα να πιει νερό από κανάτι. «Με
τις γλάστρες κάτι γίνεται, αλλά φέρνουν στα μαγαζιά και πλα
στικές... Είμαστε οι τελευταίοι», έτσι το συνόψισε το ζήτημα.
Και άλλοι όμως, πολύ νεώτεροι, παιδιά που ακόμη δεν επήγαν
για τη θητεία τους, μιλούν για τη ζωή που ήταν πριν και δεν ε ί
ναι τώρα, το όριο το τοποθετούν κάπου μέσα στο δικό τους
χρονολόγιο, ανάλογα με την ηλικία, πέντε - έξι χρόνια πριν, «το
1980» μας είπε ο νεαρός τα ξιτζή ς που μας πήγαινε από την
Πέρδικα στο Σφεντούρι, ένα θεαματικό χωριό, σφακιώτικο θα
έλεγε κανείς, ψηλά πολύ από τη θάλασσα, στα νότια του νη
σιού. «Από τό τε έπαψε να βρέχει κι ο κόσμος έφ υγε από δω».
Αυτή είναι η δική του εξήγηση και μας βεβαιώνει ό τι θυμάται
πολύ καλά τα χωράφια εδώ στις έρημες πλαγιές, έσπερναν
στάρι τη μια χρονιά και την άλλη βίκο ή αρακά (φάβα), και εκεί,
στην άλλη πλαγιά, ήταν όλο αμπέλια. Αυτή η πλαγιά που μας
δείχνει, των αμπελιών, είναι ένα γιγά ντιο αμφιθέατρο που τρέ
χει με μεγάλη ταχύτητα ως κάτω και μάταια οι αλλεπάλληλες
ξερολιθιές με μια γεω μετρικά άψογη διάταξη, αλλού ερειπωμέ
νες, αλλού φαγωμένες από το αγκάθι, προσπαθούν να συγκρα
τήσουν τη ραγδαία κατάρρευση, όπως άλλοτε κράταγαν το χώ
μα και την υγρασία. Ό λ α τα έχ ει συμπαρασύρει η ξέρα κι η ερη
μιά. Εδώ κι εκεί εσώθηκε κανένα δέντρο, καμιά ελιά ή συκιά, ό
που άλλοτε κολάτσιζαν οι ερ γά τες ή ξάπλωναν τις καυτές ώ
ρες το μεσημέρι. Τώρα τίποτα, ούτε ψυχή στον ίσκιο τους δεν
κάθεται, δεν είδαμε ούτε ένα πουλί, ολομόναχο εκεί από κάτω
βράζει το λιοπύρι. Να βρίσκουν άραγε τώρα σ’ όλη την Αίγινα
ένα σπειρί βίκο τα πουλιά; Ό λ ο το ακατοίκητο μέρος του νη
σιού, το μη τσιμενταρισμένο, έχ ει περιέλθει σ’ αυτή την κατά
σταση, σαν ν ’ άνοιξε ηφαίστειο κι έσπειρε παντού αγκάθι. Η ε
ρειπωμένη γη είναι θέαμα πολύ πιο θλιβερό από τα χαλάσματα
των σπιτιών, αυτά ξαναφτιάχνονται στο κάτω κάτω, αλλά ετού
τη η ερήμωση πάει βαθιά, α π ο ξερ αίνετα ι^ ζωή ανεπανόρθωτα.
*
Ύ στερ’ απ’ αυτά, τα όσα θα είχαμε να πούμε και για το σπίτι
του Ροδάκη είναι λεπ τομέρειες πολύ ασήμαντες, σαν να
’σπάσε όλο κι όλο ένα κανάτι, ίσως πάρα πολύ ωραίο πράγματι.
Πρόκειται για ερείπιο και μάλιστα σ’ εκείνη την προχωρημένη
κατάσταση όπου και τα ίδια τα ερείπια έχουν ρημάξει. Ά λ λ ω 
στε διαπιστώσαμε επανειλημμένα πως κανείς δεν το ξέρει στην
Αίγινα. Παντού όπου ρωτούσαμε μας παίρνουν γ ι’ αμερικάνους
και είναι χαρακτηριστική η λεπτομέρεια ό τι κι ο τα ξιτζής μας
πήγε και μας έφ ερε με διπλή ταρίφα. Απ’ όλους παίρναμε την ί
δια απάντηση: «Ποιανού Ροδάκη»; Δεν ήξεραν τίποτα. Ούτε και
οι τα ξιτζή δες και οι αμαξάδες, τιμητική εξαίρεση μόνο ο
μπαρμπα-Σπύρος, αυτός ήξερε και την τοποθεσία και τι ήταν
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αυτό το σπίτι. Από την πόλη, όπως είπα, πήραμε ταξί κι ευτυ
χώς που φτάνοντας στο Μεσαγρό δεν το αφήσαμε γιατί θα τρα
βούσαμε μεγάλη ταλαιπωρία. Ο ίδιος ο τα ξιτζή ς ως την τελευ 
ταία στιγμή ενόμιζε ό τι πηγαίναμε επίσκεψη σε γνωστή μας οι
κογένεια. Και μέσα στο χωριό πάλι μας δίναν την απάντηση
που σημείωσα, μόνο ένας ανάπηρος στο μαγαζί που πήγαμε να
ρωτήσουμε κατάλαβε τι θέλαμε, χωρίς όμως να του πει τίποτα
το όνομα του Ροδάκη. «Τα αρχαία;» μας είπε. «Εκεί θα πάτε» κι
έδειξε στον οδηγό από πού να πάει. Επήραμε έναν ανηφορικό
δρόμο στα κακά του χάλια, ο οδηγός πιο εκεί σταμάτησε, δεν
πήγαινε άλλο το αυτοκίνητο. Κατεβήκαμε κι αρχίσαμε να ψά
χνουμε. Μια γυναίκα που είχ ε απλώσει την μπουγάδα της μας
έδειξε μια συκιά. «Εκεί είναι. Πίσω από τη συκιά». «Πάει το αυ
τοκίνητο;» «Ούτε άνθρωπος δεν πάει».
Τυπική εικόνα κεραμιδαριού, ξύλα, πέτρες, κεραμίδια, χώμα
τα, κι όπως έχει θεριέψει το αγκάθι και σκίζει το δέρμα με τα χί
λια του ξυράφια είναι αδύνατο να σταθείς κάπου και να προ
σπαθήσεις να ξεχωρίσεις, να καταλάβεις, οι σκεπές έχουν πέ
σει, οι τοίχοι γκρεμιστεί, φαίνεται στο βάθος μια πόρτα σφαλι
σμένη με λουκέτο, «έχει κλειδώσει τ ’ αγάλματα» μας είχε πει η
γυναίκα καμιά μέρα.
Θα το αναστηλώσουν αυτό το σπίτι; Δεν το βλέπω. Ά λ λ α γ ί
νονται τώρα στο νησί. Αμφιβάλλω αν και ο πιο ενθουσιώδης
θαυμαστής του Πικιώνη, γενόμενος ο ίδιος υπουργός, θα το α
ποφάσιζε. Σκέφτεσαι και διάφορα άλλα πράγματα και ακριβώς
επειδή εκείνοι που έβαλαν το χέρι τους στο χτίσιμο του σπιτιού
ήταν τόσο καλοί στη δουλειά τους, αναγνωρισμένοι και υπο
δειγματικοί, σου έρ χεται και μια γενικότερη απορία, όταν μάλι
στα κάνεις και κάποιες συγκρίσεις με άλλα μνημεία του νησιού
πολύ αρχαιότερα: τι περιθώρια άραγε διαθέτει η δημιουργία
στην εποχή μας, πόσο η ίδια έχ ει δυνάμεις ν’ αντέξει στις δοκι
μασίες του χρόνου, να μη γ ίν ει ερείπιο σαν αυτό το σπίτι, χ τι
σμένο μόλις πριν μερικές δεκαετίες.

του ήταν μέσα στην πόλη— αναγκάστηκε να παρατήσει το ε
πάγγελμα, επούλησε το άλογο και το αμάξι και σε συνέχεια το
’ρίξε στο πιοτό. «Εδώ πατάει κι εκεί βρίσκεται», λέει ο Αναστά
σης που ανήκει κι αυτός στο προσωπικό του ξενοδοχείου, ποτί
ζει και σκαλίζει τα φυτά, τέλεια αντίθεση του Κώστα, που πράγ
ματι με το καθημερινό σκύψιμο κοντεύει να λάβει το σχήμα της
τσουγκράνας του, ενώ ο Αναστάσης, επίσης κοντόσωμος, είναι
ζωντανή αποτύπωση της νησιώτικης ισχυρογνωμοσύνης, το
κορμί του, καθώς μιλά για μια ιστορία που του συμβαίνει τώρα
με την κατσίκα του, δίνει κάτι ξαφνικά τινάγματα, π ετάει κάτω
το σκαλιστήρι κι αρχίζουν κινήσεις ζωηρότερες σαν να 'ναι έ
τοιμος να πιαστεί στα χέρια, όλα αυτά συνοδευόμενα κι από
την οξύτατη φωνή του, την ταχύτατη γλώσσα του και τα μικρά,
δραστήρια και, θα έλεγα επίσης, σκληρότατα μάτια του, που, ό
ταν ο τόνος ξανάβει, τα βλέπεις να πετάνε κάτω από την ψάθα
πραγματικές σπίθες. Είναι ζόρικος, μαχητικός, από το είδος ε
κείνο των κοντών ανθρώπων, από τους οποίους βγαίνουν κάπο
τε σπουδαίοι παλαιστές και πυγμάχοι, καθώς ο αντίπαλός τους
δεν έχει και τι να πιάσει, πού να βαρέσει.

Σήμερα η «αιγιναία εμπολή» έχει να κάνει με τη γη που που
λιέτα ι ακατέργαστη πρώτη ύλη απλώς πακεταρισμένη κομμάτι
κομμάτι στο συρματόπλεγμα. Στην Αίγινα είναι δρομολογημέ
νο εντατικό ξεπούλημα με συχνούς αποδέκτες τους ξένους
—για το νησί εκδηλώ νει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η γερμανική ε
πιρροή, στο ξενοδοχείο που μείναμε τις λίγες μας μέρες, πλη
ρώνοντας για την ημιδιατροφή μας με τα φ ετεινά κεσάτια, ε
λαττωμένη τιμή, μιλιέται κυρίως η γερμανική, οι α ιγίνειο ι σερβι
τόροι είναι άσοι και στη γλώσσα. Οι ενενήντα στους εκατό πε
λάτες δυτικογερμανοί, περνάει και καμιά γαλλίδα ή άγγλος, ε
φέτος, για το παράξενο του πράγματος, ήταν και δυο ρωσίδες,
αλλά από τη Γερμανία κι αυτές, η μια πιο νέα, η άλλη παλιά καραμπίνα, όλη μέρα κοιμούνταν και τα βράδια επήγαιναν να ερ
γαστούν σε παρακείμενη ντίσκο.
Από την άλλη μεριά ο Κώστας, ένα γεροντάκι που ο διευθυν
τής του ξενοδοχείου τον έχ ει προσλάβει να χ τεν ίζει κάθε πρωί
την πλαζ με το γράβαλο, έχ ει σπίτι στο χωριό κι ένα κήπο μπρο
στά και θέλει να τα πουλήσει, αλλά δεν του τα παίρνουν, το οικοπεδάκι είναι μικρό, πάνε, το βλέπουν και φεύγουν προς με
γάλη πικρία του Κώστα. Δε θέλησε να το αγοράσει ούτε κι ο ε
φοπλιστής Μαυρακάκης που έχει αγοράσει όλη την περιοχή
— «τη μισή Αίγινα» λέει ο Αναστάσης, άλλη εντελώ ς περίπτωση
από τον Κώστα.

Έ τσ ι μας περνά στην ιστορία με την κατσίκα που είναι με
δυο λόγια η ακόλουθη: Ο ίδιος ο Αναστάσης μένει στην Αίγινα
με την οικογένειά του, στην Περιβόλα, ενώ στο Σφεντούρι είναι
το πατρικό της γυναίκας του. Στο σπίτι της Περιβόλας είχε τη
σειρά του, όπως την είχαν παλιά όλα τα σπίτια —τις κότες του,
τα σκυλιά του, τα γατιά του. Και την κατσίκα. Τώρα σε όλα βά
ζουν περιορισμούς, απαγορεύουν το ένα, απαγορεύουν τα πάν
τα, αλλά αυτή τώρα η υπόθεση με την κατσίκα τον έχει πειράξει
περισσότερο απ’ όλα τ ’ άλλα. «Μας πήραν τ ’ αμάξια μας, μας
πήραν τ ’ άλογά μας, τώρα τους βρωμάει η κατσίκα μου, θέλουν
να μου την απαγορέψουν για να μη βρωμάει η κακαρέτζα της
και πάθουν οι τουρίστες τύφο...»'. Θα ήταν διασκεδαστικός αν
αυτά τα έλ εγ ε απλώς για να ξεσκάει. Αλλά είναι καταστενοχω
ρημένος. «Κάθε μέρα ο χωροφύλακας να μου χτυπά την πόρτα:
"Ν α πάρεις την κατσίκα” . Τι να ’κανα; Να τη σφάξω να τη φάω;
Εγώ, η γυναίκα μου, τα παιδιά μας, αυτό το γάλα που πουλάνε
τώρα δεν το έχω φάει και ούτε θα το φάμε ποτέ μας. Αναγκά
στηκα και την πήγα στο Σφεντούρι. Και είμαι τώρα υποχρεωμέ
νος να πηγαίνω εκεί κάθε μέρα να την ταΐζω και να την ποτίζω.
Πάει καμιά φορά κι η γυναίκα μου. Τώρα μου λένε và την πάρω
κι από κει και οι γερμανοί μου φράζουν το δρόμο...».

Ο Αναστάσης δεν πουλά. Είναι αποφασισμένος να κρατήσει
το σπίτι του και το οικόπεδο που έχει στο Σφεντούρι από τη γυ
ναίκα του. Έ χει όμως ν’ αντιμετω πίσει πολλούς πειρασμούς, α
κόμα και πιέσεις από την πλευρά των τοπικών αρχών που επι
βάλλουν όλο και περισσότερους περιορισμούς στους ντόπιους
προς χάρη του τουρισμού και των ξένων. Μας μίλησαν και για
έναν αμαξά, τον Κύρικο (του αλλάζω λίγο τ ’ όνομα), ο καλύτε
ρος αμαξάς της Αίγινας, από μικρό παιδί σ’ αυτή τη δουλειά κι
έπειτα από τον πόλεμο (έκφραση του Αναστάση) που του έκανε
η αστυνομία εξα ιτία ς του αλόγου του —το σπίτι και ο σταύλος

Εκείνο το πρωί τον βρήκαμε να σκαλίζει ομπρέλες, ένα φυτό
που δίνει άφθονη φωτεινή πρασινάδα κι όταν τα περιποιηθούν
και τα ξαλαφρώσουν, ψηλώνουν και φουντώνουν σε όμορφους
ψηλοκρεμαστούς τρούλους. Ή ταν πολύ εκνευρισμένος. Χτες
το βράδυ επήγε στο Σφεντούρι και βρήκε το πέρασμα από το
δρόμο στο σπίτι φραγμένο. Το έφραξαν οι γερμανοί που έχουν
αγοράσει τα μπροστινά σπίτια, ανάμεσα στα οποία είναι το δικό
του πέρασμα. Λοιπόν; αναρωτιόταν και ρώταγε κι εμάς.
— Να τα πάρεις και να τα πετάξεις πέρα! του είπε ο Αντάρτης
των πόλεων.
— Αυτό έκανα, αλλά είναι η πρώτη φορά; Ό λ ο το καλοκαίρι
που έρχονται αυτά έχω... Μου το κάνουν επίτηδες οι γερμανοί,
θέλουν να με αναγκάσουν να πάρω κι από κει την κατσίκα μου...

Τα είπαμε κι άλλες φορές με τον Αναστάση. Σ’ ένα φύλλο
χαρτί έχω κρατήσει, σχεδόν εκεί επιτόπου, όπως μας τα ’λεγε:
«Μας έφεραν σε απόγνωση». «Αυτός που μου λέτε την ψήφο
να μου πάρει κι άντε να τον πιάσω εγώ μετά». «Να έρθουν οι δη
μοσιογράφοι, να τα γράψουν και να τα δείξουν κιόλας. Εμάς
τους αγρότες να ρωτήσουν». «Πάνε τα παραδοσιακά».
Σε κάποια στιγμή, από το κάθισμα ακριβώς πίσω μια φωνή:
— Δεν ξαναπατάω εδώ πέρα.
Αμέσως γυναικεία ανταπόκριση, λεπτή και δηκτική, ένα τσιμπιματάκι:
— Πώς έτσι;
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Περνούν κάποιες σ τιγμές και πάλι η φωνή του άντρα:
— Κάτι με πιάνει...
Ό χ ι πως ήταν γνώριμη η φωνή, αλλά κάτι το γνώριμο υπήρξε
εκεί μέσα. Περιμένουμε συνέχεια, η φράση ειπώθηκε σαν μια
αρχή, αλλά ακολούθησε σιωπή κι έπειτα ρυθμικά, νευρικά χτυ 
πήματα στο τραπέζι με τα δάχτυλα και μουρμουριστά ένα τρα
γούδι, τα λόγια στην αρχή δεν ξεκαθάριζαν, μετά κάτι μισοπιάσαμε: «... είσαι της ζωής τ ’ αεράκι...» και η κατάληξη τονίστηκε
καθαρότερα και κόπηκε μ’ ένα επιφώνημα δραστήριο, σαν ν’ α
νακρατούσαν άλογο:
Θα τρελαθωωωω - ωπ!
— Έλα, έλα..., του είπε. Κρυώνει το κρουασάν...
— Μωρέ με καταλαβαίνεις; Μόνο δυο πράγματα μπορούν να
δώσουν λύση... Δυο πράγματα...
— Το ένα το ξέρουμε και μην το πεις καθόλου.
Ο άντρας συνέχισε σαν να μην είχε ακούσει:
— Θα πάω αντάρτης των πόλεων...
—Γνωστό, το είπαμε. Πέρνα στο άλλο.
— Το άλλο... Το άλλο είναι... Κοίτα δώ... Ν’ ανέβω τώρα εδώ α
πάνω και να βάλω μια φωνή.
— Μα κι αυτό, νομίζω...
Ο άντρας γέλασε:
— Με τίποτα δε σε πτοώ.
— Αν με πτοείς... Τέσσερες μέρες στην Αίγινα και μ’ έχεις διαρ
κώς...
Είπε και την τελευταία λέξη και την ακούσαμε κι εμείς πολύ
καλά. Έ πειτα γέλασε.
Γελούσε και ο άντρας:
— Αυτά όμως δε λέγονται στα καφενεία... και πάλι πήρε να γ ε
λά. Εχ, αμάν, αμάν, ακούστηκε σε λίγο ψευτοτραγουδώντας:
όλα συμβαίνουν στη ζωή
και μην τα καταριέσαι
— Αμ εσύ;
— Εγώ όπως πάντα.
Μου ήταν δύσκολο να γυρίσω να τους δω. Τους είχα ακριβώς
στην πλάτη μου. Κάμποσες φορές μου είχαν πει να σηκωθούμε
να κάνουμε μια βόλτα στην πόλη.
— Περίμενε λιγάκι.
Από κάποιο συνεταιριστικό σχολείο μάλλον έχ ει περάσει ο
Αναστάσης, προσφεύγει στον πληθυντικό —«πρόσφυγες στον
τόπο μας— », γενικεύει τις καταστάσεις με καθολική σύλληψη
των ζητημάτων έχοντας επίγνωση των ανταγωνισμών και των
οργανωμένων συμφερόντων και αγώνων, είναι κατασταλαγμέ
νος στην προσωπική του αντίθεση με τη διείσδυση των ξένων,
χωρίς να τα βάζει με τον τουρισμό, επικρίνει μάλιστα τους συμ
πατριώτες του για την πλεονεξία τους που στο τέλος τους ζη
μιώνει: «Πώς να έρθει ο τουρίστας αφού του ζητάς πενήντα κι
εκατό χιλιάδες;». Τα πολιτικά τα ξέρει καλά, δεν περιμένει τίπο
τα από τα κόμματα: «Μας μοιράζουν αντί να μας ενώνουν». «Ε
σείς όμως να ενωθείτε, Αναστάση». Στο κόβει αμέσως: «Με
ποιους; Είναι άλλα τα συμφέροντα».
Και μια στιχομυθία με τον Αντάρτη των πόλεων είναι καταχωρημένη εδώ:
— Αναστάσηηη. Ά λ λ α χρειάζονται...
— Ά λλα , άλλα, συμφωνώ απόλυτα.
Τη νύχτα αργά περπατούσαμε στη δημοσιά, μια μοτοσυκλέτα πέρασε αστραπή, η φωνή κάπως μας αιφνιδίασε, αλλά τη
γνωρίσαμε: «Γειά σας».
— Πού πήγαινες χτες το βράδυ, Αναστάση: Στη ντίσκο;
— Στο Σφεντούρι να ποτίσω την κατσίκα.
★

ίναι κάπου δέκα μέρες που γυρίσαμε από το νησί. Το λίγο
μαύρισμα, που πήραμε, ξεπλύθηκε μεμιάς στην καταϊδρωμένη Αθήνα σαν να ’ταν αλάτι. Επανήλθαμε στη φυσική
μας κατάσταση από το άλλο πρωί —πάλι να τρίβουμε τα μάτια
μας, θαμπωμένοι επιπλέον κι από τις εξελ ίξεις που ξεδιπλώ
νονται κινηματογραφικά με άξονα την κάθαρση και το νέου τύ
που κομματικό νταραβέρι. Μέσα σε όλα αυτά ξεθωριάζουν κι οι
εντυπώσεις μας από την Αίγινα, σε λίγο τίποτα δεν θα ’χει μεί
νει, μια γενική ανάμνηση με απάνω απάνω το ναό, τη λυγερή Α
φαία, το πιο φίνο, πιο μοντέρνο από τα αρχαία μας. Αυτή ναι, θα
μένει μέσα μας, στην κορφή ενός δικού μας βράχου, ενώ τα άλ
λα όλα πήγαν ήδη στον πάτο, γ ι’ αυτό και κάνω μια προσπάθεια
να δέσω μερικά στιγμιότυπα.
Το «Αντάρτης των πόλεων» το ακούσαμε από τον ίδιο προτού
ακόμα αντιληφθούμε ό τι μένουμε στο ίδιο ξενοδοχείο. Το ακού
σαμε όμως παρά τη θέλησή μας κι εν αγνοία του κι έπειτα, όταν
γνωριστήκαμε, δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε στην επιφά
νεια, έμεινε για τον εαυτό μας.
Πρωί σ’ ένα καφενείο στο λιμάνι της Αίγινας. Το ξενοδοχείο
είναι μακριά, προς την κατεύθυνση που πάει ο Αναστάσης να
βρει την κατσίκα του. Με το λεωφορείο σε είκοσι λεπτά είμαστε
στην πόλη, τις θέλουμε κι αυτές τις εξόδους, μας φ έρνει εδώ η
κίνηση, η βοή, το θέαμα του λιμανιού, το μύρισμά του που τα έ
χει όλα μέσα, πόλη και θάλασσα στόμα με στόμα και πραγματι
κά εδώ παίρνεις διπλή ανάσα. Π αραγγέλοντας κι έναν καφέ εί
σαι πρύμα πλώρα.

Ε

Κάποτε ακούσαμε να σέρνονται οι δικές τους καρέκλες.
Πρώτος πέρασε ο άντρας για να βγει στο δρόμο. Ψηλός, ξερα
κιανός, με κάτι γεροντικά περισσεύματα ζωσμένα στη μέση
σαν ένα σελάχι με πιστόλες, σορτς και βαμβακερή φανελίτσα
δίχως μανίκια, ριχτή, να σκεπάζονται οι πιστόλες. Ένα χρώμα
σταρένιο, λιγάκι ηλιοκαμένο και το μακρουλό ισχνό πρόσωπο
φαινόταν και κάπως ρόδινο κι ήταν πιο χτυπητή η κόντρα με τα
λευκά μαλλιά, αραιωμένα από πάνω και πιο πυκνά στους κροτά
φους και πίσω ένα μισοφεγγαράκι πέρα πέρα στην πλαγιά της
γυμνής κορυφής. Στο λαιμό αριστερά είδαμε μια σπαθιά, η ου
λή με το φρέσκο μαύρισμα είχε πάρει μια γυαλάδα, ξεχώριζε
καλά, διακρινονταν και ραφές κι όπως γύρισε να δώσει το χέρι
του στη γυναίκα φάνηκε δεύτερη σπαθιά στο άνοιγμα της φανελίτσας, αυτή κατέβαινε ίσια κάτω στο στέρνο, στη μέση ακρι
βώς κι έπειτα που κάναμε παρέα και κολυμπούσαμε μαζί βλέ
παμε κι άλλα σημάδια του κορμιού, ιδιαίτερα μια γούβα στο αρι
στερό πόδι σαν ένα ξεριζωμένο φρύδι ξυστά στο γόνατο.
Γνωριστήκαμε εκείνο κιόλας το βράδυ στο ξενοδοχείο, κάτω
στην τηλεόραση, που καθόμαστε ως τις τρ εις ν’ ακούσουμε και
τ ’ αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Μόνος του μας απηύθυνε το
λόγο σαν να είχαμε παλιότερη συζήτηση. Είχε λείψ ει για δυο
τρία λεπτά κι όταν γύρισε ήταν άλλος αγορητής στο βήμα, ένας
από τους νέους, μετά είπε ότι τον γνώ ριζε και προσωπικά.
— Τι λ έει το πασοκάκι; ρώτησε τη γυναίκα του πέφτοντας στην
πολυθρόνα.
— Είναι του άλλου κόμματος, μην κάνεις πως δεν το ξέρεις.
— Πασοκάκι, πασοκάκι, εγώ τους ξεχωρίζω από άλλα. Τα πασοκάκια είναι παντού τώρα, πέρα από κομματικά όρια... Τον ακούς πώς το λαλεί;...
Το άφησε να κρέμεται λιγάκι:
— Αυτό έχει σημασία... Το κονφιγκουρέισον...
Και κάνοντας σχήματα με τα δάχτυλα σαν να ’παίζε τον πα
πά: Εδώ συν ένα, εκεί πλην ένα, πού ’ν το ένα;... Έ π ειτα γύρισε
σε μένα: Παγά λαλέουσα η βουλή μας.
Είπε διάφορα τέτοια («Δεν είνα ι Τζαννής είν α ι Τζαννετάκης»' όταν του αντέτεινα ν πως η κυβέρνηση δεν είναι της Νέας
Δημοκρατίας. Και για τον «φ ίλο συνασπισμό»: η αριστερό α φ ’
ενός, η πρόοδος α φ ’ ετέρου), αλλά ήταν φανερό πως ήθελε και
ν ’ ακούει τις αγορεύσεις, τον τράβαγε κι η γυναίκα του κάθε
φορά που πήγαινε να πει κάτι: «Μην τον παρεξηγείτε».
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ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο

-

Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Ο

Τ Μ Η Μ Α

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜ ΑΔΙΚΗΣ ΑΝ ΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Τακτικό Μέλος τής ΕύρωπαικήςΈνωσης Ινστιτούτων Ομαδικής Ανάλυσης(E.G.Α.Τ.Ι.Ν.)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1989 1990
-

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ:

Σε μια από τις ομιλίες, ο ρήτορας επαναλάβαινε το «απατεώ
νας« αποφεύγοντας να τον κατονομάσει, κάποιος από τους α
κροατές το παρατήρησε.
— Πολύ κακώς κάνει, συμφώνησε ο Αντάρτης. Ό χ ι μόνο να τον
κατονομάζουν οφείλουν, αλλά και ανδριάντα να του στήσουν...
Οι μισοί αυτόν τον ανδριάντα και οι άλλοι μισοί του άλλου ήρωος...
Τέλος, ακόμα κάτι από τον Αντάρτη και μ’ αυτό να τον αποχαιρετήσουμε.
Μετά τις αγορεύσεις, περιμένοντας τ ’ αποτελέσματα:
— Θέλω να τους ακούω να μιλούν. Μου αρέσει. Έστω και να
τους κοιτάζω απλώς. Η ικανοποίησή μου είναι κατά πολύ μεγα
λύτερη όταν βρίσκονται όλοι τους εδώ, στεναχωρούμαι όταν
βλέπω χάσματα στις κερκίδες. Τους θέλω και τους τρακόσιους
μαντρωμένους εδώ μέσα, κάτι με πιάνει όταν απουσιάζουν, ένα
αίσθημα ανασφάλειας... Αν είναι δυνατό, να τους βλέπω κάθε
βράδυ. Ν’ ανέρχονται στο βήμα κι εγώ από δω να τους αγροικώ
— με το όμικρον γιώτα του, σημειώστε, όπως και στους παρακά
τω στίχους:

Εισαγωγή στήν Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Εισαγωγή στήν Κοινωνική Ψυχιατρική

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ: Εισαγωγή στήν Δυναμική Ψυχιατρική
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: Εισαγωγή στις Αξιολογήσεις
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ (Group
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Analysts)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
Σ. ΧΑΛΑΛΑΜΠΗ 9-11 & ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ . ΤΗΛ. 644.7533 - 643.5980

Έναν σπουδαίο παπαγάλο, να τον αγροικώ
να λ έγ ει πράγματα μ ' έμφασι και πεποίθησιν
μα και καθόλου να μην μιλούν, μόνο εδώ να τους έχουμε και
να τους βλέπουμε, ορατοί να είναι
να κάθονται οκνά, να χ α ίρ ο ν τ' η κεφ άλες των
★

Από το καφενεδάκι ενός καλότατου γέροντα του κυρίου Σάβ
βα Βεκρή, στο γραφικό λιμανάκι τη ς Πέρδικας, βλέπουμε ακρι
βώς από κάτω μας τρία ωραία κότερα, το ένα ομορφότερο από
τ’ άλλο, δεμένα κοντά κοντά με πρόσωπο προς εμάς κι όπως τα
σιγοκουνάει το κύμα ανεβοκατεβαίνει η πρώρα τους σαν τρά
χηλοι αλόγων στα παχνιά. Το ένα, το μεσανό, είναι σκωτσέζικο
— αληθινό όμως σκωτσέζικο. Τον καπετάνιο και τη γυναίκα του
τους γνωρίσαμε το άλλο βράδυ εδώ στο καφενεδάκι. Ήπιαμε
μαζί λίγο κρασί. Το άλλο πρωί σάλπαραν για τα Μέθανα, κά
νουν το γύρο των νησιών. Ωραίοι, ήσυχοι, φ ιλικοί άνθρωποι με
παλιά θαλασσινά μεράκια, όλο το σκαρί τους στα σκοινιά, όπως
και το μπράτσο του καπετάνιου, που το πρώτο βράδυ τον βλέ
παμε να διευθύνει σιωπηρά όλη την ορχήστρα γλιστρώντας α
πό σκοινί σε σκοινί σαν σκίουρος — μας είχ ε δει που τον προσέ
χαμε από το μπαλκόνι του κυρίου Σάββα.
Αριστερά και δεξιά τα δυο άλλα σκάφη, χωρίς καθόλου σκοι
νιά, νεωτάτου συστήματος, ολοκαίνουρια, αρκετά ευρύχωρα, η
γραμμή, το χρώμα τους, όλη η εμφάνιση δείχνουν άλλη στάση
στη ζωή και στη θάλασσα, εκείνη που επιτρέπει κανείς στον ε
αυτό του όταν κολυμπάει και στα λεφ τά και δεν του λείπει το
καλό γούστο. Το ένα με ιταλική σημαία, το άλλο της Ονδούρας,
αλλά εξυπακούεται — πράγματα συμπαθητικά, δικά μας, Γραικικά. Δε θυμάμαι πώς λεγόταν το ιταλικό, το άλλο είναι ο «Leo
nardo da Vinci». Μπροστά σ’ αυτό σκάφος στέκονταν διάφοροι
άνθρωποι που βολτάριζαν στην προκυμαία και το κοίταζαν.

νο— που μ ε τα πολύχρωμα και ωραία σχέδια του Μ.
Σκούρα βοηθούν τα μικρά παιδιά να κατανοήσουν
τον κόσμο των μορφών. Ένα β ιβ λ ίο που διασκεδάζει
και συγχρόνως διδάσκει·.
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Θ’ αντιληφθούμε σε λίγο ότι το ενδιαφέρον του κόσμου το
προκαλούσε το σκυλί που ήταν απάνω στον «Λεονάρδο». Τ’ α
φεντικά έλειπαν. Ή τα ν μόνο του στο καράβι. Με λαστιχένια δυ
νατή περπατησιά έκανε το γύρο της κουπαστής, ετρύπωνε στο
εσωτ,ερικό του σκάφους, χανόταν εκεί μέσα και πάλι ξεπετιόταν μπροστά στο κατάστρωμα της πλώρης, όπου όλο και κά
ποιοι στέκονταν και τον περίμεναν. Αυτός σαν να πειραζόταν
και τους γαύγιζε. Κοντοστεκόταν, έριχνε μια παταριά κι έκανε
κι εκεί μερικούς γύρους δεξιά αριστερά με το κεφάλι στ ραμένο
στο μουράγιο σαν λιοντάρι στα κάγκελα. Πραγματικά το μου
σούδι του, όπως το βλέπαμε από κει που καθόμαστε, είχε κάτι

από τα λιοντάρια, σκοτεινό, μαύρο — ενώ όλα τ ’ άλλα του χρώ
ματα ήταν φω τεινά— , εντυπωσιακά μεγάλο μέσα σ’ ένα δάσος
μαλλιά, ενώ τ' αυτιά το σκέπαζαν σχεδόν όλο ως κάτω από το
πλάι σαν δυο πλατανόφυλλα.
Δε θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες για τις δικές μου ιστορίες
με τα σκυλιά που άρχισαν από-πολύ νωρίς και μου άφησαν
τραύματα που τα κουβαλώ ακόμα ως σήμερα. Έχω μιλήσει αλ
λού γ ι’ αυτά, μόνο θα επαναλάβω πως η ψυχή μου ή ήταν σκύ
λος ή θα γίνει στον άλλο γύρο. Αλλά να με δυο λόγια τι θέλω να
πω σχετικά μ’ αυτό το σκυλί:
Κατά το διάστημα μιας μακρόχρονης παραμονής στο εξω τε
ρικό, είχα την ευκαιρία, κυρίως στη Μόσχα, να δω ράτσες και
ράτσες σκυλιών. Σε γειτονική φιλική οικογένεια ήταν κι ένα
σαν αυτό εδώ, ο Σιρανό ντε Μπερζεράκ και, για τη συντομία,
Σιρ, αφγάνος φερμένος από το Λονδίνο. Τα σκυλιά αυτά, πολύ
συγγενικά με την περίφημη ρωσική μπορζά, διαφέρουν από κεί
νη στην επιβλητική τους εμφάνιση, η μπορζά Είναι ταχύτατη κι
αυτό το έχει γραμμένο στο σουλούπι της και το βλέπει κανείς
με την πρώτη ματιά, είναι όμως σκυλί ήμερο, πεδινό, ενώ αυτά
εδώ, οι αφγάνοι, επίσης ταχύτατοι, εντυπωσιάζουν με την επιβλητικότητά τους και με κάτι το εξω τικό που έχουν απάνω
τους, εξωτικό και τραχύ σαν τα ψηλά βουνά της καταγωγής
τους, παρόλο που στο μακρουλό κορμί τους, πάνω σ’ ένα πλού
σιο, φανταχτερό, μεταξωτό τρίχωμα, κυματίζουν οι πιο απαλές
αποχρώσεις ζεστών χρωμάτων, πλην —όπως είπα και πριν—
του μαύρου τους ρύγχους. Αλλά το πιο χαρακτηριστικό της φυ
λής τους είναι το βλέμμα τους, βαθύ και λαμπερό και κάπως α
νατολίτικα αλλόκοσμο με ισχυρές λάμψεις θέλησης και μιας α
γέρωχης ανεξαρτησίας. Ό σ ο αφοσιωμένος και να’ναι στο α
φ εντικό του ο αφγάνος — κι έχουν τη φήμη των πιο πιστών
σωματοφυλάκων— , ο ατίθασος χαρακτήρας του και το κρυφό,
αποξενωμένο του ένσ τικτο κρατάνε βαθιά μέσα του μια δική
του μυστική ορμή που σε κάποιες στιγμές υπαγορεύει μια α
προσδόκητη συμπεριφορά· απόλυτα ο αφγάνος δεν υποτάσσε
ται ούτε εξοικειώ νεται, δεν αγαπάει το πολύ χάδι και δεν παρα
κουνάει την ουρά του κι έχει ένα στριγγό γαύγισμα σαν να μα
ζεύονται εκεί μέσα όλες του οι ιδιοτροπίες, πάντα έτοιμος να
σου ξεφ ύγει από τα χέρια σαν άγριο πουλί. Και οι φίλοι μας στη
Μόσχα που είπαν τον αφγάνο τους Σιρανό και Σιρ (το δεύτερο
σημαίνει και Μ εγαλειότατος) και εδώ οι δικοί μας που βάφτισαν
τον δικό τους Τίτο έκαναν επιλογές άριστες.
Ένα βράδυ ανεβήκαμε για λίγο στον «Λεονάρδο», καθίσαμε
έξω στο σαλονάκι με τ ’ αφεντικά του Τίτο και τον είδαμε από
κοντά. Μαρμάρωσα όταν άκουσά το όνομα:
— Γιατί τον είπατε έτσι;
— Τέτοιος είναι.
Έ να ζευγάρι από την Αθήνα, νέοι, μορφωμένοι, ευχάριστοι
άνθρωποι, ο άντρας αλεξανδρινός, τον Τίτο τον έχ ει επίσης α
πό το Λονδίνο και μπορεί με τον Σιρανό να είναι αδέλφια, ο Σιρανό πρεσβύτερος, φαντάζομαι, αλλά πολύ πιθανόν κι ο πατέ
ρας, από αυτούς που παντρεύονται νωρίς, μα δεν έχ ει σημασία,
η σχέση της κοινής καταγωγής, του κοινού χαρακτήρα, είναι
γραμμένη στο κούτελο κι αυτού του σκυλιού που, μας προειδο
ποίησαν, δε δέχεται μύγα στο σπαθί του — «καλύτερα μην τον
αγγίζετε».
Δε θα το ’κανα ποτέ καθώς έχω και την πείρα από τον Σιρανό.
Ρωτήσαμε το αφεντικό του:
— Με μια λέξη τι θα λέγα τε εσείς για τον Τίτο σας;
— Αν εννοείτε το χαρακτήρα του, χωρίς να λέω απείθαρχος,
πάντως σίγουρα ανυπόταχτος. Με μια λέξη αυτό, όπως κι οι
συμπατριώτες του εκεί πέρα... Και να σας πω κάτι; Τους ρώσους τους ξέρω κι από το Ασουάν, έχω δουλέψ ει μαζί τους, και

τους αγαπώ πάρα πολύ, επίσης θαυμάζω και τον Γκορμπατσόφ, αλλά με την πατρίδα του Τίτο δεν τα λογάριασαν καθό
λου καλά. Εμένα δε ρώταγαν να τους πω τι έχω αποκομίσει από
τούτον δω;... Ας είναι και γείτο νές τους, δεν ήξεραν, δεν το
φαντάστηκαν τι ιστορίες άνοιγαν. Και το δις εξαμαρτείν... Μετά
τα όσα είχαν πάθει κι από τον άλλο Τίτο...
Γλυκό σαββατόβραδο. Τι περίεργες συναντήσεις στη ζωή
και κυρίως εκείνες μες στο κεφάλι μας. Στο λιμανάκι θάλασσα
και στεριά κολυμπούσαν στα φώτα, από πάνω μας, κατά μήκος
της μάντρας που κρατάει το χωριό ψηλότερα, σε μια απόσταση
ασφαλείας, γιομάτες οι ταβέρνες και τα καφενεία, μεγάλη κίνη
ση κι από κάτω στην προκυμαία, αυτοκίνητα, ποδήλατα, καροτσάκια με μωρά, φωταψία, φωνή και κακό. Όπου μ’ ένα πήδημα
από τα μπεντένια της κουπαστής κατέφθασε σε μια στιγμή κι ο
Τίτο επιστρέφοντας από την περιπολία του. Γωνιάζοντας τη
ράχη στο πάτωμα στηλώθηκε στα μπροστινά πόδια του κι ανύ
ψωσε έτσι το στέρνο και το μεγαλοπρεπέστατο κεφάλι του, έ γ ι
νε δυο φορές ψηλότερος, στην ίδια γραμμή μ’ εμάς, χωρίς κα
θόλου κουνήματα, ίσος με ίσους. Όπως καθόμουν, τον έβλεπα
μ’ όλα τα φώτα απάνω του, τόσο κοντά φαινόταν και κάπως απί
στευτος, ολοζώντανη σφίγγα κι ας έμοιαζε τόσο πολύ, ίδιος κι
απαράλλαχτος με τον γνω στότατο μου μοσχοβίτη Σιρανό. Κου
βεντιάζοντας με τ ’ αφεντικά του (αυτά τα ίδια θέματα: το Ιράν,
το Αφγανιστάν, η περεστρόικα, η Βουλή η δική μας- καλά που
τον Αντάρτη των πόλεων τον αφήσαμε στο ξενοδοχείο, θα μας
τα χάλαγε όλα, ούτε μισής ώρας συνασπισμό δε θα ’κάνε μαζί
τους) παρακολουθούσα το βλέμμα του Τίτο. Κάτι κινούμενα
φωτάκια διασχίζαν τους μαύρους του καθρέφτες. Δεν τα πρό
σεχε όμως αυτά, τ ’ άφηνε να περνάν, η προσοχή του ήταν στραμένη αλλού, πάνω από το λιμάνι κι από το χωριό. Κάτι άλλο έ
βλεπε αυτός στο βάθος ψηλά. Ώ σπου σε κάποια στιγμή σαν να
ράγισε το μαύρο του γυαλί και τα φώτα μες στα μάτια του σβήσαν, ήταν κι ένα σάλεμα κάπου μες στην ατμόσφαιρά του, «τώ
ρα θα φύγει», και πράγματι, χωρίς ακόμα ν ’ ανορθωθεί, με μια
δική του αστραπή γύρισε όλο του το κορμί κι έφ υγε σαν σαΐτα
που την τίναξε άγνωστο τι. «Τον φοβάμαι αυτές τις στιγμές,
μας έλεγε εκεί απάνω η Νατάσα. Πού να πηγαίνει άραγε; Νομί
ζω, δε θα ξαναγυρίσει ποτέ».
Σου δίνει μια ικανοποίηση, ας είναι και πολύ ασήμαντο, ό,τι έ
πεσε στην παρατήρησή σου και κατά κάποια έννοια το προείδες. Βέβαια, εφόσον έρχεται μετά και η συνέχεια και το επιβε
βαιώνει. Χαίρεσαι που το προείδες. Χαρά ευνόητη αλλά κάποτε
και παράξενη, αληθινά τερατώδης. Γ ιατί και πολύ κακό να είναι
αυτό που θα συμβεί, ακόμα και κάτι το τραγικό, το νησί ολόκλη
ρο να το χάσουμε μέσα από τα χέρια μας, ένα ωραίο όνειρο να
διαψευστεί και μια πίστη να ρέψει, εσύ τη χαρά σου την έχεις,
όπως κι ο άλλος που έγραψε το καλό τραγούδι, κι ας καταποντίζεσαι κι ο ίδιος μαζί με όλους τους υπόλοιπους...
Ιούλιος ’89

·Ε « Β Π ΙΪΗ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
καραολη & δημητριου 12
152 32 χαλανδρι
τπλίφ. 68,13.222
ΚΩΝΣΤ. ΑΓΓ. ΒΛΑΧΟΣ
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Νόστος
γλυκόπικρος
Ο Μ. Ζ. Κοπιδάκης
γράφ ει για το βιβλίο της
Ρ έα ς Γαλανάκη,
«Ο βίος του Ισμαήλ Φ ερίκ
Πασά» (Spina nel cuore),
Α γρα 1989, σελ. 197
«Partir, c’est mourir un peu»
—το ίδιο συμβαίνει και στο
γυρισμό. Το θέμα «νόστος και
θάνατος» γεννοβολά αδιάκο
πα από τον καιρό του Ομήρου
και του Αγία του Τροιζήνιου. Τελευταίο επιγέννημα
το μυθιστόρημα της Ρέας Γα
λανάκη.
Ο πρωταγωνιστής και οι
δευτεραγω νιστές του έργου
υπήρξαν πρόσωπα ιστορικά
και η μνήμη τους επ ιζεί ακόμη
και σήμερα στη λαϊκή παρά
δοση. Ο χώρος και ο χρόνος
της δράσης είν α ι σαφώς
προσδιορισμένος: Κρήτη και
Αίγυπτος 1823 - 1868. Σημείο
εκκινήσεως η σφαγή και ο αν
δραποδισμός των εγκλείστω ν
στο σπήλαιο της Μιλάτου (Φε
βρουάριος του 1823) από τις
δυνάμεις του Χασάν Πασά,
γαμπρού του Μ εχμέτ Αλή της
Αίγυπτου. Ανάμεσα στους
αιχμαλώ τους που φτάνουν
στην Αίγυπτο είναι και ο πρω
τότοκος γιός του Παπά Φραγ
κιού. Το 1866 ο Εμμανουήλ(;)
Καμπάνης Παπαδάκης, ο γιός
του παπά, βρίσκεται και πάλι
στο Οροπέδιο του Λασιθίου,
αλλά αυτή τη φορά ως Ισμαήλ
Φερίκ Πασάς, υπουργός πο
λέμου της Αιγύπτου και επικε
φαλής του εκστρατευτικού
σώματος, που έσ τειλ ε ο αντιβασιλεύς για να βοηθήσει
τους Τούρκους στην καταστο
λή της επανάστασης. Αυτός
είναι ο ιστορικός πυρήνας του
μυθιστορήματος, τα υπόλοι
πα κατά το εικός και το αναγ
καίο.
Ο τρόμος του ξενητεμένου
από τα πανάρχαια χρόνια ή
ταν να γυρίσει στον τόπο του
με άδεια χέρια. Ο Ισμαήλ επι
σ τρέφει φέρνοντας τα ανιηρά
δώρα του πολέμου: το ατσάλι,
τη φωτιά, και την ψυχή του ως
προσάναμα. Απώτερο ζητού
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μενο η απάντηση στο ερώτη
μα «πώς πεθαίνει ένας άν
τρας;». Στον τόπο λοιπόν που
η Λάχεσις ξετύ λιξε πολύχρω
μο το νήμα της ζωής του αγο
ριού, εκεί τώρα η Ά τροπ ος ε
τοιμάζεται να το ψαλιδίσει. Ο
Εμμανουήλ / Ισμαήλ έχει δια
βεί το κατώφλι του πατρικού
του σπιτιού και βρίσκεται
στραμμένος κατ’ έρεβος: « Ά 
νοιξα μ ια μικρή λακούβα στο
πατημένο ξερό χώ μα του δα
πέδου. Αλλά δεν είχ α όσα
χρειαζόμουν. Ούτε άλλο α ί
μα από το δικό μου. Χάραξα
μ ε το γιατα γά νι το λεπτό δέρ
μ α του καρπού, κι άφησα να
χυθούν μερ ικ ές σταγόνες μ έ 
σα στη λακούβα. Ύστερα κάθησα και περίμενα λέγο ντα ς
τα λόγια. Π ερίμενα ώρα, σαν
ν ’ αντιστέκονταν οι ίσκιοι στα
παρακάλια μου... Ή ρθαν οι
γνώ ριμες φωνές ανθρώπων,
των σπιτίσιων ζώων, ο ήχος
του καιρού, των τραγουδιών,
του κάματου, του πένθους και
των εορτών. Έπειτα ήρθαν
μυρω διές του σώματος, του
δένδρου, του υφάσματος, της
χειμ ω νιά τικη ς φωτιάς, του

δωρική λιτό τη τα και την κρυ
στάλλινη σαφήνεια που χαρα
κτηρίζουν τη γλώσσα της
συγγραφέως. 2. Τη στέρεη
γνώση της περιρρέουσας α
τμόσφαιρας της εποχής, ώρι
μο καρπό πολύχρονης και συ
στηματικής έρευνας στους
τόπους της δράσης, σε αρ
χεία και σε βιβλιοθήκες. 3. Τη
λεπ ταίσθητη και ψύχραιμη
διαγραφή των χαρακτήρων
και των συναισθημάτων που
διακατέχουν τους ήρωες· αν
η πρώτη χανούμ και το γυναι
κομάνι του χαρεμιού στέκον
ταν ισότιμα μπροστά στη μά
να του ήρωα, τό τε αυτός δεν
θα ήταν ο Μανολιός από το ο
ροπέδιο, αλλά ο αγχω τικός
διανοούμενος που αγωνιά μή
πως και το φυσικό φίλτρο του
γιου για τη μάνα χαρακτηρι
στεί οιδιπόδειο. 4. Το γοργό
πέρασμα της συγγραφέως α
πό τις συμπληγάδες Καζαντζάκη - Πρεβελάκη, που ολοέ
να απειλούν να συνθλίψουν ό
ποιον αποτολμήσει να α γ γ ίξει
θέματα από το μύθο και την ι
στορία της Κρήτης του περα
σμένου αιώνα.
Φ ιλέταιρο βιβλίο, «Ο βίος
του Ισμαήλ Φερίκ Πασά», για 
τί σε κεντρίζει να (ξαναδιαβά
σεις έργα όπως την Οδύσσεια
του Ομήρου και το απαραίτη
το ως προς το θέμα του νό
στου vademecum της, το «Α
ναζήτηση και νόστος του Οδυσσέα», του Δ. Ν. Μαρωνίτη,
και ακόμη το φτερωτό έπος
του λασιθιώτη Διαλυνομιχάλη, την «Κριτσωτοπούλα».
Δυο σ τίχοι από αυτό το αρι
στούργημα της λαϊκής Μού
σας θα ανταμείψουν τον ανα
γνώστη μου για την υπομονή
του:
Κ ι ο λ ο ν υ χ τ ίς μ ε τ ο σ π α θ ί τ ο ν
Τούρκο επ ελ έκ α
« Ό ρ τ σ ε » τ ο υ λ έ ε ι « δ ιά ο τ σ ε , π ο υ
θ ε ς ρ ω μ ι ό γ υ ν α ί κ α !»

θερισμένου κάμπου και των
ώριμων μήλων... Τα χέρ ια ο
δήγησαν ολόσω μες πια μορ
φές. Πρώτη εκείνη μ ε πλησία
σε και μ ε καλωσόρισε, τον χα
μένο της γιο...» Θέλησα να
δώσω ως δείγμα γραφής της
μυθιστοριογράφου αυτά τα α
ποσπάσματα από το επεισό
διο της «ψυχαγωγίας», όπου
συμπλέκονται στοιχεία από
την Νέκυια και τις λα ϊκές μα
γ ικ ές τελετο υ ρ γίες, για να
δείξω ό τι οι ρίζες (γλωσσικές,
θεματολογικές, ιδεολογικές)
του έργου δεν βυζαίνουν πα
στεριωμένο καρνέισον, αλλά
γάλα λεαίνης!
Τον ψύχραιμο λόγο της α
ποτίμησης του έργου ας τον
αρθρώσει ο εκ καθέδρας κρι
τικός. Εγώ αρκούμαι να υπο
γραμμίσω με θαυμασμό: 1.
Την ορθοέπεια, τη στιβαρή

Έ τσι υπερασπίστηκε την
τιμή της από τον γενίτσαρο
Χουρσίτ αγά η ψυχωμένη πα
παδοπούλα της Κριτσάς, η
Ροδάνθη, που έπεσε πολε
μώντας τον πισσοκόκαλο Χα
σάν Πασά τον πίβουλο εκείνο
Φλεβάρη του 1823! Ας είναι ε
λαφρό το χώμα που σκεπάζει
και τα δυο τέκνα του Οροπε
δίου, τη Ροδάνθη και τον
Εμμανουήλ' Δημήτρη Κιτσίκη
οι γεω πολιτικές θεωρίες σου
είναι παντάπασιν εσφαλμέ
νες.
Μ. Ζ. Κοπιδάκης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΤΟΣ
Αποστολή: ΠΕΡΕΣΤΡΟ Ι ΚΑ
Τρεις εκδοχές
Ε κ δ . Ν έ α Σ ύ ν ο ρ α , Α θ ή ν α 1 98 9

Η καταγραφή των εμπειριών
και των παρατηρήσεων για τη

ζωή και τις κοινωνικές και πο
λιτικές αντιθέσεις που προκύ
πτουν σε τρ εις χώρες (Σοβιε
τική Ένωση, Κίνα, Νικαρά
γουα) με κοινό σημείο αναφο
ράς την περεστρόικα.
Κείμενα που προέρχονται
μέσα από ζωντανό ρεπορτάζ,
π ρ οσ εγγίζουν όλους τους
κοινωνικούς και πολιτικούς
χώρους (οικονομία, εργασία,
οργάνωση της Διοίκησης, κοι
νωνικές σχέσεις, Τύπος, νεο
λαία κτλ.) και δίνουν στον α
ναγνώστη την εικόνα των ση
μερινών συγκρούσεων, ανα
ζητήσεων και προοπτικών για
τις αλλαγές που σηματοδοτεί
η περεστρόικα.
Ο Γιώργος Γάτος, π ολιτι
κός συντάκτης σήμερα στην
εφημερίδα «Έθνος», κατα
γράφει με προσοχή εικόνες
και σκηνές από την καθημερι
νή ζωή, αντιφάσεις και α ντι
παλότητες της κοινωνικής και
πολιτικής ζωής, παρατηρεί
και αποκρυπτογραφεί αλλα
γ ές δίνοντας στον αναγνώ
στη εκτός από το άμεσο και
ζωντανό ρεπορτάζ το στίγμα
των πολιτικών και ιδεολογικοκοινωνικών αντιπαραθέσεων
που χαρακτηρίζουν τη σημε
ρινή εικόνα της σοβιετικής
κοινωνίας, σε όλους τους το
μείς.
Με σεβασμό στο πρωτογε
νές δημοσιογραφικό υλικό ο
Γ. Γάτος επ ιχειρεί ταυτόχρο
να και μια συγκριτική κατα
γραφή με το παρελθόν δίνον
τας έτσι επιπλέον στοιχεία
για την πορεία που ακολου
θούν οι τρ εις χώρες προς το
σοσιαλισμό.
Αυτή ακριβώς η «σύνθεση»
δίνει στο βιβλίο εκτός από
τον επίκαιρο χαρακτήρα του
και το χαρακτήρα του ντοκου
μέντου για τις μεγάλες αλλα
γές που γίνονται αυτή την ε
ποχή στη Σοβιετική Ένωση,
αλλά και την πορεία που ακο
λουθούν η Κίνα και η Νικαρά
γουα.
Οι συζητήσεις και οι περι
γραφές, ιδιαίτερα από τη Σο
βιετική Ένωση, δίνουν με χα
ρακτηριστικό τρόπο τις προ
σπάθειες που γίνονται στα
πλαίσια των καινούργιων επι
λογών για διαφάνεια, εκδημο
κρατισμό και οικονομική ανά
πτυξη. Παράλληλα καταγρά
φουν τις αντιφάσεις, τα προ
βλήματα, τις δυσκολίες χωρίς
σκοπιμότητες, προθέσεις ή
δισταγμούς.
Έ τσι, μέσα από τα ρεπορ
τάζ ο αναγνώστης μπορεί να
έχ ει μια ολοκληρωμένη εικό
να των όσων συμβαίνουν τώ
ρα στη Σοβιετική Ένωση. Και
αυτό είναι ένα ακόμη σημείο
που το βιβλίο του Γ. Γάτου ξε
περνάει την απλή καταγραφή

εμπειριών και γίνεται ένα
χρήσιμο ντοκουμέντο μέσα α
πό το οποίο ο αναγνώστης
μπορεί να έχει άφθονο, και
πλούσιο πληροφοριακό υλι
κό, καταγραμμένο με σεβα
σμό όλων των στοιχείων που
η δημοσιογραφ ική έρευνα
συγκέντρωσε.

φωνικό θάλαμο / ένας κατουρά στις γραμμές του τραίνου
/ άλλος τον τοίχο, περαστικός
/ που έγρ αφ ε συνθήματα,
για το Ελ Σαλβαντόρ / ένας
μαύρος στους περαστικούς
πουλά τη μαύρη / κάποιος
κουρντίζει την κιθάρα / ένα
σαξόφωνο ακούγεται / και
περπατώ ψάχνοντας ίσως μ ό 
νο / για λίγ α σεντς.

ΔΙΑΦΩΝΕΙ...
• Α να γνώ σ τη ς μ α ς δ εν
σ υ μ φ ω ν ε ί μ ε ο ρ ισ μ έ ν ε ς
ε ν έ ρ γ ε ιε ς το υ υ π ο υ ρ γ ο ύ
Π ρ ο ε δ ρ ία ς κ. Α θ .
Κ α ν ε λ λ ό π ο υ λ ο υ ό π ω ς σ η μ ε ιώ ν ε ι
σ τ η ν ε π ισ τ ο λ ή το υ :

FRITZ LEIBER
Σκοτάδι συγκεντρώσου I
Μ ε τ ά φ ρ α σ η : Λ ι λ ή Ι ω α ν ν ίδ ο υ
Ε κ δ . A r s L o n g a , Α θ ή ν α 1 988

ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ
Έ κ δ ο σ η «Α ν ω ν ύ μ ω ν ,»,
Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η

Για τρίτη συνολική φορά η
ομάδα των «ανωνύμων», ενώ
νει τις φωνές της σε μια συλ
λογική έκδοση ποιημάτων με
κύριο στόχο την προβολή της
έκφρασης αυτής καθ' εαυτής
και όχι του δημιουργού της.
«Από τους ανθρώπους που
σ υμ μ ετείχαν στο τελικό δού
λεμ α (1981-1982) και στο γρά
ψιμο (1968-1982) της δου
λ ειά ς αυτής, κανένας δεν ε ί
ναι ποιητής. Προτάσεις, πα
ρ ατηρήσεις και επεμβάσεις
τους, ενσω ματώ θηκαν στο
αρχικό σώμα των ποιημάτων
σα μ ια μικρή — ποσοτικά—
δοκιμή, προς μη ατομική σύν
θεση», διαβάζουμε στο προλογικό σημείωμα. Με γλώσσα
λιτή, καυστική, έντονα εικονοπλαστική και παρ’ όλα αυτά
ρεαλιστική οι «Ανώνυμοι» δη
μιουργούν τη δική τους συλ
λογική καταγραφή των «κα
κώς κειμένων» προτείνοντας
μέσα από την ίδια τη μορφή
της προσπάθειας το όραμα ε
νός νέου κόσμου.
Δείγμα γραφής:
«Δεν ήταν για μας / ούτε για
τους δικούς μας. / το πλατύ
α υ γ ο υ σ τιά τικ ο φ ε γ γ ά ρ ι /
διαρκώς πίσω από τη βραδυνή βάρδια / βασίλευε. / Τε
λειώ νοντας προλάβαμε / μ ια
πεπονόφλουδα ωχρή / σαν τη
ζωή μ ας φαγωμένη.
ΤΑΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Το κυκλάμινο και το
ουρματόπλεγμα
Π ο ιή μ α τ α
Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η

Δείγμα γραφής:
Ψάχνω και περπατώ / προ
σπαθώντας μ ια προσέγγιση
στον άνθρωπο / βλέπω τα η
λεκτρικά τραίνα / τον τη λε

Η πάλη του καλού και του κα
κού, που είναι η κεντρική ιδέα
του έργου του συγγραφέα, α
ποκτά μια απροσδόκητη διά
σταση στο βιβλίο αυτό, όταν
η θρησκευτική πρόληψη και η
δ α ιμο νο λα τρ εία χ α ρ α κ τη ρ ί
ζονται από μια επαναστατική
δυναμική, ενώ η επιστήμη εμ
φανίζεται συνώνυμη με μια
θεοκρατική ιδεολογία συντή
ρησης και οπισθοδρόμησης.
Το μυθιστόρημα αυτό, γρά
φτηκε το 1950 και είναι το
πρώτο σημαντικό του συγ
γραφέα ο οποίος εν συνεχεία
κέρδισε έξι βραβεία Χιούγκο,
τρία Νεμπιούζα, καθώς και
πέντε άλλα βραβεία φαντα
σίας.
ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΙΡΗ-ΔΗΜΑΚΗ
Κοινωνιολογία και ιστορία
Ε κ δ . Π α π α ζ ή σ η , Α θ ή ν α 1989

Η αναγκαιότητα για την κατα
νόηση και ανάλυση των κοι
νωνικών φαινομένων και διερ
γασιών οδηγεί στην αμφισβή
τηση των παραδοσιακών ο
ρίων των επιμέρους κοινωνι
κών επιστημών και υφαίνει τα
νήματα μιας ενιαίας κοινωνι
κής επιστήμης στη βάση της
διεπ ισ τη μ ο νική ς π ροσ έγγι
σης. Οι τάσεις αυτές είναι ι
διαίτερα εμφανείς στο χώρο
της κοινω νιολογίας και της ι
στορίας.
Η συγγραφέρς στηριζόμενη στα τέσσερα μεθοδολογι
κά κριτήρια συγκρίνει τις δύο
επιστήμες εντοπίζοντας τις ο
μοιότητες και τις ιδιαιτερότητές τους. Από τη μελέτη δεν
λείπει και η παράθεση των αν
τίπαλων θεωρητικών απόψε
ων επί του θέματος.
Κ αταγράφεται η'πρόσφατη
ανάπτυξη της νέας (κοινωνιολογούσας) ιστορίας και η ανα
βίωση τη ς ιστορικής κοινωνιολογίας, ενώ συγχρόνως α
σκείται κριτική στην ακραία ε
πιδίωξη της υπαγωγής της
μίας επιστήμης στην άλλη.
Η διαπίστωση της συγγραφέως είναι ό τι στο πλαίσιο αυ
τών των εξελίξεω ν η κοινωνιολογία και η ιστορία χαρα
κτηρίζονται από μία εντυπω
σιακή κοινότητα μεθόδων.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
• Σ ε σ χ έ σ η μ ε το ά ρ θ ρ ο τ ο υ μ ε
τ ί τ λ ο « Η Κ ύ π ρ ο ς σ ε κ ρ ίσ ιμ η
κ α μ π ή » το υ π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο υ
τεύ χ ο υ ς , ο σ υ ν ε ρ γ ά τη ς μ α ς
Α λ έ ξ . Ξ ύ δ η ς μ α ς έ σ τ ε ι λ ε το
σ η μ ε ί ω μ α π ο υ α κ ο λ ο υ θ ε ί:

Φίλο ΑΝΤΙ,
Ό τα ν πρότεινα απόσυρση ό
λων των παραχωρήσεων που
έχουνε κάνει προς τους τουρ
κοκυπρίους από το 1974 Μα
κάριος, Κυπριανού και τώρα
Βασιλείου, ήτανε πιστεύω αυ
τονόητο δίχως να το επανα
λάβω ό τι μόνο επιχείρημα και
λόγος τέτοια ς επίσημης και
πανηγυρικής ενέργειας είναι
ότι οι παραχωρήσεις έγιναν
ό λ ες από τους ελλη νο κύ 
πριους με σκοπό συνδιαλαγής και ειρήνευσης μεταξύ
των δυο συνοίκων στοιχείω ν
του νησιού μέσα στο δεδομέ
νο πλαίσιο τη ς Κυπριακής Δη
μοκρατίας.
Οι παραχωρήσεις καταγρά
φονταν και «εισπράττονταν»
από τον Ν τενκτάς που κάθε
φορά στη συνέχεια ανέτρεπε
π ρ α ξικ ο π η μ α τικ ά τ ις δ ια 
π ρ α γμα τεύ σ εις προβάλλον
τας νέες και όλο πιο παράλο
γες αξιώσεις.
Κορύφωμα της απληστείας
του είναι βέβαια η ανακήρυξη
του ψευδοκράτους, το Νοέμ
βρη του ’83 και η αναγνώρισή
του από την Τουρκία. Από τό
τε βέβαια δεν έλειψαν οι αυ
θ α ιρ εσ ίες και προκλήσεις,
φτάνοντας ως τον προχθεσι
νό εποικισμό Τούρκων προ
σφύγων από την Βουλγαρία.
Με την ευκαιρία αυτή προ
σθέτω στην κριτική μου του
« δ ια γ ρ ά μ μ α το ς Κ ουεγιάρ»
τον ρατσισ τικό χαρακτήρα
του φ υλετικού χωρισμού των
Τ/Κ και E/A σε στεγανά κρατί
δια — μια νέα μορφή απαρ
τχά ιντ που π ροτείνεται προς
συζήτηση από τόν ίδιο τον
γραμματέα του ΟΗΕ.
Αλέξανδρος Ξύδης
Σ ί φ ν ο ς 2 0 .8 .8 9

Ο Εύβουλος ήταν αθηναίος
ρήτωρ και δημαγωγός του
4ου π.Χ. αιώνος. Για πολλά
χρόνια προέστη των οικονομι
κών και έγινε δημοφιλέστα
τος, γ ια τί εδαπάνα αφειδώς
και εκολάκευε τους πολλούς.
Είναι εκείνος που προεκάλεσε το περίφημο ψήφισμα, με
το οποίο, το περίσσευμα του
συμμαχικού ταμείου θα διετίθετο για τα «Θεωρητικά», απαγορευομένης επί ποινή θα
νάτου κάθε πρότασης αλλα
γής του νόμου. Με πολύ κόπο
και πολλές προσπάθειες κατώρθωσε ο σύγχρονος του
Εύβουλου, Δημοσθένης να υπερισχύσει. Χάρις στον Εύβουλο η πόλις ετήρη, μάλλον
ευνοϊκή προς τον Φίλιππο,
στάση, στον οποίο ο Εύβου
λος ήταν αφωσιωμένος, από
τον καιρό που είχ ε πρεσβεύσει κοντά του και είχε ενθουσιασθεί με τα μεγαλόπνοα
σχέδιά του κατά της Περσίας.
Ο σύγχρονος Εύβουλος, ηλείος ρήτωρ και δημαγωγός,
μικρός μεν το δέμας αλλά μα
χητής, επρέσβευσεν μερικό
καιρό, ως επιφυλλιδογράφος
στο «Βήμα» τη ς Κυριακής.
Σαν υπουργός Προεδρίας θέ
λησε να γ ίν ει και αυτός δημο
φιλής, έστω και στους υπαλ
λήλους του υπουργείου του
μόνον, και κατήργησε την
κάρτα προσελεύσεως και εξό
δου των υπαλλήλων.
Το παράδειγμά του εμιμήθη
και κάποιος άλλος φέρελπις
υπουργός και ελπίζουμε ότι
όλα τα υπουργεία θα ακολου
θήσουν το «φωτεινό μονοπά
τι» του συγχρόνου μας Εύ
βουλου και τότε —ήταν που
ήταν για κλάματα η δημόσια
υπηρεσία— θα γίνει εντελώς
σκορποχώρι! !
Έκαμε και άλλα θαυμαστά.
Υπέκυψε, λ έ ν ε (υπέκυψε;),
στις παρακλίσεις του κ. Ανδρέα Παπανδρέου και του χά 
ρισε —ναι του χάρισε από την
πατρική του κληρονομιά στα
Λεχαινά ή στην Ανδραβίδα,
τον πανάκριβο και πολύπλο
κο, προηγμένης τεχνολογίας,
ηλεκτρονικό υπολογιστή, που
είχ ε ο τέως πρωθυπουργός
εγκαταστήσ ει, στο πρωθυπουργικό γραφείο —εξόδοις
*
των φορολογουμένων— για
να εγγράφονται εκεί οι διάφο
ρες συνεργασίες του, με υ
πουργούς και άλλους τινάς.
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Και δεν φθάνει αυτό, έθεσε
στην διάθεση του κ. Παπανδρέου ένα αυτοκίνητο για να
τον πηγαίνει λέει πρωί και με
σημέρι τις φρεσκοτυπωμένες
εφημερίδες στο Λαγονήσι.
Ο αρχαίος Εύβουλος προσέκειτο στον βασιλέα Φίλιπ
πο της Μακεδονίας για τους
κατά Περσών σκοπούς του. Ο
σύγχρονός μας Εύβουλος τι
θαυμάζει στον Ανδρέα για να
του κά νει τα χ α τη ρ ά κ ια
—πάντοτε εξόδοις μας;
Μήπως βαστάει πισινή; Ώ 
στε αν ο Αντρέας έλθει πάλι
εν τη βασιλεία του, να είναι
τό τε εκ δεξιών. Μα τι λέω,
αριστερός-αριστερώ τατος ή
ταν και είναι ο Η λείος! ! Υποτί
θεται... τουλάχιστον.
Ηλιόδωρος Ροδόπουλος
και κατά κόσμον
Μιχαήλ Μπρούζος

ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ
• Σ τ ο υ ς α ν τ ιρ ρ η σ ίε ς
σ υ ν ε ίδ η σ η ς α π ε υ θ ύ ν ε τ α ι ο
α ν α γ ν ώ σ τ η ς μ α ς Σ. Σ τ ρ έ κ λ α ς ,
σ τ η ν ε π ισ τ ο λ ή π ο υ α κ ο λ ο υ θ ε ί
«'Π

ξ ε ΐν , ά γ γ έ λ ε ιν Λ α κ ε δ α ιμ ο ν ίο ις , ό τ ι
τ ή δ ε κ ε ίμ ε θ α τ ο ίς κείνων ρήμασι π ε ιθ ό μ ε ν ο ι»

Σε ποιων ρήματα πείθεσθε
κύριοι Α.Σ.;
Σε κείνων που έπεφταν μέχρις ενός για να μην περά
σουν οι βάρβαροι και να ανα
πτύξουν τον πολιτισμό που
σήμερα εσείς γεύεσθε ή εκεί
νων που δεν αντιστάθηκαν ε
ναντίων των ορδών του Μωά
μεθ με συνέπεια τα 400 χρό
νια σκλαβιάς και σκοταδι
σμού.
Σε κείνων που ένιωσαν μέ
σα στις φ λέβες των και αποτί
ναξαν τον ζυγό, χύνοντας το
αίμα των για να ζήτε σεις σή
μερα ελεύθεροι ή εκείνων
που αφήνουν ανενόχλητους
τους κάθε μορφής επίβου
λους της ελληνικής κυριαρ
χίας, στην Κύπρο, Θράκη, Μα
κεδονία, Ή πειρο, Νησιά.
Είναι ανάγκη να συλλογισθήτε ότι η ελευθερία και η ι
σονομία δεν δωρίζονται. Ρω
τήσ τε τους Κινέζους, Νικαραγουανούς, Νοτιοαφρικάνους
κλπ. Ρωτήστε ακόμα τους Ισ
ραηλίτες που ένιωσαν καλύ
τερα από τον καθένα μας τι
θα πει να μην έχεις δική σου
πατρίδα.
Ιωάν. Στρέκλας
Λ ε ω ν ί δ ιο Α ρ κ α δ ί α ς

ΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
• Για πς

κ α τ α λ ή ξ ε ις τ ω ν
ε π ιρ ρ η μ ά τ ω ν γ ρ ά φ ε ι ο Α θ .
Π α π α τ ζ ίμ α ς .

Αγαπητοί φίλοι,
Ο οδοστρωτήρ, η προκρούστειος κλίνη του δημοτικιστικού βαρβαρισμού - φανατι
σμού δεν άφησε αρτιμελή ού
τε τα επιρρήματα και τις κατα
λήξεις των. Ο ενδιαφερόμε
νος να εμβαθύνει μπορεί να
συμβουλευθει τα έργα του κ.
Στέλιου Ράμφου, Η γλώσσα
και η παράδοση, Π αιδεία ελ
ληνική, Κυριακοδρόμιο και
Στάσιμα και έξοδος.
Εδώ θα αναφερθώ μόνο
στην βαναυσότητα των κατά
κόρον επαναλαμβανομένων,
τραγικώς κακοήχων, κύρια
(αντί κυρίως), απλά (αντί α
πλώς), πιθανά (αντί πιθανόν ή
πιθανώς).
Και μία απλή παρατήρηση
π ε ρ ί τ η ς χ ρ ή σ ε ω ς το υ
«απλά»: η ομιλουμένη κοινή
νεο-ελληνική, με τον πλούτο
των αποχρώσεών της, προσέδωσε στο επίρρημα «απλά»
την έννοια «με απλό τρόπο»
και χρησιμοποιεί το «απλώς»
για όλες τις άλλες σημασίες.
Στην φράση «οι αμοιβές ε ί
ναι σε απαράδεκτα χαμηλά ε 
πίπεδα» το «απαράδεκτα» ε ί
ναι ουσιαστικό ή επίρρημα;
Οι δημοτικισταί καλά θα έ
καναν ν' αφήσουν το αυτί
τους ν’ ακούσει την πραγματι
κή λαϊκή φωνή και όχι να επι
βάλλουν τα μονολιθικά - ολο
κληρωτικά - ιδεολογικά τους
δόγματα.
Με εκτίμηση
Αθανάσιος Κ. ΓΤαπατζίμας
ΧΑΝΕΤΑΙ
ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ
•

Το π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο τ ο υ «α ρ χ ε ί ο υ
Ε θ ν ικ ή ς Α ν τ ί σ τ α σ η ς » τ ο υ Η λ ια
Π α π α σ τ ε ρ γ ιό π ο υ λ ο υ μ α ς έ σ τ ε ι λ ε
ο α ν α γ ν ώ σ τ η ς μ α ς κ. Θ.
Κ υ ρ ια κ ό π ο υ λ ο ς μ ε τ η ν
π α ρ α κ ά τ ω σ υ ν ο δ ε υ τ ικ ή
ε π ισ τ ο λ ή . Σ υ μ φ ω ν ο ύ μ ε μ α ζ ί τ ο υ
κ α ι π ε ρ ιμ έ ν ο υ μ ε α π ά ν τ η σ η α π ό
τ ο υ ς α ρ μ ό δ ιο υ ς .

Ως γνωστόν, το πεντάτομο
έργο του Ηλία Παπαστεργιόπουλου, δικηγόρου και αγωνι
στή της Εθνικής Αντίστασης,
«Ο Μοριάς στα όπλα» χαρα
κτηρίσθηκε ως το «καλύτερο
έργο για την Πελοπόννησο,
γραμμένο με σχετική α ντικει
μενικότητα».
Το έρ γο αυτό π α ρ έχει
πλούσιο σχετικό υλικό συνιστάμενο τόσο σε έγγραφα,
έντυπο και περιοδικό Τύπο ό
σο και σε χειρόγραφες «εκθέ
σεις» διαφόρων αγωνιστών
κλπ. Το υλικό αυτό σώζεται
σχεδόν ολόκληρο, απ’ όσο
διαπιστώσαμε, στο «Αρχείο
Παπαστεργιόπουλου», το ο
ποίο σήμερα βρίσκεται στο

κλειστό πια, δικηγορικό γρα
φείου του επί της οδού Στα
δίου 41, 4ος όροφος και ένα
μικρότερο μέρος στο σπίτι
του. Απουσιάζουν όμως ορι
σμένες «εκθέσεις» και έγγρα 
φα, μερικά από τα οποία δανείσθηκαν σε ερευνητές ή σε
παράγοντες τηλεοπτικών εκ
πομπών και δεν επιστράφηκαν τουλάχιστον στο σύνολό
τους.
Προ ενός έτους περίπου
χάρη στη φ ιλότιμη προσπά
θεια του γιού του Βασίλη, τον
οποίο και ευχαριστώ και από
το σημείο αυτό, ταξινομήσα
με το αρχείο αυτό αδρομερώς
καθ’ ύλην, όπως θα φανεί και
στον παρόντα κατάλογο, (σ.σ.
που β ρ ίσ κεται στη διάθεση
του περιοδικού).
Εκείνα που πρέπει να επισημανθούν είναι τα ακόλου
θα.
1. Πρόκειται για σημαντικό
αρχείο, χρησιμότατο στην έ
ρευνα δεδομένου ότι ό χι μό
νο οι δημοσιευμένες εκθέσεις
είναι αποσπασματικές, αλλά
και διότι αφενός με υπάρχουν
α ξιόλογες εκθέσεις αδημο
σίευτες, χειρόγραφ ες ιστο
ρίες τη ς Εθνικής Αντίστασης
και λοιπό χειρόγραφο υλικό
(αποδείξεις, σχεδιαγράμμα
τα, κατάλογοι, φω τογραφίες
κτλ.), αφετέρου δακτυλογρα
φημένο - έντυπο υλικό (διατα
γές, φυλλάδια σπάνια, εφημε
ρίδες σπάνιες, περιοδικά, α
ποκόμματα εφ ημερίδω ν ή
πλήρης σειρά τους, αφίσες,
προκηρύξεις διάφορες κλπ.).
2. Οι κληρονόμοι του αρχείο
αυτού δεν βρίσκονται στην
ευτυχή θέση να διατηρήσουν
με έξοδά τους ένα γραφείο αρχείο πληρώνοντας εσαεί ε
νοίκιο χωρίς απόδωση και συ
νεπώς Κύριος οίδε ποια θα εί
ναι η τύχη του, παρά τις κα
λές προθέσεις του φίλου κ.
Βασίλη Παπαστεργιόπουλου.
Επιβάλλεται λοιπόν να αγορασθεί το αρχείο αυτό από
κρατικό ή ημικρατικό φορέα
(Γενικά Αρχεία του Κράτους,
κάποιο Μ ουσείο, Ίδρ υ μα ,
Κέντρο Ερευνών κλπ.) πριν ε ί
ναι πολύ αργά. Εμείς κρούομε
τον κώδωνα του κινδύνου.
Κ. Θ. Κυριακόπουλος

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
115 21 Αθήνα
Τηλ. 72.32.713 — 72.32.819
72.49.300 — 72.48.240
• Συντακτική επιτροπή:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΤΑΚΗΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ
ΧΡ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ
• Εκδότης:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131
115 21 Αθήνα
• Σύμβουλος έκδοσης:
ΔΗ Μ. KAKABEAAfKH£
• 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.
Μπουμπουλίνας 16
Τηλ. 27.94.550
•
•

Κ άθε ενυπ όγρ αφ ο άρθρο
ε κ φ ρ ά ζ ε ι τ ι ς α π ό ψ ε ις τ ο υ
σ υ γ γ ρ α φ έ α το υ .
Χ ε ιρ ό γ ρ α φ α δ ε ν ε π ί α τ ρ έ φ ο ν τ α ι.

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

Εξωτερικού
Ευρώπη - Μεσογ. χώρες:

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

δολ. 25
δολ. 50

Η.Π.Α. - Καναδάς - Αν. Ασία Αυστραλία - Ωκεανία:

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

δολ. 28
δολ. 57

Εμβάσματα, επιταγές:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δημοχάρους 60
11521 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ:
ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ:

δρχ. 150
δρχ. 250

Φ ιλ ό λ ο γ ο ς

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

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

Ο Ανδρέας Πετρουλάκης, γνωστός από την
καθημερινή του παρουσία στην «Αυγή», στο
πρώτο του λεύκωμα, καταγράφει τα καθέκαστα
της πολιτικής μας ζωής με καυστικό χιούμορ και
μοναδική διεισδυτικότητα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΥΠΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
Δ εινο κ ρ ά το υ ς 131
Αθήνα 115 21 τηλ.: 7249300

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΥΠΟ
Δ εινο κ ρ ά το υ ς 131 Αθήνα 115 21 τηλ.: 7249300

ΚΕΙΜΕΝΑ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Θεσμοί, Ιδεολογία
και Πολιτική
στο Μεσοπόλεμο

>. P0ZAKHI
ΙβΟΛΟΓ.ΟΤΛΟΪ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ:
Θεσμοί, ιδεολογία
και πολιτική στο Μεσοπόλε
μο

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

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Χαιρετισμός για τό αφιέρωμα τή ς «Λέξης» στήν Κύπρο
ΝΙΚΙΙΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΛΚΟΣ: Διαχρονική αντίσ ταση
ΝΙΚΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ: 7 / κυπριακή 7ζοίηση κά τω από τό φώς τού μέσον 20ού αιώνα
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΛΜΙΙΛΝΕΛΛΗΣ: Τό μυθικό Ν η σ ί
ΕΥΓΚΕΝΙ ΙΈΦΤΟΥΣΕΝΚΟ (μχτ. 'Ελλη ΙΙαιονίδου): Περιστερώνα
MIX AAI I I ΚΛΚΟΓΙΛΝΝΉΣ:
τ ις Π λά τρ ες τού μεσοπολέμου στόν « Αττίλα ’74»
IΙΑΤΡΟΚΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΡΟΖΕ ΜΙΛΛΙΕΞ
Μ.Γ. ΜΕΡΑΚΑΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΚΛΒΒΛΛΙΛΣ
ΜΙΧΛΑΗΣ ΙΙΙΕΡΙΙΣ
ΑΩΡΕΝΣ ΝΤΑΡΡΕΑ
Μ. Μ. ΚΙΤΡΟΜΙΙΑΙΛΟΥ
ΜΚΙΙΤΛΣ ΙΙΛΡΙΣΙΙΣ
ΓΕΡΑΣ. ΣΙ IΑΤΛΑΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΗΣ
ΛΘΙΙΝΛ ΣΧΙΝΛ
ΕΛΑΙΙΙΙΛΙΟΝΙΔΟΥ
ΤΕΥΚΡΟΣ ΑΝΘΙΛΣ

KWIlpOg
Àoyo u iw ia κ«ί is w n
α φ ι έ ρ ω μ α
Δ1ΙΜ1ΙΤΡΗΣ ΙΙΙΕΡΙΑΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ
ΝΙΚΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΑΕΥΚΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΟΝΛΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΑΕΣΚΗΣ
Τ. ΑΝΔΡΟ1ΤΣΟΙ ΙΟ ΥΑΟΣ
ΝΕΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Σχέδια, ζι

ίούνιος αύγουστος ’81)

8

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΛΥΡΟίΔΗΣ
ΑΟΥΚΙΙΣ ΑΚΡΙΤΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΗΣ
ΜΙΧΑΑΙΙΣ ΙΙΛΣΙΛΡΔ1ΙΣ
Α. ΙΙΛΙΙΛΑΕΟΝΤΙΟΥ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΚΛ1ΤΣΙΙΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΡΛΡΙΙΣ
ΦΟΙΒΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΙΙΣ
ιαφιχή καί γλυπτική κνπριαΛ

ί> * 8 β

ΜΑΡΙΟΣ ΙΙΑΩΡΓΓΙΙΣ
Ο.Δ. ΦΡΛΓΚΟΙ ΙΟΥΑΟΣ
ΓΙΛΝΝΟΣ ΚΡΛΝΙΔΙΩΤΙΙΣ
Φ. ΔΙΙΜΙΙΤΡΛΚΟΙ ΙΟ ΥΑΟΣ
ΒΛΣΟΣ ΚΛΡΑΠΩΡΓΗΣ
ΚΥΙΙΡΟΣ ΧΡΥΣΛΝΘΙΙΣ
ΛΧΙΑΑΕΛΣ ΙΙΥΑΙΩΊΊΙΣ
ΙΙΙΤΣΛ ΓΛΑΛΖΙΙ
λλιτεχνών

ειοικο τεύχος:
δρχ. 1000

« κάτι το ωραίον »!
Επ ιτέλους, έυα β ιβ λίο y ,α την
ϊπ°r n

Ä

°

ζωή,
'

έ ν α φ α ιν ό μ ε ν ο « γ ρ α φ ικ ό » α λ λ ά κ α ι ε π ικ ίν δ υ ν ο .

πα ρ ο μ ο ι ά ζ ο υ ν α ν ά γ λ υ φ ο τ ο - κ ι τ ς . ,
Ω ρ α ίο β ιβ λ ίο !

«Κάτι το ωραίον»

«Κάτι το ωραίον»

Με φωτογραφικό υλικό που βασίζεται σε ρεπορτάζ των Χρ. Βλά
χου, Τ. Βρεττού και Λ. Μιαούλη και εμπλουτίστηκε από αρχειακό υ
λικό πολλών επαγγελματιών και ερασιτεχνών φωτογράφων.
Ωραίο βιβλίο!

Μέσα σ τις σ ελίδες του θα δ είτε να παρελαύνουν... η Πατρίς, η
Θρησκεία, η Ο ικογένεια, η Κοινωνία, η Επικοινωνία, η Πολιτική, η
Τέχνη. Το κιτς υπάρχει γύρω μας, σ’ όλη την Ελλάδα: από το Διδυ
μότειχο μέχρι τα Φ ιλιατρά και από τα Γιάννενα μέχρι τη Λάρισα και
— φυσικά— την Αθήνα.
Ειδικά άρθρα και πάνω από 1.000 φωτογραφικά θέματα, αποκαλύ
πτουν, διακωμωδούν και καταγγέλλουν το κιτς δημιουργώ ντας ένα
μοναδικό λεύκωμα επίκαιρο, ενδιαφέρον, απολαυστικό.

«Κάτι το ωραίον»
Ενα βιβλίο ντοκουμέντο!

Ω ρ α ίο βιβλίο!

Μια έκδοση των «Φίλων του περιοδικού ΑΝΤΙ»
• 360 σελίδες · 1059 έγχρωμες και μαυρόασπρες φωτογραφίες
• Σε σχήμα 21 χ 28 πανόδετο

«Κάτι το ωραίον»
Η παρέλαση του κιτς συνεχίζεται. Ανακαλύψτε το κιτς σε κορνί
ζες, γκομπλέν, μπιμπελό, χαλκοτεχνήματα, χόμπι, τουριστικά σου
βενιρ, εικονιτσες, προσκηνητάρια, τάφους, πλαστικά λουλούδια
εκκλησίες, είδη για γάμους και βαφτίσια, φω τιστικά τηλέφω να ε ’
ξώφυλλα βιβλίων, αθλητικό και πολιτικό Τύπο, παιδικά είδη κηητ
ποστάλ, ντίσκο, φαγάδικα ταβέρνες, πιτσερίες, μόδα, αυτοκίνητα
μαγαζ.α, σπίτια, έπιπλα... Αλλα κιτς υπάρχει και στο πορνό σ το „
θλητικο η πολιτικό πανηγύρι, στο τραγούδι, το σινευά το θέο
την τηλεόραση, τη διαφήμιση... Το κιτς υπάογει rm L ’,·
ατρ° ’
μονεύει... Ω ρ α ίο βιβλίο!
ΡΧΕΙ παντού και παρα-

κ ά τ 5 όο
M iA Π Ε Ρ ΙΗ ΓΗ Σ Η ΣΤΗΝ Ν ΕΟ Ε ΛΛ Η Ν ΙΚΗ ΚΑΚΟ ΓΟ ΥΣΤΙΑ
α ρ α \°

«Κάτι το ωραίον
Για το κιτς σε όλες του τις μορφές γράφουν οιΧρ. Βακαλόπουλος, Χρ. Γιανναράς, Περ . Γ ια ννό τ-,ο ι
σενάρ, Γ. Καλιόρης, X. Καμπουρίδης, Λ. Κ ηλαη* π° υΛος’ Μ· Γ ιουρπούλου, Δ. Κούτσικου, Α. Κυριακίδου - Νέστο ° Vr|C'’ Α ' ^°λ τσ ιδ ο "Μ Μποσταντζόγλου, Δ. Πικιώνης, Δ. Ραυτόπ Ρχς ’ Γ*' Ιν' αΡτ ιν ίδης,
Σκάλος και |\|.
Ν Χατίπκυοιάκοο
v ;__
ουλος,
Δ. Σκάλος
Χατζηκυριάκος - rΓκίκας
Π ρολογίζει η υπουργός Πολιτισμού
και Επιστημών Μ ελίνα Μερκούρη.
Ω ρ α ίο βιβλίο!

ο_ . ,

.

.

h
n ou ατ\\ιο\.νει «πασαλε
« ^ α τ ιν Φ
^ονγοπονηόηκε για
^ τ ο Κ λ ε ο ά ο ^ '^ ε Χ ο ύ ς Λ ο ν ι
αα°
Το ε1 χαρακτηρνον° .,Π*όγουστοΡ·

ΕΚΔΟΣΗ:

«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙ»
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:

T r J t f i ’j / i t
Δεινοκρατους 131, Αθήνα 115 21
Τηλ : 7249300

