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UFO à Paris
Retour
sur terre

La Bourse de New-York a connu vendredi 13 octobre un
mini-krach. L'indice Dow Jones, le thermomètre de Wall
Street, a subi une baisse de 190 points (soit 7 %). Entraîné par
ce mouvement, le dollar a chuté vis-à-vis des principales
devises. Il s'établissait vendredi soir à New-York à 6,33 F
contre 6,49 F dans la journée à Paris. La fragilité du système
financier international explique la chute de Wall Street.
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Le « carrefour des littéra
tures européennes > organisé
du 16 au 22 octobre à Strabourg, réunira des écrivains,
des critiques et des romanciers
venus de tout le continent. Un
point fort dans cette semaine :
l'hommage à Elias Canetti, prix
Nobel de littérature.
Lire notre supplément
pages 9 è 12
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Le comité central du PCF, dont les travaux se sont achevés
vendredi 13 octobre, a été marqué par une offensive en règle
de l'ancien numéro deux du parti, M. Charles Fiterman, contre
M. Georges Marchais. Considérant que les bouleversements qui
surviennent en Europe de l'Est ne sauraient laisser le PCF
indemne, M. Fiterman souhaite incarner une ligne réformatrice
qui tienne compte de ces événements.
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et les littératures
européennes
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américaine, entachant la crédibi
lité du groupe des sept princi
paux pays industriels.
Lire pages 17 et 19
les articles d ’ANDRÉ DESSOT
et de FRANÇOIS RENARD
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<r G ran d ju r y
R T L -le Monde »
M. Georges Marchais,
secrétaire général du PCF,
invité dimanche
à partir de 18 h 30
L e sommaire complet
se troare page 20

André le «révolutionnaire»

Apocalypse
Le virus a fait chou blanc : il n’y a pas eu
de grande panne informatique le vendredi 13
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ΤΟ ΤΕΛ Ο Σ TOY
Π Α ΙΧ Ν ΙΔ ΙΟ Υ
ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΜΕ στο r έλος μ ια ς εποχής. Της εποχής του
ΠΑΣΟΚ. Ας μη φανεί παράδοξο ή σχήμα οξύμωρο. Το ΠΑΣΟΚ
υπέστη σοβαρή ήττα στις εκλογές του Ιουνίου αλλά δεν
κατέθεσε τα όπλα. Δίνει μ ε όλα τα μέσα απεγνωσμένη μάχη
συσπείρωσης που αποσκοπεί στη συντήρηση των δυνάμεών
του ώστε να κρατηθεί στο πολιτικό παίγνιο μ ε ορισμένα
ατού που δεν μπορούν μ ε ν να κερδίσουν την παρτίδα
ενδέχεται όμως να παρεμβάλλουν σοβαρά εμπόδια στη
μ ε τ ε ξ έ λ ιξ η του πολιτικού και κομματικού συστήματος.
ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ προς το τέλος αυτής της εποχής ενδέχεται να
είναι μακρόσυρτες και επώδυνες. Αν στις εκλογές του
Νοεμβρίου το ΠΑΣΟΚ σημειώσει ελαφρά άνοδο οι
διαδικασίες αυτές θα ανακοπούν, θα επιβραδυνθούν αλλά
δεν πρόκειται να ανατραπούν. Αν σημειώσει ελαφρά πτώση
θα συρθούν για αρκετό χρονικό διάστημα, αλλά τελικά θα
επικρατήσουν. Η περίπτωση μεγάλη ς εκλογικής ανόδου ή
πτώσης δεν φαίνεται πιθανή, σύμφωνα μ ε τα σημερινά
δεδομένα κατά συνέπεια οι απότομοι κλυδωνισμοί πρέπει να
αποκλείονται.
ΣΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ κίνημα το ΠΑΣΟΚ πνέει τα λοίσθια. Δεν είναι
θέμα εκλογικής αριθμητικής. Είναι ανίκανο να λύσει το
πρόβλημα της ηγεσίας του, είναι ανίκανο να ανανεώσει έναν
ανύπαρκτο σήμερα πολιτικό λόγο, είναι ανίκανο να
συμβάλλει θετικά και ουσιαστικά στη δημοκρατική
μ ε τ ε ξ έ λ ιξ η του πολιτικού συστήματος, είναι ανίκανο να
συζητήσει πολιτικά με τους αντιπάλους και δυνάμει
«συμμάχους» του, είναι ανίκανο να δώσει νέο όραμα,
προοπτική. Να εμπνεύσει, να καθοδηγήσει, να ηγεμονεύσει
πολιτικά και ιδεολογικά στο χώρο των «προοδευτικών και
δημοκρατικών δυνάμεων».

Ρ. ΛΕΥΚΑΔΙΟΣ
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Αυτό το καλοκαίρι ήταν της α ρ ισ τερ ό ς_________________ 24
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ
Πειραματισμοί στην «άλλη αριστερά»___________________ 26
ΝΙΚΟΣ ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Το «νεκρό» πανεπιστήμιο και το χαμόγελο του «γιόπη»
27

ΣΤΟΙΧΕΙΑ που το οδήγησαν στην εξουσία
κίνημα» ιππεύοντας ένα ορμητικό και ακα
αριστερού - δημοκρατικού ριζοσπαστισμέ
οποία έχει σήμερα αποσκελετωθεί.
ΤΙ ΑΠΟΜΕΝΕΙ; Απομένουν οι τακτικές κινή\
Παπανδρέου, πεδίο στο οποίο διέπρεψε ι
ομολογουμένως εξακολουθεί να διαπρέπεί
Συμπαράταξη» με άτομα που δεν θηρεύουν <
τους μ ε τ ά δόξης» αλλά τις έδρες δεν είναι παρά 'μια τακτική
κίνηση για προεκλογική και μετεκλο γική χρήση προς όλες
τις κατευθύνσεις, έξω και μέσα στο κόμμα. Οι
προσχηματικοί χειρ ισ μοί στις μονοεδρικές εντάσσονται κι
αυτές στο ίδιο πλαίσιο του «τακτικού τσαρλατανιαμού»,
όπως το «συν ένα» και η όλη προσπάθεια να «ε κ τεθ ε ί» η
Αριστερά. Οι πτήσεις στο Παρίσι υποτάσσονται στην ίδια
λογική: στο πώς θα συγκεντρωθεί ο μαγικός αριθμός των
121 εδρών, ώστε να μ ην τεθεί το ΠΑΣΟΚ εκτός παιδιάς.
Κινήσεις τακτικές, χωρίς προοπτική εξουσίας.
ΜΙΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ πορεία σύγκλισης μ ε την Αριστερά θα
υπαγόρευε μ ια εντελώ ς διαφορετική πολιτική συμπεριφορά
απέναντι της χωρίς επ αίσχυντες προκλήσεις περί
«ανανήψεων» και τα όσα ε ξ ε μ ε ί ο αυριανισμός, η επίσημη
πλέον ιδεολογία του «κινήματος». Θα έθ ετε σε δεύτερη
μοίρα και την εναγώνια προσπάθεια για ποσοστά και έδρες
και την κατανομή τους μ ετα ξ ύ των «προοδευτικών και
δημοκρατικών δυνάμεων». Αλλά ο κ. Παπανδρέου ουδέποτε
είχ ε σαν στρατηγική στόχευση τη συγκρότηση κοινωνικού
και πολιτικού μπλοκ της Αριστεράς για να κυβερνήσει.
Επεδίωξε να λεηλατήσει τις ψήφους της για να κυβερνά
ανενόχλητος και επιδιώκει και σήμερα να την εξαναγκάσει
σε «συνεργασία» μ ε τις ίδιες πάντα μεθόδους, με την ίδια
τακτική, με την ίδια αλαζονεία.
ΑΛΛΑ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ούτε δια τεθειμένη είναι να νίψει τα
ανομήματά του ούτε να τον διασώσει, ούτε να τον
ακολουθήσει. Το τέλος του παιχνιδιού για το ΠΑΣΟΚ του Α.
Παπανδρέου πλησιάζει.
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ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ από το Παρίσι, το από
γευμα της Τρίτης, ο κ. Α. Παπανδρέου εί
χε ταραχή μεγάλη. Του έφ ταιγαν οι πάντες: Πρώτος, ο Κ. Λαλιώτης που είχε τη
φαεινή ιδέα να π εριβάλει το τα ξίδ ι με αχλύ μυστηρίου και μεγάλων προσδο
κιών... Δεύτερος, ο «απαράδεκτος» Γ.
Παπούλιας που, αν και υπηρεσιακός υ
πουργός, αποκάλυψε τι του είπε ο Μιτεράν, ενώ ο Παπανδρέου βρισκόταν ακό
μα στην Αθήνα. («Η επίσκεψη Παπανδρέ
ου είναι ιδιωτική και μόνο. Δεν έχω κα
μ ιά πρόθεση να αναμιχθώ στο προεκλο
γικό σας παιχνίδι», κλπ.). Τρίτος φ ταί
χτης, στη σειρά, ο Κ. Μητσοτάκης — ο «υ
β ρ ισ τή ς Μητσοτάκης»... Και τέτα ρ το ς ο
Χαρίλαος Φλωράκης που είπε εκείνο το
διαβολικό «Καλή όρεξη», αλλά και το άλ
λο, το προσβλητικό, ότι, δηλαδή, ένας η
γέτη ς που σέβεται τον εαυτό του δεν ζη
τε ί «έξωθεν β ο ή θ εια » —παραμονές ε
κλογών, μάλιστα!
ΚΑΙ «ωσει» να μην αρκούσαν όλα τα πα
ραπάνω αυτά, είχε σπεύσει το Γραφείο
Τύπου της Σοσιαλισ τικής Δ ιεθνούς να
διευκρινίσει ότι η όποια ένταξη του ΠΑΣΟΚ δεν εξαρτάται από τις προθέσεις
του κ. Παπανδρέου, αλλά από την από-

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
ΣΤΟ
ΑΝΤΙ
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φάση του συνεδρίου της, που θα συγκλη
θεί το 1992! Τι απέμενε, λοιπόν, από την
«μεγάλη και ευχάριστη έκπληξη» που θα
χάριζε στο πανελλήνιο η επίσκεψη Πα
πανδρέου στη γαλλική πρωτεύουσα; Η
χλεύη, ο διασυρμός ή μήπως η επισήμαν
ση ό τι η «προεκλογική επιχείρηση Μιτερ ά ν» κατέρρευσε, όπως είχαν καταρρεύσει οι «επιχειρ ήσεις» —πριν από τις τε
λ ευ τα ίες εκλο γές— Ζίβκωφ, Ορτέγκα
και Σεβαρντνάτζε;
Η ΤΑΡΑΧΗ Παπανδρέου αποκαλύφθηκε
και από την έσχατη περιφρόνηση που έ
δειξε και απέναντι στους δημοσιογρά
φους και απέναντι σε όλους τους άλλους
— μέλη του Εκτελεστικού Γ ραφείου, βου
λ ευ τές, «θυρωρούς πολυκατοικιώ ν»—
που είχαν συρρεύσει στο αεροδρόμιο για
να τον υποδεχθούν... Ο «Μεγάλος» ούτε
καν τους πλησίασε, ούτε καν τους απηύθυνε —έστω εκ του μακρόθεν— νεύμα ή
μειδίαμα ή χαιρετισμό. Μπήκε στην
«Μερσεντές» που τον περίμενε εκεί στη
σκάλα του αεροπλάνου (κάποιος την αποκάλεσε «σκάλα των δακρύων»...) και
χάθηκε, αμέσως από την ιπστα.

είναι επίσης γνωστό: Το ΠΑΣΟΚ —τους
είπε— θα καταγάγει, στις εκλογές της
5ης Νοεμβρίου περιφανή νίκη... Το ΠΑ
ΣΟΚ θα δικαιωθεί... Ό σ ο για την επίσκε
ψή του στο Παρίσι έδ ειξε στους —λιγόπιστους, π ά ντοτε— δημοσιογράφους
την ιδιόχειρη επιστολή Μιτεράν, με ημε
ρομηνία 11 Σεπτεμβρίου δέκα μέρες, δη
λαδή πριν από την απόφαση τη ς Βουλής
για παραπομπή του στο ειδικό δικαστή
ριο. Και, για μια ακόμα φορά, επέκρινε ό
λους εκείνους που είχαν σχολιάσει το
τα ξίδ ι του στη γαλλική πρωτεύουσα.

Ανανήψετε, επιτέλους, κύριοι...

ΦΘΑΝΟΝΤΑΣ ωστόσο, στην Εκάλη, κά
ποιος είπε στον κ. Παπανδρέου ό τι ο τρό
πος που έφυγε από το αεροδρόμιο θα
μπορούσε να παρεξηγηθεί... «Καλά οι Ε
κτελεστικοί, καλά και οι «θυρωροί» είναι
άνθρωποι δικοί μας και δείχνουν κατα
νόηση... Οι δημοσιογράφοι, όμως, είναι
άνθρωποι μνησίκακοι και κακεντρεχείς.
Συνεπώς κάτι πρέπει να γίνει».

ΑΛΛΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΠΑΣΟΚ δεν μπο
ρούσε να αφήσει «αναξιόποιτη» τη συ
νάντησή του με τους δημοσιογράφους,
προκειμένου να επιτεθεί, για μια ακόμα
φορά, κατά τη ς Αριστεράς. «Η πολιτική
του Συνασπισμού — είπ ε— επιφέρει μια
απίθανη σύγχυση και φθορά των ιδεών
και πρακτικών του προοδευτικού χώ
ρου»... Ο άνθρωπος που εξευ τέλισ ε κάθε
έννοια σοσιαλισμού, που ταύτισ ε τη δια
κυβέρνησή του με τον αγριανθρωπισμό
και τη χυδαιότητα του αυριανισμού, μίλη
σε για... «σύγχυση και φθορά ιδεών». Ο κ.
Παπανδρέου, όμως, δεν σταμάτησε εκεί.
«Η ηγεσία του Συνασπισμού —συνέχι
σ ε— πρέπει va a ν a ν ή ψ ε ι ». Και όλοι
όσοι κρατούν αβυσαλέες εμφυλιοπολεμικές μνήμες αναρρίγησαν: «Υπόγραψε
δήλωση μετάνοιας, ρε... Ανάνηψε ρε»\

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ συμφώνησε ότι κάτι#«πραγματικά» έπρεπε να γίνει. Η συνέχεια ε ί
ναι γνωστή: Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ έπεμψε γραφή — μέσω FAX— στους
πολιτικούς συντάκτες, με την παράκλη
ση να προσέλθουν στην Εκάλη, διότι, α
πό κακή συνεννόηση, δεν είχε πραγματο
ποιηθεί η συνάντήση. του αεροδρομίου...
Το τι ελέχθη στη συνάντηση της Εκάλτκ

ΣΤΟ «ΚΑΛΕΣΜΑ» αυτό του κ. Παπανδρέ
ου απάντησε, το ίδιο βράδυ, το Γ ραφείο
Τύπου του Συνασπισμού: «Δεν θα θυμί
σουμε στον κ. Παπανδρέου ποιοι και γ ια 
τί απαιτούσαν α ν ά ν η ψ η από την η
γεσία και τους αγωνιστές της Α ριστε
ρός, σε ά λ λ ες καταδικασμένες εποχές.
Το γνωρίζει πολύ καλά. Ένα μόνο θα
του πούμε: Ότι η επιλογή του αντιαρι-

V
στερού κατήφορου φαίνεται πως δεν έ
χει όρια».
ΑΛΛΑ Η προτροπή για «ανάνηψη» δεν
ήταν παρά ένα μόνο στοιχείο από την ό
λη προεκλογική τακτική του ΠΑΣΟΚ, με
την αιχμή του δόρατος στραμμένη κατά
της Αριστεράς. Πράγματι, ο αγώνας του
ΠΑΣΟΚ —όπως δήλωσε και ο κ. Παπανδρέου— είναι «μονομέτωπος», και όχι
«διμέτωπος». Μόνο που ο «μονομέτω
πος» αυτός έχ ε ι ένα στόχο: Πώς να
«τσουβαλιάσει» (η φράση ανήκει στον
Γεώργιο Παπανδρέου, Δεκεμβρίου 1944)
την Αριστερά. Ακριβέστερα, πώς να θέ
σει το Συνασπισμό «εις την γωνίαν», ανα
βιώνοντας τον δικομματισμό. Ό σο για ό
λα τα άλλα, περί «συνεργασίας των
προοδευτικών δυνάμεων», περί «απλής
αναλογικής», περί «συν ένα» και άλλα η
χηρά παρόμοια, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ού
τε τα πίστευσε, ούτε, φυσικά, τα πιστεύ
ει.
ΑΥΤΟ αποδείχθηκε και από το πώς το
ΠΑΣΟΚ αντιμετώπισε το θέμα των μονοε
δρικών στη Σάμο, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ήξερε, βέ
βαια, τη σημασία που έχουν οι τρ εις αυ
τές έδρες για την αυτοδυναμία ή μη αυ
τοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Και έ
κανε ό,τι ήταν δυνατόν για να ναυαγή
σουν οι προσπάθειες για την ανάδειξη
κοινών υποψηφίων (Συνασπισμού - ΠΑ
ΣΟΚ). Ακόμα και τοπικά (και κεντρικά)
στελέχη του ΠΑΣΟΚ, διαμήνυσαν στο Ε
κτελεστικό Γραφείο ότι προκειμένου η
Νέα Δημοκρατία να μην έχ ει αυτοδυνα
μία, «χαλάλι οι τρεις έδρες στον Συνα
σπισμό»!
ΑΛΛΑ για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ το
«πρόβλημα» δεν ήταν — και δεν είνα ι—
πως να αποτραπεί η αυτοδυναμία αυτή,
αλλά πώς να παύσει ο Συνασπισμός να
παίζει καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές
μας εξελίξεις, με την επιστροφή στον δικομματισμό. Αυτό πια το κατανοούν, σή
μερα, και τα νήπια. ΓΓ αυτό και η κατολί
σθηση στον «αντιαριστερό κατήφορο»
είναι ασυγκράτητη.
ΤΟ ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι θα μπορέσει να
συγκροτήσει τις δυνάμεις του, με την α
πόσπαση ψήφων από τον Συνασπισμό.
Χρησιμοποιεί τους Γλέζο - Μπριλλάκη Βαφειάδη, για να αποδείξει, πρώτον, ότι

το «παίζει αριστερά», δεύτερο, ό τι για ό
λα τα δεινά της οκταετίας φ ταίει ο Συνα
σπισμός (ακόμα και για το ό τι η κυβέρνη
ση Τζαννετάκη δεν έδιω ξε τις ...βάσεις,
ευθύνεται ο Φλωράκης και ο Κύρκος!),
τρ ίτο ν ότι τα περί σκανδάλων, σήψης,
κλπ., είναι ρποκυήματα φαντασίας της
Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού,
που συνέπηξαν κοινό μέτωπο, για να διαλύσουν το ΠΑΣΟΚ και να λεηλατήσουν τις
ψήφους του...
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ τους είναι απλή:
Ό ταν, λίγο πριν από τις εκλογές του Ιου
νίου, έρχονται στην Ελλάδα η γέτες ό
πως ο Ζίβκωφ και ο Ορτέγκα, όταν, λίγο
πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου, ο
Α. Παπανδρέου γίνετα ι δεκτός από τον
Φρανσουά Μιτεράν στο Παρίσι, όταν ο
«υπαρχηγός του Κύρκου» (;) ο Αντώνης
Μπριλλάκης, αποφασίζει, ξαφνικά, να
«πρασινίσει» και ο Μανόλης Γλέζος
— αφού έσυρε, στις προηγούμενες εκλο
γές, τα εξ αμάξης, στον Α. Παπαν
δρέου— επανέρχεται, σήμερα, στις τά 
ξεις του ΠΑΣΟΚ, έπεται ό τι η... «πραγμα
τική Αριστερά», η «σύγχρονη Αριστερά»
βρίσκεται στο ΠΑΣΟΚ μαζί με τους άλ
λους «μ εγ ά λ ο υ ς δημοκράτες» —τον
Κουρή, τον Ακριβάκη, τον Αθανασόπουλο, τον Τόμπρα, και —για τί ό χ ι;— τον
Λούβαρη, τον Κουτσόγιωργα, τον Πέτσο
και τους άλλους επ ιφανείς αστέρες του
ΠΑΣΟΚ. Προς τι, λοιπόν, η κάθαρση, οι
παραπομπές στα ειδικά δικαστήρια, τα
λογής ψευδεπίγραφα ότι, τάχα, ο τόπος
αυτός πρέπει να ανασυνταχθεί και να
προκόψει; Προς τι ο εκδημοκρατισμός
και η διαφάνεια, όταν η δημοκρατία, ο
σοσιαλισμός, η πάστρα, η πρόοδος κα
τοικοεδρεύουν στο ΠΑΣΟΚ;

Ο προεκλογικός εντείνεται...
ΚΑΙ ΕΝΩ υπολείπονται δυο εβδομάδες
και δυο μέρες από τις εκλογές, ο κ. Πα
πανδρέου με επιστολή του προς τον υπη
ρεσιακό πρωθυπουργό κ. Γρίβα, διατύ
πωσε μια σειρά όρους προκειμένου ο
προεκλογικός αγώνας να βασισθεί «στην
ισότητα των ευκαιριών και σε μ ια άψογη
εκλογική διαδικασία». Οι όροι είναι άμε
ση αντικατάσταση των «κομματικών» νο
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μαρχών και γενικών γραμματέων, απα
γόρευση προσλήψεων στο δημόσιο, όχι
μετακίνηση στρατιωτικών μονάδων και
παρουσία της διακομματικής επιτροπής
μέσα στην ίδια την ΕΡΤ.
ΜΕ ΤΟΥΣ όρους μπορεί κανείς να συμ
φωνήσει ή διαφωνήσει. Το ερώτημα που
τίθ ετα ι είναι γιατί «κομματικοί» είναι μό
νον οι νομάρχες που διορίσθηκαν από
την απελθούσα κυβέρνηση και δεν ήσαν
«κομματικοί» οι νομάρχες του ΠΑΣΟΚ οι
οποίοι παρέμεναν ακλόνητοι στις θέσεις
τους, στις εκλογές του 1985 και Ιουνίου
1989... Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ και τα έν
τυπά του επιμένουν ότι η ΕΡΤ έχει πλέον
κομματικοποιηθεί σε αφάνταστο βαθμό
(που είσαι πολυφωνικέ Μαρούδα;...) και
ότι, συνεπώς, κάθε «απογαλάκτωση» της
διακομματικής επιτροπής από το... κτίριο
της αγίας Παρασκευής θα σήμαινε κατα
στάσεις «πολιτικά επικίνδυνες». Κατά
την εκτίμηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, η
ΕΡΤ, με τους διάφορους χειρισμούς της
«προσβάλλει την νοημοσύνη και ευαι
σθησία όλων των στελεχώ ν της τηλεόρα
σης, που δούλεψαν ακαταπόνητα για την
προβολή προηγούμενων εκλογικών απο
τελεσμάτων»...
Ο ΣΤΟΧΟΣ είναι προφανής: Ο κ. Παπαν
δρέου θέλει να εμφανισθεί ως ο... «των
αιχμαλώτων ελευθερωτής και των πτω
χών υπερασπιστής», διάβαζε των δημο
σιογράφων, τεχνικών και υπαλλήλων της
ΕΡΤ, τους οποίους τάχα «τσαλακώνει» η
σημερινή διοίκηση της ΕΡΤ, επειδή επιμέ
νει στην αποσωλήνωση του κτιρίου της
Αγ. Παρασκευής από την οδό Ζαλοκώ
στα... Αλλά η διοίκηση της ΕΡΤ δεν έχει
κανένα πρόβλημα με τη διακομματική.
Είναι πρόθυμη να εφαρμόσει τις όποιες
αποφάσεις της, υπό την αίρεση ότι οι άν
θρωποι της διακομματικής δεν θα εγκα
τασταθούν μέσα στην ίδια την ΕΡΤ. Και ο
νοών νοείτω.
ΚΑΤΑ ΤΑ άλλα, οι Έ λληνες αριστεροί
ψηφοφόροι καλούνται να επιλέξουν ανά
μεσα στη «νέα Αριστερά» —έτσι αποκαλ είτα ι τώρα το νέο ανεμομάζωμα του
ΠΑΣΟΚ— και τον βασικό αντίπαλό της,
τον Συνασπισμό της Αριστεράς και της
Προόδου.
Α Ν ΤΗ Ν Ω Ρ

γενικής αποδοχής υποψήφιος σε
μονοεδρική περιφέρεια, τι κάνεις
για να εξασφαλίσεις το πολιτικό
σου μέλλον: Ακολουθείς την
πεπατημένη και βαφτίζεις:
Μ υρτώ λοιπόν ονομάζεται από
σήμερα η κόρη του Σήφη και της
Σέρτζιας χάρις σε μένα —προς
θλίψιν και των δύο γιαγιάδων
που διαθέτουν νεοελληνικότατα
αλλά απορριφθέντα ονόματα. Μη
νομίσετε πως ήταν εύκολο:
Τεσσάρων χρονών έγινε η μικρή
μέχρι να πεισθούν οι δικοί της να
μ’ αφήσουν να της βάλω λάδι.
Πώς λοιπόν θ’ αναδειχθούν νέοι
πολιτικοί σ’ αυτόν τον τόπο;

καιρό ό,τι θέλει κάνει ο Πρόε
δρος.
Η κ. Κρινιώ Κανελλοπούλου κληρονόμησε τη θέση
του πατρός τη ς Αθανασίου
στην Ηλεία. Ο κ. Α. Μπριλλάκης, επειδή δεν δ ια θ έτει
μπαμπά βουλευτή, επισκέφθη
τον κ. Α. Παπανδρέου στην Εκάλη, αιτούμενος υιοθεσίαν.

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η

11.10.89

ΤΕΤΑΡΤΗ, 11.10.89
Habemus πρωθυπουργόν. Ο
κ. Σαρτζετάκης επ έλεξε τον
εν Αρείω Πόγω συνάδελφον
του κ. I. Γρίβα. Κυβέρνηση ό
μως θα αποκτήσουμε αύριο.
ΠΑΣΟΚ και Συνασπισμός θα
υποστηρίξουν από κοινού την
υποψηφιότητα του Α. Λάζαρη

·

ΤΡΙΤΗ

17.10.89

Στον Νορβηγό κ. Χααβάνμο
78 ετών απονεμήθη το Νόμπελ Οικονομίας. Όπως και
τις προηγούμενες χρονιές,
πρόκειται για επιβράβευση ά
χρηστης σοφίας: ούτε αυτός
είχε καταφέρει να πλουτίσει
στη ζωή του.
Ενώ ο Εγγλέζος Ντ. Σμιθ,
που προσπάθησε να πλουτί

Με επιστολή της στην κΕ
λευθεροτυπία» η «17 Ν» διεκδικεί υπέρ αυτής τα λευκά, τα
άκυρα, τους απέχοντες, τους
διπλοεγγεγραμμένους, τους
ασθενείς, τους θανόντες και
μη διαγραφ έντες από τους ε 
κλογικούς καταλόγους. Καληώρα σαν τον μακαρίτη τον
Τσιρώνη —μόνο που αυτός
δεν δολοφονούσε.

Κι ενώ εγώ έβαζα υποθή
κες για το πολιτικό μου μέλ
λον, οι άλλοι του ΠΑΣΟΚ έχα
ναν την ώρα τους συνεδριά
ζοντας σε κεντρικές επιτρο
πές και διαπληκτιζόμενοι για
το ποιοι θα μπουν στους συν
δυασμούς.

ΠΑΡΑΣΚ ΕΥΗ , 13.10.89

ΚΥΡΙΑΚΗ, 15.10.89

Διάφοροι αμ αθ είς ανόητοι
περίμεναν να χτυπήσει σήμε
ρα ο ιός των κομπιούτερ
—αγνοώντας ό τι εις την κα θ ’
ημάς Ανατολήν το μάξιμουμ
της γρουσουζιός είναι Τρίτη
και 13 και όχι Παρασκευή και
13, όπως εις την Εσπερίαν.

Μην ανησυχείτε: μπορεί να μην
πήγα στο χωριό μου λόγω των
βαφτισιών, αλλά ανέθεσα σε
άλλους να παρακολουθούν την
πορεία του μ ο ύ σ το υ στα
βαρέλια. Καθ’ ά με πληροφορούν
οι μύκητες συνεχίζουν απτόητοι
το θεάρεστο οινοπνευματογόνο
έργο τους.
Ζηλώσασα την δόξαν της κ.
Δουκάκη, η κ. Παπανδρέου Γ'
δημοσιεύει στο «Βήμα» εμβρι
θή περιγραφή για το πώς εβιάσθη υπό ολοκλήρου της
ελληνικής κοινωνίας.
Ά μ α τη αναγνώσει του κει
μένου της κ. Δήμητρας το
Παγκόσμιο Ψυχιατρικό Συνέ
δριο αποφασίζει ομοφώνως
ό τι «αυτή πουλάει τρέλα» και
την καλεί να δώσει εξη γή 
σεις. Πανικόβλητη η κ. Λιόνη
μήπως και την παραλάβουν
Σ ο βιετικο ί Ψυχίατροι το σκά
ει με το σύζυγό της για το Πα
ρίσι.

Μεγάλη φόρα πήρε ο κ.
Πρόεδρος: ακόμη και με την
«Αυριανή» τα βάζει με ανακοί
νωσή του. Το επόμενο βήμα
θα είναι να χω ρίσει την κ. Έφη.
Σε χυδ αίες φραστικές επι
θέσεις κατά του X. Φλωράκη,
π εριορίσ τηκαν οι αυριανιστές της «Πειραϊκής Πατραϊκής», που επισκέφθηκε το ερ 
γοστάσιό τους. Αν ήταν ο Λ.
Κύρκος, δεν θα γλύτω νε το
λυντσόρισμα.

Η Μ υ ρ τ ω θ ' α ν α δ υ θ ε ί Χ ρ ισ τ ια ν ή κ α ι ο ι ο ικ ο λ ό γ ο ι θ α τ η ν κ ά ν ο υ ν α φ ισ α .

στη Λευκάδα. Υποστηρικτές
αναζητούν ακόμη και οι κ. Βενιζέλος και Ψαρουδόκης, α
φού η ΝΔ αρνήθηκε εν τέλει
να τους εκλέξει βουλευτές Ε
πικράτειας.
Οι X. Φλωράκης και Λ. Κύρκος βρήκαν υποστήριξη από
τον πρέσβη των η π α κ. Σωτήρχο, που τους επισκέφθηκε
στα γραφεία τους.
Αναμένεται ό τι και ο κ. Ση
μίτης θ’ αναζητά σε λίγο υπο
στήριξη, αφού το ΕΓ του ΠΑ
ΣΟΚ τον κατακεραύνωσε για
ασέβεια προς το σεπτό σκή
νωμα του Α. Παπανδρέου.

σει πουλώντας’ ουράνιο στον
«Δημόκριτο», βρέθηκε στη
φυλακή.
Αν δεν καθιερωθεί Νόμπελ
Ημεροδήκτη, εγώ δεν πρόκει
ται να ξεπεράσω το στάδιο
μεροδούλι-μεροφάι — κι ας έ
κοψα και το τσιγάρο.
Π Ε Μ Π Τ Η , 12.10.89
Habemus και κυβέρνησιν ορκισθείσα ενώπιον του κ. Χρ.
Σαρτζετάκη, ο οποίος επιπλέ
ον διέλυσε τη Βουλή και μας
καλεί να ψηφίσουμε στις '5
Νοεμβρίου. Τον τελευτα ίο

Δύσκολες ημέρες για το
ΠΑΣΟΚ: Το 1981 ο Α. Παπαν
δρέου έκλεισ ε τις μεταγρα
φές Γλέζου - Μαύρου με επι
στολές μιας παραγράφου. Το
1989 για τη μεταγραφή Α.
Μπριλλάκη συνέγραψε δοκί
μιο επτά σελίδων.
Η Κ ίτυ Δ ο υ κ ά κ η με ανακοίνωσή
της στο 8ο Παγκόσμιο
Ψυχιατρικό Συνέδριο εξηγεί πώς
κατάφερε να «κόψει» τις
αμφεταμίνες και το αλκοόλ. Ο
Ημεροδήκτης αναμένεται να
εκθέσει τα αντίστοιχα για το
κάπνισμα στο 9ο.

ΔΕΥΤΕΡΑ, 16.10.89
Ο κ. Σωτήρχος διευκρινίζει
στους χρηματισ τές της Ν. Υόρκης ορισμένα επίμαχα ση
μεία του προγράμματος του

Ο Συνασπισμός παρουσιά
ζει το εκλογικό πρόγραμμά
του. Π ανικοβάλλονται οι δ ιε 
θνείς καπιταλισ τικοί κύκλοι
και οι τιμ ές στο Χρηματιστή
ριο της Νέας Υόρκης πέφτουν
κατακόρυφα.
ΣΑ ΒΒ ΑΤΟ , 14.10.89
Όταν δεν έχεις μπαμπά
βουλευτή, όταν κανείς δεν
ενδιαφέρεται να σε υιοθετήσει,
όταν δεν σου επιτρέπουν να
θυσιαστείς για το κοινό καλό ως
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Συνασπισμού και οι τιμ ές ανα
κάμπτουν. Στην Αθήνα όμως
γίνετα ι γνωστό ότι ο κομμου
νιστής μουσικοσυνθέτης κ.
Μιχαήλ Θεοδωράκης υιοθετή
θηκε κι αυτός από τον κ. Μητσοτάκη και οι τιμές στο Χρη
ματιστήριο πέφτουν κατακόρυφα.
Ζυμώσεων συνέχεια: Ό χ ι
μόνο ο Ψαρουδάκης πήγε στη
ΝΔ, όχι μόνο ο Γεωργιάδης έ
κανε το ίδιο, αλλά μέσα στο
γενικό αλαλούμ τα βρήκαν με
ταξύ τους τροτσκιστές, μ α ο ϊ
κοί, ανανεωτικοί κομμουνι
στές, οικολόγοι, σταλινικοί,
σοσιαλιστές και ετοιμάζουν
κοινούς συνδυασμούς.
Το ζεύγος Παπανδρέου πα
νικόβλητο ζητά πολιτικό άσυ
λο από τον κ. Μιττεράν.
Από σήμερα, αντί 20 δρχ.,
μπορείτε να αγοράζετε τη
νέα εφημερίδα Νίκη: Κοστίζει
μόλις τα μισό απ’ την «Αυρια
νή».
Τ Ρ ΙΤΗ , 17.10.89
Επειδή έβαλε σαν «κύριο
στόχο της ζωής του» την ανα
κάλυψη της «17Ν», συνεργά
ζετα ι με τη ΝΔ ο κ. Μιχαήλ
Θεοδωράκης. Προφανώς τη
σ υγχέει με την ΚΥΠ.
Η εταιρεία «Σπ. Χαλβατζής
και Σια ΟΕ» ζητεί από τα δικα
σ τή ρ ια να α π αγορ εύσ ουν
στην «Γ. Γράψας ΑΕ» να εκδόσει εφημερίδα με τον τίτλο
«Οδηγητής». Το Αστικό Δ ί
καιο και η Δικονομία του στην
υπηρεσία του π ρ ολεταρ ιά 
του.
Το νεότευκτο Σοσιαλιστικό
Κόμμα Ουγγαρίας ετοιμάζε
ται να εισ έλθ ει στη Σοσιαλι
στική Διεθνή, γνωστοποίησε
ο Ακίλε Οκέτο στη Ρώμη. Σε
λίγο θα δούμε και την Ουγγα
ρία στην ΕΟΚ —αν όχι και στο
ΝΑΤΟ.
Στην Κεφαλληνία θα είναι
εν τέ λ ε ι υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ ο κ. Γ. Αρσένης. Ελπίζει
ότι δια της σφαγής του θα εξαγνισθεί για την αποχώρησή
του.
Σεισμός 6,9 Ρίχτερ στο Σαν
Φραντσίσκο. If you are going
to San Francisco, θα δείτε και
ουρανοξύστες in motion.
To ζεύγος Λιάνη επέστρε
ψε από το Παρίσι μετά τη δια 
βεβαίωση του Προέδρου Μιτεράν ότι θα φροντίσει ο ίδιος
να μην τους πειράξουν οι ψυ
χίατροι.
Αν δεν σας γράφω πια για
τη νικοτίνη, την πίσσα και τη
λίμπιντο είναι γ ια τί τα δυο
πρώτα θηλυκά δεν με πολυενοχλούν πια και το τρίτο συ
νεχώς με θωπεύει.

ΗΜ ΕΡΟΔΗΚΤΗΣ
Ο Β Α Π ΤΙΣΤ Η Σ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

ΑΝΩΡΙΜΟΙ ΑΣΤΟΙ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
Στη Σοβιετική Ένωση το κακό ήρθε από
ψηλό με τη μορφή'των Ούφο, δεν φ αίνεται ό
μως να δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα.
Οι ουρανοί εξακολουθούν να είναι λιγότερ οι
απειλητικοί από την ίδια τη γη: στο Σαν
Φραντσίσκο, ο Εγκέλαδος ανακλαδίστηκε
κάτω από το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα προκαλώντας εκατοντάδες νεκρούς. Θα ήταν υ
περβολή πάντως, έστω κι αν βρισκόμαστε σε
προεκλογική περίοδο, να αποδώσουμε κι αυ
τήν την καταστροφή στο μοιραίο όνομα «Ανδρέας». Το πολύ - πολύ ο κ. Βαρώτσος να α
ποδώσει ευθύνες στον κ. Δρακόπουλο διότι
το BAN είχ ε προβλέψει τον σεισμό αλλά το
σεισμολογικό κατεστημένο (αφού προσπά
θησε μάτην να αποτρέψει τον σεισμό ώστε
να τον διαψεύσει) αδιαφόρησε, με αποτέλε
σμα να θρηνούμε όλα αυτά τα θύματα.
Το χειρότερο είναι πως αυτά τα 6,9 Ρίχτερ
δεν ήταν παρά μόνο η αρχή: Ο Αγιαντρέας
εγκυμονεί σεισμό πάνω από 8 Ρίχτερ δηλα
δή τριάντα φορές ισχυρότερο, προειδο
ποιούν οι αρμόδιοι. Ό ,τ ι είδαμε στις τη λεο 
ράσεις μας ήταν οι πρώτες κι ελαφ ρότερες
ωδίνες του τοκετού. Ίσω ς αυτό να ερμηνεύ
ει και την ψυχραιμία με την οποία οι Φραγκι
σκανοί αντιμετωπίζουν την κατάσταση: δεν
είδαμε ούτε χ ιλιά δες αυτοκίνητα να μπλοκάρουν τους δρόμους προσπαθώντας να δια
φύγουν, ούτε εκατομμύρια άτομα να πλημ
μυρίζουν τις π λατείες ώστε να εξασφαλί
σουν τη ν ασφάλεια του έναστρου ουρανού.
Κι όμως, αυτές ήσαν οι πρώτες κινήσεις των
Αθηναίων όταν το 1981 αντιμετώπισαν την ί
δια καταστροφή. Είναι άραγε οι Έ λληνες
πιο λιπόψυχοι από τους Αμερικανούς ή τα α
μερικανικά Μέσα ενημέρωσης είναι ψυχραι
μότερα από τα δικά μας;
Ίσω ς όμως η βασική διαφορά να βρίσκε
ται στο ότι οι Φραγκισκανοί έχουν περισσό
τερ ες γενιές αστών πίσω τους απ’ όσες οι Α
θηναίοι και συνήθισαν στην ιδέα πως θα ζήσουν και θα πεθάνουν μέσα στα ντουβάρια
πολυκατοικιών και ουρανοξυστών. Ενώ ε
μείς αναζητούμε ασφάλεια στους ανοικτούς
τόπους τη ς υπαίθρου που προσφάτως εγκαταλείψαμε. Μας λείπ ει η παράδοση του άστεως, της πόλεως — δηλαδή η αστική και η
πολιτική παράδοση.
Το απέδειξαν άλλωστε αυτό οι πολιτικοί
σεισμοί που προκάλεσε ο καθ’ ημάς «Ανδρέας». Προ δεκαπενταετίας ο Νίξον συνελήφθη κλέπτων οπώρας κι εν τέ λ ει αναγκάστη
κε να παραιτηθεί. Ο δικός μας συνελήφθη να

λεηλα τεί οπωρώνας κι όχι μόνο δεν παραιτή
θηκε αλλά απαιτεί να «ανανήψουν» οι άλλοι.
Αδιαφορεί για όλους, περιφρονεί τα πάντα,
παραμένει αρχηγός ενός μεγάλου κόμμα
τος, διεκδικεί με θράσος την πρωθυπουργία,
την Προεδρία της Δημοκρατίας. Σε ποια τώ
ρα με αστική πολιτική παράδοση θα γίνον
ταν ανεκτά όλα αυτά;
Το χειρότερο είναι πως δημιούργησε σχο
λή: πολλοί πίστεψαν πως όλα πια επιτρέπον
ται, δεν υπάρχουν φραγμοί, δεν υπάρχουν
εμπόδια, δεν υπάρχει φόβος να λογοδοτή
σουν. Κι έσπευσαν γύρω από τον σημερινό
ηγήτορα του πολιτικού αμοραλισμού — ενώ
δεν έλειψαν ορισμένοι που προτίμησαν τη
σκέπη του προ εικοσιτετραετίας, εν έτει
1965, πρώτου διδάξαντος. Αν όλοι αυτοί ανταμειφθούν θα δημιουργήσουμε μια π ολιτι
κή παράδοση που δεν θα επιτρέψει να αντι
μετωπίζουμε όχι σεισμούς, αλλά ούτε μικρά
ταρακουνήματα.
Τι δηλούν όλα τα παραπάνω γ ια τους πολιτευομένους; Ας μη βιαστούν να εξάρουν
στους λόγους τους το γεγονός ότι δεν είχα
με λεηλασίες στην Θεσσαλονίκη, στην Αθή
να, στην Καλαμάτα κατά τους μεγάλους σ ει
σμούς —ενώ υπήρξαν στο Σαν Φραντσίσκο.
Εδώ ήσαν όλοι πανικόβλητοι, ποιος να λεη
λατήσει; Ας αναλογιστούν καλύτερα την α
στική, την πολιτική ψυχραιμία που εκεί κυ
ριάρχησε, με όλα τα νοήματα που έχουν αυ
τές οι λέξεις. Κι αφού σκεφθούν ψύχραιμα,
αν δεν φοβούνται τους αυριανιστές, ας πουν
τα συμπεράσματα τους και στους ψηφοφό
ρους.
Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Ψ ΥΧΟ ΓΙΟ Σ
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Η Κύπρος και μεις
• Ο συνεργάτης και φίλος Αλέκος
Ξύδης μας έσ τειλε το γράμμα-σχόλιο
που ακολουθεί:
Φίλο ΑΝΤΙ,
Το άρθρο του Μιχάλη Δούντα στο τελευ 
ταίο σου τεύχος (417) με απαλλάσσει από
το δυσάρεστο έργο να επαναλάβω, δίκην
Κασσάνδρας, τα όσα υποστηρίζω από
χρόνια για ένα στύλωμα των ποδιών των
Κυπρίων πάνω στην «πράσινη γραμμή»,
για σύντονη ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με
ανάκληση όλων των παραχωρήσεων και
για μια «μαχητική» (όχι πολεμική) διπλω
ματία αντιμετώπισης του τουρκικού επε
κτατισμού από την Ελλάδα.
Πλειοδοτώ και συνυπογράφω, αν μου
επιτρέπει ο κ. Δούντας το άρθρο του.
Προέρχεται από έναν πρεσβευτή που επί
δεκαπέντε περίπου χρόνια ετίμησε την
Ελλάδα και την ελληνική διπλωματία στη
Λευκωσία, και στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη,
και έτσι γνω ρίζει και πονάει το Κυπριακό
από μέσα, σε όλες του τις φάσεις, από
καθημερινή έννοια και πράξη, όσο κανείς
άλλος στην Ελλάδα.
Με απαλλάσσει το άρθρο του και από
την εξαιρετικά δυσάρεστη υποχρέωση
να απαντήσω εκτενέσ τερ α στο ψυχρό,
ενδοτικό και οπορτουνιστικό άρθρο του
κ. Βαληνάκη στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Ο κ. Β. α
νήκει στους τεχνοκράτες εκείνους που
αν τους εκμυστηρευθείς ότι επιθυμείς να
αυτοκτονήσεις, θα σου απαριθμήσουν
δεκαπέντε τρόπους να το επιτύχεις, χω
ρίς ούτε μια στιγμή να σε αποτρέψουν, ή
να αποπειραθούν να σε εμποδίσουν. Αυ
τό κάνει ο κ. Βαληνάκης και οι συν αυτώ
για την. Κύπρο.
Πολύ φ ιλικά πάντα
Α. Ξύδης
Πρεσβευτής ε. τ.

Πόσο ζυγίζει
μια «προσωπικότητα»;
«... εσείς σαν Νεοέλληνας πρέπει ορι
σμένες αξίες, όπως είναι ο Θεοδωράκης
να μ η ν τις κακοποιείτε έτσι. Είμαι α μ ετα 
κίνητος. Δ εν καταλαβαίνετε: Πώς να μ ε 
τακινηθώ: Έχω τέτοιο βάρος επάνω μου
ιστορικό... Υιού δεν μπορώ να κινηθώ. Έ
χω τόνους επάνω μου. Δεν είμαι κανένα
τσόφλι να πετάω».
Μ ιλάει ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης

για τον ίδιο το Μίκη Θεοδωράκη- απαντά
ει σε ερώτηση που του υπεβλήθη από το
Ρ/Σ 9,84 για το αν «αισθάνεσθε ακόμα πε
ρισσότερο αριστερός ή φιλελεύθερος».
Δικαίωμα του καθενός η πολιτική του
ένταξη, οι μεταμορφώσεις του, οι μετατοπήσεις του, τα όποια, τέλος πάντων,
πράττει ως δημόσιο πρόσωπο στο δημό
σιο χώρο. Τώρα, πώς γίνετα ι μια προσω
πικότητα να υπολογίζεται με το πόσους
τόνους ζυγίζει, κι αν πετάει ή δεν πετάει,
αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να εξη γη 
θεί με τη λογική των «προσωπικοτήτων».
Η λογική αυτή, επειδή βγαίνει από το μύ
θο, μπορεί και να σε κάνει πολύ ρεζίλι...
Τουλάχιστον αν υπάρχει και χιούμορ,
κάνει το κοινό να μην μπορεί να κρατηθεί
απ’ τα γέλια. Ενώ αν μιλάς και σκέφτεσαι
«βαριά», και δεν «πετάς», όπως ο κ. Αρσένης, ή ο κ. Μπριλλάκης, ας πούμε, τότε
γίνεσαι και ρ εζίλι και εκνευριστικός.

Αυτός είναι που δεν
παρέπεμψαν οι βουλευτές
TOU ΠΑΣΟΚ
«Σκάνδαλο κατά τη γνώμη μου δεν υ
πήρξε. Υπηρετήσαμε το λαό και το έ 
θνος, τότε. Αν ύστερα κατεδόθη η
πράξις, υπήρξαν εφιάλτες και έγιναν
ορισμένες ζημιές στο Δημόσιο, αυτό
είναι άλλο θέμα. Το θέμα είναι πως
σκεφθήκαμε τό τε που κάναμε την κί
νηση. Τα μετέπειτα δεν τα προβλέψαμε».
(Από σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η το υ καλαμπ οκά αλλά
και λ ε β έ ν τη υπ ουργού Ν. Α θανασόπ ουλου σ το ρ α δ ιο σ τα θ μ ό «Φλας».

ριπτώσεις ως έμποροι ναρκωτικών και οι
έμποροι κατορθώνουν και «γλυστράνε»
με διάφορα «κόλπα».
Τελικά και η διαμαρτυρία αυτή ίσως
καταλήξει σε μία από τις γνωστές «λύ
σεις», την υπόσχεση δηλαδή για την αν
τιμετώπιση μελλοντικά των αιτημάτων
των κρατουμένων. Μέχρι πότε όμως η
πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς θα κω
φεύουν στις φωνές των κρατουμένων;

Ένα συνέδριο
Όπως είναι γνωστό, στο Στάδιο Ειρή
νης και Φιλίας στον Πειραιά, από τις 12
ώς τις 19/10/89 πραγματοποιήθηκε το
Παγκόσμιο Ψ υχιατρικό Συνέδριο, που
διοργανώθηκε από την Παγκόσμια Ψυ
χιατρική Εταιρεία.
Το πρόβλημα της ένταξης της Σοβιετι
κής Ψ υχιατρικής Εταιρείας στην παγκό
σμια ψυχιατρική κοινότητα, το παρασκή
νιο των διαπραγματεύσεων, το τεράστιο
μάρκετιγκ των φαρμακευτικών εταιρειών
στον αχανή χώρο του Συνεδρίου, οι πε
ρισσότερες από 3.000 δεκάλεπτες κατά
μέσον όρο, ανακοινώσεις δεν μπορούν
να επισκιάζουν τις τερ άσ τιες καθυστερή
σεις και ευθύνες στην πραγματοποίηση
της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην
Ελλάδα και ιδιαίτερα του πιο ορατού
κομματιού της: του κρατικού θεραπευτη
ρίου Λέρου.
Στο επόμενο τεύχος θα υπάρχει εκτε
νής αναφορά στο συνέδριο από συνερ
γά τες του περιοδικού μας.

Ενότητα με θέσεις
Στα ψιλά...
Η είδηση πέρασε στα ψιλά των εφημε
ρίδων. 280 κρατούμενοι των φυλακών
της Πάτρας συνεχίζουν την αποχή από
το συσσίτιο, που έχ ε ι αρχίσει από τις 4
Σεπτεμβρίου.
Τα αιτήματά τους είναι η μείωση των
ποινών στις περιπτώσεις καταδικασθέντων για χρήση ναρκωτικών και η κατάρ
γηση του «καθ’ ομολογίαν».
Σύμφωνα με την ειδησεογραφία μάλι
στα από σήμερα (20 Οκτωβρίου) θα στα
ματήσουν και τα επισκεπτήρια των συγ
γενών των κρατουμένων. Δεν γνωρίζου
με ον στο μεταξύ διάστημα έχ ει γ ίν ει κά
τι ά αν έχουν συζητήσει κάποιοι αρμόδιοι
με τους κρατουμένους για να βρεθεί κά
ποια λύση.
Εκείνο που και πάλι προκύπτει, ανε
ξάρτητα από την τύχη της διαμαρτυρίας
των κρατουμένων, είναι ό τι η κατάσταση
στις φ υλακές δεν έχ ει βελτιω θεί, η νομο
θεσία για τα ναρκωτικά δεν αλλάζει, οι
χρήστες αντιμετω πίζονται σε πολλές πε

Οι ερ γα σ ίες του 17ου συνεδρίου του
Εργατικού Κέντρου Αθήνας, αν και έ γ ι
ναν στην αρχή της προεκλογικής περιό
δου, αποτελούν ένα θετικό προηγούμενο
για το συνδικαλιστικό κίνημα. Παρότι υ
πήρξαν οξύτατες π ολιτικές αντιπαραθέ
σεις, εκείνο που κυριάρχησε και ασφα
λώς καταγράφεται στα θετικά του συνε
δρίου, ήταν ο διάλογος, το κλίμα ενότη
τας των εργαζομένων και η ανάπτυξη
προβληματισμών από όλες τις πλευρές
που επιτρέπει προσεγγίσεις για την αντι
μετώπιση εργασιακών προβλημάτων με
τά τις εκλογές σε μια κοινή βάση.
Αυτό φ αίνεται τόσο από το ψήφισμα
του συνεδρίου, όσο και από τη στάση
πολλών συνδικαλιστικών στελεχών τα ο
ποία αναφέρθηκαν στην ουσία των προ
βλημάτων (οικονομική κρίση, απασχόλη
ση, ανεργία, δημόσια ελλείμματα, προ
βληματικές, περιβάλλον κτλ.) περιορί
ζοντας την τεχνητή αντιπαράθεση και
τον «πόλεμο» των συνθημάτων.
Βεβαίως, αυτή η στάση υπαγορεύθηκε
και από τις ανάγκες της προεκλογικής
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διπλά το ΚΚΕ σήμερα. Πρώτον γ ια τί δι
καιώνει όλους τους καλοθελητές που έσπευσαν να εκμεταλλευτούν το γεγονός
και δεύτερον επειδή αναπαράγει —και
αυτό ενδιαφέρει τους αριστερούς— μια
αντίληψη σταλινικής προέλευσης η ο
ποία ισοπεδώνει την κριτική, αφαιρεί πο
λιτικά δικαιώματα και δεν επιτρέπει να
λυθούν οι διαφωνίες μέσα από το διάλο
γο, υιοθετώντας τελικά την καταστολή.
Και μην αντιτάξουν οι εμπνευστές αυ
τής της ενέργειας ότι η έκδοση αυτή ή
ταν «κλοπιμαία» (σήμα - τίτλ ο ς κλπ.), για 
τί τότε θα πρέπει να μιλήσουμε για εκ
πτώσεις. Και κάτι τέτοιο θα είναι κυριο
λεκτικά εκτός εποχής...
Αλλά εκτός εποχής είναι και ο Γράψας
και όσοι ακολουθούν την πολιτική του.
Διότι δεν είναι επιτρεπτό να καρπώνον
ται τίτλους και περιουσιακά στοιχεία που
έπαψαν να τους ανήκουν. Κι αυτή η παλαιοκομματική τακτική διεκδίκησης τ ί
τλων και οικοδόμησης «επαναστατικού»
κινήματος σ τις πλάτες άλλων πρέπει να
σταματήσει. Ό ποιος έχ ει σοβαρές πολι
τικ ές απόψεις και διαφωνίες και επιθυμεί
να τις θέσει σε δοκιμασία στην κοινή
γνώμη ας χρησιμοποιήσει τους δικούς
του τίτλους και τη δική του περιουσία.

συγκυρίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι
δεν πρέπει να επισημανθούν το διαφορε
τικό κλίμα και η έλλειψη μιας μορφής αν
τιδράσεων που χαρακτήριζαν στο παρελ
θόν την πολιτική και ιδεολογική αντιπα
ράθεση.
Για το συνδικαλιστικό κίνημα ένα τέ
τοιο θετικό κλίμα αντιπαράθεσης που
δεν υποβαθμίζει, ούτε «κουκουλώνει» τις
ιδεολογικές, π ολιτικές και προγραμματι
κές διαφωνίες αποτελεί ένα πρόκριμα
για το μέλλον. Και ίσως μετεκλογικά
βοηθήσει σε μια πορεία αυτόνομης πα
ρέμβασης στο συνδικαλιστικό κίνημα και
σ υντελέσ ει θετικά για την ανατροπή σχέ
σεων εναγκαλισμού (τόσο από το κράτος
όσο και από τα κόμματα), οι οποίες κάθε
άλλο παρά βοήθησαν το κίνημα των ερ
γαζομένων τα τελευταία χρόνια.

γλυκειά προσμονή της κατάληψης της ε
ξουσίας (δηλαδή των θέσεων των διευ
θυντών) που υποσχόταν ο νεόκοπος σο
σιαλισμός.
Δεν θέλουμε (και δεν μπορούμε) να πά
ρουμε θέση για την ορθότητα των απο
φάσεων του δευτεροβάθμιου συμβου
λίου κρίσεων των γιατρών. Ά λλω στε μό
νο κατά περίπτωση οι αποφάσεις αυτές
μπορούν νακριθούν.
Το ερώτημά μας είναι όχι για τί έγιναν
τώρα αυτές οι κρίσεις, αλλά ποιος εμπό
διζε να γίνουν (ή να υλοποιηθούν) νωρί
τερα, αμέσως δηλαδή μετά τις κρίσεις
του 1985, —όπως έπρεπε σύμφωνα με
κάθε τάξη και δεοντολογία, επιστημονι
κή ή υπαλληλική— ώστε να μην διαιωνίζεται έτσι μια ανώμαλη κατάσταση.

Εκτός εποχής...
«Ευαγγελισμός»:
Το ΕΣΥ σε κίνδυνο;
Φ αίνεται ότι είναι γραφτό ή «αλλαγή»
ή η «απαλλαγή» στο χώρο της υγείας να
αρχίζει από τον Ευαγγελισμό. Όπως και
τώρα, έτσ ι και πριν από 7 χρόνια, το αλή
στου μνήμης πρώτο Δ.Σ. της «Αλλαγής»
απέλυσε σε μια νύχτα τους περισσότε
ρους διευθυντές του νοσοκομείου, αφή
νοντας και τό τε σύξυλους ασθενείς που
επρόκειτο να χειρουργηθούν κλπ. Φυσι
κά τό τε οι συνδικαλιστές γιατρ ο ί δεν αντέδρασαν. Φ αίνεται ό τι τους εμπόδιζε η

Ά λ λ ε ς εποχές φέρνει στη μνήμη η έμ
πνευση στελεχώ ν του ΚΚΕ να «καθαρί
σουν» με τον «Οδηγητή της Νεολαίας»,
που εκδίδεται με ευθύνη στελεχώ ν του
ΚΣ των «αιρετικών» της ΚΝΕ, με μια αίτη
ση ασφαλιστικών μέτρων!
Οι απόψεις των διαφωνούντων δεν ση
μαίνει ότι θα «εξαφανισθούν» με την σ τέ
ρηση του δικαιώ ματος τους να εκδίδουν
το έντυπά τους. Ό μω ς αυτή τη λογική
υιοθέτησαν οι εγκέφ αλοι αυτής της κίνη
σης και φυσικά μαζί ανέστησαν και όλη ε
κείνη την αντίληψη διοικητικώ ν αποκλει
σμών που ταλαιπώρησε και ταλαιπωρεί
ακόμα την Αριστερά.
Η προκρούστεια αυτή άποψη εκθ έτει

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΩΡΑ
— ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ —
ΤΟ «ΑΝΤΙ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ
Τρεις εβδομάδες απέμειναν μόνο
για την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση
της 5ης Νοεμβρίου. Σε αυτές τις εκλο
γές, σε πείσμα πολλών, θα επιβληθεί
κλίμα διαλόγου και πολιτισμένης αν
τιπαράθεσης όπως αρμόζει σε μια
σύγχρονη δημοκρατική χώρα.
Το «ΑΝΤΙ» έχει ήδη γίνει εβδομα
διαίο. Για να βρίσκεται κοντά στα γε
γονότα. στην καρδιά των εξελίξεω ν
και του πολιτικού διαλόγου, με τη δι
κή του ξεχωριστή φυσιογνωμία, με τη
δική του επιχειρηματολογία, πιστό
στο ύφος και ήθος της παράδοσής
του.
Το «ΑΝΤΙ» θα κυκλοφορήσει και πάλι
την επόμενη εβδομάδα, την Παρα
σκευή 27 Οκτωβρίου και στη συνέχεια’
την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, δυο μέ
ρες πριν τις εκλογές.
Αν συναντήσετε δυσκολίες στο να
το προμηθευτείτε τηλεφω νήστε αμέ
σως στο 7232713 και στο 7248240.
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ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΟΝΟΕΔΡΙΚΕΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕΣ «ΑΣΣΟΥΣ»...
του Ρ. Λευκάδιου

y

τ ι συνέβη στο ζήτημα της
I
J
σύμπραξης ΠΑΣΟΚ - ΣυνασπιJ σμού για τις μονοεδρικές πε
ριφέρειες, είναι άκρως ενδιαφέρον ανα
φορικά προς κάποιες μόνιμες και εξαιρε
τικά σταθερές συμπεριφορές του «Κινή
ματος» προς τους άλλους εταίρους του
πολιτικού παιχνιδιού, και μάλιστα προς
την Αριστερά. Το κεντρικό ερώτημα είναι
το κατά πόσον η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για
σύμπραξη με τους αριστερούς στόχευε
στην αποτροπή της κατάκτησης τη ς αυ
τοδυναμίας από τη ΝΔ και στην προοπτι
κή της εξομάλυνσης των σχέσεών του με
τον Συνασπισμό, ή υπάκουε σε μιαν άλλη
λογική, η οποία δεν έχει καμία σχέση με
συμμαχίες και συνεργασίες, ούτε και με
μια συνολική αντίληψη του πολιτικού αν
ταγωνισμού.
Από αρκετά νωρίς το καλοκαίρι, λίγο
μετά τη συγκρότηση της κυβέρνησης
Τζαννετάκη, το ΠΑΣΟΚ προώθησε στην
κοινή γνώμη δύο «σχέδια», που και τα
δύο είχαν αποδέκτη την Αριστερά: την
κατάργηση του «συν 1» και τη συνεργα
σία των «προοδευτικών δυνάμεων» στις
μονοεδρικές περιφέρειες. Και τα δύο αυ
τά «σχέδια» είχαν ως κοινό παρονομα
στή την αφαίρεση της δυνατότητας από
τη ΝΔ να σχηματίσει μόνη της κυβέρνη
ση στις εκλογές του Νοεμβρίου, και υπη
ρετούσαν την αντίληψη περί κάθετου
διαχωρισμού του κόσμου της «συντήρη
σης» και εκείνου της «προόδου».
Αυτά σύμφωνα με τις διακηρύξεις ηγε
τικών παραγόντων του ΠΑΣΟΚ. Το πρώτο
στοιχείο που έρχεται να αμφισβητήσει
την αυθεντικότητα και καθαρότητα αυ
τών των διακηρύξεων είναι ότι τη στιγμή
που εξαγγέλλονταν, την ίδια στιγμή η η
γεσία του «Κινήματος» καλλιεργούσε το
διχασμό .με την Αριστερά στη μαζική της
βάση· αυτό δεν μπορεί να αιτιολογηθεί
ούτε από το σύνδρομο της ήττας, ούτε α
πό τον ανταγωνισμό που είναι φυσικό να
υπάρχει στη διεκδίκηση κάποιων ορια
κών στρωμάτων από την Αριστερά: ο αν
τα γω νισ μός δεν σ ημαίνει διχασ τική
στρατηγική και η ήττα δεν είναι ανάγκη
να οδηγεί στην καθηγεμόνευση του ΠΑ
ΣΟΚ από το φασίζον ρεύμα του «αυριανισμού».
Οι α ιτίες θα πρέπει να αναζητηθούν
αλλού, σε μονιμότερα στοιχεία της συμ
περιφοράς του «Κινήματος» απέναντι
στην Αριστερά. Μόνιμο διαχρονικό και
κυρίαρχο στριχείο αυτής της συμπεριφο
ράς είναι η προσπάθεια «αφομοίωσης»
της Α ριστερός πρώτον με τη διγλωσσία
του ΠΑΣΟΚ προς το ακροατήριό της και
δεύτερον, με το «στρίμωγμά» της που
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δεν έχ ει τίποτα το κοινό με όποια αντίλη
ψη περί επ ιθετικής πολιτικής· το πολύ
πολύ να έχ ει σχέση με την κουτοπονηριά
του μικρομεσαίου εσμού που μοιράζεται
με το Κίνημα τη λογική της «αρπαχτής»
και της «ευκαιρίας».
Και στην περίπτωση του «συν 1» και
στην πρόταση για σύμπραξη στις μονοε
δρικές, πρυτάνευσαν επίσης αυτές οι
συμπεριφορές. Το ΠΑΣΟΚ γνώ ριζε δύο
στοιχεία: ό τι η αυτοδυναμία τη ς ΝΔ θα
μπορούσε να κριθεί σε οριακά ίσως επί
πεδα τον προσεχή Νοέμβριο, και ό τι η Α
ριστερά βρισκόταν σε λεπτή θέση. Εξί
σου καθαρά με την πρόταση κατάργησης
του «συν 1», η σύμπραξη στις μονοεδρι
κές υπάκουε στη λογική ό τι το «Κίνημα»
πρέπει να υπονομεύσει την πολιτική της
ηγεσίας του Συνασπισμού, να την «ξεμ
προστιάσει» και, με τον τρόπο αυτό, να
του αφαιρέσει τμήμα της εκλογικής του
δύναμης, που θα πύκνωνε τις τά ξεις του
ΠΑΣΟΚ.
Αυτή η λογική όμως δεν έχει καμία
σχέση με μια συνολική σ τρατηγική για
την εξουσία και μιαν αντίστοιχη αντίλη
ψη για τον εν γ έν ει συσχετισμό των πολι
τικώ ν δυνάμεω ν το μόνο με το οποίο έ
χει σχέση αυτή η λογική είναι μια παρα
ταξιακή — και αυτόχρημα αλαζονική μέ
σα στον πατριωτισμό τη ς — αντίληψη για
το συμφέρον μόνον του «Κινήματος» και
όχι βέβαια για το συμφέρον της περιώνυ
μης «προοδευτικής παράταξης». Και αυ
τή ακριβώς η αντίληψη πρυτάνευε στο
ΠΑΣΟΚ, ήδη από την αρχή της ίδρυσής
του· μόνον που τό τε υπηρετούσε ένα
σχέδιο ηγεμόνευσης του «μπλοκ των δυ
νάμεων της Αλλαγής», ενώ τώρα αντανα
κλά μιαν ατελέσφορη αμυντική στάση
για την επίτευξη του στόχου της μη πε
ραιτέρω συρρίκνωσης του «Κινήματος».
Αυτό οδηγεί στις αντιφάσεις και στην έλ
λειψη συνοχής της πολιτικής στάσης του
ΠΑΣΟΚ τους τελευταίους μήνες.
Ο Συνασπισμός κινήθηκε και στα δύο
αυτά σχέδια του ΠΑΣΟΚ με επίγνωση των
βαθύτερων σημασιών τους. Απέδειξε το
πολιτικά και διαδικαστικά ανέφικτο της
κατάργησης του «συν 1» καθώς και τους
αφανείς και καθόλου αυθεντικούς λό
γους που οδήγησαν την ηγεσία του «Κι
νήματος» στην πρόταση αυτή. Στην περί
πτωση της σύμπραξης στις μονοεδρικές
περιφ έρειες ο Συνασπισμός έκανε σα
φές από την αρχή ότι αποκλείει τη συμ
φωνία - πακέτο, γ ια τί κάτι τέτο ιο θα υπο
δήλωνε ένα γενικό τερ η ς εμβέλειας βήμα
συνεργασίας με το μη αυτοκαθαρμένο
και αφερέγγυο ΠΑΣΟΚ-αντίθετα, με αρκε
τά ευαίσθητη αντίληψη για τις συνέπειες

I
της αυτοδυναμίας τη ς ΝΔ ως προς την ί
δια την Αριστερά, πρότεινε συμφωνία σε
τοπική βάση με πρόγραμμα «προοδευτι
κής κατεύθυνσης» και πρόσωπα όχι ευ
θέως ενταγμένα στο ΠΑΣΟΚ και την Α ρι
στερά. Το ΠΑΣΟΚ δεν απαντά συγκεκρι
μένα, αλλά προωθεί πρώτα πρώτα την
εύκολα αποδεκτή «λύση Λάζαρη», αφή
νοντας στις υπόλοιπες μονοεδρικές τα
τοπικά στελέχη του να συζητάνε με τα
αντίστοιχα του Συνασπισμού, ενώ κεν
τρικά, αλλά όχι δημόσια, προωθεί άλλα
σχέδια που γνω ρίζει ό τι θα ήταν δύσκο
λα αποδεκτά από την Αριστερά (: Αρσένης).
Ό τα ν ο Συνασπισμός, μετά την ουσια
στική αποδοχή της υποψηφιότητας Λά
ζαρη στη Λευκάδα, προτείνει έναν «Λά
ζαρη τη ς Αριστερός» στη Σάμο, το ΠΑ
ΣΟΚ αντιδρά κατά τρόπο ευθέως αυτοϋπονομευτικό, αντιπ ροτείνοντας την κ. Ρίτσου ή τον κ. Κάππο: ως συνήθως ει
σπράττει τα δέοντα, με την κ. Ρίτσου να
δηλώνει ό τι ποτέ δεν είχε κάποια επαφή
με το «Κίνημα» και ό τι υποστηρίζει τον υ
ποψήφιο που π ροτείνει η Αριστερά για
τη Σάμο, και τον κ. Κάππο να λέει ότι «αυ
τά τα πράγματα δεν γίνονται». Και, τότε,
αντί να αναδιπλωθεί το ΠΑΣΟΚ κάνει ό,τι
μπορεί για να αποδείξει ότι εννοεί άλλα
από αυτά που διακηρύσσει περί μη αυτο
δύναμης Δεξιάς και περί «προοδευτικών
δυνάμεων»· διακόπτει τις συνομιλίες σε
τοπικό επίπεδο —τις οποίες ουδέποτε επίστωσε βεβαίως με το ανόητο «αιτιολογικό» των... «τεχνικών δυσκολιών» (!)—
και π ροτείνει ένα παζάρεμα, από αυτά
που του έχ ει μάθει η χειρότερη παράδο
ση της Αριστεράς: «εσείς αυτά και μεις ε
κείνα». «Θέλετε τη Σάμο; Εντάξει πάρτε
την, αλλά δώστε μας τη Ζάκυνθο και την
Κεφαλλονιά: μ’ έναν Λάζαρη «λογικό»
μπορεί να ξεπεράσουμε τους 120...»
Ή τα ν το χειρότερο που μπορούσε να
κάνει για να μειώσει την αφερεγγυότητά
του και τη μικροπολιτική παραταξιακή
του σκοπιμότητα —στοιχεία για τα οποία
κατ’ εξοχήν επ ικρίνεται από τον Συνα
σπισμό. Ή τα ν το καλύτερο που έπρεπε
να κάνει για να φ έρει στην επιφάνεια τις
αντιφάσεις του, τη διγλωσσία του, την
προσχηματική του πολιτεία, που εκπο
ρεύονται από μια βαθύτατα ριζωμένη
αντίληψη1αυτήν που στην κοινή των νεο
ελλήνων λέγεται: «να σώσουμε το τομά
ρι μας πάση θυσία».
Καλά, ακόμα δεν κατάλαβε το «Κίνη
μα» τι σήμαινε ο δεύτερος γύρος των δη
μοτικών εκλογών, εκείνη η «κόκκινη» Κυ
ριακή της 19ης Οκτωβρίου 1986;
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τακτική των «διεθνών εντυπώσε
ων» προς άγραν ψήφων στο εσω
τερικό αποτελεί την έσχατη προε
κλογική επιλογή του ΠΑΣΟΚ και του Α.
Παπανδρέου όχι μόνο εξα ιτία ς τη ς «φαρ
σοκωμωδίας του Παρισιού» αλλά και ό
σων σχεδιάζεται να εξαγγελθούν. Όπως
ορισμένες προτάσεις του κ. Α. Παπαν
δρέου την ερχόμενη εβδομάδα για τη
διεθνή ειρήνη και ύφεση, συνεργασία με
ορισμένα προοδευτικά κινήματα της Α
νατολικής Ευρώπης και ανταλλαγή μηνυ
μάτων (και όχι όπως οι προεκλογικές επι
σκέψεις Ορτέγκα και Ζίβκωφ στις προη
γούμενες εκλογές) με ορισμένους ξέ
νους ηγέτες.
Επαναλαμβάνεται δηλαδή η προεκλο
γική τακτική του περασμένου Ιουνίου, ο
αποτυχημένος συνδυασμός του «διε
θνούς κύρους ηγέτη», με τον αυριανισμό, την παρωχημένη αντίληψη και την
πολιτική αφερεγγυότητα σε υποσχέσεις,
προτάσεις, συνεργασίες. Αυτό το π ολιτι
κό μόρκετιγκ του ΠΑΣΟΚ και του Α. Πα
πανδρέου (το οποίο ενορχηστρώνει ο πι
στότατος κ. Κώστας Λαλιώτης) έχ ει οδη
γήσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ σε αύξηση
των αδιεξόδων τη ς σε μεγαλύτερη υπο
νόμευση της αξιοπιστίας της, στη διατή
ρηση των ίδιων και ίδιων αυταπατών.
Δεν είναι τυχαίο ασφαλώς ότι περίπου
είκοσι πρώην βουλευτές και υποψήφιοι
τον Ιούνιο, πολλοί από τους οποίους μό
λις απέτυχαν να εκλεγούν δήλωσαν ότι
δεν θέλουν να πολιτευθούν και πάλι με
το ΠΑΣΟΚ, του οποίου κατά τα άλλα η η
γεσία π ιστεύει ότι όχι μόνο μπορεί να
διατηρήσει το 39% αλλά και να το αυξή
σει.
Ανάμεσά τους οι κκ. Ε. Κουλουμπής, I.
Παπαδόπουλος, Κ. Ασλάνης, Α. Κολιούσης, Θ. Λούλης, Σ. Αναστασάκος, Σπ.
Ράλλης, Γ. Κεχαγιόγλου, Σ. Μαρινίδης,
Δ. Παπαδόπουλος κλπ.
Διατηρούνται οι ίδιες αυταπάτες —ό
πως αυτές της δημοσκόπησης της «Ελευ
θεροτυπίας»— ότι οι όποιες απώλειες
του ΠΑΣΟΚ θα αντισταθμιστούν κατά τον
καλύτερο τρόπο από τις απώλειες «προς
την αριστερά» του «Συνασπισμού» εξαι
τία ς της συνεργασίας του με τη ΝΔ στο
κυβερνητικό σχήμα του κ. Τζαννή Τζαννετόκη.

Η
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Είναι βέβαια γεγονός ό τι το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει μια αξιοθαύμαστη ή και α
πλώς αξιοπερίεργη ανεκτικότητα και ότι
δεν έχ ει υποχωρήσει η επιρροή του μετά
τα τόσα σκάνδαλα, τα λάθη, την ανωρι
μότητα και ανευθυνότητα της ηγεσίας
του. Μιας ηγεσίας, η οποία φ θείρει και
καθιστά αναξιόπιστους συνενόχους, ό
λους τους κάθε είδους επιφανείς του Κι
νήματος σαν νέα «Κίρκη». Γιατί έχουν
συμβεί τόσα πολλά και τόσα αντιδημοκρατικά τα τελευτα ία χρόνια μέσα στους
κόλπους του ΠΑΣΟΚ σε όλα τα πεδία της
έκφρασής του, ώστε να μην υπάρχουν
άλλοθι και ζωτικά ψέματα όχι απλώς για
τα σκάνδαλα (κατά τον παλαιότροπο δια
χωρισμό του κ. Μητσοτάκη σε «έντιμους
και μη») αλλά και σε παραβιάσεις της δη
μοκρατικής λειτουργίας του κόμματος,
των διαδικασιών στους θεσμούς, των βα
σικών πολιτικών αξιών και αρχών.
Αυτή λοιπόν, η περίεργη ανθεκτικότητα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ανθεκτικότητα
του Κινήματος και του Αν. Παπανδρέου,
όπως προπαγανδίζεται συστηματικό τον
τελευταίο καιρό και αντιμετωπίζουν αμή
χανα ΝΔ και Αριστερά, αλλά είναι κάτι
διαφορετικό. Είναι ανθεκτικότητα τη ς ί
διας της παλαιός κεντρώας, δημοκρατι
κής παράταξης. Πρόκειται για φαινόμενο
ευρύτερο από το ΠΑΣΟΚ και γ ια διαστά
σεις επιρροής, οι οποίες είναι λίγο - πολύ
δεδομένες (πάνω κάτω στο 35%). Εάν υ

πάρχει μια ενιαία πολιτική έκφραση αυ
τού του χώρου. Και πράγματι η έκφραση
αυτή από πλευράς φορέα σ υνεχίζεται να
ανήκει στο ΠΑΣΟΚ, αλλά έχ ει φτάσει πλέ
ον στα όριά της. Απόδειξη ότι αυτό το πε
ρίφημο 39% παραμένει παθητικό, άβου
λο και αμέτοχο σ τις όποιες κινήσεις,
πρωτοβουλίες και σχέδια του ΠΑΣΟΚ.
Δεν ακολουθεί την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ σε
όλες τις επ ιλογές τη ς (όπως λ.χ. οι περί
φημες αυθόρμητες και μη κινητοποιή
σεις για τα σκάνδαλα, την ακρίβεια, που
όλες ναυάγησαν). Ό πως δεν τις ακολου
θούσε, τουλάχιστον από πλευράς λαϊκής
πίεσης προκειμένου να εκπληρωθούν ο
ρισμένες βαρύγδουπες προεκλογικές ε
ξα γγελίες (ΕΟΚ, ΝΑΤΟ, βάσεις, κοινωνικο
ποιήσεις).
Ό μω ς αυτή η ανθεκτικότητα έχει φτά
σει τα όριό της, γ ια τί τα υτίζετα ι τον τε 
λευταίο καιρό με την πλήρη αγελοποίη
ση του Κινήματος. Το πάνω χέρι έχουν
πλέον οι εκφραστές μιας «δυναμικής - α
μετανόητης», σχεδόν νεοφασιστικής, αν
τίληψης γ ια τις π ολιτικές εξελίξεις. Και
κάθε φορά, διδάσκει η ιστορία όταν μέσα
στους κόλπους τη ς «δημοκρατικής παρά
ταξης» αναβίωναν νεοφασιστικά, αντιδημοκρατικά φαινόμενα τό τε δεν ερχόταν
μόνο η νέα εκλογική ήττα αλλά και η ανα
πόφευκτη διάσπαση. Όπως θα συμβεί
και μετά τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.
Δ. Π ατρινός

Η «Ε Κ Π Λ Η Ξ Η » ΚΑΙ Η Κ Α ΛΗ Ο ΡΕΞΗ
Από την Ελούντα,
στην «αγορά του αιώνα»
και τώρα στο Παρίσι

C Η επίσκεψη στο Παρίσι
αποτελεί μιαν ακόμα ένδειξη
του πανικού που έχει
καταλάβει τον Ανδρέα
Παπανδρέου για το
αποτέλεσμα της 5ης
Νοεμβρίου. Αποδεικνύει
επίσης την αδυναμία του να
αρθρώσει έναν στοιχειωδώς
ανανεωμένο και
αποτελεσματικό πολιτικό
λόγο, προκειμένου να
αναχαιτίσει την επερχόμενη
ήττα. Το μόνο που έκανε
στην περίπτωση αυτή ήταν
να ακολουθήσει τη γνωστή
από το παρελθόν τακτική
του και να καταφύγει στο
εξωτερικό της Ελλάδας
προκειμένου να
αντεπεξέλθει στις δυσκολίες
που αντιμετωπίζει στο
εσωτερικό της. Αλλά το 1989
δεν είναι 1984 και το μόνο
που κατάφερε αυτή τη φορά
ο κ. Παπανδρέου είναι να
ξεπεράσει τα όρια του
γελοίου,

y

το υ Σ τ ά θ η

του Ρεπόρτερ

Σ

τις 15 Νοεμβρίου 1984 ο πρωθυ
πουργός της Ελλάδας Ανδρέας Πα
πανδρέου συναντούσε στην Ελού
ντα της Κρήτης το Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Μιττεράν και τον ηγέτη της Λιβύης
Μουαμάρ Καντάφι, σε μια προσπάθεια
για τον ειρηνικό τερματισμό της σύρρα
ξης στο Τσαντ. Η συνάντηση, παρόλο
που εξελίχθηκε σε γκάφα ολκής εξαιτίας
της ασυνέπειας λόγων και πράξεων του
κ. Καντάφι (ως γνωστόν ο αιώνιος η γέ
της της Λιβύης είνα ι περισσότερο αφε
ρέγγυος και από τον κ. Παπανδρέου ακό
μα) απασχόλησε επί μέρες το διεθνή Τύ

πο και ανέβασε στα ουράνια τη δημοτικό
τητα του κ. Παπανδρέου, σε μια στιγμή
πολύ κρίσιμη για την κυβέρνησή του. Εί
χε προηγηθεί ένα οδυνηρό — και «εισα
γωγικό» της σ υνέχειας— εξάμηνο για το
ΠΑΣΟΚ, με πρωταγωνιστές τον κ. Πόπωτα (γνω στότερο ως «αντιεπιστημονικό
Κοσκωτά») και τον κ. Γιαρουζέλακι, (στον
οποίο ο κ. Παπανδρέου ανακάλυψε έναν
πρωτεργάτη του αυτοδιαχειριζόμενου
σοσιαλισμού).
Πέντε χρόνια, παρά ένα μήνα ακριβώς,
αργότερα, σ τις 16 Οκτωβρίου 1989, μια α
κόμα συνάντηση του Ανδρέα Παπανδρέ

ου με το Φρανσουά Μ ιττεράν θα απασχο
λήσει την κονή γνώμη, αλλά όχι μόνο δεν
θα ανεβάσει τη δημοτικότητα του υπόδι
κου πρώην πρωθυπουργού, αλλά α ντίθε
τα θα γ ίν ει αφορμή για το δημόσιο εξευτελισμό του. Και πρέπει να πούμε ότι, γ ε 
γονός σπάνιο, συμφωνούμε με τον κ. Κώ
στα Λαλιώτη. Η επίσκεψη του αρχηγού
στο Παρίσι, έκρυβε πράγματι μια «μικρή
έκπληξη». Σε μια στιγμή κατά την οποία
το βαρειά άρρωστο ΠΑΣΟΚ έδειχνε κά
ποια σημάδια ανάκαμψης, ο χλευασμός
με τον οποίο υποδέχθηκε σύσσωμος ο
πολιτικός κόσμος, αλλά και η κοινή γνώ-
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ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΛΑΣΙΚΟΙ
σε μικρό σχήμα
Η ελληνική γραμματολογία
σε φροντισμένες εκδόσεις
με εισαγωγή
και φιλολογική επιμέλεια των:
Γ. ΒΕΛΟΥΔΗ, Κ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ,
Ε. ΜΟΣΧΟΝΑ, Γ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ,
Σ. ΦΩΚΟΥ

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Διηγήματα
Κώστας Παρορίτης
Δ ιηγήματα
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής
Δ ιηγήματα
Εμμανουήλ Ροΐδης
Διηγήματα
Δημήτρης Ταγκόπουλος
Φιλολογικά πορτρέτα
Κωνσταντίνος Χατζόπουλος
Ο πύργος του Ακροπόταμου
Ψαλίδας, Βηλαράς
Η όημοτικιστική αντίθεση
Δημήτριος Βικέλας
Αονκής Αάρας
Παύλος Καλλιγάς
Θάνος Βλέκας
Άνδρέας Καρκαβίτσας
Λόγια της πλώρης
Ανδρέας Λασκαράτος
Ποιήματα
Παύλος Νιρβάνας
Φιλολογικά
απομνημονεύματα
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Αλληλογραφία

Κ υκλο φ ορ εί σε λ ίγες μέρες:

Ανωνύμου
Έ ρω τος αποτελέσματα

Επιμέλεια και πρόλογος:
Μάριο Βίττι

ΟΔΥΣΣΕΑΣ

μη, την απελπισμένη ενέργεια του κ. Παπανδρέου αποδεινύει πόσο φρούδες ε ί
ναι οι ελπίδες εκείνων που πιστεύουν ότι
το ΠΑΣΟΚ «όχι μόνο θα διατηρήσει, αλλά
θα... αυξήσει τα εκλογικό ποσοστά του».
Θα αναρωτηθούμε όμως για ποιο λόγο
ο κ. Μ ιττεράν δέχθηκε να συναντηθεί, έ
στω και «ιδιωτικώς», με τον κ. Παπανδρέου. Μπορεί οι δύο άντρες να συνδέονται
με «στενή φιλία», αλλά ο κ. Μ ιττεράν εί
ναι πρόεδρος φίλης και συμμάχου χώρας
και γνω ρίζει πολύ καλό ό τι αποτελεί πα
ρέμβαση στα εσω τερικά της Ελλάδας μια
συνάντησή του με τον υπόδικο και σε δει
νότατη θέση ευρισκόμενο Ανδρέα Παπανδρέου, τρ εις μόνο εβδομάδες προ
των κρίσιμων εκλογώ ν της 5ης Νοεμ
βρίου. (Εκτίμηση η οποία επιβεβαιώνεται
άλλωστε από το γεγονός ότι ο κ. Μιττεράν έσπευσε να διαβεβαιώσει περί του
αντιθέτου τον Έ λληνα υπουργό Εξωτε
ρικών κ. Γ. Παπούλια).
Ενδεχομένως η πιο ρεαλιστική εξήγη
ση είναι η επιθυμία της νεώ τερης κ. Παπανδρέου για να συμφάγει στα Ηλύσια
Πεδία με την κ. Μ ιττεράν και να επισκεφθεί και κάποια από τα καλά μαγαζιά ή
να θυμηθεί τα φ οιτητικά της χρόνια με
τους ρομαντικούς περιπάτους. Αν δεν ε ί
ναι ο λόγος αυτός, τότε η πρωτοβουλία
ανήκε στον ίδιο τον κ. Παπανδρέου και η
εξήγηση που ακολουθεί είναι ο άλλος
πραγματικός λόγος του «ταξιδιού - έκ
πληξη».
Η απάντηση - εξήγηση βρίσκεται πιθα
νότατα στην... «αγορά του αιώνα». Μια η
μέρα πριν τη συνάντηση της Ελούντας,
στις 14 Νοεμβρίου 1984, ο τό τε κυβερνη
τικός εκπρόσωπος κ. Δ. Μαρούδας ανα
κοίνωσε ότι «σύμφωνα μ ε απόφαση του
ΚΥΣΥΜ» η Ελλάδα θα αγόραζε δύο τύ
πους αεροσκαφών, τα γαλλικά Mirage
2000 και τα αμερικανικά F-16. Όπως απο
καλύφθηκε πολύ αργότερα όχι μόνο το
ΚΥΣΥΜ δεν πήρε ποτέ τέτο ια απόφαση
και η ανακοίνωση του κ. Μαρούδα έγινε
κατόπιν προσωπικής αποφάσεως του Α.
Παπανδρέου, αλλά επιπλέον η εσπευ
σμένη —προ της Ελούντας— ανακοίνω
ση των προθέσεων της ελληνικής κυβέρ
νησης εξουδετέρω σε κάθε διαπραγμα
τευτική προσπάθεια του ΓΕΑ για τη μείω
ση των τιμών των αεροσκαφών, επειδή οι
ξένες ετα ιρ είες γνώριζαν μήνες πριν την
υπογραφή τω ν συμβάσεων ποια θα ήταν
η τελική απόφαση τη ς ελληνικής κυβέρ
νησης. Το αποτέλεσμα ήταν η «Ντασσώ»
και η «Τζένεραλ Ντάινάμικς» να μην κά
νουν τις μειώσεις που όφ ειλαν να κάνουν
στις αρχικές τιμές που προσέφεραν και
όλοι γνωρίζουμε πού κετέληξαν τα ποσά
— περίπου 100 εκ. δολ— που αντισ τοι
χούν σ τις «εκπτώσεις» που δεν έγιναν.
Γιατί ο κ. Μαρούδας ανακοίνωσε την
πρόθεση τη ς ελληνικής κυβέρνησης να
αγοράσει τα Mirage λ ίγ ες μόνο ώρες
πριν αϊτό τη ν πραγματοποίηση της συ

νάντησης στην Ελούντα; Η χρονική σύμ
πτωση της συνάντησης στην Ελούντα
και της ανακοίνωσης της απόφασης του
Ανδρέα Παπανδρέου για την επιλογή και
των «Mirage» σε συνδυασμό με τις απο
καλύψεις για την «αγορά του αιώνα» υ
ποδεικνύουν ποιο πρέπει να είναι το ά
γνωστο παρασκήνιο των σχέσεων Πα
πανδρέου - Μ ιττεράν και να εξηγούν το
«φιάσκο» της συνάντησης με Καντάφι.
Όπως αναφέραμε ήδη, εκείνη την επο
χή ο Α. Παπανδρέου αναζητούσε απε
γνωσμένα μια «κίνηση» η οποία θα τον έ
βγαζε από τα αδιέξοδα που ορθώνονταν
ήδη στο δρόμο της «Αλλαγής». Την ευ
καιρία του την έδωσε η εμπλοκή της Γαλλίας στον πόλεμο με τη Λιβύη λόγω του
Τσαντ. Έπεισε έτσι τον κ. Μιττεράν να
του αναθέσει μια μεσολάβηση προς τον
Καντάφι. Το βασικότερο «επιχείρημα»
του Α. Παπανδρέου ήταν φυσικά η αγορά
των 40 Mirage 2000, τα οποία δεν τα αγό
ραζε κανείς και η «Ντασσώ» κινδύνευε
να κλείσει.

Ο μυστηριώδης κ. Φρανσουά
Ο άνθρωπος μέσω του οποίου επικοι
νωνούσε ο Α. Παπανδρέου με τον κ. Μιττεράν για τη διευθέτηση όλων των σ χετι
κών λεπτομερειών ήταν ο κ. Φρανσουά
ντε Γκροζούβρ, στενός φίλος του Γάλ
λου προέδρου και ο άνθρωπός του για ό
λες τις δο υλειές και κυρίως αυγές που α
φορούσαν τη Βόρεια Αφρική (Μαγκρέμπ)
και τη Μέση Ανατολή.
Το 1981, ο κ. ντε Γκροζούβρ εγκατα
στάθηκε μαζί με τον κ. Μ ιττεράν στο μέ
γαρο των Ηλυσίων Πεδίων και ανέλαβε
ρόλο συνδέσμου του νεο εκλεγέντος σο
σιαλιστή προέδρου της Τετάρτης Γαλλικής Δημοκρατίας με τις μυστικές υπηρε
σίες. Ο κ. ντε Γκροζούβρ θεωρείται ένας
από τους αρ χιτέκτονες της «αφρικανι
κής» πολιτικής του κ. Μιττεράν, η οποία
στοίχισ ε στη Γαλλία μερικούς νεκρούς α
πό τρομοκρατικές επιθέσεις και έναν πό
λεμο στο Τσαντ ενώ στον κ. Μ ιττεράν
στοίχισε πολλά δεινά, μεταξύ των ο
ποίων και η συνάντηση με τον Καντάφι
στην Ελούντα (αξίζει να σημειωθεί ότι
για πολύ καιρό μετά την Ελούντα ο κ.
Μ ιττεράν ούτε το όνομα του Ανδρέα Πα
πανδρέου δεν ήθελε να ακούσει).
Άνθρω πος των μυστικών υπηρεΟιών,
γόνος οικογένειας τραπεζιτών, μασόνος,
όπως, εξάλλου και ο κ. Μ ιττεράν, ο κ.
Γκροζούβρ διατηρούσε στενές σχέσεις
με κορυφαίες προσωπικότητες του αρα
βικού κόσμου, όπως ο Ριφάτ ελ·Άσαντ, ο
μυστηριώδης και ισχυρός αδελφός του
Σύρου προέδρου Χαφέζ ελ-Άσαντ. Ο Ριφάτ ελ -Ά σ α ν τ θεωρήθηκε ένας από τους
«καθοδηγητές» τη ς διεθνούς τρομοκρα
τία ς και ο κ. ντε Γκροζούβρ τον χρησιμο
ποίησε για να εξασφ αλίσει μια ασυλία

της Γαλλίας από τις βομβιστικές επιθέ
σεις, αλλά και για να δημιουργήσει έναν
αντίποδα στην αμερικανική επέκταση
στη Μέση Ανατολή. Αυτό που ενδιαφ έρει
την Ελλάδα είναι ότι ο κ. ντε Γκροζούβρ
έφ ερέ σε επαφή τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τους ισχυρούς της Συρίας, στα
πλαίσια πάντα του γαλλικού παιχνιδιού
στην περιοχή.
Τελικά αυτά τα Mirage 2000 δεν τα
πληρώσαμε μόνο σε χρήμα. Στοίχησαν,
μεταξύ των άλλων, και την πλήρη αναξιοπιστία της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή.
Ενεργώντας σαν υποχείριο των Γάλλων
και με μοναδικό σκοπό την ενίσχυση της
προσωπικής δημοτικότητάς του, ο Ανδρέας Παπανδρέου κατάφερε να συνερ
γαστεί, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, πλην
κάποιων εκατομμυρίων, με τις μισαλλό
δοξες και φανατισμένες δυνάμεις της πε
ριοχής και να απομονώσει την Ελλάδα,
προς όφελος της Τουρκίας, από την
πλειοψηφία του αραβικού κόσμου.
Εκτός από άνθρωπος των μυστικών
υπηρεσιών*, ο κ. ντε Γ κροζούβρ ήταν και
ένας άνθρωπος των σκανδάλων, ένας
Γάλλος... «Λούβαρης», επί το ελληνικότερον και απομακρύνθηκε από το προε
δρικό περιβάλλον λόγω της ανάμιξής
του σε κάποια μεγάλα οικονομικά σκάν
δαλα. Μετά την αποχώρηση από τα Ηλύσια Πεδία (13.6.1985) ο κ. ντε Γ κροζούβρ
ανέλαβε σύμβουλος εξαγω γώ ν τη ς
«Ντασσώ». «Όπερ έδει δει'ξαι...», όπως
λένε.

Τα γαλλικά «πουλαίν»
Όπως έγραψε το ΑΝΤΙ στο τχ. 393 και
επιβεβαίωσε αργότερα με την προσωπι
κή του μαρτυρία ο κ. Β. Κέραμός ο κ. ντε
Γκροζούβρ συναντήθηκε αρκετές φορές
με τον κ. Παπανδρέου στην Αθήνα για το
θέμα των Mirage. Σε μερικές από τις συ
ναντήσεις αυτές συμμετείχε και ο πρώην
υπουργός Ά μ υνα ς της Γαλλίας κ. Σαρλ
Ενρύ περιοδεύων πλασιέ τη ς γαλλικής
πολεμικής βιομηχανίας σήμερα.
Έ να από τα σκάνδαλα τα οποία στοίχι
σαν τη θέση του υπουργού Ά μυνα ς στον
κ. Ενρύ αφορούσε τη γαλλική πολεμική
βιομηχανία «Λυσέρ». Η εταιρεία αυτή έ
κανε λαθρεμπόριο όπλων, πολλές φορές
μέσω Ελλάδας, προς το Ιράν από το 1983
έως το 1986 και ο διευθυντής της κατηγό
ρησε τον Ενρύ ότι έπαιρνε «μίζες» τις ο
ποίες διέθετε για τις εκλογικές ανάγκες
του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος.
Σιγά τις πρωτοτυπίες!...
Μέσω της δραστηριότητας ανθρώπων
σκοτεινών και περίεργων όπως οι κ. ντε
Γ κροζούβρ και Ενρύ, ο κ. Μιττεράν και οι
σοσιαλιστές του κατόρθωσαν να αυξή
σουν τις εξαγω γές πολεμικού υλικού της
Γαλλίας στα 41,6 δις γαλ. φράγκα το

1982 και 61,8 δις το 1986, αριθμοί που α
ποτελούν μέχρι σήμερα «ρεκόρ». Οι σο
σιαλιστικές κυβερνήσεις του κ. Μιττεράν
πουλούσαν οποιοδήποτε τύπο όπλου σε
οποιονδήποτε,' αρκεί ο πελάτης να πλή
ρωνε καλά. Το 1985 η κυβέρνηση Φαμπιούς πούλησε κανόνια των 155 χιλ. στο
Ιράκ. Ταυτόχρονα τροφοδοτούσε το Ιράν
του Χομεϊνί με οβίδες του ίδιου διαμε
τρήματος. Ο αμοραλισμός στην αποθέω
σή του, όπως συνέβη και στον πόλεμο
του Τσαντ όπου Γάλλοι στρατιώ τες βομ
βαρδίστηκαν με πυραύλους τύπου Crotal
που είχε πουλήσει προηγουμένως η Γαλλία στον Καντάφι.
Το έμποριο όπλων, οι κρυφές συμμαχίες με τη Βαγδάτη και την Τεχεράνη, η
«αυτοκρατορική» πολιτική του κ. Μιττεράν στην Αφρική, οι στρατιω τικές επιχει
ρήσεις στο Τσαντ, εκτός από τη χρεωκοπία τού γαλλικού «σοσιαλισμού» αποδεικνύουν και κάτι άλλο. Την εν πολλοίς
ταυτόσημη πολιτική τακτική που ακολού
θησαν οι Έ λληνες και Γάλλοι σοσιαλι
στές. Από τον φ ιλειρηνικό βερμπαλισμό
στο εμπόριο όπλων, από την «αυτοδια
χείριση» στα μέτρα λιτότητας, από το ασύστολο λαϊκισμό σ τις απάτες και τα
σκάνδαλα, τα ελληνικά και γαλλικά «πρό
τυπα» του σοσιαλισμού ακολούθησαν
στην ουσία τον ίδιο δρόμο. Με τη μόνη
διαφορά ό τι ο κ. Παπανδρέου και οι δικοί
του «σοσιαλιστές» ήταν οι φτωχοί συγγε
νείς του εγχειρήματος.
Οι συμπτώσεις είναι ήδη πάρα πολλές
για να αγνοηθούν. Μέσα από την «αγορά
του αιώνα», τη συνάντηση της Ελούντας,
τις σχέσεις με περίεργες μυστικές υπη
ρεσίες, το λαθρεμπόριο όπλων προς το Ι
ράν και τη «Σοσιαλιστική Διεθνή», τον
ντε Γ κροζούβρ,. το Λούβαρη και τον Ενρύ
εκτυλλίσ σ εται ένα νήμα τουλάχιστον ύ
ποπτων σχέσεων του Ανδρέα Παπανδρέ
ου με το ν κ. Μ ιττεράν ή το περιβάλλον
του, που υποδεικνύει πιθανόν ότι τα
σκάνδαλα δεν αποτελούν αποκλειστικό
προνόμιο των Ελλήνων «σοσιαλιστών».
Και εξηγείτα ι, μεταξύ των άλλων, για
ποιους λόγους ακριβώς ο κ. Μ ιττεράν
δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην επιθυ
μία του κ. Παπανδρέου να συναντηθεί
μαζί του είκοσι ημέρες προ των εκλογών.
Πρόκειται για τους ίδιους λόγους που υ
παγόρευσαν στην κυβέρνηση Τζαννετάκη την μη παραπομπή του Ανδρέα για
την «αγορά του αιώνα»; Οι σχέσεις των
Ευρωπαίων σοσιαλιστών είναι τελικά γ ε
μάτες «μικρές εκπλήξεις».
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C Εκλογές σε 15 μέρες. Και
ήδη τα πρώτα μηνύματα
φθάνουν. Μεγάλη
κινητικότητα στην κορυφή.
Ακινησία στη λαϊκή βάση.
Διανύουμε την πιο «βουβή»
ίσως προεκλογική περίοδο
των μεταπολεμικών χρόνων.
Και ταυτόχρονα μία από τις
πιο βεβαρυμένες, αφού τα
σκάνδαλα και οι επιπτώσεις
τους, μαζί με τις άνευ όρων
και ορίων πολιτικές
«μεταγραφές», ρίχνουν
βαρειά τη σκιά τους στις
επικείμενες εξελίξεις,

y

Ι ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ τελικά σ’ αυτή τη χώ
ρα διερω τάται εύλογα ο σκεπτόμενος πολίτης. Με ποια λογική ανακα
λύπτει σήμερα τον πασοκικό σοσιαλισμό
και τα αγαθά του ο κ. Μπούτος. Με ποια
λογική ο κ. Μπριλλάκης εγκαταλείπ ει
τον χώρο, τον οποίο μία ζωή υπηρέτησε,
και καθίσταται αιφνιδίω ς εκλεκτό ς της Εκάλης; Με ποια λογική ο κ. Θεοδωράκης
γίν ετα ι σήμερα πολιτική σημαία της Νέ
ας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη;
Με ποια λογική ο κ. Μαγκάκης και ο κ.
Αρσένης επιστρέφουν εκεί όπου συστηματικώς έπτυαν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ βεβαίως ουδείς δίδει, γιατί
απάντηση δεν μπορεί να υπάρχει σε πα
ρόμοια φαινόμενα. Ούτε ο κ. Μπούτος
ούτε ο κ. Μπριλλάκης, ούτε ο κ. Θεοδω
ράκης ούτε ο κ. Μαγκάκης ούτε ο κ. Αρ
σένης ούτε οι λοιποί, εδώ και εκεί, «μεταγραφέντες» δηλώνουν ότι είχαν πάρει τη
ζωή τους λάθος και τώρα επ ιτέλους εί
δαν το φως το αληθινό. Α ντιθέτω ς μάλι
στα προσπαθούν να καλύψουν τα παζά
ρια για μια βουλευτική έδρα με πομπώ
δεις λόγους και συγκρουόμενα με την
κοινή λογική επιχειρήματα, αφήνοντας
να εννοηθεί ότι δεν άλλαξαν αυτοί αλλά
οι συνθήκες.
ΚΑΝΕΙΣ δεν θεωρεί υποχρέωσή του να
εξηγήσει τίποτε σε κανέναν. Γιατί πάει,
για τί φεύγει. Γιατί κατασκευάζει Δημο
κρατικές Συμπαρατάξεις, υπέρ ποιου και
εναντίον τίνος. Ό λ α λίγο πολύ θεωρούν
τα ι αυτονόητα. Ό λ α επιτρεπτά. Και οι ι-

Τ

θαγενείς καλούνται να συμμετάσχουν με
την ψήφο τους στις χαρές των ηγεσιών
τους.
ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΗ αυτή την πρωτοφανή
και γενικευμένη κινητικότητα στο πολιτι
κό εποικοδόμημα, βλέπουμε μια λαϊκή
βάση περιέργως ακινητοποιημένη, μια
λαϊκή βάση, που δείχνει να μην αντιδρά
σε ό,τι συμβαίνει. Και το ύτο δεν προκύ
πτει μόνον από το «βουβό» χαρακτήρα
αυτής τη ς ιδιόρρυθμης προεκλογικής πε
ριόδου. Προκύπτει και από τις μετρή
σεις, που έχουν γ ίν ει έως σήμερα.
ΗΔΗ η εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» δη
μοσίευσε μια πρώτη σφυγμομέτρηση, η
οποία εμφανίζει τη Νέα Δημοκρατία ακί
νητη στο 44,4%, το ΠΑΣΟΚ να διατηρεί
σταθερά ένα 38,1% και τον Συνασπισμό
να έχ ει πέσει στο 10,8%. Παρόμοια απο
τελέσματα, με ελαφρές αποκλίσεις, της
τάξεω ς μιας ή δυο μονάδων, δίνουν και
άλλες σφυγμομετρήσεις, που έχουν διενεργηθεί τις τελευτα ίες εβδομάδες για
λογαριασμό των κομμάτων. Αν, δηλαδή,
επαληθευθούν οι προβλέψεις αυτές μό
νη μεταβολή από τις εκλογές του περα
σμένου Ιουνίου θα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα
χάσει μια εκατοσ τιαία μονάδα, ο Συνα
σπισμός δυο και η ΝΔ θα αυξήσει κατά
μισή μονάδα το ποσοστό της.
ΑΛΗΘΩΣ περίεργη εικόνα. Γ ιατί ενώ α
πό τον Ιούνιο πολλά συνέβησαν και πολύ
νερό κύλησε στο αυλάκι, το εκλογικό σώ
μα παραμένει κατ’ ουσίαν αμετακίνητο,
με μοναδική ίσως εξαίρεση το χώρο της
κομμουνιστικής αριστεράς. Και εύλογα
διερω τάται κανείς:
ΕΦΘΑΣΕ έως την τελευτα ία άκρη της
Ελλάδας, μέσω τηλεόρασης, το σκάνδα
λο Αθανασόπουλου - καλαμποκιού. Πλα
στογραφήσαμε και εξαπατήσαμε, είπε
κατ’ ουσίαν ο κ. Αθανασόπουλος, αλλά
το κάναμε χάριν του εθνικού συμφέρον
τος, γ ια να μην πληρώσουμε πρόστιμο
στην ΕΟΚ. Το γεγονός ότι κάποιοι επιτή
δειο ι ιδιώ τες θησαύρισαν από την ιστο
ρία αυτή το άφησε ασχολίαστο! Αλλά
φαίνεται ότι το εκλογικό σώμα δεν θεώ
ρησε το όλο ζήτημα άξιον σημασίας και
αφορμή προβληματισμού για τις μεθό
δους, με τις οποίες ασκήθηκε η εξουσία.
ΕΦΘΑΣΕ έως την τελευτα ία άκρη της
Ελλάδας, μέσω τηλεόρασης, το σκάνδα
λο των υποκλοπών και των παρακολου
θήσεων. Παρακολουθούσαμε για λόγους
εθνικού συμφέροντος, όπως και όλοι οι
προηγούμενοι, υποστήριξαν οι παραπεμπόμενοι. Βοούσαν οι ανευρεθείσες καρ-

τέλλες ό τι μόνο εθνικό συμφέρον δεν υ
πέκρυπταν οι υποκλοπές. Φ αίνεται όμως
ότι ο ι περισσότεροι Έ λληνες θεώρησαν
και τις παρακολουθήσεις γεγονός άνευ
σημασίας.
ΕΦΘΑΣΕ έως την τελευταία άκρη της
Ελλάδας, μέσω τηλεόρασης και το σκάν
δαλο Κοσκωτά. Ουδείς από το ΠΑΣΟΚ έ
δωσε πειστική απάντηση στο ερώτημα
πως «παρεφρόνησαν» ομαδικώς οι διοι
κητές των ΔΕΚΟ και σε μια νύχτα (γιατί
νύχτα και όχι μέρα γίνονται αυτές οι δου
λειές) στήριξαν τον παραπαίοντα Κοσκω
τά, με δισεκατομμύρια καταθέσεων. Φαί
νεται ότι και αυτό θεω ρείται αυτονόητο
στην Ελλάδα του 1989.
ΔΗΛΑΔΗ στο μέτρο που θα επαληθευθούν οι σημερινές μετρήσεις, τίποτε δεν
άλλαξε στην Ελλάδα από τον περασμένο
Ιούνιο. Μόνον ορισμένοι κομμουνιστές
ψηφοφόροι θέλουν τώρα να αποδοκιμά
σουν την ηγεσία τους για την απόφασή
της να συμβάλει στην κάθαρση, στηρί
ζοντας την κυβέρνηση Τζαννετάκη. Και
εδώ ακριβώς γεννιούνται τα πελώρια ε
ρωτήματα για την κοινωνία μας.
Πρώτον οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ: Θε
ωρούν πράγματι ότι τίποτε δεν συνέβη
στα τελευταία αυτά χρόνια; Τα αυταπό
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δεικτα στοιχεία που προσκομίσθηκαν για
πολλά από τα σκάνδαλα αποτελούν ο
φθαλμαπάτη; Ή μήπως είναι απόπειρα
πολιτικής σπίλωσης του αρχηγού τους
και της ηγετικής του ομάδας; Αν πιστεύ
ουν ότι τα σκάνδαλα είναι υπαρκτά, πώς
παραμένουν ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ; Αν
πάλι τα θεωρούν ανύπαρκτα γ ια τί δεν ξε
σηκώθηκαν, γ ια τί έστω δεν αντέδρασαν
όταν η ηγεσία τους βρισκόταν κατηγο
ρούμενη στη Βουλή;
είναι ένα πολιτικά παθολογικό φαινό
μενο. Ώ φ ειλ α ν να έχουν εξεγερθεί αν πί
στευαν ότι αδίκως κατηγορείται το κόμ
μα-τους. Ώ φ ειλ α ν να αναζητήσουν άλ
λους πολιτικούς δρόμους, αν πίστευαν ό
τι οι αποκαλύψεις είναι πραγματικές. Η
ακινησία όμως συνιστά πολιτική ασθέ
νεια.
Δεύτερον οι ψηφοφόροι του Συνασπι
σμού: Είναι ακόμη πρόσφατη η κρίση
στην ΚΝΕ και η αναταραχή σε πολλά ε
λεγχόμενα από το ΚΚΕ συνδικάτα. Εδώ υ
πάρχει κινητικότητα. Αλλά προς ποια κα
τεύθυνση; Εναντίον των επιλογών της η
γεσίας. Πιστεύουν οι διαρρέοντες από
τον Συνασπισμό ότι δεν υπήρξαν σκάν
δαλα; Τότε ευλόγω ς διαρρέουν. Αλλά α
φού αυτοί δεν φορούν πράσινες παρωπί
δες, πώς δεν βλέπουν τα αυταπόδεικτα

στοιχεία; Πώς δεν βλέπουν ότι δεν ήταν
δυνατόν να συνεργασθεί ο Συνασπισμός
με τους σκανδαλοποιούς για να αυτοπαραπεμφθούν οι τελευτα ίο ι στη Δικαιοσύ
νη; Και πώς, αλήθεια, δεν αντιλαμβάνον
ται ό τι οι σημερινοί τους δρόμοι τους ο
δηγούν σε ευθεία συμπαράταξη με τους
παρανομήσαντες;
ΠΡΕΠΕΙ ίσως να σκεφθούμε βαθύτερα
τι σημαίνουν όλα αυτά, τι σημαίνουν οι
σημερινές τάσεις του εκλογικού σώμα
τος, όπως αυτές αποτυπώνονται στις αλ
λεπ άλληλες μετρήσεις. Σημαίνουν μή
πως μια βαθύτατη κρίση της κοινωνίας;
Σημαίνουν απλά κρίση ηγεσιών; Τι φ ταίει
για το σημερινό φαινόμενο;
ΠΡΕΠΕΙ ίσως να αναζητηθούν οι απαν
τήσ εις στα ερωτήματα αυτά πριν είναι
πολύ αργά. Ψύλλους στα άχυρα ζητούμέ
σε προεκλογική περίοδο, ίσως σκεφθούν
ορισμένοι. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι.
Γιατί αν επαληθευθούν οι σφυγμομετρή
σεις, φαίνεται ότι πια δεν γνωρίζουμε ού
τε τι επιδοκιμάζουμε ούτε τι αποδοκιμά
ζουμε ούτε τι εγκρίνουμε ούτε τι απορρί
πτουμε. Με ποια κριτήρια και ποια λογι
κή. Και δεν αναζητούμε όχι μόνο σαν ά
τομα αλλά και σαν κοινωνία, τίποτε άλλο
πέρα από μια καλή μεταγραφή. Σε τιμή
ευκαιρίας.
ρ.
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Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΛΥΣΗ
Θέμα ηγεσίας, ύπαρξης και πολιτικής στο ΠΑΣΟΚ

Η «Δημοκρατική Συμπαράταξη» και η συνάντηση με τον Φρανσουά Μιττεράν
αποτελούν, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, τις δυο «κορυφαίες» κινήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου στην προσπάθεια του να βγει από τα αδιέξοδα που αντιμε
τωπίζει και να αναζωπυρώσει τις ελπίδες των απογοητευμένων —παρά τα αντί
θετα συμπεράσματα— οπαδών του. Το μόνο που κατάφερε και στις δύο περι
πτώσεις ήταν να αποδείξει όχι μόνο πόσο απομονωμένος είναι, αλλά —αυτό
κυρίως— ότι αδυνατεί να παράγει έναν νέο πολιτικό λόγο. Ο κ. Ανδρέας Πα
πανδρέου επαναλαμβάνεται πληκτικά.
Αν οι «κινήσεις» αυτές συνέβαιναν πριν από δυο χρόνια, οι πρώτες σελίδες
των περισσότερων εφημερίδων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σήμερα
αντιπολιτεύονται τον Ανδρέα, θα γέμιζαν με διθυράμβους για τις «ικανότητες»
του και για τους ατέλειωτους «άσσους» που κρύβει μέσα στο μανίκι του ο μεγά
λος «τζογαδόρος» της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Σήμερα η «Δημοκρατική
Συμπαράταξη» χαρακτηρίζεται απλώς «συμπαράλυση» και το φιάσκο των Παριαιών θέτει, για το σύνολο σχεδόν των μελών του Εκτελεστικού Γοαφείου του
ΠΑΣΟΚ το ερώτημα: «Είναι σε θέση ο Ανδρέας να παράγει πολιτικό λόγο»: Ακό
μα και οι πλέον αιθεροβάμονες του «Κινήματος» διερωτώνται πλέον αν ο «μά
γος» της ελληνικής πολιτικής σκηνής, εκτός από σαπουνόφουσκες μπορεί να
βγάλει και κανένα «λαγό» από το καπέλο του.

Η

αποτυχία των πρόσφατων «ανοιγμά
των» του Ανδρέα προβλημάτισε τα

στελέχη του Π ΑΣΟΚ πολύ περισσό
τερο και από την παραπομπή του στο Ειδικά·
Δικαστήριο. Η παραπομπή μπορεί να δικαιο
λογηθεί στους ψηφοφόρους με τη θεωρία
της «πολιτικής συνωμοσίας» και της «ηροδοοίας της αριστερός». Ο περιορισμός,
όμως, τηζ «διεύρυνσης» tou Π ΑΣΟΚ μόνο

Ιο

crrouç γνωστούς «πέντε» και τον κ. Μπριλλάκη και τα «φιάσκο» των Παρισίων δεν μπο
ρούν να δικαιολογηθούν «μ ε τίποτα». Γιατί
υποκρύβουν μόνο την αδυναμία του Ανδρέα
να παράγει και «πολιτική», εκτός από ψηφο
θηρία και έναν αδίστακτο «τακπκισμό».
Η αδυναμία αυτή του Ανδρέα είναι και
αδυναμία του Π ΑΣΟΚ και εκδηλώνεται κυ
ρίως με τη μονότονη επανάληψη ηβικού χα

ρακτήρα επικλήσεων για την «ενότητα των
προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμε
ων», για «τη δικαιολογημένη οργή του λα
ού», για τις «απαράδεκτες επιλογές της
ηγεσίας του Συνασπισμού», ή του τύπου
«για Δικαιοσύνη ψηφίστε ΠΑΣΟΚ». Επικλή
σεις που όπως ομολογούν ανοικτά κορυφαία
στελέχη του ΠΑΣΟΚ αφορούν πλέον μόνο
τον ίδιο τον Ανδρέα Παπανδρέου και την
παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο και
δεν μπορούν να δώσουν πειστικές απαντή
σεις στα ερωτήματα που θέτει για τον κόσμο
του ΠΑΣΟΚ η νέα δυναμική που δημιούργη
σε η κυβέρνηση Τζαννετάκη και η συνακό
λουθη μετατόπιση του κέντρου βάρους της
πολιτικής ζωής από την «πόλωση», στην
«εθνική συμφιλίωση».
Αυτό που δεν έχει αντιληφθεί όμως ο κ.
Παπανδρέου είναι ότι η κυβέρνηση Τζαννε
τάκη ανέτρεψε οριστικά το μετεμφυλιακό
σκηνικό, το διχασμό δηλαδή των πολιτικών
δυνάμεων του τόπου σε «εθνικές» και
«αντεθνικές», σε «αριστερές» και «δεξιές»,
ένα σκηνικό επάνω στο οποίο στηρίχθηκε ο
ίδιος για να κατακτήσει και να διατηρήσει
την εξουσία. Η πραγματικότητα αυτή ωθεί
αναγκαστικά και τη ΝΔ και την κομμουνιστι
κή αριστερά σε μια διαδικασία εκσυγχρονι
σμού και ανασυγκρότησης, στην οποία το
ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να τις ακολουθήσει από
τα ίδια τα πράγματα. Η άρνηση της θεωρίας
των «δύο κόσμων» σημαίνει απλούστατα την
αυτοκατάργησή του.

Η αγωνία ενός πρώην «μάγου»
Στο σημείο αυτό εντοπίζονται και οι
πραγματικές αιτίες της προφανούς πλέον
πολιτικής «εξάντλησης» του Ανδρέα Πα
πανδρέου. Ο άνθρωπος δεν έχει «γήπεδο»
να «παίξει». Αν η κάθαρση και οι παραπο
μπές λειτούργησαν συσπειρωτικά —για
τους γνωστούς λόγους και κυρίως τη θεω
ρία της συνενοχής και τη νοοτροπία της αυ
τοενοχοποίησης— η αδυναμία του Ανδρέα
Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ να ανανεώθουν —την ίδια στιγμή που, όπως και να το
κάνουμε, και η ΝΔ και η Αριστερά φτάνουν
μέχρι του σημείου της πολιτικής «αυτοαναί
ρεσης»— λειτουργεί διαλυτικά και οδηγεί
το ΠΑΣΟΚ με μαθηματική ακρίβεια στη διά
σπαση, αν όχι στη διάλυση.
Οι «εκτελεστικοί» του ΠΑΣΟΚ και μερικοί
από τους μετόχους της «Συμπαράταξης»,
όπως ο κ. Αρσένης, θέλουν να πιστεύουν και
καλλιεργούν την αντίληψη ότι το ΠΑΣΟΚ όχι
μόνο δεν θα διασπασθεί μετεκλογικά, αλλά
αντίθετα θα συσπειρωθεί, αφού θα ολοκλη
ρώσει τη διαδικασία της «ανασυγκρότησης»
και θα απομακρύνει τον Ανδρέα Παπανδρέ
ου. Αποφεύγουν φυσικά να θέσουν —και να
απαντήσουν— στο ερώτημα «Ποιος θα παρά
γει πολιτική μετά τον Ανδρέα;». Μήπως ο κ.
Γεννηματάς; Ο κ. Λαλιώτης άραγε; Η ο κ.
Αρσένης;
Ας πάρουμε για παράδειγμα τον κ. Γεννή
ματα. Παρόλη τη μεγάλη επιρροή που έχει

KAI TA ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΗΣ
στην εκλογική βάση και το μηχανισμό του
ΠΑΣΟΚ, οι αγορεύσεις του στη Βουλή κατά
τη διάρκεια της κάθαρσης απέδειξαν πόσο
«λίγος» είναι πολιτικά. Ο κ. Γεννηματάς ήταν
καλός μόνο ως «ηχείο» του Ανδρέα Παπανδρέου, για να αναπτύσσει και να εφαρμόζει
τις «ιδέες» του «αρχηγού». Διακρίθηκε έτσι,
ως υπουργός του ΠΑΣΟΚ, στο ρόλο του θε
ωρητικού του «λαϊκισμού», ή για να το πού
με διαφορετικά ως η «φωνή του καλαθιού
της νοικοκυράς». Να παράγει δικό του πολι
τικό λόγο και να τον κάνει λόγο του ΠΑΣΟΚ
δεν μπορεί. Για αυτό άλλωστε και όχι για άλ
λους λόγους, όπως διαδίδει ο ίδιος, έχει πε
ράσει τελευταία σε θέσεις «οπισθοφυλα
κής».
Τα ίδια ισχύουν και για το άλλοτε «παιδί
θαύμα» τον κ. Κώστα Λαλιώτη, ο οποίος σημειωτέον αρχίζει πάλι να συμπαρασύρεται
μαζί με τον «φωτοδότη» του, μετά το φιάοκο των Παρισίων. Ο κ. Λαλιώτης έχει διακριθεί μόνο στον οργανωτικό τομέα και στο
πολιτικό παρασκήνιο. Ά τομο εκ φύσεως
«παρασκηνιακό», πανούργος, όσο και μεθο
δικός, ο κ. Λαλιώτης, που τελευταία έχει
αναδειχθεί σε de facto «γραμματέα» του
«Κινήματος», μπορεί να διακριθεί μόνον ως
σύμβουλος ηγέτη και όχι ως ηγέτης όλου
του «Κινήματος».
Δεν θα αναφερθούμε σε άλλους επίδο
ξους «δελφίνους» επειδή οι περισσότεροι
από αυτούς δεν έχουν καμιά απολύτως πο
λιτική σημασία μόνοι τους και έξω από το
ΠΑΣΟΚ. Για παράδειγμα λέγεται ότι ακόμα
και ο κ. Γιάννης Αλευράς έχει «τελειώσει»
πολιτικά από τη στιγμή που δίστασε να εγκαταλείψει έγκαιρα το άρμα του Ανδρέα. Θα
σημειώσουμε μόνο ότι η απουσία πολιτικών
ανδρών ικανών να αντικαταστήσουν στο ΠΑ
ΣΟΚ τον Ανδρέα Παπανδρέου δεν οφείλεται
μόνο στον αυταρχισμό του. Οφείλεται κυρί
ως στο γεγονός ότι ο πολιτικός λόγος του
ΠΑΣΟΚ άρχισε και τέλειωσε με τον Ανδρέα
Παπανδρέου, εκτός του ότι δεν ήταν παρά
μόνο ένας πανούργος «τακτικισμός». Το
ΠΑΣΟΚ δεν είναι πλέον φυτώριο δημιουργί
ας νέων, αν ήταν ποτέ, ιδεών αλλά μόνο
ένας μηχανισμός φθίνουσας αναπαραγωγής
παρηκμασμένων ιδεολογικών προκαταλή
ψεων. Και ό,τι δεν ανανεώνεται, ως γνωστόν,
πεθαίνει.
Είναι λοιπόν προφανές ότι η «Δημοκρατι
κή Συμπαράταξη» και η επίσκεψη στο Παρίσι
δεν έγιναν για να ενισχύσουν προεκλογικά
το ΠΑΣΟΚ, αλλά μόνο τον Ανδρέα Παπαν
δρέου. Και κυρίως για να ισχυροποιήσουν τη
θέση απέναντι στους «δελφίνους» και να
δημιουργήσουν, όχι τόσο στους οπαδούς,
αλλά στα στελέχη του «Κινήματος», την εικό
να ενός ηγέτη ο οποίος μπορεί ακόμα να
ελίσσεται και να παίζει σε πολλά «ταμπλώ».
Ο Ανδρέας Παπανδρέου γνωρίζει πολύ
καλά ότι αμφισβητείται ανοικτά, ακόμα και
από εκείνους που αυτός ανέσυρε από την
πολιτική αφάνεια. Ο κ. Αρσένης δηλώνει
ανοικτά (στο προηγούμενο ΑΝΤΙ) ότι επα
νήλθε στο ΠΑΣΟΚ για να πάρει θέση στην

αφετηρία του αγώνα για την ηγεσία. Ο κ. Ση
μίτης δηλώνει, εξίσου ανοικτά, ότι «μετά τις
εκλογές δεν'αποκλείεται το ΠΑΣΟΚ να προ
τείνει κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό τον
Ανδρέα Παπανδρέου». Ο κ. Λαλιώτης και ο
κ. Γεννηματάς δεν κρύβουν τη δυσαρέσκεια
τους για το «διμέτωπο» προεκλογικό αγώνα
που προωθεί ο κ. Παπανδρέου μέσω κυρίως
της «Αυριανής» και γενικότερα «αποστασι
οποιούνται» διακριτικά, λιγότερο ο πρώτος,
περισσότερο ο δεύτερος, από «τις επιλογές
του προέδρου».
«Μίνιμουμ» στόχος του Ανδρέα Παπαν
δρέου στις εκλογές αυτές είναι να κερδίσει
το ΠΑΣΟΚ περισσότερες από 121 έδρες στη
νέα Βουλή, επειδή ελπίζει ότι ο μαγικός αυ
τός αριθμός θα του επιτρέψει να διατηρηθεί
στη θέση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και στο
πολιτικό προσκήνιο, για να μπλοκάρει τις
πολιτικές εξελίξεις και να διαπραγματευτεί
την οριστική απαλλαγή του από το Ειδικό Δι
καστήριο. «Μάξιμουμ» στόχος του είναι να
φθείρει τον «προαιώνιο εχθρό του», τον κ.
Μητσοτάκη, εμποδίζοντας τη ΝΔ να κατα
κτήσει την πολυπόθητη αυτοδυναμία.
Προφανώς ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν
έχει αντιληφθεί ότι όποιο και αν είναι το
αποτέλεσμα δεν θα είναι σε θέση να το εκμεταλλευθεί γιατί στην πραγματικότητα ο
ίδιος είναι σήμερα «πολιτικός όμηρος» (χα
ρακτηρισμός που ας σημειωθεί ανήκει σε
στενό συνεργάτη του). Ας υποθέσουμε ότι
όντως το ΠΑΣΟΚ κερδίζει 121 έδρες και ότι
ο Ανδρέας θα είναι σε θέση να «μπλοκάρει»
την εκλογή νέου προέδρου. Ποια θα είναι τό
τε η αντίδραση του κ. Μητσοτάκη; θα υποκύψει στον εκβιασμό, ή θα διαμηνύσει στον
Ανδρέα Παπανδρέου ότι «καλύτερα θα ήταν
να εγκρίνει τον υποψήφιο της ΝΔ, διότι
υπάρχει και το Ειδικό Δικαστήριο»;
Ας υποθέσουμε ακόμα ότι η ΝΔ δεν απο
κτά αυτοδυναμία. Ούτε και στην αρκετά απί
θανη είναι αλήθεια, περίπτωση αυτή δεν θα
ενισχυθεί η ηγετική θέση του Ανδρέα Πα
πανδρέου, αλλά αντίθετα θα έχει υπονομευθεί περισσότερο. Για τον απλούστατο λόγο
ότι η μη κατάκτηση της αυτοδυναμίας από
τη Νέα Δημοκρατία θα ενισχύσει τις φυγόκεντρες τάσεις στο ΠΑΣΟΚ, προκειμένου
να συγκροτηθεί κυβέρνηση συνασπισμού ε ί
τε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το Συνα
σπισμό. Στην περίπτωση αυτή καλά ενημε
ρωμένοι πολιτικοί κύκλοι θεωρούν ως πλέον
πιθανή μια «λύση Ράλλη» με τη συμετοχή
στελεχών του ΠΑΣΟΚ όπως ο κ. Σημίτης.

Ο φυγόκεντρος κ. Σημίτης
Την περασμένη Τετάρτη (11 Οκτωβρίου) ο
κ. Σημίτης δηλώνει ότι μετά τις εκλογές της
5ης Νοεμβρίου «δεν αποκλείεται το ΠΑΣΟΚ
να προτείνει κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουρ
γό το σημερινό πρόεδρό του». Με εντολή
του ίδιου Ανδρέα Παπανδρέου, το Γραφείο
Τύπου του ΠΑΣΟΚ αντεπιτέθηκε αμέσως
και χαρακτήρισε τον κ. Σημίτη, ούτε λίγο ού
τε πολύ υπονομευτή «της ενότητας και της

του Βασίλη Ζήση
δυναμικής του Κινήματος». Ο κ. Σημίτης
ανέκρουσε βεβαίως αμέσως πρύμνα, αλλά
το ερώτημα παραμένει: Γιατί προχώρησε τό
σο ανοικτά στην αμφισβήτηση του Ανδρέα,
δεδομένου ότι η θέση του δεν είναι και τόσο
ισχυρή μέσα στο ΠΑΣΟΚ και στηρίζεται κυ
ρίως στην εύνοια ορισμένων κύκλων της
ΕΟΚ;
Στην αρχή εκτιμήθηκε ότι η αμφισβήτηση
του Ανδρέα από τον κ. Σημίτη έγινε σε συ
νεννόηση με τον ... ίδιο τον κ. Παπανδρέου,
προκειμένου να βολιδοσκοπηθούν οι αντι
δράσεις του Συνασπισμού, ο οποίος αντιμε
τωπίζει σχετικές πιέσεις από τη βάση του.
Γρήγορα όμως έγινε αντιληπτό ότι η «κίνη
ση» Σημίτη υπαγορεύτηκε από τους φόβους
του ότι «δεν βγαίνει βουλευτής», εξαιτίας
κυρίως των χαμηλού επιπέδου προσβάσεων
του στον κομματικό μηχανισμό. Προσπάθη
σε έτσι να ενισχύσει την «αντιηγετική» φυ
σιογνωμία του για να ενισχύσει την πολύ αδύ
ναμη «πτέρυγα» του μέσα στο ΠΑΣΟΚ.
Αλλά όπως συνάγεται από πληροφορίες
που προέρχονται τόσο από το περιβάλλον
του κ. Σημίτη, όσο και από συνομιλητές του,
θα ήταν λάθος να εκτιμηθεί ότι ο πρώην
υπουργός Εθνικής Οικονομίας ενδιαφέρεται κυρίως για τον αγώνα διαδοχής μέσα στο
ΠΑΣΟΚ. Όπως μας έλεγε παράγοντας του
ΠΑΣΟΚ που τον γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Ση
μίτης «ετοιμάζεται μάλλον να αποκολληθεί
από το άρμα του ΠΑΣΟΚ και να προσκολληθεί μετεκλογικά αλλού, όπως για παράδειγ
μα σε μια κυβέρνηση υπό τον κ. Ράλλη». ΓΓ
αυτό το λόγο άλλωστε, πρόσθεσε η ίδια «πη
γή», ο Ανδρέας αντέδρασε τόσο έντονα.
Στο σημείο αυτό αποκτούν ιδιαίτερη ση
μασία δυο άλλες «πληροφορίες». Πρώτον,
όπως έχει αναφερθεί επανειλημμένως στον
Τύπο ο κ. Σημίτης έχει «φλερτάρει» στο πα
ρελθόν αρκετές φορές με τον κ. ' Εβερτ και
δεύτερον, ο Αντ. Γεωργιάδης, πρώην υφυ
πουργός Εθνικής Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ
και στενός συνεργάτης του κ. Σημίτη συμπεριλήφθηκε αυτήν την εβδομάδα στο
ψηφοδέλτιο Επικράτειας της ΝΔ.
Αναφερθήκαμε ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
των κ. Κ. Σημίτη και Γεωργιάδη επειδή είναι
ενδεικτικές των πολιτικών προσανατολισμών
πολλών «τεχνοκρατών» του ΠΑΣΟΚ που σκέ
φτονται να συνεχίσουν την πολιτική τους
καρϊέρα. Είναι προφανές ότι σε αυτούς ανα
φερόταν ο κ. Μητσοτάκης όταν στην πρό
σφατη συνέντευξη τομ στην ορεινή Βυτίνα
μίλησε για συνεργασία με το «τίμιο ΠΑΣΟΚ»
στην «απίθανη περίπτωση που η ΝΔ δεν κα
τακτήσει την αυτοδυναμία». Σύμφωνα,,
εξάλλου, με ορισμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ,
που κάνουν την ίδια εκτίμηση, οι μετεκλογι
κές διεργασίες θα οδηγήσουν πολλά σημε
ρινά στελέχη του «Κινήματος», κεντρώας
κυρίως προέλευσης, προς τη Νέα Δημοκρα
τία, γεγονός που θα «βοηθήσει» το υπόλοι
πο ΠΑΣΟΚ να «συσπειρωθεί» και να «εκκα
θαριστεί» ιδεολογικά.
Δηλαδή στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ μιλάνε ήδη για
«δυο ΠΑΣΟΚ» και έπεται συνέχεια.
□
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ταν το τεύχος αυτό του ΑΝΤΙ ό1 δευε προς το τυπογραφείο, στελέχη της Αριστερός μας δήλω
σαν ότι «τα προβλήματα που προκάλεσαν την καθυστέρηση στην ανακοίνωση
των εκλογικών συνδυασμών του Συνα
σπισμού ξεπεράστηκαν» και οι «λίστες»
θα έχουν ανακοινωθεί πιθανότατα μέχρι
σήμερα Παρασκευή.
Δεν μπορούμε να πούμε ότι το σχετικό
«πρόβλημα» ενέτειν ε την αγωνία μας για
το αποτέλεσμα της προσεχούς εκλο γι
κής μάχης, εφόσον ούτως ή άλλως το
πρόβλημα του Συνασπισμού δεν βρίσκε
ται στην κατάρτιση των συνδυασμών, ού
τε στην έλλειψη προσώπων, ικανών να
διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού
λαού. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις και οι
«τριβές» που παρατηρήθηκαν στους κόλ
πους του Συνασπισμού για το θέμα αυτό
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ελληνική
αριστερά δεν έχει ακόμα απαλλαγεί από
την κακοδαιμονία που επιφέρουν οι προ
σωπικές φ ιλοδοξίες και η πεποίθηση με
ρικών ότι διαθέτουν μια «προσωπική ε
πιρροή» και ως εκ τούτου ένα δικαίωμα
«βέτο».
Για παράδειγμα ένας από τους βασι
κούς λόγους που προκάλεσαν την καθυ
στέρηση στην κατάρτιση των τελικώ ν ε 
κλογικών συνδυασμών του Συνασπισμού
ήταν και η επιμονή του κ. Στάθη Γιώτα να
παραμείνει και σε αυτές τις εκλογές επι
κεφαλής του ψηφοδελτίου Επικράτειας
της Αριστερός. Πραγματικά, δεν κατα
I

νοούμε τους λόγους αυτής τη ς επιμονής.
Ο κ. Γιώτας δ ια θ έτει βέβαια αγωνιστικό
παρελθόν και συνέβαλε στην απομυθο
ποίηση του καθεστώ τος Παπανδρέου, α
φού το υπηρέτησε επί αρκετά χρόνια. Ό 
μως τα ψηφοδέλτια τη ς Α ριστερός δεν α
ποτελούν προσωπική υπόθεση κανενός
και η άσκηση «βέτο» δεν εξυπ ηρετεί τις
σημερινές ανάγκες του Συνασπισμού.
Η ηγεσία του Συνασπισμού πρότεινε
κατ’ αρχάς στον κ. Γιώτα να συμπεριληφθεί σε εκλόγιμη θέση των καταλόγων
στην Α ' ή την Β' περιφέρεια Αθηνών,
προκειμένου να εξυπ ηρετηθεί η ανάγκη
εκλογής και άλλων στελεχώ ν της Α ρι
στερός. Ο κ. Γιώ τας αρνήθηκε επιμόνως

και κατά τις σ χετικές διαπραγματεύσεις,
«ούτε καν δέχθηκε να συζητήσει την πε
ρίπτωση να κατέβει στην εκλογική του
περιφέρεια, το υπόλοιπο Αττικής». Τελι
κά και προκειμένου να μην δημιουργηθεί
άλλο πρόβλημα — όπως στις προηγούμε
νες εκλο γές που δημιουργήθηκε θέμα
«πρωτοκόλλου» μεταξύ του κ. Γ ιώτα και
του κ. Λάζαρη— ο πρώην αναπληρωτής
υπουργός Ά μ υνα ς θα είναι και πάλι επι
κεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικράτειας.
Τα άλλα προβλήματα στην κατάρτιση
των εκλογικώ ν συνδυασμών του Συνα
σπισμού δημιουργήθηκαν από την ανάγ
κη να συμπεριληφθούν σε εκλόγιμες θέ
σεις, οι τρ εις αριστεροί υπουργοί της κυ
βέρνησης Τζαννετάκη. Ο κ. Φώτης Κουβέλης θα κατέβει είτε στην Β' Αθηνών,
είτε στη γενέτειρ ά του τα Τρίκαλα και ο
κ. Νίκος Κωνσταντόπουλος θα κατέβει
στην Α - Αθηνών. Τελικά στη Β' Αθηνών
θα κατέβει και ο κ. Παπαμάργαρης. Οι κ.
Φιλίας και Παναγούλης θα διαγωνισθούν
πιθανότατα και αυτοί στην Β' Αθηνών, ε
νώ ο κ. Κατριβάνος θα αντιμετωπίσει
τους αντιπάλους του Συνασπισμού στον
Πειραιά.
Από τη μεριά του ΚΚΕ αποκλείσθηκε
τελικά η υποψηφιότητα του κ. Κώστα
Κάππου, ο οποίος, ως καλό κομματικό
σ τέλεχος θα περιμένει τώρα την επαύριο
των εκλογώ ν προκειμένου να αποφασί
σει αν θα ακολουθήσει μέχρι το τέρμα
του δρόμου τον κ. Γράψα και τον κ. Κοτζιά.

Μ Ε Τ Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΚΑΙ Δ Ε Κ Α Ν ΙΚ ΙΑ
ιευρύνσεις σε αυτές τις εκλογές ε ί
χαμε πολλές και μάλιστα με «εκ
πλήξεις». Σίγουρα θα ήταν αδικία
αν ως κορυφαίες «εκπλήξεις» δεν καταγραφούν η παρουσία του Μίκη Θεοδωράκη στα ψηφοδέλτια της ΝΔ και του Αντώνη Μπριλλάκη στους συνδυασμούς του
ΠΑΣΟΚ.
Ο Μίκης Θεοδωράκης επ έλεξε να δώ
σει τη μάχη του στο πλευρό του κ. Μητσοτάκη, ενώ ο Αντ. Μπριλλάκης στο
πλευρό του Α. Παπανδρέου.
Αφήνοντας κατά μέρος τις «εκπλή
ξεις» η επιχείρηση - διεύρυνση τόσο της
ΝΔ όσο και του ΠΑΣΟΚ δεν φ αίνεται να
πετυχαίνει εκλογικά κέρδη, αντίστοιχα
με τις εντυπώσεις περί επιτυχιών που
καλλιεργούν και οι δύο πλευρές. Και στη
Ρηγίλλης και στη Χαριλάου Τρικούπη αυ
τό που επικρατεί είναι η ευφορία ότι στις
«μεταγραφές σκίσαμε», παρόλο που οι
δημοσκοπήσεις (όσες βγήκαν) αλλά και
το πολιτικό κλίμα ακόμα και για ένα «κοι
νό νου» οδηγούν σε αντίστροφα συμπε
ράσματα. Και τα συμπεράσματα αυτά,
δυστυχώς για τους επ ιτελείς της ευφο
ρίας των δύο κομμάτων, συγκλίνουν
στην εκτίμηση ότι για τη μεν ΝΔ η αυτο
δυναμία δεν είναι περίπατος, για δε το

Δ

ΠΑΣΟΚ ό τι η «νίκη» (ποια άραγε απ’ όλες;)
πολύ απέχει από την «αλλαγή» του 1981.
Φυσικά και στα δύο κόμματα υπάρχει ι
κανοποίησή. Στη ΝΔ γ ια τί με την επάνο
δο του Γ. Ράλλη και τη ν αποχή της ΔΗΑΝΑ η παράταξη εμ φ α νίζετα ι ενωμένη, ε 
νώ ταυτόχρονα καλύπτει τα «ρήγματα»
που είχαν δημιουργηθεί στο συντηρητι
κό χώρο μετά την εκλογή του Κ. Μητσοτάκη στη θέση του προέδρου του κόμμα
τος. Αυτή η εικόνα ενότητας και «συνα
γερμού» για την κρίσιμη μάχη, ένα βήμα
πριν την αυτοδυναμία, θεω ρείται ότι
προσελκύει ένα ποσοστό ψηφοφόρων
— μικρό μεν αλλά κρίσιμο— και «επαναπατρίζει» ένα άλλο που προσβλέπει συ
νήθως στο «κόμμα της εξουσίας», τα ο
ποία μπορούν να καθορίσουν και την αυ
τοδυναμία.
Ένα άλλο σ τοιχείο που συμπληρώνει
την ικανοποίηση και κάνει αισιόδοξους
τους επ ιτελείς της οδού Ρηγίλλης είναι η
εξουδετέρω ση όλων των εστιώ ν έντασης
στον κεντροδεξιό χώρο, αφού σε αυτή τη
φάση η ηγεσία του κόμματος έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις τη ς με όλους τους
παράγοντες του χώρου πλην του Κ. Στεφανόπουλου.
Αν η «διεύρυνση» της ΝΔ έχει κυρίως

«ενδοπαραταξιακό» χαρακτήρα με στόχο
να δώσει την εικόνα νίκης της παράτα
ξης και παράλληλα να π εριορίσει και τον
παραμικρό εσω τερικό κλυδωνισμό στο
ΠΑΣΟΚ τα πράγματα είναι αντίστροφα.
Με περισσότερους «διευρυνσίες» το
ΠΑΣΟΚ και «μεταγραφές» ονομάτων ό
πως οι Γ. Μπούτος, Γ. Αρσένης, επανό
δους όπως Γ. Α. Μαγκάκης, συνεργασίες
«στενού τύπου» όπως Μ. Γλέζος, Αντ.
Μπριλλάκης, δεν πετυχαίνει «ενδοπαραταξιακή» συσπείρωση α ντίσ τοιχη με αυ
τή τη ς ΝΔ.
Δεν είναι μόνο οι δυσαρέσκειες που
εκφράστηκαν π.χ. από τον Κ. Σημίτη ή
τον Β. Κεδίκογλου ή οι δυστοκίες που
προέκυψαν για τις λ ίσ τες του ΠΑΣΟΚ
στην Α ' και Β' Αθηνών και Επικράτειας
που συνηγορούν σε μια τέτοια εκτίμηση.
Είναι κυρίως η θέση του ΠΑΣΟΚ και η θέ
ση του προέδρου του σε αυτή τη συγκυ
ρία που σηματοδοτεί τις διευρύνσεις ως
δεκανίκια σωτηρίας με αποτέλεσμα να
λειτουργούν περισσότερο ως «διευρύν
σεις» με χαρακτήρα αποτρεπτικό της
διαρροής και στήριξης του Α. Παπανδρέ
ου και όχι εκλογικώ ν κερδών που να ανα
τρέπουν την ήττα του ΠΑΣΟΚ.

Το π ο ρ τρ α ίτο το υ Ν τό ρ ια ν Α ν τρ έ ι
το υ Δ η μ ή τρ η Χαντζόττουλου

ΚΑΠΟΤΕ ΓΥΡΝοΥΣΕ ΣΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ
ΕΝΑΣ ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΟΣ.

ΤΟΤΕ, ΕΠΙΔΕΞΙΑ ΑΥΤΟΣ ΤΟΥΣ
ΕΠΑΙΡΝΕ ΤΟ Φ Α Τ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ...

ΚΑΝΑ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ
Φ Α Τ ΑΠ’ ΤΟ ΣΤΟΜΑ, ΤΟΝ ΔΑΓΚΩΣΑΝ.

ΚΑΠΟΤΕ ΤΟ ’ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ. ΤΟΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕ.
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Τ Ρ Ο Π Ο Ι Γ ΙΑ Ν Α Ε Ι Σ Α Ι Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ο Σ ...
Με αφορμή μιαν επιπόλαια ανάγνωση του «Εκλογικού Προγράμματος» του Συνασπισμού

d Η Αριστερά επιχειρεί
τομές στην ιστορία και την
κουλτούρα της, καλούμενη
να μην εγκαταλείψει την
πρώτη και να προσδώσει στη
δεύτερη τη σάρκα του
οράματος και, μαζί, το
πνεύμα του ορθού παίκτη:
στα τρία αυτά σημεία θα
κριθεί η συνέχειά της ή η
απαλλοτρίωσή της προς
όφελος «συγγενικών
συμφερόντων». ^

ια την Αριστερά, η ουσιαστικότερη
και πιο μακροπρόθεσμη συνέπεια
της τρίμηνης συμμετοχής τη ς —και
για πρώτη φορά στην ιστορία τη ς — στην
άσκηση κυβερνητικών λειτουργιώ ν είναι
η διαφαινόμενη τάση τη ς να εμπεδώσει
την αλλαγή στην αντίληψη και στάση της
απέναντι στο σημερινό κράτος και τη
συγκεκριμένη κοινωνία. Αυτή η αλλαγή,
βεβαίως, είχε ήδη διακηρυκτικά εγγρ ά 
φει στο «Πρόγραμμα του Συνασπισμού
της Αριστερός και της Προόδου» και αποτέλεσε ακριβώς την προϋπόθεση για
το βήμα του Συνασπισμού να «συγκυβερνήσει» με τις δυνάμεις του αντίπαλου τα 
ξικά κόμματος της ΝΔ. Όμως, η μετάβα
ση από τη δημοσιοποίηση των προθέσε
ων για αλλαγή της πολιτικής κουλτού
ρας (: «Πρόγραμμα Συνασπισμού»), στα
έμπρακτα δείγματα αυτής τη ς αλλαγής
(: συμμέτοχή στην κυβέρνηση Τζαννετάκη), ήταν και το κρίσιμο βήμα, τόσο για τη
δοκιμασία της αντοχής των ανανεωτικών
προθέσεων, όσο και για τη δυνατότητα
ένταξής τους στο πεδίο της σ υγκεκριμέ
νης άσκησης της πολιτικής.

Γ

Από αυτή την άποψη, δεν έχ ει καμιά
σημασία ούτε το βραχύχρονο, ούτε το ι
διότυπο της τρίμηνης «συγκυβέρνησης»:
η συμμετοχή του Συνασπισμού στην κυ
βέρνηση Τζαννετάκη θα πρέπει να κριθεί
ως τεκμήριο ενός πρωτοφανούς ιδεολο
γικού και συμβολικού διαβήματος, ενώ,
παράλληλα, η Αριστερά επικαλείται και
την πρακτική συνεκδοχή αυτής της συμ
μετοχής, προβάλλοντας συγκεκριμένες
νομοθετικές ρυθμίσεις αυτού του τριμή

νου, οι οποίες θα ήσαν αδύνατες χωρίς
τη δική τη ς πρωτοβουλία.

Η άλλη άποψη για την πολιτική
Οι αλλαγές στη γενικότερη πολιτική
κουλτούρα της Αριστερός φαίνονται με
επαρκή ενάργεια στο Προοίμιο και τα ε
πτά Κεφάλαια του «Εκλογικού Προγράμ
ματος» που προτάσσει ο Συνασπισμός
για τις νοεμβριανές εκλογές. Και οι αλ
λαγές αυτές συνιστούν αντίσ τοιχες ιστο
ρικές τομές —έως και ρήγματα— στο λό
γο και την πρακτική πρωτίστως του ΚΚΕ,
το οποίο για τον λόγο αυτό ακριβώς αντι
μετωπίζει, αρκετό καιρό τώρα, προβλή
ματα πολιτικής αναπαραγωγής και συνέχειάς του, όχι μόνο στις νεό τερ ες ηλικιακές του κατηγορίες. Στον πυρήνα αυτών
των αλλαγών βρίσκεται η διαφορετική
αντίληψη για το ίδιο το «Κόμμα» και την
Αριστερά: αυτά είναι μορφώματα που
δεν μπορούν πλέον να τοποθετούνται
κατά μάνας και μετωπικά (: «έξω και εναν
τίον») απέναντι στην κοινωνία και την ε
ξουσία, αλλά θα πρέπει να αποτελούν
μαζί με τις αντίπαλες π ολιτικές και κοι
νω νικές δυνάμεις ένα ισότιμο και οργανι
κό σύνολο που μέσα από αντιθέσεις,
συγκρούσεις και ανταγωνισμό θα διεκδικούν την άσκηση της πολιτικής εξου
σίας, στο οριστικά επιλεγόμενο πεδίο
της διευρυνόμενης δημοκρατίας αυτού
τούτου του αστικού καθεστώτος. Μια τ έ 
το ια αντίληψη έχ ει σαν συνέπεια, πρώτα
και κύρια, την εγκατάλειψ η της οποιοσ
δήποτε είδους θεωρίας περί ξεχωριστών
ή «ενιαίων» σταδίων μετάβασης στο σο
σιαλισμό, και την υποκατάστασή τη ς από
τη θεώρηση της πολιτικής διαδικασίας
ως ενός δυναμικού «συνεχούς», υπαγό
μενου στις ταχύτατες ανακατατάξεις
των κοινωνικών συσχετισμών και της
συγκυρίας που διαμορφώνουν.
Οι διαφω νούντες νεολαίοι και κομματι
κοί του ΚΚΕ τοποθετούνται στον αντίπο
δα ακριβώς του «Εκλογικού Προγράμμα
τος» του Συνασπισμού, ακριβώς για τί
διατηρούν έννοιες και ιδεολογικά σ τερε
ότυπα, που απουσιάζουν για πρώτη φο
ρά τόσο εμφατικά από μια «προγραμματι
κή συμφωνία» που π ροτείνει η Αριστερά,
σε «βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθε
σμη» διάρκεια: στο εκλογικό πρόγραμμα
δεν θα διαβάσει κανείς πουθενά τις λ έ
ξεις «μονοπώλια», «ιμπεριαλισμός», «ολι
γαρχία» και πλείστα όσα συναφή που α

ποτελούσαν τα κύρια όπλα στον ιστορι
κό λόγο τη ς Αριστεράς. Αντίθετα, τώρα η
Αριστερά φ αίνεται να κινείται στον άξο
να «εκσυγχρονισμός - δημοκρατία - εκλο
γίκευση», αφήνοντας ακάλυπτα τα αρι
στερά της να την επικρίνουν ως «δύναμη
διαχείρισης του συστήματος». Εκείνο, ό
μως, το οποίο φ αίνεται να μην αντιλαμ
βάνεται αυτή η ιστορικά εγκαλούσα «αρι
στερή αντιπολίτευση», είναι ότι αυτά τα
τρία προτάγματα η Αριστερά δεν τα προ
βάλλει μόνο στη «μεσοπρόθεσμη» διάρ
κεια αλλά και στο συνολικότερο και «μα
κροπρόθεσμο» σχέδιό της για το σοσια
λισμό, τον οποίο δεν θεωρεί πλέον ως
μια απέραντη «κρατική (ή και "κολλεκτιβιστική” ) κοινωνία»: πρώτα ο Γκορμπατσόφ, μετά η Πολωνία και η Ουγγαρία
δεν κλόνισαν μόνον το μοντέλο περί σο
σιαλισμού, αλλά, κυρίως, την εξελικτικιστική αντίληψη για το ανεπίστρεπτο της
πορείας προς το ν κομμουνισμό, υπερβαίνοντας (ακριβώς επειδή είχαν έμπρακτα
το πρόβλημα) ακόμα και τους επιγόνους
του Γκράμσι...

Η απόρριψη
του κράτους · εργολάβου
Η τοποθέτηση τη ς Αριστερός στον ά
ξονα εκσυγχρονισμός - δημοκρατία - ε
κλογίκευση την υποχρεώνει να μιλήσει
πολύ συγκεκριμένα για θεσμικά και ορ
γανωτικά μέτρα στην οικονομία και στον
κρατικό μηχανισμό, που θα συναιρέσουν
τα αιτήματά της για περισσότερη κοινω
νική ισότητα, δικαιοσύνη, συμμετοχή και
απελευθέρωση από αγκυλώ σεις του
προϊόντος κρατισμού με την ανάγκη για
αποτελεσματικότητα, παραγω γικότητα
και εγκα τά λειψ η του οικονομιστικού
διεκδικητισμού προς όφελος μιας διευρυμένης εκδοχής περί ταξικής συνείδη
σης. Αυτό φ αίνεται σε πολλά σημεία του
Προγράμματος: Ό τα ν υποχρεώνεσαι να
κινηθείς στο πεδίο του συγκεκριμένου
δεν μπορείς να απορρίπτεις a priori και
απροϋπόθετα τη σύνδεση των μισθών με
την παραγωγικότητα, π.χ., ή να μη ζητάς
από τα συνδικάτα να εντάξουν στη στρα
τηγική τους για τις Σ.Σ.Ε. αιτήματα πέραν
των μισθολογικών, ή να μη συνδέεις το
αίτημα τις δικαιότερης διανομής της παραγόμενης υπεραξίας με την ανάγκη της
εξασφάλισης μιας ανταγω νιστικότερης
οικονομίας (: εννοείται καπιταλιστικής).
Ούτε βέβαια μπορείς να ενδιαφέρεσαι
για την «παραγωγική ανασυγκρότηση»

και να μη θέτεις το πρόβλημα των μη βιώ
σιμων προβληματικών, ή να μη ζητάς
«περιορισμό των νέων προσλήψεων στο
Δημόσιο», και γενικότερα να διατηρείς
την παραδοσιακή σου αντίληψη περί του
κράτους - εργολάβου. Το ίδιο ισχύει και
με την αντιμετώπιση του κεφαλαίου, που
δεν μπορεί πλέον να θεω ρείται ηθικιστικά και προ-πολιτικά ως «σαπρόφυτο» ή
«ληστής», ή σαν «χούφτα ολιγαρχών»
—σχήματα που ανάγονται ευθέως σε παλα ιότερες αντιλήψ εις περί κάθετης τα ξι
κής διαίρεσης και σύγκρουσης, που εξο ι
κονομούνταν στρατηγικά στα πλαίσια
των αντικαπιταλιστικώ ν ή αντιμονοπωλιακών «λαϊκών μετώπων». Ή μήπως,
στη λογική μιας «ανατρεπτικής αριστε
ρός» (το θυμήθηκε ο κ. Γράψας αυτό), οι
επ ιχειρηματίες θα σταλούν για ομαδικό
πνίξιμο στο Σαρωνικό, και μαζί τους θα
πάει στα παλιοσίδερα το «καταστρεμμέ
νο αστικό κράτος»; Και για το τραπεζικό
σύστημα, τα νομισματικά; Δεν θα πεις λέ
ξη, παρά θα περάσεις πλάι τους λέγον
τας: «το χρήμα δεν είναι ο δεσμός των
δεσμών», ή «το χρήμα θα βγαίνει μόνον
από τον κρατικό νομισματοκοπείο»; Κάτι
τέτοια έλεγαν κι «αλλού» — κάποιοι άλ
λοι θέλανε τη «συνταγή Προυντόν»...—
και τώρα ζητάνε να είναι ομοτράπεζοι με
τους «καρχαρίες» του ΔNT. Κι αν σε «αυ
τούς» «παλινορθώνει ο καπιταλισμός», ε 
πειδή αυτό που είχε φ τιαχτεί δεν ήταν
σοσιαλισμός, ποια είναι επ ιτέλους η
«γνήσια» σοσιαλιστική μεταγραφή των
πρωταρχικών οραμάτων, όταν ο καπιτα
λισμός γιορτάζει εδραίος τέσσερις περί
που αιώνες ζωής; Ακόμα και η «17 Νοέμ
βρη» λ έε ι πως η άμεση δημοκρατία, π.χ.,
δεν αποτελεί εφικτή απάντηση στον κα
πιταλισμό σήμερα (αυτό δίκην απορίας
για τους θιασώτες της «δημοκρατίας των
σοβιέτ»).

Από το κράτος στην κοινωνία
Στην κεντρική αντίληψη που διέπει την
προβληματική του Συνασπισμού για το
κράτος, την κοινωνία και το μετασχημα
τισμό της με αφετηρία το συγκεκριμένο
παρόν, υπάρχει μια μείζων μετατόπιση
σε σχέση με την ως τώρα πολιτική της
κουλτούρα: η Αριστερά προσπαθεί να
αντικαταστήσει τον κρατισμό της τοπο
θετώ ντας στο επίκεντρο των στρατηγι
κών αναφορών της την κοινωνία των πο
λιτών, και έχοντας να αντιμετω πίσει συγ
χρόνως την κρατικιστική παράδοση που
συνέχει ακόμα, υλικά και συμβολικά, τον
ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό: αυτό,
στο «εκλογικό Πρόγραμμα», είναι ορατό
στην επισήμανση της ανάγκης -στόχου
για «ενίσχυση των θεσμικών και κοινωνι

κών ελέγχω ν έναντι της εκτελεσ τικής
και γραφειοκρατικής εξουσίας», όσο και
στο αίτημα για διεύρυνση και εμπλουτι
σμό των «δικαιωμάτων των πολιτών» έ
ναντι της κρατικής εξουσίας, όπου περι
λαμβάνεται και μια ευθαρσής αναφορά
στα δικαιώματα ποικίλων μειονοτικών ο
μάδων.
Αν στη διαφαινόμενη αυτή μετατόπιση
των στρατηγικώ ν αναφορών της Αριστε
ρός απά το κράτος στην κοινωνία, προ
στεθεί και η αναγνώρισή της ό τι ο τύπος
οικονομικής ανάπτυξης δεν προσδιορί
ζεται πλέον μόνον από την οικονομιστική
εκδοχή περί «σχέσεων και δυνάμεων πα
ραγωγής», αλλά έχ ει βασική του παράμε
τρο την οικολογία, μπορούμε να μιλή
σουμε για μια πραγματική προσπάθεια
τομής σε σχέση με το παντοειδώς περι
θωριακό παρελθόν της.
Από την άποψη αυτής της σχέσης
προς το παρελθόν, εξάλλου, δεν είναι
καθόλου τυχαία η ριζική αλλαγή στάσης
του μεγάλου εταίρου του «Συνασπι
σμού», του ΚΚΕ, απέναντι στην ΕΟΚ και η
συνολικότερη και σαφής ευρωκεντρική
διάσταση στους σχετικούς προβληματι
σμούς· αυτός ο ευρωκεντρισμός βέβαια
περιλαμβάνει Δύση και Ανατολή (δεν εί
ναι «δυτικότροπος»), όμως είναι σημαντι
κό ό τι επισημαίνεται ως κεντρικό και θε
τικό γεγονός «οι αναζητήσεις σε όλα τα
ρεύματα τη ς Αριστεράς». Κάτω από αυτή
την οπτική θα πρέπει να ερμηνευθεί και η
«ηπιότερη» θέση στο πρόβλημα ΝΑΤΟ βάσεις, θέση που έμμεσα ο κ. Κάππος απέρριψε ως μη «αντιιμπέριαλιστική».
Οι παραπάνω τομές που εγγράφονται
ρητά ή υπόρρητα στο Εκλογικό Πρό
γραμμα της Αριστεράς, στο βαθμό και
στην έκταση που είναι υπαρκτές, δεν σημάίνουν ότι η πορεία θα είναι μονοσή
μαντη. Ή δη στο Πρόγραμμα υπάρχουν
α ρκετές ελλείψ εις, ορισμένες από τις ο
ποίες είναι κρίσιμες και, ίσως, δηλω τικές
μιας απορίας (όπως, π.χ. η παντελής έλ 
λειψη αναφοράς και παρέμβασης στο κε
φαλαιώδες ζήτημα του «αντιτρομοκρατικού» θεσμικού πλαισίου).

Η εκλογίκευση και το όραμα
Και, γενικότερα, υπάρχει ένα μείζον
ζήτημα που δεν μπορεί να επιλυθεί με
την απλή έγκληση των προταγμάτων του
εκσυγχρονισμού της εκλογίκευσης και
της δημοκρατίας· αυτά είναι κεντρικοί
στόχοι μακράς διάρκειας που υπερβαί
νουν τις όποιες καθεστω τικές φόρμες —
και δεν μπορούσαν να είναι διαφορετικά.
Ό μω ς οι στόχοι επιδιώ κονται σε μια
στρατηγική, η οποία προϋποθέτει, πρώ
τον ένα συνολικό σχέδιο για το μετασχη
ματισμό της κοινωνίας και των σχέσεων

εξουσίας και, δεύτερον, μια συγκεκριμέ
νη και ολική, συγχρόνως, αντίληψη για
τη διαχείριση των κοινωνικών - ιδεολογι
κών διαιρέσεων και συγκρούσεων. Οι
δυο αυτές αλληλένδετες προϋποθέσεις
στρατηγικής για την επιδίωξη της όποιας
μεσοπρόθεσμης εφαρμογής μιας «προ
γραμματικής συμφωνίας» έχουν σαφώς
τροποποιηθεί στη συνείδηση της Αριστεράς. Ό χ ι ότι δεν αναγνωρίζεται, π.χ. ότι
υπάρχει η «πρόοδος» και η «συντήρηση»,
ο αστισμός και ο αντιαστισμός- όμως οι
δια ιρ ετικές αυτές τομές σαφώς δεν ε
κλαμβάνονται πλέον με τους όρους που
μέχρι πολύ πρόσφατα παρέπεμπαν στην
«τραγιάσκα τη ς εργατιάς». Το ζητούμενο
είναι πώς εκλαμβάνονται;
Πώς ο Συνασπισμός «θέλει να κλείσει
το κεφάλαιο ...των ψεύτικων διχαστικών
γραμμών»; Ποια είναι η έννοια της «δη
μοκρατικής προοδευτικής κυβέρνησης»
πού αντιπαρατίθεται σε εκείνην της συν
τήρησης; Ποιος είναι στην Ελλάδα σήμε
ρα ο «κόσμος της εργασίας και του πολι
τισμού» και πώς και πόσο και πού συγ
κρούεται με τον «κόσμο του κεφαλαίου»;
Ποιά θα είναι η, σύστοιχη προς τις τομές
στην αριστερή πολιτική κουλτούρα, νέα
αντίληψη περί κοινωνικών συμμαχιών
και πολιτικών συνασπισμών; Και πώς οι
τομές δεν θα σημάνουν κενό στην ιστο
ρία της και το λόγο της, κενό εκμεταλλεύσιμο από τους διαχρονικά και κοινω
νικά πολιτικούς τη ς «συγγενείς»;
Επειδή πάντα θα υπάρχει το ολικό αί
τημα για ένα επέκεινα του υπάρχοντος,
επειδή αυτό το αίτημα σηματοδοτεί ένα
πλέγμα οράματος - ανάγκης - προσδο
κίας, δεν υπάρχει κανείς κοινωνικός και
ιδεολογικός λόγος, ο ι τομές που επιχει
ρεί η Αριστερά στους ίδιους τους όρους
ύπαρξής τη ς να συνθλιβούν ανάμεσα
στο ρεαλισμό και το κατοπτρικό της σύν
δρομο ότι αποτελεί «κίνδυνο για τις ε
λευθερίες, την εθνική οικονομία και την
ασφάλεια της χώρας», όπως αναγράφε
ται στην Εισαγωγή του Εκλογικού της
Προγράμματος. Η Αριστερά υπήρχε, υ
πάρχει και θα υπάρχει για να φ έρνει την
ανησυχία χωρίς να εκπίπτει σε ανόητο
ταραξία ή φολκλορικό ανατροπέα, που
μοιάζει να ζει και να κινείται όπως κινούν
τον Καραγκιόζη πίσω από τον μπερντέ.
Στην εφ εξής διαδρομή τη ς θα πρέπει
να βρει τρόπους συναίρεσης μιας ουσια
σ τικής ανατροπής και μιας σχεδιασμέ
νης, καταφατικής πρακτικής, για να αντι
προσωπεύσει, στη μακρά διάρκεια και
στο καθημερινό, το αίτημα για την υπέρ
βαση του υπάρχοντος κοινώνικού σχη
ματισμού.
Τ. Κ αφ ετζης
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ταν ένα συγκλονιστικό καλοκαίρι
για την πολιτική ζωή της χώρας. Το
I I πιο συγκλονιστικό της δεκαετίας
που εκπνέει. Αυτό το καλοκαίρι έκλεισε μια
ολόκληρη εποχή και δημιούργησε τις προϋ
ποθέσεις για τον ερχομό μιας άλλης. ' Ηταν
γεμάτο από γεγονότα και οξύτατες κομμα
τικές αντιπαραθέσεις αλλά και μεστό σοβα
ρότητας, υψηλού επιπέδου πολιτικού διαλό
γου και κυβερνητικού έργου. Το δράμα δεν
εκτυλίχτηκε στους πυρακτωμένους δρό
μους με φανατισμένα πλήθη αλλά μέσα στη
Βουλή, που μπήκε στα σπίτια όλων μας χάρις
στην τηλεόραση.
Η υψηλή θεαματικότητα της αναμετάδο
σης των συζητήσεων στη Βουλή φανερώνει
ακριβώς το ενδιαφέρον για το «έργο» και
την ποιότητά του.

Ά λ λ α καλοκαίρια
Στη δίνη της προεκλογικής διαμάχης οι πολιτικοί απολογισμοί είναι
δύσκολοι. Η κριτική διάθεση εγκαταλείπει τους υπερασπιστές της
μπροστά στον κίνδυνο της κατηγορίας ότι τα όπλα της κριτικής πρέπει
να κατατίθενται την ώρα της μάχης. Τα μαχαίρια βγαίνουν μετά.
Τέτοιες αναστολές όμως δεν μπορούν να χαρακτηρίζουν την πολιτική
σκέψη της σύγχρονης Αριστερός που η ύπαρξή της, ο κοινωνικός και
πολιτικός της ρόλος, η νόμιμη φιλοδοξία της να αποτελέσει ένα
ισχυρό πόλο έλξης των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων
στην ελληνική πολιτική σκηνή, η καταξίωσή της μέσα στο πολιτικό
σύστημα και η ανάδειξή της σαν αξιόπιστης και φερέγγυας πολιτικής
δύναμης είναι στοιχεία απόλυτα συνυφασμένα μ ε μια διαρκή κριτική
θεώρηση των πεπραγμένων της.
Το κείμενο που ακολουθεί επισημαίνει ακριβώς τα θετικά στοιχεία της
πολιτικής συμπεριφοράς του Συνασπισμού, που τον ανέδειξαν σε
πρωταγωνιστή των πολιτικών εξελίξεω ν. Κάθε αντικειμενικός
πολιτικός παρατηρητής δεν μπορεί παρά να χαιρετήσει την ορμητική
αυτή είσοδο — κατά πολλούς αιφνίδια και απρόσμενη— της Αριστερός
στην πολιτική κονίστρα.
Οι πολιτικές πράξεις κρίνονται βέβαια σε συνάρτηση μ ε διάφορους
περιορισμούς και όρια που θέτει «η ίδια η ζωή» αλλά συνάμα και από
την τόλμη των ηγετών των πολιτικών σχηματισμών. Αν κάτι
χαρακτηρίζει και σε ένα βαθμό σκιάζει τον θετικό πολιτικό
απολογισμό του Συνασπισμού είναι ακριβώς η έλλειψη τόλμης. Η
έλλειψη αποφασιστικότητας για υπεράσπιση των πολιτικών επιλογών
μ έχρ ι τις έσχατες συνέπειές τους. Και από αυτή την άποψη μπορούμε
να σημειώσουμε την άμβλυνση της πολιτικής αντιπαράθεσης με το
ΠΑΣΟΚ στο όνομα εκλογικών και μετεκλογικώ ν σκοπιμοτήτων. Και δεν
εννοούμε την παράδοση σε ένα τυφλό αντι-πασοκικό μένος, αλλά την
ανελέητη πολιτική κριτική μ ε συγκεκριμένους στόχους, όρος εκ των ων
ουκ άνευ για την ιδεολογική και πολιτική ανασυγκρότηση της
Αριστερός στην Ελλάδα. Οι δισταγμοί και οι ταλαντεύσεις στο κρίσιμο
αυτό πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης ενώ δεν αμαυρώνουν βέβαια
το θετικό έργο του Συνασπισμού δημιουργούν όμως εύλογα
ερω τηματικά για την αποφασιστικότητα του νεοπαγούς πολιτικού
σχηματισμού της Α ριστεράς να τραβήξει με συνέπεια το δρόμο που ο
ίδιος χάραξε. Κι αυτό καταγράφ εται στο παθητικό του.
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' Ηταν ένα καλοκαίρι διαφορετικό απ' αυτό
στις αρχές της δεκαετίας. Τότε, το καλοκαί
ρι του 1981, ήταν πλέον φανερό ότι ο σαρωτικός άνεμος του ριζοσπαστισμού και της
«Αλλαγής» θα παρέσυρε σε λίγους μήνες
την κυβέρνηση της Ν.Δ. υπό τον κ. Γ. Ράλλη.
Γύρω στα τέλη Αυγούστου είχε οριστικοποιηθεί η ημερομηνία των εκλογών (18 Οκτω
βρίου) και ο κ. Παπανδρέου μετά τη σύσκε
ψη της Κέρκυρας είχε εκπονήσει μαζί με
' Ελληνες οικονομολόγους (εδώ φιγουράρει
για πρώτη φορά ο κ. Αρσένης), το «σχέδιο
ανάγκης» για την αντιμετώπιση της οικονο
μικής κατάστασης (γνωρίζουμε σήμερα πού
κατέληξε το πρόγραμμα των 100 ημερών).
Στα μέσα Αυγούστου, ο κ. Παπανδρέου συ
ναντούσε στη Ρόδο τους ηγέτες των σοσια
λιστικών κομμάτων (Ζοσπέν, Κράξι και Σοάρες) — ο Μιττεράν μόλις είχε κερδίσει τις
εκλογές στις 21 Ιουνίου. Λίγο πιο πριν, στις
9 Ιουνίου, στη συζήτηση που έγινε στη Βου
λή για τους εμπρησμούς στα πολυκαταστή
ματα ο κ. Παπανδρέου διατύπωσε την άποψη
ότι «οι υπεύθυνοι των τρομοκρατικών ενερ
γειών πρέπει να αναζητηθούν προς την κα
τεύθυνση της χουντικής δεξιάς και του πα
ρακράτους».
Και στις 3 Αυγούστου μιλώντας για τους
εμπρησμούς των δασών είχε κηρύξει πόλε
μο εναντίον των «οικοπεδοφάγων». Στη σύ
νοδο της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, στις 20 Ιουνίου,
είχε πει πολλά και διάφορα περί μη παραχω
ρήσεων και συμβιβασμών και είχε εξηγήσει,
αναφερόμενος στις επικρίσεις του ΚΚΕ, ότι
το ΠΑΣΟΚ δεν χρειαζόταν κανενός είδους
εγγυητές για την υλοποίηση του προγράμ
ματος του.
Πόσο νερό κύλησε από τότε για να φτά
σουμε στα καλοκαίρια με τις κρουαζιέρες
και τον Λούβαρη και στο περσινό θλιβερό
καλοκαίρι του Κοσκωτά και του Κουτσόγιωργα, το κλίμα του Χέρφιλντ. Κι από δω
αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση που οδηγεί
στην ήττα του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του πε
ρασμένου Ιουνίου.

Ν ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Αυλαία για μια εποχή που γέννησε απεριό
ριστες προσδοκίες και παράλογες ελπίδες
στο ξεκίνημά της για να καταλήξει μέσα σ'
ένα τέλμα διαφθοράς, ηθικής σήψης, ανικα
νότητας και διάψευσης.

Και έχασαν τη μπάνια τους...
Σ ’ αυτό το καλοκαίρι του '89 ήρθε πλέον
η ώρα της Αριστεράς για να επωμισθεί το
βαρύτατο καθήκον σχηματισμού κυβέρνη
σης για πρώτη φορά μετά τον εμφύλιο πό
λεμο. Ο λαός έχασε αρκετά από τα μπάνια
του και οι βουλευτές τις διακοπές τους. Σ '
αυτό το καλοκαίρι ο Συνασπισμός αναδεί
χτηκε σε πρωταγωνιστή και καταλύτη των
πολιτικών εξελίξεων, με τη δική του αυτό
νομη πολιτική παρουσία, με τη δική του φω
νή, με τη δική του πολιτική που για πρώτη
φορά βρέθηκε συντονισμένη με ευρύτερα
αιτήματα της κοινής γνώμης. Σ ' αυτό το κα
λοκαίρι η Αριστερά έδειξε ένα εντελώς
«καινούργιο πρόσωπο».
• ' Εξοχες διαπραγματευτικές ικανότητες
για το σχηματισμό κυβέρνησης που επέβαλε
το καθολικό αίτημα της κάθαρσης του δη
μοσίου βίου, αμετακίνητη ψυχραιμία και
ασυνήθιστη τακτική ευλυγισία. Κατόρθωσε
να επιτύχει με τη σταθερότητα αυτή στην
επιδίωξη αξιόπιστου κυβερνητικού σχήμα
τος την παραίτηση και του κ. Μητσοτάκη και
του κ. Παπανδρέου από τη διεκδίκηση της
πρωθυπουργίας και να επιβάλει τελικά προ
γραμματικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης
Τζαννετάκη που εκπληρώθηκαν στο ακέ
ραιο, μέσα σ' ένα εξαιρετικά σύντομο χρο
νικό διάστημα.
• Σφριγηλή κοινοβουλευτική ομάδα που
πραγματοποίησε στη Βουλή συλλογικά,εμφά
νιση υψηλού επιπέδου που δυστυχώς δεν
είχαν να επιδείξουν τα σημαντικότερα κοι
νοβουλευτικά στελέχη της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ. Ανέπτυξε η κοινοβουλευτική ομάδα
του Συνασπισμού τα πολιτικά της επιχειρή
ματα με νηφαλιότητα και ατράνταχτη λογική
συνέπεια, χωρίς πάθος, χωρίς περιττές οξύ
τητες. Απογύμνωσε τα επιχειρήματα και της
Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ που αναζητούσαν τα
πολιτικά του άλλοθι στα πεπραγμένα «του
άλλου» είτε με το επιχείρημα ότι «κι εσείς
τα ίδια κάνατε» είτε με την άρνηση ότι επί
των δικών τους ημερών στην κυβέρνηση
«παρόμοιαπράγματα» δενσυνέβαιναν! Ο μύ
θος αυτός κατερρίφθη από την πολιτική επι
χειρηματολογία του Συνασπισμού και από τα
αδιάσειστα στοιχεία που προσκόμισε. Για να
αποδείξει στην κοινή γνώμη ότι έφθασε ο
καιρός να τεθεί οριστικά τέρμα σε μια νοο
τροπία κομματικού φανατισμού K a t αυταρέ
σκειας που απέβη σε βάρος των θεσμών και
της ομαλής δημοκρατικής εξέλιξης. Για να
αποδείξει ακόμα ότι χρειάζεται πολιτικό
θάρρος για να αποδεχθούν οι πολιτικοί μας
τις ευθύνες τους, θάρρος και ευθύτητα που
πάντα έλλειψαν από την πολιτική μας ζωή.

• Συναίνεση και συμβιβασμός είναι δύο
αρετές της πολιτικής ζωής οι οποίες κι αυ
τές έλλειψαν στη χώρα μας. Ο Συνασπισμός
έδειξε και πάλι ότι οι συναινετικές λύσεις
είναι αυτές που ανταποκρίνονται στις επι
θυμίες της συντριπτικής πλειοψηφίας του
εκλογικού σώματος και των κοινωνικών ομά
δων και ότι οι συμβιβασμοί στην πολιτική
ζωή ακόμα και μεταξύ πολιτικών δυνάμεων
με διαμετρικά αντίθετες ιδεολογικές και
πολιτικές θέσεις αποβαίνουν θετικές όταν
το επιβάλλει το συμφέρον του τόπου.
• Η διακυβέρνηση της χώρας σ' αυτό το
διάστημα έδειξε σαφώς την πολιτική δυνα
μική των αρετών αυτών. Η λογική της αυτο
δυναμίας κατέρρευσε. Αδιέξοδα δεν υπάρ
χουν. Λύσεις μπορούν να βρεθούν ακόμα
και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες,
από. την πιο «αφύσικη» διάταξη των πολιτι
κών δυνάμεων. Καμία αριθμητική και οριακή
αυτοδυναμία κόμματος εφεξής δεν πρόκει
ται να ανατρέψει την ανάγκη συναίνεσης και
συμβιβασμών όχι μόνο γιατί τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία δεν
μπορούν πλέον να λυθούν από πολιτικά
κόμματα που αποτελούν στην ουσία μειοψηφίες στην κοινωνία αλλά γιατί η εμπειρία
των αυτοδυναμιών αποδείχτηκε ολέθρια.
Αποτέλεσε το συνώνυμο της κομματικής
έπαρσης, του φανατισμού, του πολιτικού
αυταρχισμού, της αλαζονείας. Κι αυτό ισχύει
για όλους. Οι πολίτες αυτής της χώρας έγι
ναν σοφότεροι και τώρα γνωρίζουν τις συνέ
πειες των αυτοδυναμιών. Δεν πρόκειται να
συγχωρήσουν πλέον εύκολα επανάληψη τέ 
τοιων φαινομένων. Και γνώρισαν, παρά τις
αντίθετες διαβεβαιώσεις και διακηρύξεις, το
πραγματικό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατί
ας που επεδίωξε και επέτυχε, εκεί όπου μπό
ρεσε, εκεί όπου οι αντιστάσεις, η εγρήγορση
και η απουσία του Συνασπισμού ήταν εμφα
νής, νά «αλώσει» τους κρατικούς μηχανι
σμούς. Κι αυτή η εμπειρία είναι πολύτιμη και
για τους πολίτες και για το Συνασπισμό.
• Πολιτική συνέπεια απέναντι στις διακη
ρύξεις. Ο Συνασπισμός επέτυχε να επιβάλει
την εκπλήρωση όλων των κυβερνητικών
προγραμματικών δεσμεύσεων. Δεν έταξε
και δεν υποσχέθηκε τίποτα το λιγότερο ή
περισσότερο. 'Εθεσε ρεαλιστικούς, πραγ
ματοποιήσιμους στόχους και επεδίωξε την
επίτευξή τους μέσα σ' ένα συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα χωρίς να υπολογίσει το πο
λιτικό κόστος. Η συνέπεια στην εκπλήρωση
των δεσμεύσεων, σε χτυπητή αντίθεση με
μεγαλόστομες διακηρύξεις των κομμάτων
που ουδέποτε εύρισκαν την οδό της πρακτι
κής του εφαρμογής, αποτέλεσε ένα άλλο
θετικό στοιχείο — συμβολή στον εκδημο
κρατισμό και εκπολιτισμό της πολιτικής δια
μάχης που διεξάγεται ακόμα με κραυγές
αγρίων.
• Κυβερνητικό έργο αξιόλογο που θα
ήταν περιττό να καταγραφεί στο άρθρο αυτό.
' Εργο, που παρά τις φωνασκείες του ΠΑ
ΣΟΚ, έτυχε της καθολικής αποδοχής και
του ιδίου στη Βουλή αλλά και της κοινής

γνώμης. Θέματα καίρια που η κομματική
αλαζονεία και ο μονοκομματικός αυταρχισμός παρέπεμπαν στο μέλλον, όπως η χαρα
κτηριστική περίπτωση των κρατικών μέσων
ενημέρωσης, λύθηκαν με συναινέσεις και
συμβιβασμούς που αποτελούν όμως τερά
στιο άλμα προς τα εμπρός. Νομοσχέδια που
ψηφίστηκαν ομόφωνα απ' όλες τις πτέρυ
γες της Βουλής θα είναι δύσκολο να τροπο
ποιηθούν προς το χειρότερο ή να καταργηθούν.

Η πολύτιμη εμπειρία
Τα επιτεύγματα αυτά του Συνασπισμού, το
ήθος και το ύφος που επέβαλε στην πολιτι
κή αντιπαράθεση πρόβαλαν τον πυρήνα μιας
νέας πολιτικής κουλτούρας που θα έχει μα
κροπρόθεσμες και μονιμότερες επιπτώσεις
στην πολιτική ζωή της χώρας. Θα ήταν ευ 
χής έργο αν η νέα εκλογική αναμέτρηση της
5ης Νοεμβρίου έθετε οριστικά τέρμα στις
αυτοδυναμίες και εγκαινίαζε μια νέα εποχή
κυβερνήσεων συνασπισμού. Έτσι θα κατο
χυρώνονταν άμεσα οι διαδικασίες που έθεσε
δυναμικά ο Συνασπισμός και θα εδραιωνό
ταν οι πολύτιμες κατακτήσεις της βραχύβι
ας αυτής περιόδου στο χώρο της πολιτικής
συμπεριφοράς.
Οσο κι αν προσπαθούν τα δύο μεγάλα
κόμματα να ανατρέψουν το κλίμα αυτό και
τις κατακτήσεις που επέβαλε ο Συνασπι
σμός δε θα μπορέσουν να αλλοιώσουν το
χαρακτήρα τους σαν μόνιμη παρακαταθήκη
προς όφελος του ελληνικού λαού.
Ποιος θα μπορέσει πλέον να αμφισβητή
σει μια πιο πλήρη K a t υπεύθυνη συμμετοχή
της Αριστερός σε κυβερνητικά σχήματα
όταν το πείραμα της κυβέρνησης Τζαννετά
κη επέτυχε κατά τρόπο που δεν δέχεται
ισχυρή αμφισβήτηση;
Αλλά και ο Συνασπισμός διδάχτηκε από τη
συμμετοχή του στην κυβέρνηση Τζαννετά
κη. Συνειδητοποίησε τα σοβαρά προβλήματα
που υπάρχουν, διέγνωσε εκ των ένδον τα
εφικτά όρια επίλυσής τους, ήρθε σε άμεση
επαφή με την «τέχνη του κυβερνάν», ανα
γκάστηκε να ορίσει προτεραιότητες και να
κάνει επιλογές. Η εμπειρία αυτή είναι πολύ
τιμη.
Αν το εκλογικό σώμα δώσει στο Συνασπι
σμό την απαραίτητη ισχύ κι αν η ηγεσία του
επιλέξειτη συμμετοχή σ' ένα νέο κυβερνη
τικό σχήμα έναντι του ρόλου μιας δυναμικής
αριστερής αντιπολίτευσης, τότε είναι φανε
ρό ότι δεν μπορεί να υπάρξουν στεγανά για
την αριστερά στον κρατικό μηχανισμό. Αυτή
τη φορά η επιλογή συμμετοχής σε κυβερνη
τικό σχήμα θα πρέπει να συνεπάγεται πλήρη
ανάληψη ευθυνών σ' όλους τους τομείς
της κυβερνητικής δραστηριότητας.
Πάνω σ' αυτές τις συντεταγμένες της
πολιτικής συμπεριφοράς που με τόσο δυνα
μικό τρόπο ανέδειξε ο Συνασπισμός αυτό το
καλοκαίρι πρέπει να χτιστεί η νέα πολιτική
φυσιογνωμία της ελληνικής Αριστερός. Αυ
τό το καλοκαίρι ήταν πράγματι αλλιώτικο από
τ' άλλα. Ήταν το καλοκαίρι της Αριστερός.
Κ.Β.
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πλέον σοβαρή προσπάθεια έκφρα
σης οε πολιτικό επίπεδο των οικο
λογικών και εναλλακτικώ ν αναζη
τήσεων και προτάσεων, μετά τη μεταπο
λίτευση, έγινε με τη συγκρότηση της «Ο
μοσπονδίας Οικολογικών και Εναλλακτι
κών Οργανώσεων». Για πρώτη φορά ο οι
κολογικός χώρος εμφανίζεται σχεδόν ε
νιαίος με τη μορφή ενός σχήματος - πρό
πλασμα κόμματος· και για πρώτη φορά
διεκδικεί με την απόφαση για αυτόνομη
κάθοδο στις εκλο γές και κοινοβουλευτι
κή έκφραση.
Η απόφαση αυτή ίσως αποτελέσει, για
την πανσπερμία των οργανώσεων που
εμφανίσθηκαν την τελευταία κυρίως πεν
τα ετία έχοντας στον τίτλο τους το «οικο
λογικό» ως προσδιοριστικό στοιχείο της
ταυτότητάς τους, μια τομή. Α ντίστοιχης
ποιότητας πολιτική τομή είναι και η συ
νεύρεση - συνύπαρξη στο ίδιο οργανωτι
κό σχήμα των ποικίλων ομάδων, κινήσε
ων και πρωτοβουλιών που δημιουργήθηκαν, χάθηκαν ή ξαναδημιουργήθηκαν τα
τελευταία χρόνια στο χώρο που τοποθε
τούσε τον εαυτό του εντός της «άλλης α
ριστερός» και των εναλλακτικώ ν κινημά
των (κοινωνικά κινήματα — γυναικείο
κίνημα— πρωτοβουλίες σε σχέση με
ναρκωτικά, φυλακές κτλ.).
Στην «Ομοσπονδία των Οικολόγων - Ε
ναλλακτικών» εκπροσωπούνται, προς το
παρόν, 61 οικολογικές οργανώσεις από
όλη την Ελλάδα και ήδη οργανώνουν την
προεκλογική της καμπόνια. Εκτός από το
έντυπο υλικό που κυκλοφορεί (αφίσες,
φυλλάδια με τις θέσεις και το πρόγραμ
μα) ετοιμάζονται δύο μεγάλες εκδηλώ
σεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη
στις οποίες έχουν κληθεί και οι ομοϊδεά
τες «Πράσινοι» της Δυτ. Ευρώπης, ενώ α
ναμένεται να έλθει και ο πρόεδρος των
«Πράσινων» του Ευρωκοινοβουλίου.
Οι ηθικολόγοι - Εναλλακτικοί (Ομο
σπονδία Οικολογικών και Εναλλακτικών
Οργανώσεων)», όπως είναι η επίσημη ο
νομασία με την οποία θα πάρουν μέρος
στις εκλογές, θα έχουν συνδυασμούς σε
όλες τις περιφ έρειες και φιλοδοξούν να
αποτελέσουν την «έκπληξη» των εκλο
γών καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση
στην εκλογική «ιεραρχία» των κομματι
κών σχηματισμών μετά τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ
και το Συνασπισμό.
Στα ψηφοδέλτια που αναμένεται να α
νακοινωθούν τις επόμενες μέρες θα συμ
μετέχουν οι Η. Ευθυμιόπουλος, Μ. Μοδινός, Σπ. Παπασπηλιόπουλος, Μ. Πρωτο
ψάλτης, Δ. Παπαχρήστου, Λ. Λουλούδης, Γ. Καραμπελιάς, Κ. Σπανόπουλος,

Η

2C

Χρ. Σταματοπούλου, Έφη Βαμβακά, Δ.
Παπαϊωάννου κ.ά. οι οποίοι θα εκπροσω
πούν και τις αντίσ τοιχες οργανώσεις και
πρω τοβουλίες που πήραν μέρος και συμ
φώνησαν στη συγκρότηση της Ομοσπον
δίας και την αυτόνομη κάθοδο.
Το πεδίο επί του οποίου επ ιχειρείτα ι
να συγκροτηθεί και να παρέμβει τώρα η
Ομοσπονδία σ τηρίζεται στην εκτίμηση ό
τι πέραν του Συνασπισμού και φυσικά
των δύο άλλων κομμάτων (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ)
δη μ ιο υ ρ γο ύ ντα ι και διαμορφ ώ νονται
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας ρι
ζοσπαστικής αντιπ ολίτευσης η οποία θα
μπορεί να εκφράσει και στο πολιτικό επί
πεδο μια οικολογική και εναλλακτική αν
τίληψη και πρακτική. Τον ίδιο όμως χώρο
(από μια άλλη πολιτική οπτική - περισσό
τερα σε διπλανή στήλη) επ ιχειρεί να εκφράσει και η «Αριστερή πρωτοβουλία».
Αυτή ακριβώς η κοινή πορεία του «πράσι
νου» με το «κόκκινο» κάνει πολλούς να
θεωρούν ως πλέον ρεαλιστική, για την ε
πίτευξη και της κοινοβουλευτικής εκπρο
σώπησης, την ανάγκη σύγκλισης των
δύο σχημάτων πράγμα που δεν φ αίνεται
όμως στον ορίζοντα απ’ ό,τι έδειξαν οι
μέχρι τώρα θέσεις των δύο αυτών εκλο
γικών σχημάτων.
Η συγκρότηση πάντως της Ομοσπον
δίας των «Οικολόγων - Εναλλακτικών»
βγάζοντας τις ο ικολογικές οργανώσεις
από πρω τογενείς αντιφάσεις και αντιθέ
σεις τις θ έτει ενώπιον ουσιαστικών προ
βλημάτων για τις σχέσεις του οικολογι
κού κινήματος με την Αριστερά. Επιπλέ
ον αναγκάζει την Ομοσπονδία —μιας και
αποτελεί «κόμμα» υπό διαμόρφωση— να
αντιμετω πίσει διεργασ ίες αντίσ τοιχες με
αυτές των «Πράσινων» τη ς Δυτικής Ευ
ρώπης, που αποτέλεσαν «ανερχόμενη
δύναμη» τα τελευτα ία χρόνια, σε σχέση
όμως με την κοινωνική πρακτική στην Ελ
λάδα.
Το «βάπτισμα πυρός» αποτελεί ούτως
ή άλλως το πρώτο μεγάλο βήμα των «Οικολόγων - Εναλλακτικών». Είναι μια εμ
πειρία η οποία, ανεξάρτητα από το εκλο
γικό αποτέλεσμα, καταγράφεται στις θε
τικ ές προσπάθειες συγκρότησης και α
νάδειξης μιας οικολογικής - εναλλακτι
κής πολιτικής. Τα πρώτα, δειλό, βήματα
των «Πράσινων» στην Ελλάδα γίνονται...

Η «Αριστερή πρωτοβουλία»
Στον ίδιο χώρο στοχεύει και η η πρωτο
βουλία συγκρότησης πολιτικού εκλο γι
κού σχήματος με τον τίτλο «Αριστερή
πρωτοβουλία ΚΌμμουνιστών - Ριζοσπα
στών - Οικολόγων» που συγκρότησαν το
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ΚΚΕ εσ. Α.Α., η Εναλλακτική Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΕΑΣ), το ΕΚΚΕ, ανέντα χτο ι αριστεροί πρώην στελέχη της β'
Πανελλαδικής και εκπρόσωποι φ εμινι
στικών οργανώσεων.
Με πολιτικό υπόβαθρο διαφορετικό
απ’ αυτό των «Εναλλακτικών - Οικολόγων» η «Αριστερή Πρωτοβουλία» επιση
μαίνει το «κενό στην Αριστερά, κενό πο
λιτική ς πρότασης, κενό ιδεολογικό, κενό
στρατηγικής» και στοχεύει στη δημιουρ
γία, «μιας άλλης ριζοσπαστικής και επα
ναστατικής αριστερός». Από μια άποψη η
«Αριστερή Πρωτοβουλία» αποτελεί, σχη
ματικά βέβαια, το Συνασπισμό της «άλ
λης Αριστερός» και φυσικά κινείται ως ο
άλλος πόλος στο χώρο της κομμουνιστι
κής και ανανεω τικής αριστερός φιλοδο
ξώντας ταυτόχρονα να εκφράσει πολιτι
κά τη συνύπαρξη του «κόκκινου» με το
«πράσινο».
Με σαφές μέτωπο στη ΝΔ και το ΚΚΕ ε
κτιμά ό τι «η ιδεολογική και πολιτική με
τατόπιση του Συνασπισμού προς τα δε
ξιά, σε περισσότερο "φ ρ ό νιμ ες” και "σ υ
ν ε τ έ ς ” θέσεις, δημιούργησε νέα προ
βλήματα». Ό πω ς είναι φυσικό η «Αριστε
ρή Πρωτοβουλία» φ ιλοδοξεί να εκφράσει την «εξ αριστερών» κριτική στο Συνα
σπισμό και ταυτόχρονα να αποκαταστήσει δεσμούς με τους «αιρετικούς» της
ΚΝΕ, τους διαφω νούντες σε ΕΑΡ και ΚΚΕ,
αλλά και μερίδα αριστερών που ιδεολο
γικά διαφωνούν με το Συνασπισμό.
Εκ των πραγμάτων εκλογικός στόχος
της Πρωτοβουλίας είνα ι να π ετύχει εκ
προσώπηση στο Κοινοβούλιο, στόχος
που δεν επ ιτεύχθηκε από το κκΕεσ. Α.Α.
τον Ιούνιο με την αυτόνομη κάθοδο. Το
ΚΚΕ εσ. Α.Α. σε αυτή την εκλογική αναμέ
τρηση επ έλεξε τελικά, ύστερα από δια
φωνίες (προσχώρηση στο Συνασπισμό επιμονή στην αυτόνομη κάθοδο) τη συ
νεργασία, πράγμα που οδηγεί αναγκα
στικά και σε μια πορεία «μετεξέλιξης» ή
αναζήτησης νέου πολιτικού - ιδεολογι
κού στίγματος στο χώρο της κομμουνι
στικής ανανέωσης σε σχέση με τις δυνά
μεις που απεγκλω βίζει η κρίση στην ΚΝΕ
και οι διαφω νίες στην, ευρύτερη Α ρισ τε
ρά με το Συνασπισμό. Ανεξάρτητα πάν
τως από την επ ιτυχία της πρωτοβουλίας
το ΚΚΕ εσ. Α.Α. υποχρεούται σε ένα συ
νολικό «απολογισμό» μετά τις εκλογές
και βέβαια το ίδιο ισχύει για όλες τις δυ
νάμεις της Αριστερός είτε ευρίσκονται
εντός Συνασπισμού είτε εντός του «αντισυνασπισμιακού ρεύματος»...
Γιάννης Φλώρος

του Νίκου Αακόπουλου
έσα σε μια ατμόσφαιρα την οποία
διαμορφώνουν οι υπερήλικες η γ έ
τε ς των μεγάλων πολιτικών κομ
μάτων και ο Τύπος, δίπλα στην «απάθεια
των μαζών», που άλλοτε κατέβαιναν σε
διαδηλώσεις και πορείες διαμαρτυρίας ε
νώ τώρα σιωπούν, έγιναν το τελευταίο
διάστημα και πέρασαν μάλλον απαρατή
ρητες τρ εις σημαντικές πολιτικές εκδη
λώσεις. Και οι τρ εις έγιναν στο Π ολυτε
χνείο, θυμίζοντας θελημένα ή άθελα πως
ο πανεπιστημιακός χώρος ήταν άλλοτε
αυτός που γέννησε, ανάθρεψε και μετέ
δωσε στον κοινωνικό του περίγυρο πολι
τικές ιδέες μερικές από τις οποίες ακόμα
σήμερα διαχειρίζονται στα πολιτικά τους
προγράμματα επ ιλεκτικά τα κόμματα.
Στον ίδιο χώρο άλλωστε «κατέφυγε»
κυνηγημένο από τα ΜΑΤ το πιο δυναμικό
κομμάτι της διαδήλωσης της ΕΦΕΕ, που
οργανώθηκε από την αριστερά του φοι
τητικού χώρου για να διαμαρτυρηθεί για
την αποφυλάκιση του αστυνομικού που
δολοφόνησε τον δεκαπεντάχρονο Μιχάλη Καλτεζά. Το κάλεσμα της ΕΦΕΕ συγ
κέντρωσε δυο με τρ εις χ ιλιά δες άτομα.
Ο δεκαπεντάχρονος που έπεσε θύμα
της α σ τυ νομ ικής'β ία ς σε μια περίοδο
που διακυβερνούσε τη χώρα το ΠΑΣΟΚ,
που ως γνωστόν θα διέλυε τα ΜΑΤ, απο
τελεί σημείο αναφοράς πολύ μικρών ο
μάδων κοινωνικής διαμαρτυρίας, που έ
χουν π εριοριστεί τα τελευταία χρόνια σε
έναν αμυντικό ρόλο που προόρισε γ ι’ αυ
τέ ς η πολιτική συγκυρία. Τόσο η αποφυ
λάκιση του Μελίστα, όσο και η παραβία
ση του άσυλου από δυνάμεις των ΜΑΤ ε
λάχιστη αντίδραση βρήκαν. Ά λλω στε,
και η ίδια η δολοφονία ενός παιδιού από
τα ΜΑΤ με εξαίρεση ένα μικρό τμήμα της
κοινής γνώμης συνάντησε την παγερή α
διαφορία και ακόμα και τη συναίνεση με
γάλου μέρους από όσους ανησυχούν πο
λύ για την υγεία του Ανδρέα Παπανδρέου, θρηνούν για το θάνατο του Παύλου
Μπακογιάννη κι ακόμα περισσότερο ανη
συχούν για την Καρολάιν και τον Θορν.
Είναι αλήθεια ακόμα πως σ’ αυτό το
χώρο όπου όλο και λιγότερ οι κάθε Νοέμ
βρη εναποθέτουν λουλούδια στη μνήμη
των νεκρών του Π ολυτεχνείου οι σημερι
νοί φ οιτητές συχνάζουν κυρίως για να
παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους.
Αυτές οι πολιτικές συγκεντρώ σεις παρά
ξενων επισκεπτών του Πανεπιστημίου α
ποτελούν λοιπόν σοβαρά γεγονότα για
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τη ζωή ενός χώρου που μετά το σταδιακό
θάνατο του μεταπολιτευτικού φ ο ιτη τι
κού κινήματος κοιμάται μακαρίως τον ύ
πνο του δικαίου.
Η πιο μαζική από αυτές τις εκδηλώ
σεις ήταν αυτή που βρήκε και το μεγαλύ
τερο ενδιαφέρον του Τύπου. Η σπουδάζουσα της ΚΝΕ στο μεγάλο τη ς μέρος α
ποχώρησε από το ΚΚΕ και οι σύντροφοι
του Γιώργου Γράψα συγκεντρώθηκαν ε
κεί για να συζητήσουν το παρόν και το
μέλλον της παράταξής τους, την ίδια ώ
ρα που ο άλλος γραμματέας της οργάνω
σης που διορίστηκε από το κόμμα, προ
σπαθεί να συγκεντρώσει τους πιστούς
στο κόμμα και να ανασυντάξει την οργά
νωση.
Ό σ ο ι εργάζονται για να διευρυνθεί
αυτή η πάλη μέσα στο ΚΚΕ και αρνούνται
το Συνασπισμό και τη συγκυβέρνηση δεν
τους απασχολεί τόσο η κάθαρση όσο ο
«μακρύς νεο σ υ ντη ρ η τικός χειμώ νας»
που βλέπουν να έρχεται και η αντεπίθε
ση σ’ αυτόν του αριστερού κινήματος.
Από την πλευρά της η «Εναλλακτική
Α ντικαπιταλιστική Συσπείρωση» διάλεξε
το Π ολυτεχνείο για να αποφασίσει εκεί
να συμπορευτεί με το ΚΚΕ εσωτερικού Α
νανεωτική Αριστερά και το ΕΚΚΕ σ τις ε
κλογές.
Σε αντίθεση με αυτές τις διεργασ ίες
που αφορούν κυρίως το παρελθόν του
κομμουνιστικού κινήματος οι οικολογι
κές κινήσεις και η ομοσπονδία την οποία
συγκρότησαν πριν λ ίγ ες μέρες στο Πο
λυτεχνείο αποφασίζοντας ταυτόχρονα
να κατέβουν στις εκλογές αυτόνομα και
να διεκδικήσουν μόνο για τον εαυτό τους
την πολιτική οργάνωση ενός νέου κινή
ματος που υπερβαίνει όχι μονάχα τα σύ
νορα αυτής της χώρας αλλά και τα σύνο
ρα της παραδοσιακής αριστεράς.
Το πανεπιστήμιο όμως δεν είναι χώ
ρος υπόγειων ή ημιυπόγειων διεργασιών
σχημάτων που αναζητούν εκεί τον προ
νομιακό χώρο για την ανάπτυξή τους. Οι
πολιτικές νεολαίες των μεγάλων και των
μικρών κομμάτων κατεβαίνουν εκεί λίγο
πριν τις εκλογές για να ανασυντάξουν
τις δυνάμεις τους υπερασπίζοντας τον
πολιτικό και κυρίως τον προεκλογικό λό
γο των φορέων τους.
Ό λα αυτά όμως ηολύ λίγο, όπως είπα
με, αφορούν τους ίδιους τους φοιτητές
και σπουδαστές. Τα τελευταία χρόνια οι
πρώτοι ζούνε μέσα σε μια νέα υπόσχεση

που, όλα γύρω τους, τους παρέχουν. Αι
σθάνονται προνομιούχοι, είναι και δρουν
ιδιωτικά, τυπώνουν κάρτες με την ιδιότη
τα του φοιτητή και αισθάνονται κιόλας
γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, «πετυχη
μένοι». Τα τελευταία χρόνια είδαμε μα
θητές των πολυκλαδικών και ανήσυχους
σπουδαστές των ΤΕΙ να ανησυχούν για το
μέλλον τους και να εκφράζουν αυτή την
ανησυχία με καταλήψεις, που όμως ιδιαί
τερα στα πανεπιστήμια συνάντησαν μάλ
λον την αδιαφορία της μεγάλης μάζας
των «παιδιών του 2000».
Οι συζητήσεις για την ιδιωτική εκπαί
δευση, η ενωμένη Ευρώπη, η τεχνολογι
κή επανάσταση, το 2000 της ανάπτυξης
και η Χρυσή Ολυμπιάδα ενδιαφέρουν πε
ρισσότερο τους νέους σήμερα από συζη
τήσ εις για το σοσιαλισμό, την κοινωνικο
ποίηση, την αυτοδιαχείριση και τη δόμη
ση του επαναστατικού κόμματος.
Τι θα συμβεί όμως αν το «ελληνικό ό
νειρο» της Ελλάδας του 2000 και της Ε
νωμένης Ευρώπης διαψευσθεί ή δεν πεί
θει και το όραμα της «ανάπτυξης» βιωθεί
σε όλες του τις συνέπειες; Η εισβολή του
μέλλοντος σε ένα στενάχωρο παρόν πα
ρέχει προς το παρόν —δωρεάν εντε
λώ ς— σε κάθε ελληνόπουλο εισιτήριο
για μια αυριανή «ευτυχία». Ό λα γύρω
του παραπέμπουν σε μια γη της επ αγγε
λίας και όσοι διαμαρτύρονται για τη ση
μερινή μαζική νάρκωση μοιάζουν με κασσάντρες που πρέπει να σωπάσουν.
Είδαμε όμως πρόσφατα τους μαθητές
των Πολυκλαδικών, τα «σκουπίδια» της
εκπαίδεσης να εξεγείρονται νιώθοντας
πως τους εξαπάτησαν. Ανά πάσα στιγμή
μπορούν όλα να αλλάξουν αν το αστρα
φτερό χαμόγελο του «γιάπη» πάψει να εί
ναι προσιτό σε όλους όσους νομίζουν εί
τε πως «οι τά ξεις καταργήθηκαν» είτε ότι
κι αν ακόμα υπάρχουν αυτοί την έχουν
προ-«βολέψει». Έ χοντας με την εισαγω
γή τους στο πανεπιστήμιο «καπαρώσει»
μια θέση στην παραγωγή «ρετιρέ» και με
κοινωνική θέα. Αυτό είναι εξάλλου το μή
νυμα της «νέας εποχής»: Το θέμα είναι ε
σύ να ευτυχείς. Δεν πειράζει αν οι άλλοι
—λίγο ι ή πολλοί— δυστυχούν. Και στ’ α
λήθεια αν σήμερα όσοι νιώθουμε να
μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή δεν κατα
λάβουμε έγκαιρα πως αυτό το αστραφτε
ρό χαμόγελο δεν είναι για όλους, την έ
χουμε «βάψει».
□
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k ™ εις τήν Κολονβίαν, έβρέθη ή κατοτέρω μακροσκελής έπιστολή.
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★ ★ ★
«Σεβαστοί μου γονής, ύγίαν έχο, ήγίαν
ποθό κι δ ι’ ήμάς. Μάθε μυτερά κέ σύ σε
βαστέ πατέρα, δτι καθημερινώς δίδομαι
σκληράς μάχας κέ έπιφέρομαι τεράστιας
άπολίας εις τούς βαρόνους κέ μεγιστά
νας τής ήροΐνης, κέ άν δπος δλοι έλπίζομεν τελιόσουν έγκέρω ς αί έπιχειρήσεις,
συντόμως θά εϊμεθα εις τάς ’Αθήνας διά
νά ψηφίσομε. Έ νοστάλγησα τήν ’ Ελλά
δα. Μέ τήν συνεχή μου παραμονήν εις
τήν Κολομβείαν, έχει ταραχθή ή ψυχική
άληλουχία τής έγκεφ αλικής μου διαδικα
σίας. Η ζοή μου έδώ έχ ει μονοτονίαν. Τό
πρωί 9-1 έχομαι έχθροπραξίας, ένώ τό άπόγεβμα συνήθως είνε έλέφθερον...».
Κι’ άφοϋ εις τό σημϊον άφτό, ό φονεφθείς στρατιώ της π εριγράφει λεπτομε
ρώς τάς άπογεβματινάς του άσχολίας κέ
δπου μέ άφταρέσκειαν άναφέρει δ τι ώς
άνδρας έχει έπιτυχίας στάς γυνέκας, έκμηστηρέβεται δτι τόν έχ ει έροτεφθή κέ
μία κόρη πλουσίου «Νονού», άλά άφτός
πιστός εις τό καθήκον κέ στήν άποστολήν πού άνέλαβε, δέν ένθαρύνει τό έσθημα τής κόρης, παραμένων άδιάφορος, πράγμα πού έξο ρ γίζει τήν νέαν πού
έπί πλέον είναι καθολική.

¥ ¥ ¥
Δέν έχομεν πρόθεσιν νά τυμβωριχίσομε έπί τής έπιστολής ένός θανόντος νε
κρού, άλλά θά σταθώμεν εις μερικά στοιχΐα πού ώς φ αίνεται άπησχόλησαν τόν ήροϊκώς πεσόντα πριν έκπνέφση. Διεροτάται ό άποθανών;
— «Τί πρέπει νά ψηφίσω εις τάς 5 Νο
εμβρίου; Ό λοχαγός μου τόν όποιον έρότησα, μού είπε νά ψηφίσω Ά νδρέαν, άλά
τό σκέπτομαι. "Οχι διότη υπήρξαν σκάν
δαλα. ’Έχω πεισθή δ τι δλα άφτά είναι
σκεβορία. Ό κήριος Κουτσόγιοργας, ε ί
με βέβεος δτι δέν έχ ει πάρει ούτε ένα δολάριον κέ έχ ει σπιλοθή άδίκως. "Οσον
διά τό καλαμπόκι, πιστέβω δ τι εις τάς
Βρυξέλας θά συνέβη κανένα άθροιστικόν λάθος κέ δέν πρόκιται νά πληρόσομαι ούτε δραχμήν πρόστιμον. ’Ολόκλη
ρος ή ήγεσία του ΠΑΣΟΚ άπ οτελείται άπό
άδάμαντας, οί δέ έλά χισ τοι παραπεμφ θέντες είνε θύματα δικαστικής πλάνης.
Ά λ ά είμαι άνθρωπος άνήσυχος καί θέλω
άλλαγήν. Ή τόσον έβρυθμος λειτουρ γία
τής Δημοκρατίας κέ ή έλειψ ις άλαζονίας
κέ άφταρχικότητος έπί μίαν δετίαν, μού
προκαλεΐ αίσθημα καταθλίψεως. «Τίποτε
πλέον όδυνηρόν δέν ύπάρχει, λ έγ ει ό
Μπαλζάκ, άπό τό τέλμα εις τό όποιον
μάς όδηγή ή έφτηχία». Δέν διστάζω νά ο
μολογήσω δ τι δλοι οί συκοφαντηθέντες
είνε θύματα έμπαθίας, άλλά βρέ άδελφέ,
θέλω ώς άνθροπος νά δοκιμάσω κέ έγώ
νέα σχήματα διακυβερνήσεως. Πρέπει
δηλαδή εις δλην μας τήν ζοήν νά ψηφίζομεν ΠΑΣΟΚ Έάν ψηφίσω πάλιν ΠΑΣΟΚ, το
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ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ KAI
ΠΑΣΟΚ θά συμπληρόση δωδεκαετίαν συ
νεχούς διακυβερνήσεως. Ά λ ά τέτοιον
ρεκόρ, μόνον ό Ρούζβελτ έπ έτυχεν λόγω
τών κρίσιμων στιγμώ ν τού ΕΓ Παγκο
σμίου πολέμου. Ή παραμονή του εις τήν
έξουσίαν ήτο άνάγκη διά τήν παγκό
σμιον ίσοροπίαν. Έδώ ό πόλεμος εις τήν
Κολονβίαν διά τόν ναρκοτισμόν, δέν έχει
τήν βαρήτητα μέ τόν Ναζισμόν, ώστε νά
άπετεί μίαν παρατεταμένην παραμονήν
ένός Σοσιαλιστικού κινήματος έπί σειράν
έτών. Έάν λοιπόν τό ΠΑΣΟΚ συμπληρώ
σει δώδεκα, ποιος μέ δίαβεβεόνει δτι δέν
θά θελήση κατόπιν νά καθίση άλλα δώ
δεκα; Μία φιλήσυχος ζοή, χορίς έξάρσεις κέ φανατισμούς, μέχρι το 2030 μ.Χ.
μέ τρομάζει. Σεβαστοί μου γονής, πιστέφ σατέ με δτι είμε άνθρωπος έβαίσθητος. Μού είνε άδήνατον νά προσαρμοσθώ εις τό τέλμα τή ς έφ τηχίας πρός τό ό
ποιον μέ ώ θεϊ ό Σοσιαλιστής λοχαγός
μου. Προτιμώ νά έβρω άκαριέον θάνατον
εις τό πεδίον τής τιμής, παρά νά άργοπεθένω έπί σιράν έτών κυβερνόμενος ύπό
τόσον ένοχλητικώ ν έντιμων».
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Εις άλλο σημϊον τής έπιστολής ό νε
κρός άναφέρει:
— «Διάφοροι συνάδελφοι εις τόν στρατόνα μού λέγουν δτη ή Κυβέρνησις Τζανετάκη, έπρεπε νά καθίση μέχρι τόν Ίανουάρειον, ώσπου νά γίνουν αί δίκαι καί
νά καταδικασθούν οί ύπεύθυνοι κέ δχι νά
πάμε εις έκλογάς μέ τήν μίαν παράταξιν
ύπόδικον. Έγώ τούς είπα, δτι καί έως τόν
Μ άρτιον νά έμενεν ή άνίερος συμαχία
Συνασπισμού κέ Δεξιάς, πάλιν δέ θά ήτο
άρκετόν τό χρονικόν διάστημα διά άθοοτικήν ή καταδικαστικήν άπόφασιν. Ό
Γκιωνάκης, έπί πέντε έτη βασανίζεται εις
τά δικαστήρια διά νά έβρη τό δίκαιόν του
κέ οί δικαστέ τόν ταλεπορούν λόγω άσάφ ειας τών κωδίκων πού έπιμένουν νά ε ί
ναι παρών καί ή Κοζανιτά; Κέ πώς θέλετε
νά τελιόσ η εις 5 μήνας ή έκδίκασις κέ άθόοσις 5 κατηγορουμένων δταν κατά τήν
έκδίκασιν τού ένό ς θά άπουσιάζει λόγω
πόνων εις τήν μέσην ό κ. Τσοβόλας ή έκδικαζομένου τού Τσοβόλα θά άσθενεί
σοβαρώς ό Ρουμελιώτης άπό άγνοστον
νόσον; Ή νόσος κτυπά άποτόμως έκεί
πού κανείς δέν τό φαντάζεται».

★ ★ ★
Παρακάτω ό άνήσυχος εις τήν Κολον
βίαν στρατιότης, συνεχίζει.
«Διά νά πάφση πλέον ή άκυβερνησία,
άποφάσισα ώς άριστερός νά ψηφίσω Νέ
αν Δημοκρατίαν ώστε νά άποκτήση ή παράταξις άφτή άφτοδυναμίαν. Κέ άν δλοι
σκεφθούν δπως έγώ, καί ένα 5% τών άρι-

στερών δυνάμεων μετακινηθούν δεξιότερα τής δεξιάς (χωρίς δ ι’ άφτό νά έχομαι τύψεις, άφού δλα τά κόματα δπος λ έ
γ ει ό κ. Σωτήρχος είναι έξ ίσου άξιόλογα
καί σεβαστά) τό τε ναί μέν καθίσταται
πρωθυπουργός όλων τών ’ Ελλήνων ό κ.
Μητσοτάκης, άλά τό τε δίδομεν καί τό δικέομα εις τόν πρεσβεφτήν τής ’Αμερικής
νά τηλεγραφήση εις τόν Λεφκόν Οίκον.
’Ορίστε, πού μέ μίαν προϊνήν έπίσκεψιν
εις τούς άρχηγούς τριών κομάτων σάς έ
φερα τόν Κουμουνισμόν ε ίς τ ό 8% πού έπιθυμούσατε έπί σειράν έτών. 'Έάν θέλε
τε νά πάγω τό δριον πιό κάτω, ειδοποιή
στε με νά κάνω κέ άλλας προϊνάς έπισκέψεις εις τά γραφία τών κομάτων».

★ ★ ★
Έν συνεχεία ό άποθανών σ τρατιότης
περιγράφει λεπτομερώς εις τήν μυτέρα
του γεγονότα αισθηματικής φήσεως.
«Προχθές τό άπόγεβμα, τήν δραν πού
έξερχόμην άπό χαρτοπολΐον δπου μετέβην γιά νά άγοράσω χαρτοφάκελα διά νά
Σάς άληλογραφήσο, έσταμάτησεν έμπροσθέν μου πολιτελές αφτοκίνητον, τό
όπϊον όδήγει μία όπτασία καλονή τής Κο
λονβίας. Έπρόκιτο διά τήν μοναχοκόρην
τού πλουσιοτέρου Κροίσου τή ς χώρας,
πού δπως σάς είπα μέ εϊχεν έροτεφθή
σφοδρός. Μού έκαμε πρότασιν νά είσέλθω εις τό όχημα διά μικρόν περίπατον κέ
έγώ μέ έβγένειαν είσήλθα, κρατών άνά
χεΐρας τούς χαρτοφακέλους. Κατά τό
διάστημα πού τό όχημα έκινεΐτο ή νέα
μού διηγήθη δλην της τήν τραγικήν ιστο
ρίαν. Ό πατήρ της είχ ε τεράστιας φυτίας, ξενοδοχΐα κέ πλοία, 20 έργοστάσια
σκληρών ναρκωτικών, 16 άεροδρόμια καί
στόλον 800 άεροπλάνων, έκ τών όποιων
τά 799 άφθημερόν διένειμαν τήν παρα
γωγήν πρός δλας τάς χώρας, τό δέ τελεφτέον άεροπλάνον μετέφ ερε καθ’ έκάστην 2.000.000 δολάρια εις τήν Ε λ β ε 
τίαν, κέ άμος παρ’ δλα τάφτα ή νέα ήσθάνετο μοναξιά.
Λαβών τόν λόγον, τής άνέφερα κι έγώ
δτι έχω δύο γέροντας γονής πού εις άφτήν τήν ήλικίαν είναι ύποχρεομένοι νά
πάνε στάς κάλπας διά δεφτέραν φοράν
έντός έτους κέ είπα έπίσης δτι ή έδώ πα
ραμονή μου είναι προσωρινή, διότη ώς
στρατιότης τού Δημοσίου συμφέροντος,
ήλθον νά κάνω τό χρέος μου διά τήν πάταξιν τών ναρκοτικών κέ δτι έντός όλίγου άναχορώ. Τότε ένα θλιμένον δάκρη
έκήλισεν εις τό έδαφος άπό τά όρέα της
μάτια κέ μέ παρακάλεσεν νά μείνω περισότερον διότη χορίς έμέ δέν ήμπορεϊ νά
ζήση. Ύποχρεόθην νά ύποκήψω διότη ή
το έτοιμος νά άφτοκτονήση, κέ μ ετ’ όλό-

ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ
ζητώ τήν έβλογίαν σας εις περίπτοσιν
γάμου».
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γον μοϋ παρεδόθη κέ τήν ικανοποίησα
πλήρως. Μοϋ έξεμηστηρέφθη ότι άρχικώς άγαποϋσε έναν άντιπτέραρχον πού
ήργάζετο έπί κεφαλής σμήνους άλ’ όταν
μέ έγνόρισεν κέ μέ εΐδεν νά έξέρχομαι
θυελόδης άπό τά χαρακόματα περιφρονών τόν θάνατον κέ σκορπίζων τόν ό λε
θρον εις τούς λαθρεμπόρους κοκαΐνης,
άφησε τόν άντιπτέραρχον, πού άπογοητεβμένος έπέβη άεροσκάφους κέ συνετρίβη εις τάς "Ανδεις. Έφτηχώ ς τό άεροπλάνο ήτο άσφαλισμένον κέ ή έταιρία
κατέβαλε τήν άξίαν τού έμπορέβματος
εις τό άκέρεον».
★

★

★

«Περιτόν νά Σάς γράψω μητέρα, ότι ή
νέα πού μέ άγαπά, είνε πολή μορφομένη,
τά δέ Ε λλη νικά της άψογα κέ όχι σάν
τής Μούσχουρη πού τραγουδών διά τόν
’Ιλισόν νομίζης δ τι ύμνε! τόν Σηκουάνα.
Μοϋ όμίλησεν πολήν ώραν διά τήν Έλάδα κέ έγνόριζε άκόμα κέ τήν δολοφονίαν
τού Καποδίστρια. "Οταν κι έγώ τής άνέφερα πόσον δηστηχός άνθεΐ άκόμη εις
τήν χώραν μας ή τρομοκρατεία κέ πόσον
δησκολεβόμεθα εις τήν άνέβρεσιν τών
δολοφόνων έπειδή άδηνατοϋμε νά συγ
κρατήσουμε τήν φυσιογνομία τών δρα
στών, ή νέα διά νά μέ παρηγορήση μοϋ
διηγήθη ένα περιστατικόν άπό τήν άρχέαν ιστορίαν πού συνέβη διά μίαν κέ μονα
δικήν φοράν. Κατά τήν ίδικήν της βεβέοσιν, ό μόνος άνθροπος πού είδε άπ’ έφθείας τόν τρομοκράτην πού τόν έδολοφόνησε κέ συνεκράτησε τά χαρακτηρι
στικά του ήτο κάπιος όνόματι ’ Ιούλιος
Καίσαρ. Τήν ώραν πού έπιπτε νεκρός, θέλων νά βοηθήση τάς άρχάς, έφόναξεν
" κ ι έσύ τέκνον Βρούτε;” . Κέ τήν άλην μέ
ραν όλοι αί έφ ημερίδες έγραψαν " ’Ιδού
ό δολοφόνος Είναι Ρωμαίος, ύψηλού α
ναστήματος κέ λέγετα ι Βρούτος” , κι έτσι
ή άστηνομία συνέλαβε τόν δράστην.
Είναι σάς λέγω μητέρα καταπληκτική
κοπέλα κι έχει πολάς γνόσεις. Γι’ άφτό

’Ακολούθως ό στρατιότης περιγράφει
λεπτομερώς πώς ή νέα τόν έσύστησεν
εις τούς γονείς τη ς κέ πώς έκεΐνοι τόν έκράτησαν διά φαγητόν.
«Ό πατέρας τή ς νέας, άληθής άρχοντάνθροπος, ή δέ μητέρα άριστοκρατικής
έμφανίσεως, άλά μοϋ έφάνη όλίγον σκυ
φτή. Έρότησα μέ τρόπον τήν νέαν έάν ή
μητέρα της πάσχει άπό καμίαν άσθένειαν, άλά μοϋ είπεν ότι τό συνεχές σκύ
ψιμο κέ ή κλίσις τοϋ σώματος όφ είλετο
εις τό βάρος τών άδμάντων μέ τά όποια ό
πατέρας της τήν ύποχρέονει μέ άφταρχητότητα νά κηκλοφορεΐ. "Εφερε πολητίμους λίθους εις τά άφτιά, σειράν βαρητίμων άδαμάντων εις τόν λεμόν, καρφί
τσας τεραστίων διαστάσεων εις τό στή
θος, καί όλα άφτά τής έδημιούργουν
μίαν χρονιάν κλίσιν τοϋ σώματος.
Τό γέβμα ήτο άμηθήτου άξίας μέ πολούς άλλους μεγιστάνας κέ τάς έκτυφ λοτικάς σηζήγους των, άλά ή συζήτησις κατά τό γέβμα έγένετο άναγκαστικώς εις όξύτατον τόνον, λόγο τοϋ παν
δαιμόνιου πού έπροκάλουν τά άνυψούμενα σκάφη έκ τοϋ παραπλέβρως ίδιοτικοϋ άεροδρομίου. Εις μίαν στιγμήν ό πα
τήρ τής νέας, άπό τό άκρον τοϋ τραπε
ζιού όπου έκάθητο, μοϋ έκράβγασεν
"Π ώ ς είνε ή κατάστασις εις τήν Έ λάδα;”
Κι έγώ εις άπάντησιν τοϋ έκράβγασα
"Β ένο μ εν πρός έκλογάς μέ τό ίσχύον έκλογικόν σύστημα, λόγω σκανδάλων
πού έσημιόθησαν κατά τήν θετίαν κέ τοϋ
θορύβου έκ τών 2.000.000 δολαρίων πού
άγνοστοι κατέθεσαν εις μίαν Ε λ β ετικ ή ν
τράπεζαν” . Μοϋ έκράβγασεν, μόλις άκουόμενος, ό τι δύο έκατομήρια δολάρια
δέν είνε ποσόν διά τό όπίον πρέπει νά
δημιουργίται τόση όξύτης κέ νά γινόμεθα άπό 2 χωριά, οϋτε νά χαλάμε τίς καρ
διές μας. Ύπεράνω όλων ή έθνική συμφιλίοσις. Τήν ώραν πού ό πατέρας τής νέας
μοϋ έλ εγ εν άφτά, έφνηδίως ήκούσθη ή
χος σάλπιγγος. Τότε μέ δυσφορίαν έξύπνησα μέ τό έγερτήριον σάλπισμα κέ λα
βών τό όπλον μου έπροχόρησα πρός τό
μέρος τοϋ εχθρού.
Σεβαστή μου γονής, σάς περιέγραψα
όλον μου τό όνειρον μέ κάθε λεπτομέριαν, διά νά δήτε ύπό ποιους σκληρούς
όρους ζή κέ μάχεται ένας σ τρατιότης μα
κράν τής πατρίδος του. Διότη...»
Εις τό σημίον άφτό σταματά ή έπιστολή τοϋ στρατιότου. ”Ας είναι έλαφρόν τό
χώμα πού τόν σκεπάζει κέ άς έφχηθοϋμε
νά είναι ό τελεφ τέο ς νεκρός πού χύνει τό
αίμα του εις τήν μακρυνήν Κολομβείαν.

Φιλόλογος - Γλωσσολόγος
Παραδίδει μαθήματα
Αρχαίων Ελληνικών σε
όσους επιθυμούν να
μάθουν αλλά νομίζουν
πως είναι ήδη αργά...
Πληροφορίες κ. Δρατζίδη,
Τηλ. 93.48.8646.30-7.30μ.μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ
ΔΟΚΙΜΙΑ
Τέρι Ήγκλετον
Ε ισαγω γή στη θεωρία
της λογοτεχνία ς

Παναγιώτης Γετίμης
Ο ικισ τική πολιτική
στην Ε λλ ά δ α

Ά ντονι Γκίντενς
Π ρ ό λο γ ο ς:
Θωμάς Κονι,αβίτης
Εισαγω γή στην
κοινω νιολογία

Βασίλης Δρουκόπουλος
Η άνιση πρόσβαση

Αίγλη Κομίλη
Β α σ ικ ές αρχές & μ έθ οδοι
επ ιστημονικής έρευνας
στην ψ υχολογία

Γιάννης Παπαμιχαήλ
Μ ά θησ η κα ι κοινω νία

Στάμος Παπαστάμου
Ε γχειρ ίδ ιο
κο ινω νική ς ψ υχολογία ς
*

Η κοινω νική επιρροή
*

Δ ιο μ α δ ικ έ ς σχέσεις
*

Ψ υχολογ ιο ποίηση

Κώστας Σταμάτης
Ο νομ ικός
Γιά νη ς Κ ο ρ δ ά το ς

Δημήτρης Τζιόβας
Ο ι μεταμορφ ώ σεις
του εθνισμού
κα ι το ιδεολόγημα
της ελληνικότητας
στο μεσοπόλεμο

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
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ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Ή ΔΥΣΗ;
του Αντώνη Ζήκα

ΕΤΑΞΥ αυτών που συζητούν και
γράφουν για την Τουρκία πολλοί
είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι τη
στιγμή αυτή η χώρα περνά τις κρισιμότε
ρες και δυσκολότερες ώρες της ιστορίας
της. Αυτή είναι η άποψη και πολλών ξέ
νων παρατηρητών. Η κρισιμότητα όμως
των ημερών δεν έγ κ ειτα ι απλώς και μό
νον στη σημερινή οικονομική κρίση, την
πολιτική αποσύνθεση, τη μακροημέρευ
ση της χούντας και της κληρονομιάς της,
ούτε καν ακόμα στα μεγάλα τουρκικά
προβλήματα εξω τερικής πολιτικής, το
πρόβλημα του Αιγαίου, το Κυπριακό και
το Κουρδικό. Πέρα απ’ όλα αυτά τίθετα ι
πια επ ιτακτικά για την Τουρκία ένα μείζον θέμα επιλογών που δεν επιδέχεται
πλέον αναβολές ή ημίμετρα και του οποίρυ η λύση θα καθορίσει την τύχη της
χώρας για τα επόμενα δέκα τουλάχιστον
χρόνια.
ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜ Ε όταν λέμ ε «θέμα επιλο
γών»; Εννοούμε ακριβώς τις επιλογές
που έγιναν σχετικά με το θέμα της «δυτικοποίησης» της Τουρκίας, θέμα πολύ βα
σικό που μονοπώλησε το ενδιαφέρον
των Οθωμανών κατά τα τελευτα ία εκατό
χρόνια της διακυβέρνησής τους, απα
σχόλησε τους Νεοτούρκους, εδώ και ε 
ξήντα πέντε χρόνια και παραμένει ώς τις
μέρες μας «προ ημερήσιας διατάξεως»
για τον πολιτικό κόσμο της Τουρκίας.
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ίσως παράξενο το γεγονός ό
τι 40 χρόνια μετά τον Μουσταφά Κεμάλ
επιστρέφουμε σε μια ερώτηση του τύ 
που, εά ν θα πρέπει η Τουρκία να προχω
ρήσει προς την κατεύθυνση της «δυτικοποίηαης» ή μήπως να επισ τρέφει προς
τις ανατολικές ρίζες και τις παραδόσεις
της, αποδεχόμενη τα αντικειμενικά δε
δομένα και τις δυνατότητές της; Τα πε
ρισσότερα ζητήματα που απασχολούν
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σήμερα τον τουρκικό λαό και την ηγεσία
του θα κριθούν τελικά από τη στάση που
θα υιοθετηθεί εν όψει του διλήμματος
αυτού.
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ Τουρκία μάλιστα, τόσο
μεταξύ των αρχηγικών στρωμάτων και
τη ς π ολιτικής ηγεσίας, όσο και μεταξύ
των διανοουμένων και δη των διανοουμέ
νων τη ς Αριστερός, μέρα με την ημέρα ο
λοένα και περισσότερη απήχηση βρί
σκουν όσοι μιλούν για αποτυχία των προ
σπαθειών για «δυτικοποίηση» και καλούν
τους συμπατριώτες τους σε μια επιστρο
φή στην παράδοση. Το χειρότερο όμως
είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν εκφρά
ζουν απλώς κάποιες απόψεις. Έ χουν ε
πιπλέον τη δύναμη και την εξουσία να τις
εφαρμόσουν. Α ναρω τιέται βέβαια κανείς
από πού τέλ ο ς πάντων ξεφύτρωσαν οι
άνθρωποι αυτοί και μάλιστα σαράντα
χρόνια μετά τον Κεμάλ. Αναλόγω ς ανα
ρωτηθήκαμε κι εμ είς κάποτε πώς ο κ. Μητσοτάκης κατόρθωσε να συγκεντρώ σει
το 44% του εκλογικού σώματος τη ς χώ
ρας μας. Οι εξ ελ ίξε ις στην Τουρκία μοιά
ζουν δηλαδή με αυτές που σημειώθηκαν
στην Ελλάδα, όπου ο πασοκικός σοσιαλι
σμός εξέθρεψ ε και προκάλεσε τη γιγά ν
τωση της ΝΔ. Τα εγγενή, δομικά μειονε
κτήματα του Κεμαλισμού χρονίζουν και
εξελίσ σονται σε θέματα ζωής και θανά
του.
ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΚΟ πρόβλημα είναι το πρώτο
από αυτά. Σύμφωνα με μελέτες Κούρδων
ιστορικών που ζουν και εργάζονται σήμε
ρα στην Τουρκία, και συγκεκριμένα των
Mustafa Anter και Ismail Beçikçi, όταν
το 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ εγκα τέλειψ ε
την Κωνσταντινούπολη και εγκαταστά
θηκε στην Α νατολία με σκοπό να ανα
συγκροτήσει τα απομεινάρια του οθωμα-

νικού στρατού εναντίον των Ελλήνων,
των Γάλλων, των Ά γγλω ν και των Αρμε
νίων, στηρίχθηκε κυρίως στο Κουρδικό
σ τοιχείο. Το χειμώνα του 1919-20 συγ
κροτήθηκαν στο Ερζερούμ και τη Σεβά
στεια επαναστατικά συμβούλια αποτελούμενα από ηγετικά στελέχη του υπό
διάλυση οθωμανικού στρατού αλλά και
από αντιπροσώπους των οικονομικά εύ
πορων τάξεω ν της Ανατολίας, που είχαν
αποδεχθεί και σ τηρίξει τον Κεμάλ. Τα
συμβούλια αυτά, για τη σύγκληση των ο
ποίων ο Κεμάλ στηρίχθηκε κυρίως στην
βοήθεια των Κουρδικών φυλών που
δρούσαν στο κεντρικό Κουρδιστάν, έθε
σαν τα θεμέλια για την οργάνωση του κα
τοπινού κεμαλικού στρατού και κράτους.
Οι σ τρατιώ τες που πρώτοι ανέλαβαν
δράση εναντίον των Γάλλων στο Νότο
και των Ελλήνων στη Δύση προέρχονταν
από τις κουρδικές μονάδες του κεμαλικού στρατού που κατόρθωνε να διατηρεί
πειθαρχημένες στα εδάφη του Κουρδι
στάν ο Kazim Karabekir Paça. Μετά τη
νίκη μάλιστα, κατά τη διάρκεια των δια
πραγματεύσεων τη ς Λωζάνης, ο αρχη
γός της τουρκικής αντιπροσωπείας Ismet Inönü — Κούρδος ο ίδιος— δήλω
νε: «Η επιτροπή μ α ς αντιπροσωπεύει τό
σο τους Κούρδους όσο και τους Τούρ
κους».
Λ ΙΓ Α Χ ΡΟ ΝΙΑ αργότερα όμως ξέχασε
τις δηλώσεις του αυτές. Οι Κουρδικές
στάσεις του 1925, ’35 και ’38 πνίγηκαν
στο αίμα ενώ το τμήμα εκείνο της οθωμα
νικής αυτοκρατορίας που διέσωσε ο κεμαλικός στρατός, παρά την κουρδική
συμμετοχή στη διάσωση και οργάνωσή
του και παρά το γεγονός ότι οι Κούρδοι
αποτελούσαν το 1/5 του πληθυσμού του
εν λόγω τμήματος, συνέχισε να ονομάζε
τα ι Τουρκία.
ΑΠΟ ΤΟΤΕ έχουν περάσει ήδη πενήντα
και πλέον χρόνια, όμως, η ιστορική αυτή
αδικία που κουκουλώθηκε όπως - όπως,
άρχισε να εμποδίζει την ελεύθερη ανά
πτυξη του κράτους που στηρίχθηκε στον
κεμαλισμό και απειλεί πια την ίδια την ύ
παρξή του. Διαπιστώ νεται δηλαδή ό τι το
κουρδικό δεν μπορεί άλλο πια σήμερα να
«κουκουλώνεται». Μ ερικές κουρδικές
οργανώσεις έχουν ήδη προκρίνει τη λύ
ση του ένοπλου αγώνα με στόχο την ί
δρυση ανεξάρτητου κουρδικού κράτους,
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άλλες, αντίθετα, ζητούν την αυτονομία
των Κούρδων μέσα στα σύνορα του
τουρκικού κράτους και την αναγνώριση
των πολιτικών και δημοκρατικών τους ε
λευθεριών.
ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ τώρα τα εσωτερικά
της Τουρκίας και συγκεκριμένα το περί
φημο θέμα των επιλογών για το οποίο μι
λήσαμε πιο πάνω, οι απόψεις διίστανται.
Ό σ ο ι επιθυμούν τη «δυτικοποίηση», υπε
ραμύνονται της κουρδικής αυτονομίας
και των πολιτικών και ατομικών δικαιω
μάτων και ελευθεριών, ενώ το αντίπαλο
στρατόπεδο απαξιεί να ασχοληθεί με το
θέμα αυτό και απαιτεί τη βίαιη κατάπνιξη
των κουρδικών στάσεων και τη φύμωση
των Κούρδων ως έθνους. Οι απόψεις αυ
τέ ς βρίσκουν σύμφωνους τους στρατιω
τικούς και τους κρατικούς λειτουργούς
στην πλειοψηφία τους, δεν γίνονται ό
μως αποδεκτές από τους επιχειρηματι
κούς κύκλους.
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ σχεδόν των επιχειρημα
τιών επιθυμεί, όπως είναι αναμενόμενο
τη συνέχιση των προσπαθειών για «δυτικοποίηση». Συγκεκριμένα απαιτεί τη γρή
γορη επίλυση του Κυπριακού και την α
πομάκρυνση των τουρκικών στρατευμά
των από το νησί — μια από τις βασικές
προϋποθέσεις για την ένταξη της Τουρ
κίας στην ΕΟΚ— , την κάθαρση των χουν
τικών, την ειρήνευση στο Κουρδιστάν με
την παραχώρηση δικαιωμάτων και αυτο
νομίας στους Κούρδους, τη λύση των ο ι
κονομικών ζητημάτων και την πρόοδο
του εμπορίου και του τουρισμού στο Αι
γαίο μετά τη διευθέτηση των διαφορών
με την Ελλάδα.
ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ όμως και τον κρατικό μη

χανισμό η πλειοψηφία είναι, όπως ειπώ
θηκε, «αντ'ι-δυτική». Οι πιο σκληροπυρη
νικοί μάλιστα οικτίρουν τη χαμένη ευκαι
ρία του 1974 για κατάκτηση του συνόλου
της Κύπρου, ενώ για το Κουρδικό ούτε
λέξη δεν θέλουν να ακούσουν: θα πρέπει
να παταχθεί γρήγορα και βίαια. Περίερ
γη είναι η στάση τους απέναντι στην
ΕΟΚ. Το σχετικό δόγμα τους θα μπορού
σε να διατυπωθεί ως εξής: «Αν μα ς θέ
λουν οι Ευρωπαίοι, ας μας κάνουν δ ε
κτούς έτσι όπως είμαστε. Ε μείς οι ανατο λίτες τόση δημοκρατία και τόσα αν
θρώπινα δικαιώ ματα μπορούμε να δε
χθούμε». Αυτό που σίγουρα δεν είναι κα
θόλου παράξενο είναι ότι τόσο η σοσια
λιστική Γαλλία, όσο και η Α γγλία της Θάτσερ και η Γερμανία του Κολ φ αίνεται ότι
με τον καιρό ασπάστηκαν με τη σειρά
τους τσ ίδιο αυτό δόγμα. Ακόμη και η Ελ
λάδα που αντιπ ολιτεύεται σθεναρά την
άποψη αυτή στην Ευρώπη (εάν δεν ήταν
το Κυπριακό στη μέση, πιθανόν να μην υ
πήρχε καμιά αντίρρηση ούτε από ελλη νι
κής πλευράς) άρχισε μετά το Νταβάς να
ευθυγραμμίζεται ολοένα και περισσότε
ρο με τους ευρωπαίους εταίρους της.
Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ αυτή φιλοδυτικών - αντιδυτικών είναι εξαιρ ετικά έντονη στο ε
σωτερικό του κυβερνώντος κόμματος
τη ς Μητέρας Πατρίδας (ΑΝΑΡ). Η «φιλε
λεύθερη» λεγάμενη πτέρυγα που συμπε
ριλαμβάνει και κάποιους Κούρδους, οι ο
ποίοι είχαν μάλιστα δικαστεί στα πρώτο
χρόνια της δικτατορίας, μαζί με αριστε
ρούς — συγκρούεται διαρκώς με την ισλαμική - φασιστική πτέρυγα.
Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ στην πλειοψηφία τη ς τά 
χθηκε υπέρ της άποψης της «δυτικοποίη-

σης». Η κοινή «γραμμή» της αριστεράς α
παιτεί την απόδοση αυτονομίας στους
Κούρδους, την πρόκριση της ομοσπον
διακής λύσης για το Κυπριακό, την επι
δίωξη ένταξης στην ΕΟΚ και την εγκαθί
δρυση στο εσωτερικό τη ς χώρας ενός
καθεστώτος αστικής δημοκρατίας. Δεν
λείπουν βέβαια τα συνθήματα του τύπου
«ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο», η επι
κρατούσα άποψη όμως ευνοεί την έντα
ξη της Τουρκίας στην ΕΟΚ. '
ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ της κοινωνικής ζωής
εκδηλώνεται η αντιπαλότητα φ ιλοδυτι
κών - αντιδυτικών. Προς το παρόν τον έ
λεγχο της κατάστασης διατηρούν οι αντιδυτικοί. Η εξουσία είναι στα χέρια τους
και τόσο στο στρατό, όσο και στον κρατι
κό μηχανισμό είναι εκείνοι που έχουν το
«πάνω χέρι». Αυτός είναι άλλωστε ο λό
γος για τον οποίο πολλοί ανησυχούν και
δεν θεωρούν πολύ πιθανή την εκδήλωση
στην Τουρκία ενός νέου πραξικοπήματος
σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κάποιοι
κύκλοι άλλωστε προσπαθούν να αποκα
ταστήσουν την επαφή μεταξύ του στρα
τού, του κράτους και του κεφαλαίου δη
μιουργώντας «νέα τζάκια» τύπου Asil Na
dir. Επιθυμούν δηλαδή να προσελκύσουν
στο αντιδυτικό στρατόπεδο το φιλοδυτι
κό κεφάλαιο.
ΚΑΘΟΛΟΥ ελπιδοφόρα δεν είναι τα
πράγματα για τους λαούς της Τουρκίας.
Εάν δεν συμβεί κάποιο θαύμα ή τέλος
πάντων εάν δεν σημειωθεί κάποια ανέλ
πιστη θετική εξέλιξη, το μέλλον εγκυμο
νεί κινδίνους για τους λαούς αυτούς.
Κρίμα που οι λαοί δεν ωριμάζουν χωρίς
να ταλαιπωρηθούν...

□

ΠΗΤΕΡ ΦΟΤΛΕΡ
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
Μιά διαφορετική ανάγνωση των
φαινομένων της Τέχνης.
Οι ανεπάρκειες της παραδοσια
κής μαρξιστικής αισθητικής καί.
των διαφόρων σχολών της.
Ό ρόλος τής ψυχανάλυσης στή
μελέτη τής Τέχνης.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τ Η Σ ΤΕΧ Ν Η Σ
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Λ Δ, Τ ΗΣ ΓΕΡΜ ΑΝΙΑΣ:

Η κρίση στη Λ.Δ.Γ.:
Ένω ση ή απομόνωση;
θ α τους βρει κανείς διάσπαρταυς ανά
την επικράτεια της Δυτικής Γερμανίας
εγκαταοτημάνους πρόχειρα σε έγκατα·
λελειμμένους στρατώνες, παράγκες του
Ερυθρού Σταυρού ή στην καλύτερη περί
πτωση στριμωγμένος σε διαμερίσματα
της κοινωνικής πρόνοιας: τους πρόσφυ
γες από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας που εγκα τέλειψ α ν με κάθε δυνατό
μέσο — ακάμα και με ότο-στοπ— την πα
τρίδα τους για να βρεθούν στην πολυπό
θητη Δύση με μοναδικό εφόδιο συχνό, έ
να σακίδιο με τα πλέον απαραίτητα —για
να μην προκαλέσουν την υποψία των
αρχών— ο αριθμός το υ ς συμπλήρωσε α
πό τον περασμένο Αύγουστο τους 50.000
και ήδη τα προβλήματα «απορρόφησής
τους» στην «αδελφή χώρα* έχουν αρχί
σ ει να γίνονται εμφανή.
Α.Δ.Γ.; Ένα ηφαίστειο που θα σβήσει
— κατά κοινή αποδοχή— μόνο μετά τη
λήψη ριζοσπαστικών μέτρων εκδημοκρα
τισμού. Οι άδειες εξόδου που δόθηκαν υ
πό την πίεση του Μ. Γκορμπατοόφ για
την εκτόνωση της κρίσης και την όσο το
δυνατόν ομαλότερο εορτασμό των σα
ράντα χρόνων από την ίδρυση της Ανα
τολικής Γερμανίας δεν μπόρεσαν να ανα

κόψουν το κύμα των διαδηλώσεων που
συγκλονίζουν μέχρι τις ώρες αυτές τη
χώρα ούτε την αύξηση των αντιπολιτευ
τικών οργανώσεων που πληθαίνουν πα
ρά τις απαγορεύσεις της αστυνομίας των
λεγάμενων Σέντι. «Κάτι έσπασε» στη
Λ.Δ.Γ. δήλωσε η ζωγράφος Barbel Boh
leg και συνιδρύτρια της ισχυρότερης σή
μερα πρωτοβουλίας πολιτών «Newes
Forum» στο δυτικογερμανικό περιοδικό
«Spiegel», «Η υπομονή των ανθρώπων
τελείωσε» πρόσθεσε.
Παρά το γεγονός ότι η Ανατολική Γερμανία αποτελούσε το μόνο ανατολικό
κράτος με συγκριτικά ανθούσα οικονο
μία οι αντιθέσεις που τη ουνθέτουν και ο
φ είλονται αποκλειστικά στη κακή οργά
νωση και σχεδίασμά δε κατόρθωσαν να
εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό βιωτικό επίπεδο στους κατοίκους της. Ενώ για
παράδειγμα η βιομηχανία παράγει μηχα
νήματα υψηλής τεχνολογία ς από σύγ
χρονα πλοία μέχρι ηλεκτρονικούς υπο
λογισ τές η εγχώ ρια αγορά πάσχει από
έλλειψη κοινών οικιακών συσκευών ό
πως ένα απλό μίξερ ή μια σκούφια για το
μπάνιο. Παρ' ότι στις τράπεζες της βρί
σκονται αποταμιευμένα πάνω από 150 ε
κατομμύρια μάρκα, ο απλός πολίτης εί
ναι υποχρεωμένος να περιμένει 15 χρό
νια για ένα αυτοκίνητο και οι κρατικές υ
πηρεσίες στέκονται επί ημέρες στην ου
ρά για τη χορήγηση μιας άδειας αγοράς
μηχανήματος ή κάποιου τεχνολογικού ε 
ξοπλισμού από την Επιτροπή Σχεδιασμού.
Οι ανακατατάξεις που γίνο νται σε ολό
κληρη την Ανατολική Ευρώπη με πρωτοστάτρια τη Σοβιετική Ένωση και μοναδι
κή εξαίρεση την Λ.Δ.Γ. έρχονται να επι
δεινώσουν τη θέση των κατοίκων της. Α
νεξαρτήτω ς επ αγγέλματος και αψηφώ
ντας τα προνόμια που θα χάσουν, κατε
βαίνουν στους δρόμους διεκδικώ ντας
«Δημοκρατία, τώρα ή ποτέ».
Οι αρχές που μέχρι τη στιγμή που γρά
φ ονται α υτές ο ι γραμμές προσπαθούν να
καλύψουν το ν πανικό το υ ς μέσα από μια
προκλητική αδράνεια αργά ή γρήγορα
πρέπει να αντιδράσουν — διαφ ορετικά α
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πό ότι στο παρελθόν. Ο ίδιος ο Γκορμπατσόφ άφησε να εννοηθεί στις διαβουλεύσεις που είχε, ότι η μόνη διέξοδος βρί
σκεται στην αναζήτηση πολιτικώ ν λύσε
ων από την ίδια την Λ.Δ.Γ.
Ενώ το μέλος της Κεντρικής Επιτρο
πής του ΚΚ Σοβιετικής Ένωσης Βάλεντιν Φάλιν δήλωσε πριν από λ ίγες μέρες
στη Βόννη ξεκάθαρα ότι: «Η χρήση β ία ς
θα ήταν ίσως αποδεκτή την εποχή του
Ψυχρού Πολέμου. Τώρα όμως, μέσα στη
διαδικασ ία αναμόρφωσης των Σχέσεων
Ανατολής - Δύσης πρέπει να προσέξου
με, μ ην γ ίνει η Λ.Δ.Γ. το άρρωστο παιδί
της Ευρώπης».
Τις ανησυχίες αυτές δεν μοιάζει να
συμμερίζεται η Δυτική Γερμανία. Ο ίδιος
ο καγκελάριος Helmut Kohl εκφράζει α
περίφραστα τις ελπίδες του για το αίσιο
τέλο ς της κρίσης που θα καταλήξει τόσο
σε φιλελευθεροποίηση τη ς οικονομίας ό
σο και σε μερική χορήγηση δημοκρατι
κών ελευθεριώ ν στον τόπο και τις κομμα
τικ ές διεργασ ίες και υπόσχεται οικονομι
κή βοήθεια. Ενώ ο υπουργός Εξωτερικών
Hans - Dietrich Genscher προανήγγειλε
ήδη ένα «Ευρωπαϊκό Σχέδιο» σύμφωνα
με το οποίο η ΕΟΚ θα μεταβληθεί σε ομο
σπονδιακή Ένωση όλων των ευρωπαϊ
κών κρατών από την Π ορτογαλία μέχρι
και την Πολωνία, λύνοντας έτσ ι «κομψά»
το «γερμανικό» πρόβλημα, την ένωση δη
λαδή, Δυτικής και Ανατολικής Γερμανίας
μέσα από τη νέα «Μεγαλοευρωπαΐκή Οι
κονομική Κοινότητα». Έ να σχέδιο που
τρομοκράτησε μεν τους υπόλοιπους ε
ταίρους και ιδια ίτερ α τον Delors που εξέφρασε ανοικτά τους φόβους του για επι
βράδυνση τη ς Ενοποίηοτης της Κοινοτι
κής Αγοράς, αλλά αποτελεί-το κοινό μυ
στικό και όνειρο των δυο Γερμανιών.
Ά λ λ ω σ τε δεν θα είναι η πρώτη φορά
που το ένστικτο του Γκένσερ θα αποδεικνύετο σωστό, τουλάχιστον για το άμεσο
μέλλον.

Το τέλος μιας εποχής;
Έ να - ένα τα οχυρά του αυταρχισμού
σ τις χώρες τη ς Ανατολικής Ευρώπης κα
ταρρέουν. Λ ίγ ε ς μέρες μετά τη ν επίσκε
ψη Γκορμπατοόφ στην Λαοκρατική Δη
μοκρατία τη ς Γερμανίας, ο Έ ρικ Χάνεκερ, γενικός γραμματέας του ΚΚ της χώ
ρας, ετών 77, «απηλλάγη των καθηκόν
τω ν του» μετά από έκτακτη σύνοδο της
Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Η
θέση tou Χσνεκερ, που κυβερνούσε τη
Λ.Δ. της Γερμανίας από το 1971, είχ ε κα
τα σ τεί εξαιρετικά δύσκολη μετά αηό τις
μεγάλες διαδηλώσεις που έγιναν σε πολ
λές πόλεις, όπως στο Ανατολικό Βερολί
νο, στη Λειψία, στη Δρέσδη.
Αίτημα των χιλιάδων διαδηλωτών εί
ναι η ελευθερία και η δημοκρατία, η με
ταρρύθμιση tou πολιτικού συστήματος
της χώρας προς την καιεύθυνση now ή
δη έχουν ακολουθήσει η Πολωνία και η
Ουγγαρία, Αίτημα το οποί© δεν μπορού
σε παρά να πάρει μαζικές διαστάσεις κα-
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θώς το καθεστώς του Χόνεκερ επέμενε
στην αυταρχική πολιτική του ενώ και ο ί
διος ο ηγέτης της χώρας απειλούσε τους
πολίτες με μέτρα ανάλογα εκείνων της
πλατείας Τιενανμέν στην Κίνα τον περα
σμένο Ιούνη.
Είχε ήδη φουντώσει η λαϊκή αγανάκτη
ση και το διεθνές κύρος του καθεστώτος
είχ ε υποστεί ανεπανόρθωτο πλήγμα με
τις δεκάδες χιλιά δες των πολιτών του
που διέφευγαν στη Δ. Γερμανία μέσω
Ο υγγαρίας και άλλων χωρών, πράγμα
που είχε οδηγήσει το καθεστώς να κλεί
σ ει τα σύνορά του με την Πολωνία. Σύμ
φωνα μάλιστα με πληροφορίες που δη
μοσιεύτηκαν στο διεθνή Τύπο κάπου
650.000 Ανατολικο-Γερμανοί έχουν κάνει
αίτηση γ ια να εγκαταλείψ ουν τη χώρα
τους. Π ρόκειται για υψηλό ποσοστό πο
λιτών σε μια χώρα με 17 εκ. πληθυσμό.
Ας σημειωθεί ό τι στη Λ.Δ. της Γερμα
νίας δεν υπάρχει οργανωμένη αντιπολί
τευση όπως υπήρχε στην Πολωνία και
τη ν Ουγγαρία. Η οργάνωση «Newes Fo
rum», παράνομη τυπικά, απ οτελείται από
συγγραφείς και κα λλιτέχνες και προσπα
θούσε να δημιουργήσει συσπείρωση γύ
ρω από το αόριστο σύνθημα του «δημο
κρατικού διαλόγου». Απαιτούσε δηλαδή
από την πολιτική ηγεσία την έναρξη δια
λόγου για να βρεθούν οι λύσεις εκείνες
που θα έβαζαν το καθεστώς ομαλά σε μεταρρυθμιστική τροχιά.
Οι λα ϊκές αυτές αντιδράσεις, οι μεγα
λύ τερες μετά την εξέγερση του 1953,
στην 40ή επ έτειο του καθεστώτος αποτέλεσαν και τον καταλύτη των εξελίξεω ν
που οδήγησαν στην απομάκρυνση του
Χόνεκερ, Αποτελεί ένα βήμα προς την
ορθή κατεύθυνση. Αν η πολιτική ηγεσία
της χώρας δ είξ ει αυτοσυγκράτηση και
σύνεση, αν αποφασίσει να πλεύσει μαζί
με τον άνεμο των αλλαγώ ν που αλλά
ζουν σήμερα τον κοινωνικό και πολιτικό
χάρτη της Α νατολικής Ευρώπης τό τε
μπορεί να περιμένει κανείς ό τι σε μια χώ
ρα «αναπτυγμένου σοσιαλισμού» χωρίς

τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα της
Πολωνίας και της Ουγγαρίας οι π ολιτι
κές μεταρρυθμίσεις θα βρουν γόνιμο έ
δαφος για να αναπτυχθούν και να ριζώ
σουν. Γιατί το πολιτικό πρόβλημα αυτή
τη στιγμή δεν είναι αν θα αλλάξει η χώ
ρα, πράγμα που είναι αναπόφευκτο, αλ
λά πώς θα ελ εγ χ θ εί ο ρυθμός των αλλα
γών, ποια θα είναι η έκτασή της και ποιο
θα είναι το νέο θεσμικό πλαίσιο.
Το πολιτικό καθεστώς που κληρονο
μείται από την περίοδο Χόνεκερ δεν έχει
άλλη επιλογή από ένα ουσιαστικό διάλο
γο με τη ν κοινωνία που πρέπει να καταλήξει σε αναμόρφωση των πολιτικών θε
σμών, σε θεσμούς ελευθερίας και δημο
κρατίας.
Από αυτές τ ις αναμενόμενες, αλλά όχι
και βέβαιες ενέργειες, θα εξαρ τηθεί η
πορεία της χώρας που θα την καταστή
σει αξιόπιστη πρωταρχικά, για τους δι
κούς της π ολίτες που σήμερα την εγκα 
ταλείπουν. Μια τέτο ια πορεία, την οποία
όλοι προσδοκούν, θα κλονίσει ισχυρά το
τελευταίο οχυρό του αυταρχισμού, την
Τσεχοσλοβακία και θα απομονώσει ακό
μα περισσότερο το πιο αυταρχικό και α
στυνομικό κράτος της ανατολικής ευρώπης, τη Ρουμανία του Τσαουσέσκου.
Στην ηγεσ ία τη ς Λ.Δ. τη ς Γερμανίας ε 
ναπόκειται να ανταποκριθεί στην ιστορ ι
κή αυτή πρόκληση.
ΑΥΣΤΡΙΑ:

Εμπόριο όπλων
και κάθαρση
Δεν ήταν μόνο ένα από τα πολλά το
«σκάνδαλο του αιώνα», αλλά και η επο
ποιία του ανεξάρτητου τύπου. Η αποκά
λυψη του AUSTRO-IRAN-GATE του λαθρεμ
πορίου όπλων μεταξύ Αυστρίας και Ιράν
με την Ελλάδα σαν μεσάζοντα, ήταν απο
κλειστικά επίτευγμα του Τύπου. Επί τρία
συνεχή χρόνια, από το 1985 μέχρι το
1988, οι αρχές εμιμούντο το γνωστό τρ ί
δυμο των πιθήκων παριστάνοντας τους
κουφούς, στραβούς και άλαλους. Τη

γλώσσα τους την έβρισκαν μόνο όταν ή
θελαν να διαψεύσουν, ή να κατηγορή
σουν τους δημοσιογράφους σαν συκο
φάντες. Στα τέλη του 1988 όμως οι απο
καλύψεις του Τύπου είχαν συνθέσει σε έ
να τέτο ιο μωσαϊκό αποδείξεων, ώστε κά
θε υπεκφυγή να είναι μάταιη. Η διαδικα
σία «κάθαρσης» μπήκε και εδώ σε κίνη
ση. Κάι παρέσυρε την αφρόκρεμα του αυ
στριακού κατεστημένου. Διώ ξεις έχουν
αρχίσει στα εξής επίπεδα:
• Στο Λιντς τελειώ νουν οι προετοιμα
σίες για τη δίκη 27 μάνατζερ των εται
ρειών — κρατικών και ιδιω τικών— οι ο
ποίες έκαναν τις εξαγω γές όπλων στο Ι
ράν κατά παράβαση του σχετικού νόμου,
που απαγορεύει την πώληση όπλων σε
περιοχές, που βρίσκονται άμεσα ή στα
πρόθυρα εμπόλεμης κατάστασης. Στο ε
πίκεντρο βρίσκεται η κρατική εταιρεία
Νόρικουμ, με τα πυροβόλα τύπου GHN
155. Παράλληλα διεξά γετα ι δικαστική
προανάκριση εναντίον του ενός τρίτου
περίπου των μελών της τό τε κυβέρνησης
συνασπισμού Σοσιαλιστών - Ακροδεξιών
Φιλελεύθερων, δηλαδή του πρώην καγ
κελάριου Φρεντ Ζίνοβατς και έξι πρώην
υπουργών.
• Στο κοινοβούλιο μια εξεταστική επι
τροπή διερευνά από τα τέλη Σεπτεμ
βρίου το θέμα των πολιτικών ευθυνών.
Παράλληλα όλα δείχνουν, ότι στην υ
πόθεση είναι αναμεμιγμένο και το αυ
στριακό Γενικό Επιτελείο Στρατού με
τον τό τε επικεφαλής του στρατηγό Τάουσιτς. Οι μοναδικοί, που φ αίνεται ότι έπαι
ξαν έναν δευτερεύοντα ρόλο, δυσφη
μώντας το όνομα του κλάδου τους, είναι
οι επ αγγελματίες λαθρέμποροι όπλων.
Πρόκειται συγκεκριμένα για τον Ιρανό
λαθρέμπορο Χατζή Ντάι, που μένει μόνι
μα στην Αθήνα, και ο οποίος ήταν ο μεσο
λαβητής για την πρώτη συνάντηση των Iρανών με τους Αυστριακούς το Σεπτέμ
βριο του 1984 στο πλαίσιο της Διεθνούς
Έκθεσης Όπλων DEFENDORY οτον Πει
ραιά. Αμέσως μετά ο Χατζή Ντάι απο
κλείστηκε από τις διαπραγματεύσεις και
φυσικά από τις μίζες. Πρέπει να πούμε ό
μως, ό τι τελικά κατόρθωσε να σώσει την
τιμή του εκβιάζοντας το καλοκαίρι του
1985 τους Αυστριακούς με αποκαλύψεις
και εισπράττοντας τελικά σαν αποζημίω
ση δυο εκατομμύρια δολάρια.
Τίποτα δεν δείχνει μέχρι τώρα, ότι
στην υπόθεση αυτή έχουν αναμειχθεί ά
μεσα και Έ λληνες πολιτικοί. Η ελληνική
συμμετοχή περιορίζεται:
• ατην προσφορά του πλαισίου της «DE
FENDORY» για τις διαπραγματεύσεις• τα πλοία, που έκαναν τις μεταφορές
των όπλων ανήκουν στην ελληνική εφο
πλιστική εταιρ εία «European Navigation
Company» του εφοπλιστή Καρέντζη με έ
δρα στην οδό Αγίου Νικολάου 5-7 στον
Πειραιά• την παρουσία στις διαπραγματεύσεις
του διευθυντού της αντιπροσωπείας της
Νόρικουμ, στην Αθήνα.
Πέρα από αυτά η υπόθεση Νόρικουμ έ
χει προκαλέσει μέχρι τώρα πολλούς μυ
στηριώδεις θανάτους, μεταξύ των ο
ποίων και κείνον του Αυστριακού πρε
σβευτή στην Αθήνα Χέρμπερτ Ά μρι.
Οι πολιτικές ευθύνες δεν λείπουν ό
μως. Η σοβαρότερη από αυτές είναι η α
πόφαση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ να
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μετατρέψει την Ελλάδα από ένα ευκαι
ριακό σε ένα μόνιμο κέντρο διαμετακόμι
σης όπλων. Το θεσμικό πλαίσιο γ ι’ αυτό
προσφέρει η έκθεση όπλων DEFENDORY
που διοργανώνεται από το 1984. Μια μα
τιά στον κατάλογο των επισκεπτών της
έκθεσης δείχνει ότι οι κύριοι ενδιαφερό
μενοι για τις αγορές όπλων ήταν οι χώ
ρες της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα
εμπόλεμες χώρες, όπως το Ιράν και το Ι
ράκ. Το λαθρεμπόριο είναι έτσ ι αναπόφευχτο και είναι σίγουρα πολλαπλάσιο
σε αξία εκείνου των επισήμων αγοραπω
λησιών. Όπως έδ ειξε το deal Αυστρίας Ιράν η έκθεση προσφέρει ιδανικές συν
θήκες μυστικότητας και ανέσεων - οι δια
πραγματεύσεις έγιναν σε μια ελληνική
θαλαμηγό στον Σαρωνικό και οι επιβάτες
της δήλωσαν αργότερα, ότι σπάνια είχαν
δοκιμάσει μια τέτο ια απόλαυση.
Οι επιπτώσεις του σκανδάλου στην
Αυστρία είναι διπλές. Ο κερδισμένος ε ί
ναι τελικά ο ανεξάρτητος Τύπος, ο ο
ποίος χάρη στις σοβαρές έρευνες και α
ναλύσεις του κέρδισε κύρος σε βάρος
της τάξης των πολιτικών —τουλάχιστον
της παλιάς, δεδομένου ότι οι Πράσινοι Εναλλακτικοί πήραν ενεργό μέρος στην
αποκάλυψη του σκανδάλου. Από την άλ
λη η υπόθεση ενίσχυσε στην κοινή γνώ
μη τη δυσφορία εναντίον των πολιτικών
γενικά — 79% των Αυστριακών θεωρούν
σήμερα τους κομματικούς εκπροσώπους
τους σαν εντελώ ς αναξιόπιστους.
Μια σύγκριση με ανάλογα σκάνδαλα
στην Ελλάδα δεν είναι και πολύ εύκολη.
Η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτικών
παραμένει αναξιόπιστη, ακόμα και όταν
κάνει «κάθαρση».
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ:

Το τέλος του Θατσερισμού;
Ό τα ν το Economist γράφει ότι οι πολι
τικοί δεν είναι ποτέ τόσο σημαντικοί όσο
οι ίδιοι πιστεύουν κι ό τι η αποχώρηση
της κ. Θάτσερ από την πολιτική μπορεί
να αποβεί προς όφελος τη ς Βρετανίας ε 
πειδή η ίδια δεν έχει τα κατάλληλα εφό
δια για να οδηγήσει τη χώρα σταθερά μέ
σα στην τρικυμία των σημερινών προκλή
σεων, τότε τα πράγματα δεν πάνε καλά
για την Βρετανίδα πρωθυπουργό.
Το ετήσιο συνέδριο του Συντηρητικού
Κόμματος που συνήλθε στο Μπλάκπουλ
δεν κατάφερε να ανατρέψει τη ν αίσθηση
ότι η εποχή Θάτσερ βαδίζει προς το τέ 
λος της. Οι εκλο γές βέβαια αργούν και
θα πρέπει κανονικά να διεξαχθούν το κα
λοκαίρι του 1992. μολονότι η πρωθυ
πουργός της Βρετανίας, σύμφωνα με τις
παραδόσεις του κοινοβουλευτικού συ
στήματος, μπορεί να ζητήσει τη διάλυση
της Βουλής και τη διενέργεια πρόωρων
εκλογών εάν και όταν το κρίνει σκόπιμο:
Ο κώδωνας του κινδύνου όμως για την κ.
Θάτσερ έχ ει ήδη κρούσει.
Η δημοτικότητά της βρίσκεται σε πολύ
χαμηλό επίπεδο. Για πρώτη φορά στην
10ετή θητεία της ως πρωθυπουργού το
κόμμα της κ. Θάτσερ υστερεί σ τις προτι
μήσεις των ψηφοφόρων κατά 10 ολόκλη
ρες μονάδες έναντι του Εργατικού Κόμ
ματος της αξιωματικής αντιπολίτεύσης.
Οι τάσεις εκλογικής ανόδου των Εργατι
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κών και καθόδου των Συντηρητικών πα
ρουσιάζουν κάποια στεθερότητα τους
τελευταίους μήνες πράγμα που ίσως δεί
χνει ένα πιο μόνιμο προσανατολισμό του
εκλογικού σώματος σε σύγκριση με ορι
σμένες διακυμάνσεις του που παρατη
ρούνται πάντοτε για συγκυριακούς λό
γους αλλά που γ ι’ αυτό ακριβώς είναι α
νατρέψιμες.
Πράγματι η συγκυρία δε θα μπορούσε
να είναι περισσότερο δυσμενής για τους
Συντηρητικούς. Η στερλίνα χάνει τη συ
ναλλαγματική της αξία παρά το γεγονός
ό τι η Τράπεζα της Α γγλίας μειώνει τα αποθεματικά της για να την σ τηρίξει στις
διεθνείς αγορές, ο πληθωρισμός βρίσκε
ται σε έξαρση και είναι διπλάσιος του μέ
σου όρου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και σημαντικά υψηλότερος των κυριότερων ανταγωνιστών της Βρετανίας στην
Ευρώπη, ενώ η αύξηση των επιτοκίων ο
δηγεί την οικονομία σε ύφεση. Τα ελ λ είμ 
ματα στο ισοζύγιο πληρωμών έχουν ξεπεράσει κάθε πρόβλεψη του Θησαυρο
φυλακίου.
Η πορεία τη ς οικονομίας και η κατά
στασή της στην περίοδο διεξαγω γής των
προσεχών εκλογών θα κρίνουν και την
έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης: Ε
χ ει μέχρι τό τε τα περιθώρια η κ. Θάτσερ
να ανατρέψει τα σημερινά δεδομένα και
να επαναφέρει τη ν οικονομία σε τέτο ια
κατάσταση που να δίνει στους ψηφοφό
ρους την αίσθηση της ευφορίας ότι τα
πράγματα βαίνουν καλώς και παράλληλα
να εδραιώ νει την εμπιστοσύνη τη ς επι
χειρηματικής τάξης απέναντι στην οικο
νομική πολιτική τη ς κυβέρνησης; Ό σ ο ι
υποστηρίζουν ό τι οι δυσκολίες είναι συγ
κυριακές εμφανίζονται και αισιόδοξοι
για την πορεία της οικονομίας και επομέ
νως βλέπουν σημαντική πολιτική ανάκαυψη τω ν Συντηρητικών.
Ό σ ο ι, αντίθετα, υποστηρίζουν ό τι τα
«οικονομικά δεινά» τη ς Βρετανίας δύ
σκολα θεραπεύονται γ ια τί οφ είλονται σε
δομικές αδυναμίες του συστήματος κα
ταλήγουν στο συμπέρασμα ό τι η σημερι
νή οικονομική πολιτική της Θάτσερ και
του υπουργού Οικονομικών Ν άιτζελ Λώουσον έχ ει οδηγηθεί σε αδιέξοδα. Διαρ

θρωτική πορεία και βελτίωση δεν μπο
ρούν να υπάρξουν εφόσον κάτι τέτο ιο θα
συνεπαγόταν εγκατάλειψη βασικών αρ
χών της Θατσερικής οικονομικής φ ιλο
σοφίας.
Υποστηρίζεται ό τι ο υπουργός Οικονο
μικών υπέπεσε στο θανάσιμο αμάρτημα
να πιστέψει τη δική του προπαγάνδα. Οι
περικοπές φόρων το 1987 οδήγησαν βέ
βαια την κ. Θάτσερ στην τρίτη κατά σει
ράν εκλογική νίκη τη ς αλλά αποτέλεσαν
και την αιτία της σημερινής οικονομικής
κατάστασης καθόσον οδήγησαν σε τερά
στια εξω τερικά ελλείμμ ατα και ακατά
σχετη καταναλω τική όρεξη. Ο Λώουσον,
υποστηρίζεται σχετικά, είναι υποχρεω
μένος τώρα να υποστηρίζει την πολιτική
αυτή περικοπής των φόρων και τα υψηλά
επιτόκια σαν το μόνο εργαλείο μονεταριστικής πολιτικής γ ια τον έλεγχο της οι
κονομίας που του έχ ε ι απομείνει. Με την
πολιτική των υψηλών επιτοκίων στηρίζε
τα ι μεν η στερλίνα τροφ οδοτείται όμως ο
πληθωρισμός. Η ίδια πολιτική μπορεί μεν
να μειώνει τη ζήτηση και τις εισαγω γές
αλλά από την άλλη μεριά κρατώντας τη
στερλίνα ψηλά δεν διευκολύνει την εγ
χώρια παραγωγή και τις εξαγω γές.
Εάν α φ εθεί η στερλίνα να πέσει τό τε
πάλι τρ ο φ ο δ ο τείτα ι ο πληθωρισμός με
την άνοδο της τιμής των εισαγωγών. Κα
τά συνέπεια ο πληθωρισμός είναι δύσκο
λο να κατέβει σε όρια ανεκτά για το ε
κλογικό σώμα η δε είσοδος σ’ έναν υφεσιακό οικονομικό κύκλο θα ενισχύσει α
κόμα περισσότερο τις σημερινές εχθρι
κές σ τάσεις του εκλογικού σώματος απέ
ναντι στην πολιτική των Συντηρητικών.
Έ νας σίγουρος τρόπος ελέγχου των
εισαγωγών και των ελλειμμάτω ν, η αύξη
ση των φόρων, αποτελεί ανάθεμα γ ια τη ν
Θάτσερ η οποία α ντιτίθ ετα ι επίσης σφο
δρά και στη λογική της ένταξης τη ς
στερλίνας στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό
Σύστημα, πράγμα που θα μείωνε κατά
πολύ τις αβεβαιότητες για τη συναλλαγ
ματική της τιμή.
Στον κοινωνικό χώρο η σημερινή οικο
νομική πολιτική τη ς θ ά τσ ερ θίγει κρίσι
μες εκλογικά κοινωνικές ομάδες. Πολλοί
νέοι ιδιο κτή τες κατοικιών αδυνατούν χώ

ρα να σηκώσουν οικονομικά το βάρος
των υπέρογκων δόσεων των ρτεγαστικών δανείων που συνεπάγονται τα υψη
λά επιτόκια, όταν αυτά από 7,5% πέρσι
φέτος έχουν διπλασιαστεί φτάνοντας
στο 15%. Πολλά περσινά όνειρα έχουν
μετατραπεί τώρα σε πραγματικούς ε
φιάλτες.
Π ολλές επ ιχειρήσεις χρεοκοπούν λό
γω των υψηλών επιτοκίων ενώ η εξαγωγική βιομηχανία γονα τίζει κι αυτή αδυνα
τούσα να αντεπ εξέλθει o t q v ευρωπαϊκό
ανταγωνισμό.
Στο χώρο της κοινωνικής ιδεολογίας η
κυριαρχία του Θατσερισμού έχ ει υποστεί
σοβαρά πλήγματα καθώς η πλειοψηφία
της κοινής γνώμης εξακολουθεί να υπο
σ τηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να
αντιτίθεται στην ιδιωτικοποίηση των
πάντων, ακόμα και της Εταιρείας Υδάτων
και να σ τηρίζει διάφορες σ υλλογικές
μορφές οικονομικής οργάνωσης.
Στον πολιτικό χώρο το Εργατικό Κόμ
μα έχ ει εδραιώσει τη θέση του σαν αξιω
ματική αντιπολίτευση και με ανανεωμένη
πολιτική σύμφωνη με αυτή των προηγμέ
νων σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων της
Ευρώπης έχει κερδίσει πόντους και προ
ετοιμάζει παρατεταμένη επίθεση εναν
τίον της Θάτσερ και της πολιτικής της
στα 2 1/2 περίπου χρόνια που απομένουν
μέχρι τις επόμενες εκλογές.
Τα κόμματα του κέντρου που αποτέλεσαν σοβαρή απειλή για το Εργατικό Κόμ
μα και που λόγω του εκλογικού συστήμα
τος επέτρεπαν στην κ. Θάτσερ να κερδί
ζει μεγάλες πλειοψηφίες σε έδρ ες με
42% των ψήφων, έχουν τώρα συρρικνωθεί.
Κατά συνέπεια το οικονομικό, κοινωνι
κό και πολιτικό σκηνικό είναι δυσμενέ
στατο για την κ. Θάτσερ. Και ακριβώς οι

Τάκης Κανελλόπουλος

Ένας ειδωλολάτρης

προβλέψεις ότι δεν πρόκειται να βελτιω
θεί σοβαρά στο εγγύς μέλλον θα πρέπει
να κάνει το Economist να σκέφ τεται ό τι ο
ιεραποστολικός καπιταλιστικός της ρό
λος βαδίζει προς τη δύση του. Η ιδεολο
γία και οι καπιταλιστικές α ξίες που η κ.
Θάτσερ κατάφερε να εντυπώσει στη βρε
τανική κοινωνία είναι βέβαια αρεστές και
επιθυμητές, μάλιστα δε αποτελούν τη
βάση για τη λειτο υ ρ γία της βρετανικής
κοινωνίας και οικονομίας. Είναι φανερό
τι επιθυμεί το Economist. Διαιώνιση του
Θατσερισμού χωρίς την Θάτσερ που πα
ραμένει δογματικά προσκολλημένη σε
διάφορες ιδέες οι οποίες έρχονται σε αν
τίθεση με τα εθνικά συμφέροντα τη ς χώ
ρας. Η ψύχωσή της με τις δημόσιες δα
πάνες δεν επιτρέπει την οργάνωση μιας
σύγχρονης δημόσιας Παιδείας, που έχει
σήμερα τα χάλια της, αλλά την οποία έ
χει άμεση ανάγκη η Βρετανία. Ένα άλλο
παράδειγμα είναι οι ιδέες τη ς για «εθνική
κυριαρχία» και η μόνιμη δυσπιστία και
πραγματική έχθρα της απέναντι στις
προσπάθειες νομισματικής και πολιτικής
ενοποίησης τη ς Ευρωπαϊκής Κοινότη
τας.
Βρισκόμαστε λοιπόν στο λυκόφως του
Θατσερισμού; Η μάχη για τη διαδοχή της
δεν έχ ει ακόμα ξεσπάσει ανοιχτά ενώ η ί
δια δεν έχ ε ι ακόμα πει την τελευταία της
λέξη. Θα αποχωρήσει εντίμω ς από την
πολιτική πριν τις εκλογές αν καταλάβει
ότι το πλοίο βυθίζεται ή θα τραβήξει μέ
χρι το τέλος ελπ ίζοντας σε 4η τετραετία;
To Economist και πάλι προειδοποίησε.
Παραμονή ενός κόμματος στην εξουσία
για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα αντίκ ειτα ι στο εθνικό συμφέρον της Βρετα
νίας.
Το σημείωσε κανείς αυτό στην Ελλά
δα;

Κυκλοφορούν
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ΤΟΥΡΚΙΑ:

Προεδρικός μανδύας
για τον Οζάλ
Πρώτο θέμα στην τουρκική επικαιρότητα
εδώ και ένα χρόνο είναι οι προεδρικές ε
κλογές. Τα σενάρια δε και οι πιθανότη
τες για το τι μέλλει γενέσθαι τόσα περί
που όσοι και οι Τούρκοι.
Ύ στερα από τον καταιγισμό αυτό των
φημολογιών και το σασπένς που έντεχνα
είχε δημιουργήσει γύρω από την υποψη
φιότητά του, ο Οζάλ ανακοίνωσε επίση
μα, το πρωί της Τρίτης (17.10) στην κοινο
βουλευτική ομάδα του κόμματός του, την
απόφασή του να θέσει υποψηφιότητα για
την προεδρία της Τουρκικής Δημοκρα
τίας.
Η επτάχρονη θητεία που είχ ε προσφέ
ρει στον εαυτό του ο Εβρέν το 1982 (στο
δημοψήφισμα της 6ης Νοεμβρίου 1982 ό
που ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος!) έ
ληξε και βάσει του χουντικού συντάγμα
τος δεν μπορεί να επανεκλεγεί.
Ο νέος πρόεδρος θα εκλ εγεί από την
Εθνοσυνέλευση. Η προθεσμία υποβολής
υποψηφιοτήτων τελειώ νει τα μεσάνυχτα
της 18ης Οκτωβρίου. Οι γύροι των ψηφο
φοριών —τέσσερις συνολικά— θα αρχί
σουν στις 22 ή 23 Οκτωβρίου και θα συνε
χίζοντα ι κάθε τρ εις μέρες. Στους πρώ
τους δύο ο υποψήφιος πρέπει να πάρει
τα 2/3 των ψήφων των βουλευτών (300
ψήφους), ενώ στον τρίτο και τέταρτο το
50% + 1 δηλαδή 226.
Ή τα ν γνωστό και είχε αρχίσει να συζητείται αμέσως μετά τις βουλευτικές ε
κλογές το Σεπτέμβριο του 1987 ότι ο Ο-

ζάλ διέθ ετε την πλειοψηφία που θα του
επέτρεπε να εκλεγεί πρόεδρος — στον
τρίτο γύρο. (Με το εκλογικό σύστημα
που είχε μαγειρέψει τό τε πήρε το 65%
των εδρών της Εθνοσυνέλευσης με μόνο
το 36% των ψήφων —288 έδρες από τις
450 συνολικά).
Από τό τε τα πράγματα στην Τουρκία
πήγαν απ’ το κακό στο χειρ ό τερ ο (ανερ
γία, πληθωρισμός, ακρίβεια, ωμές παρα
βιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
κτλ. κτλ.) και το κόμμα της Μητέρας Πα
τρίδας του Οζάλ συνέχισε την καθοδική
του πορεία: στις δημοτικές εκλο γές τον
Μάρτιο του 1989 —ενάμιση χρόνο μετά
τις βουλευτικές εκλογές όπου είχε πάρει
36% — το κόμμα του ήρθε τρίτο με ποσο
στό 21,75%. Πρόσφατες σφυγμομετρή
σεις δείχνουν ό τι η εκλογική του απήχη
ση έχ ε ι πέσει κάτω από 15%.
Μέσα στο κόμμα της Μητέρας Πατρί
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Παραδοσιακή αρχιτεκτονική
στην Πελοπόννησο

Books and comics
from USA
a t very c h e a p p ric e s

Fiction
and non-fiction
books
We have thousand titles of
books: N ovels, s c ie n tific
books (computer, economy,
psychology, biology, history,
geography etc.).
Movie classics, rare art
books and magazines for col
lectors.
Rare Comics (Marvel, DC
etc.).
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΙΛΟΛΑΟΥ 151, ΤΗΛ. 7015292
Τ έρ μ α Τ ρ ό λεϊ) Α γ. Α Ρ ΤΕ Μ ΙΟ Υ N o 4

δας οι διαμάχες ισλαμιστών, φ ιλελεύθε
ρων και δεξιών εντάθηκαν. Οι ισλαμιστές
αποκλείστηκαν μεν από κυβερνητικές
θέσεις αλλά έχουν αλώσει τον κομματικό
μηχανισμό. Ο διχασμός φάνηκε καθαρά
στην εκλογή του προέδρου της Εθνοσυ
νέλευσης (1.9.1989) όπου ο υποψήφιος
του Οζάλ εκλέχτηκε — και μάλιστα ύστε
ρα από σ χετικές έντονες προειδοποιή
σεις— μόνο στον τρ ίτο γύρο με 226 ψή
φους (από τους 288 που διαθέτει το κόμ
μα).
Ο Οζάλ ο οποίος κατά γενική ομολογία
αποτελεί το συνδετικό ιστό του κόμμα
τος πρέπει λοιπόν μέσα στις επόμενες
μέρες να προσπαθήσει να κατευνάσει τα
πνεύματα και να ασχοληθεί με το θέμα
της αντικατάστασής του στην πρωθυ
πουργία και στην προεδρία του κόμμα
τος. Σ τις 10 Οκτωβρίου μοίρασε στους
βουλευτές του ένα χαρτάκι με τρ εις ερω
τήσεις, μια από τις οποίες ήταν: «Θα υπο
σ τηρ ίζα τε τον αρχηγό του κόμματος και
τον πρωθυπουργό που θα υποδείκνυα;».
Το αποτέλεσμα της σφυγμομέτρησης
κρατήθηκε βέβαια μυστικό, μπορούμε ό
μως να υποθέσουμε ό τι ήταν θετικό για
τον ίδιο και να φανταστούμε μια εξέλιξη
όπως η ακόλουθη:
Ο Οζάλ εκλέγετα ι στον τρίτο γύρο
(στις 28 Οκτωβρίου περίπου), ενώ στο με
ταξύ χρέη πρώθυπουργού ασκεί ένας α
πό τους υπουργούς. Ο Εβρέν ζητάει από
την κυβέρνηση να παραμείνει μέχρις ότου λήξει η θητεία του σ τις 6 Νοεμβρίου
και αναλάβει ο Οζάλ- ο Οζάλ ορκίζεται,
αμέσως διαλύει την κυβέρνηση — όπως
προβλέπει το σύνταγμα— και δίνει εντο
λή σχηματισμού κυβέρνησης σε έναν α
πό τους βουλευτές του πλειοψηφούντος
κόμματος. Το κόμμα εκλέγει πρωθυπουρ
γό το άτομο που έχ ει υποδείξει ο Οζάλ.
Επίσης στο κόμμα όλα πάνε κατ’ ευχήν:
συγκαλείται έκτακτη συνεδρίαση της
κεντρικής επιτροπής 45 μέρες μετά την
παραίτηση του Οζάλ, εκλέγετα ι προσω
ρινός πρόεδρος και μέχρι το συνέδριο
βλέπουμε...
Καλά όλα αυτά, υπάρχει όμως και μία
αντιπολίτευση στην Τουρκία που δεν ακούγεται βέβαια πολύ η φωνή της, αλλά
η οποία έχ ει δηλώσει πρωτάκουστα για
την Τουρκία πράγματα: λ έει ό τι «δεν θα
αναγνωρίσουμε πρόεδρο που θα εκ λ έξει
αυτή η κυβέρνηση, πρόεδρο δηλαδή του
Κόμματος της Μ ητέρας Πατρίδας».
Και το Σοσιαλδημοκρατικό Λαϊκιστικό
Κόμμα του Ερντάλ Ινονού (99 έδρες) και
το κόμμα του Ορθού Δρόμου του Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ (55) προβλέπουν ότι η νέα
κυβέρνηση θα αναγκαστεί κάτω από την
πίεση του 80% του κόσμου που δεν ψήφι
σε τον Οζάλ, του Τύπου και των δικών
τους προσπαθειών να προκηρύξει πρόω
ρες εκλογές, στις οποίες, όπως δείχνουν
τα πράγματα, το Κόμμα της Μ ητέρας Πα
τρίδας θα καταποντιστεί και η νέα κυβέρ
νηση —όποια κι.αν είναι του ενός του ή
του άλλου κόμματος, για συνεργασία ού

τε λό γο ς— θα τροποποιήσει το σύνταγ
μα και θα ρίξει τον Οζάλ από την προε
δρία.
Σ' ένα σημείο φαίνεται να συμφωνού
σαν τα τρία κόμματα που εκπροσωπούν
ται στην εθνοσυνέλευση, στο ότι ο πρόε
δρος πρέπει να μην είναι στρατιωτικός.
Ώ ς τώρα οι έξι από τους επτά συνολι
κά προέδρους της Τουρκίας (Κεμάλ Ατατούρκ, Ισμέτ Ινονού, Τζελάλ Μπαγιάρ,
Τζεμάλ Γκιουρσέλ, Τζεβντέτ Σουνάι, Φαχρί Κορούτουρκ, Κενάν Εβρέν) ήταν
στρατιω τικοί με εξαίρεση τον Τζελάλ
Μπαγιάρ ο οποίος (καταδικάστηκε αργό
τερα με τον Μ εντερές σε θάνατο αλλά η
ποινή του μετατράπηκε λόγω τής περα
σμένης ηλικίας του).
Οι δύο τελευ τα ίες προεδρικές εκλο
γές στην Τουρκία —το 1973 και το
1980— συνοδεύτηκαν από μείζονες πολι
τικές κρίσεις. Το 1973 το πρόβλημα το «έ
λυσε» η χούντα που ήταν στην κυβέρνη
ση από το 1971. Το 1981 όταν η Εθνοσυ
νέλευση αδυνατούσε να εκλέξει πρόε
δρο λόγω κομματικής ασυμφωνίας, το
πρόβλημα «διευθετήθηκε» με το πραξι
κόπημα του Εβρέν (χωρίς οι προεδρικές
εκλογές να είναι ο μοναδικός λόγος για
τον οποίο έγ ιν ε το πραξικόπημα του Σε
πτέμβρη του 1980, αποτέλεσαν όμως έ
ναν από τους λόγους σε συνδυασμό με
την κοινωνική αστάθεια και τη μεγάλη οι
κονομική κρίση).
Ο Οζάλ είναι σύμβολο και πιστό σκυλί
της χούντας. Θα κάνει θόρυβο εκεί πάνω
στο προεδρικό μέγαρο που βρίσκεται
στο λόφο του Τσάνκαγια στην 'Αγκυρα...

Πολιτικό άσυλο
Εκατοντάδες χιλιά δ ες Τούρκων έχουν
ζητήσει πολιτικό άσυλο σε ευρωπαϊκές
χώρες από το φασιστικό πραξικόπημα
τη ς 12/9/1980 μέχρι σήμερα. Σχετική αν
ταπόκριση από τις Βρυξέλλες που δημο
σίευσε η τουρκική εφημερίδα «Μιλλιέτ»
αναφέρει ό τι 220 χ ιλιά δες Τούρκοι έχουν
ζητήσει μέχρι σήμερα πολιτικό άσυλο
την τελευταία δεκαετία. Ο αριθμός των
Τούρκων πολιτικών φυγάδων στις ευρω
παϊκές χώρες κατανέμεται ως εξής:
ΝΟΡΒΗΓΙΑ: 1.425
ΣΟΥΗΔΙΑ: 3.605
ΔΑΝΙΑ: 1.502
ΑΥΣΤΡΙΑ: 2.264
ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 129.087
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: 4.963
ΒΕΛΓΙΟ: 5.435
ΕΛΒΕΤΙΑ: 35.366
ΑΓΓΛΙΑ: 4.595
ΓΑΛΛΙΑ: 24.670
Το κύμα φυγής προς την Ευρώπη συ
νεχίζεται. Στο πρώτο οκτάμηνο του 1989
ζήτησαν πολιτικό άσυλο 32.689 Τούρκοι
σύμφωνα με τα στοιχεία της «Μιλλιέτ».
Ας σημειωθεί ότι η τουρκική εφημερί
δα δε δημοσιεύει στοιχεία σχετικά με
την Ελλάδα. Ο δυστυχής Οζσομάρ, τον
οποίο ο κ. Κεφαλογιάννης απέστηλε πί
σω στους δημίους του, δεν συμπεριλαμβανεται σ τις στατιστικές.
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ΝΕΑ

ΒΙΒΛΙΑ
ΞΕΝΗ

1989-1990

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΠΝΤΑΪΚ ΤΖΩΝ
Το παζάρι στο άσυλο
(Μυθιστόρημα)

ΜΟΡΑΝΤΕ ΕΛΣΑ
Το νησί του Αρθούρου
(Μυθιστόρημα)

ΒΙΤΟΡΙΝΙ ΕΛΙΟ
Μικροαστοί
(Διηγήματα)

ΜΠΕΝΙ ΣΤΕΦΑΝΟ
Το μπαρ κάτω από τη θάλασσα
(Μυθιστόρημα)

ΒΛΑΝΤΥ ΜΑΡΙΝΑ
Βλαδίριρος ή Η πτήση που σταμάτησε

ΝΑΝΤΟΛΝΥ ΣΤΕΝ
Η ανακάλυμη της βραδύτητας
(Μυθιστόρημα)

ΓΕ ΤΣΟΥΝ-ΤΣΑΝ
Το χωριό στο βουνό
(Μυθιστόρημα)

ΝΉΝΤΕΡΟ
0 ανιμιός του Ραμώ
(Μυθιστόρημα)

ΓΚΟΛΝΤΙΝΓΚ ΓΟΥΙΛΙΑΜ
Μάησις ταξιδευτου
(Μυθιστόρημα)
Γειτονικά καταλύματα
(Μυθιστόρημα)

ΟΥΙΤΓΟΥΕΡΘ ΓΙΟΥΤΖΙΝ
Τα εννέα πρόσωπα του Χριστού
(Μυθιστόρημα)

ΓΟΥΝΤΧΑΟΥΖ ΠΕΛΑΜ
Μην μπλέξεις με το Αιάβολο
(Μυθιστόρημα)
ΖΕΛΟΥΝ ΤΑΧΑΡ ΜΠΕΝ
0 γραφιάς
(Μυθιστόρημα)

ΣΑΚΣ ΟΛΙΒΕΡ
0 άνθρωπος που μπέρδεμε τη γυναίκα του
με ένα καπέλο
(Μυθιστόρημα)
Α Ν Θ Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΡΟΥΒΙΑΝΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
(Εηιλογή-μετάφραση: Ρήγας Καπάτος)

ΘΕΛΑ ΚΑΜΙΛΟ ΧΟΣΕ
Η οικογένεια του Πασκουάλ Ντουάρτε
(Μυθιστόρημα)

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
ΧΙΛΙΑΝΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
(Εηιλογή-μετάφραση: Ρήγας Καπάτος)

ΚΑΛΒΙΝΟ ΙΤΑΛΟ
Μαρκοβάλντο ή Οι εποχές στην πόλη
(Μυθιστόρημα)

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
(Εηιλογή-μετάφραση: Γιάττης Πάτσης)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Η σ ύ γ χ ρ ο ν η εκ δοτικ ή π α ρ ο υ σ ία στα ε λ λ η ν ικ ά γ ρ ά μ μ α τ α
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Και ο πολιτισμός είναι αίτημα πολιτικό
Μέσα στη γενικευμένη αδιαφορία περί των πολιτιστι
κών πεπραγμένων του τόπου, που εντείνεται όσο περισ
σότερο προσεγγίζουμε τις κάλπες, την ίδια στιγμή που
η εκλαϊκευση τείνει να ταυτισθεί με το λαϊκισμό και η έκ
πτωση ήθους μ ε την «ευελιξία» ο Συνασπισμός αποτελεί
τη μόνη πολιτική δύναμη που όχι μόνο εντάσσει αυτόνο
μα στα πλαίσια του εκλογικού του προγράμματος την
πολιτιστική του πρόταση, αλλά και επιχειρεί μέσα από
αυτήν την επαναφορά του πολιτισμού στις πραγματικές
του διαστάσεις. «Η αντίληψη του Συνασπισμού για τον
πολιτισμό δεν περιλαμβάνει μόνο τα γράμματα και τις
τέχνες αλλά το σύνολο των αξιών, των ηθών και των
νοοτροπιών που διαπνέουν τους θεσμούς, τις κοινωνι
κές πρακτικές και τον τρόπο ζωής μας», εκφράζοντας έ
τσι την πρόθεση για μια ριζική και προπάντων ολοκλη
ρωμένη μεταρρύθμιση.
Δυστυχώς τα «μέτρα» που την απαρτίζουν τόσο σε θε
σμικό επίπεδο π.χ. (εκσυγχρονισμός τμημάτων της ισχύουσας νομοθεσίας) όσο και σε «πρακτικό» (βοήθεια
και επιχορήγηση της Τ.Α. «γενναία» αύξηση του προϋπο
λογισμού για τον πολιτισμό) παραμένουν με εξαίρεση
τον τομέα του αθλητισμού μια απλή καταλολογία χωρίς
συγκεκριμένη στοιχειοθέτηση.
Η πολιτιστική πολιτική, που επί μία ολόκληρη οκταε
τία υποβαθμίστηκε σκόπιμα σε μια πολιτική των ματς μπαράζ και του αυριανικού λόγου δεν είναι ζήτημα κα
λών προθέσεων ούτε σωστών απόψεων αλλά τεκμηριω
μένων επιχειρημάτων και πράξεων που απαιτούν βού
ληση και προπάντων τόλμη.
Ο πολιτισμός είναι αίτημα πολιτικό που η Αριστερά
πρέπει να συμπεριλάβει στον αγώνα της για εκδημο
κρατισμό όχι ως απλός παρατηρητής αλλά διεκδικώντας τον ενεργά μέσα από ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Κουτόφραγκοι
και Μνημεία

ρχι
τεκτο

■
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Ένα πρόσφατο τα ξίδι στη
Ρώμη, για να πάρω μια καθα
ρή ανάσα, περιλάμβανε κυ
ρίως την περιήγηση των πο
λυάριθμων μνημείων της αιώ
νιας πόλης, κάτι σαν προσκύ
νημα σε πράγματα λιγότερο ή
περισσότερο γνωστά, εδώ και
πολλά χρόνια.

Αποσιωπώντας το σοκ επα
νόδου στα πάτρια, προτιμώ
αυτή τη φορά να αναφερθώ
στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι κουτόφραγκοι στα μνημεία τους —εκείνο
το όργιο επισκευών, αναστηλώσεων, απ οκαταστάσεω ν
που συναντάς σε κάθε σου
βήμα, που λ έει τόσα πολλά
για την έμπρακτη δραστηριότητά τους σε κάτι που το θεω
ρούν απόλυτα ζωτικό και
πρώτης προτεραιότητας.
Αυτό μπορεί να σήμαινε
πως σε πολλές περιπτώσεις
οι σκαλωσιές μέσα και έξω α
πό μνημεία εμπόδιζαν τη θέα,
δεν μπορούσα να βγάλω φω
τογραφίες — κάποτε μου α
πέκλειαν και τη ν είσοδο. Το
Πάνθεον, η φ ελλινική Φοντάνα ντι Τρέβι (για να πω δυο
μόλις παραδείγματα) είναι
μπανταρισμένα και δεν πέρα
σε πολύς καιρός που απαλλά-

χτηκε ο Αγιος Πέτρος από
τις δικές του φασκιές. Ακόμα
και ο μοναδικός Μάρκος Αυρήλιος απουσιάζει από το βά
θρο του στο λόφο του Καπι
τωλίου — πήγε κι αυτός για ε
πισκευή.
Παρ’ όλες όμως αυτές τις
μ ικ ρ ές « ενοχλήσ εις», δεν
μπορείς να μην θαυμάσεις το
αποτέλεσμα: πρόσφατο δ είγ 

μα, το καθάρισμα της μιας
πλευράς στην πιάτσα Ρεπούμπλικα, που σήμερα λάμ
πουν τα μάρμαρά της, λες και
χτίστηκε χθες. Ακόμα πιο εν
διαφέρον όμως είναι η φρον
τίδα του κράτους για την ενη
μέρωση του «πολίτη», με συ
χνά κατατοπιστικά εκθέματα,
δίπλα στο μνημείο, με θέμα
τις εργασίες της αποκατάστα
σής του. Σε αυτές τις περι
πτώσεις υπάρχουν πάντα διαφω τιστικές φω τογραφίες που
δείχνουν τις φθορές ή τα προ
βλήματα του μνημείου, και
συνοδεύονται από σχετικό
κείμενο. Έτσι, ο οποιοσδήπο
τε επισκέπτης έχει τη δυνα
τότητα να «καταλάβει» τι συμ
βαίνει χωρίς να έχ ει ιδ ια ίτε
ρες τεχνικές γνώσεις. Και το
να κα τα λά β εις φαίνεται, πως
μετράει στους κουτόφραγκους.
Μια άλλη όμορφη έκπληξη
αυτή τη φορά ήταν τα ενημε
ρωτικά σήματα, σε σχήμα πρι
σματικό από μέταλλο, στημέ
να δίπλα στο κάθε μνημείο
της πόλης. Στο πάνω μέρος
της επ ιφάνειας του πρίσμα
τος έχ ει κολληθεί ένα μικρό
κατατοπιστικό κείμενο, στα ι
ταλικά και αγγλικά, για την ι
στορία του μνημείου. Ένα
θαύμα κατατόπισης, τα ζου
μερ ά αυτά κείμενα καλύ
πτουν το «ιστορικό» του κτι
ρίου, την πιθανή ανεκδοτολο
γία γύρω από αυτό, ενώ συγ
χρόνως προσφέρουν και μια
παλιά παράστασή του (χαλκο
γραφία).
Το σήμα αυτό δεν είναι το
καλύτερο που θα μπορούσε
να υπάρξει. Πολλά από αυτά
έχ ο υ ν υ π ο σ τεί ε π ιθ έ σ ε ις
«βανδαλικές» (σκίσιμο του αυ
τοκόλλητου κειμένου, «επιζωγράφιση») και μερικές φορές
η τοποθέτησή τους είναι κακή
(σε στενά καλντερίμια χωρίς
πεζοδρόμιο, ανάμεσα σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα). Έ 
χουν όμως, παρ’ όλα αυτά, το
προσόν να αναγνωρίζονται α
πό μακριά ως «σύμβολο» —
πράγμα που έχ ει μεγάλη ση
μασία μέσα στον αστικό χώ
ρο. Και το σπουδαιότερο, ανή
κουν σε μια πορεία μέσα στην
πόλη, που συνοδεύεται από
ειδικό πρόγραμμα επίσκεψης.
Το «ανακάτεμα» των ιστορι
κών στρωμάτων, η αλληλεπίθεση των εποχών, που υπάρ
χει πάντα σε τέ το ιες περιπτώ
σεις, δημιουργεί- εδώ μια εν
διαφέρουσα αντίστιξη. Η σει
ρά των μνημείων που βρί
σκεις, ξεπερνά τα "κλα σ ικά ”
ή "δ ιά σ η μ α " και α γγίζει τα
πιο άσημα, τα χωμένα σε μι
κρές γωνιές, που μπροστά
τους δεν σταματούν τα πούλ
μαν με τα τουριστικά καραβά-

νια. Και ίσως εκεί, στη μικρό·
κλίμακα του πολεοδομικού ι
στού, παίζεται το παιχνίδι της
ένταξης των μνημείων στη
σύγχρονη ζωή της πόλης.
Ξέρω βέβαια πως η αφέ
λειά μου δεν έχ ε ι όρια — αλ
λά πόσο άραγε θα κόστιζε (σε
χρήμα και σε ανθρωποώρες)
να στηθεί μια τέτοια ιστορία
στην Αθήνα, στη Θεσσαλονί
κη ή και σε ορισμένα άλλα α
πό τα «ιστορικά» μας κέντρα;
Τι πειράζει να μιμηθούμε τους
κουτόφραγκους —το κάνου
με που το κάνουμε— και μια
φορά... σωστά;

Τ έχνη ς «Α σ τ ρ ο λ ά β ο ς » σ το ν
Π ειρα ιά (Α ν δ ρ ο ύ τσ ο υ 140, τηλ.
41.11.127) ο μ α δ ικ ή έκ θ εσ η
ζ ω γ ρ α φ ικ ή ς μ ε κ εν τρ ικ ό έ ρ ε ισ μ α
τη θ ά λ α σ σ α και τις α κ τές το υ
Α ιγα ίο υ . Σ τη ν έκ θ εσ η λ α μ β ά ν ο υ ν
μ έ ρ ο ς οι κ α λ λ ιτέ χ ν ε ς : Μ ιχά λη ς
Γ εω ρ γό ς, Κ ω νσ τα ντίνο ς
Γ ρ α μ μ α τό π ο υ λο ς, Σ τέφ α ν ο ς
Δ α σκα λά κης, Π έτρ ο ς
Ζ ο υμ π ο υλά κ η ς, Σ α ρ ά ν τη ς
Κ α ρ α β ο ύ ζη ς, Ρ ά λ λ η ς Κ οψ ίδης,
Κ ώ στας Μ αλάμ ος, Γ ιώ ργο ς
Μ ανουσάκη ς, Θ ό δω ρο ς
Μ ανω λίδης, Θ όδω ρο ς
Π α νταλέω ν, Π α ύλο ς Σ ά μ ιο ς και
Π α να γιώ τη ς Τέτσης.
• Σ εμ ινά ρ ιο και Δ η μ ό σ ια
Σ υ ζ ή τη σ η μ ε θ έμ α «Μ ύθος και
π ρ ω το π ο ρ ία - το Θ εα τρ ικ ό έ ρ γ ο
το υ Χ ά ινερ Μ ύ λ λ ερ
δ ιο ρ γα ν ώ ν ετα ι σ τ ις 19, 20 και
21.10 σ το Ιν σ τιτο ύ το Γκαίτε
(Ο μήρου 14-16 τηλ. 360.8111). Στο
σ εμ ιν ά ρ ιο π ο υ θα είνα ι δ ιή μ ερ ο
(19-20.10) α π ό τις 7.30 μ.μ.
σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν η Ε λένη
Β α ρ ο π ο ύ λο υ, ο Ν ίκο ς Δ ια μ α ντή ς,
ο Ν ίκ ο ς Κ α ρ α να σ τά σ η ς, ο
Μ ιχ ά λ η ς Μ α ρ μ α ρ ιν ό ς κα θ ώ ς και
οι Γ ερ μ α νο ί Β ό λ φ γ κ α γ κ Σ το ρ χ
δ ρ α μ α τ ο υ ρ γ ό ς και υ π ε ύ θ υ ν ο ς
για το «Α φ ιέρ ω μ α σ το Χ ά ιν ερ Μ ύ λ λερ - Β ερ ο λ ίν ο ’S8» και Μπ.
Τ ρ ά γκ ελ εν , κ α λ λ ιτε χ ν ικ ό ς
δ ιε υ θ υ ν τ ή ς το υ θ εά τρ ο υ
Ν τύ σ σ ελ ν το ρ φ .
Σ τη σ υ ζ ή τ η σ η (21.10, 7.30 μ.μ.)
θα π α ρ α β ρ ίσ κ ε τα ι και ο ίδ ιο ς ο
Χ ά ινερ Μ ύλ λερ .

Δ ημήτρης Φιλιππίδης

Ποιος είπε ότι η ιστορία
γράφεται μέσα από
μεγάλα γεγονότα;
Παιδικά πρόσωπα, πρόωρα
γερασμένα, που φωτίζονται
αχνά από ένα χαμόγελο, η μά
να που θηλάζει με τη «στερνή
ανάσα» της — μια και γάλα
δεν έχει πια απομείνει— το
γιό της, ο τελευ τα ίο ς αποχαι
ρετισμός του στρατιώτη πριν
αναχωρήσει για το μέτωπο,
σ τιγμές που συνθέτουν με πε
ρισσή ευαισθησία το ελ λ η ν ι
κό τοπίο της γερμανικής κα
τοχής στην πόλη και την ύπαι
θρο, σκηνές που γράφουν μέ
σα από το συγκλονιστικό ρεα
λισμό του φακού που ξέρ ει να
προσεγγίζει τη γυμνή λεπ το
μέρεια χωρίς να την ωραιο
ποιεί, την ιστορία του ανώνυ
μου Έλληνα.
Α π ο κα λυπ τική μ α ρ τυρ ία
των λεπτών — και σχεδόν αό
ρατων για τον αδαή— νημά
των της έντονα φορτισμένης
ατμόσφαιρας της εποχής ε
κείνης που κανένα βιβλίο δεν
μπορεί —φύσει γαρ— να αποτυπώσει και ίσως κανένας
ζωγράφος, δείγμα σπάνιας
δεξιοτεχνία ς ικανό να α γγίξει
και τις νεώ τερες γενιές αφή
νοντας πάνω τους το ανεξίτη
λο σημάδι της αλήθειας. Μια
μαρτυρία που η δημιουργός
της, επίσης «ανώνυμη» στο
ευ ρ ύ τερ ο ελ λ η ν ικ ό κοινό
—όχι όμως και το κοινό του

Φ ω τ ο γ ρ α φ ία

Β.

Π α π α ϊω ά ν ν ο υ ,

φ ω τ ο γ ρ α φ ικ ό α ρ χ ε ίο Μ ο υ σ ε ί ο Μ π ε ν ά κ η .

ε ξ ω ίε ρ ικ ο υ — φω τογράφος
Βούλα Παπαϊωάννου δώρισε
στο μουσείο Μπενάκη, ανέκ
δοτο τμήμα του πλούσιου αρ
χείου τη ς που εκτίθ ετα ι μέχρι
τις 31 Οκτωβρίου στο Σπίτι
της Κύπρου (Ηρακλείτου 10,
Κολωνάκι).
Π ρόκειται για ένα έργο που
παρά τον έκδηλο ρεαλισμό
του, φ έρει την προσωπική
σφραγίδα της καλλιτέχνιδος,
δίνει θα έλ εγ ε κανείς μια προ
σωπική και γ ι’ αυτό μοναδική
καταγραφή των γεγονότων.
Λήδα Καζαντζάκη

Συνεργάτες
Από το τεύχος αυτό οι φίλοι
του περιοδικού μας θα ανα
γνωρίσουν δύο ακόμα νέες
«γραφές» στην εικονογράφιση του ΑΝΤΙ. Θα τους έχουμε
τακτικούς συνεργάτες μας.
Ο ένας είναι ο Στάθης, γνω
στός από την καθημερινή συ
νεργασία του στο «Ριζοσπά
στη».
Ο άλλος είναι ο Διαμαντής
Αϊδίνης για τον οποίο θα δώ
σουμε μερικές πληροφορίες
μιας και είναι γνωστός στην
Ελλάδα μόνον από σποραδι
κές συνεργασίες στο «Τέταρ-

ιο» και χη «Βαβέλ». Ο Διαμαν
τής Αϊδίνης σπούδασε ζωγρα
φική στην Αγγλία, στη σχολή
Bayamshow του Λονδίνου και
συνεργάστηκε με πολλά πε
ριοδικά στην Ιταλία μεταξύ
των οποίων το Frigidaire, η
Nuova Ecologia, και η Rinascita.
• Έ να α π ό τα εν τυ π ω σ ια κ ό τε ρ α
ε κ θ έμ α τα το υ Β ρ ετα ν ικ ο ύ
Μ ο υ σ είο υ Φ υσικής Ιστορία ς, ο
δ ε ιν ό σ α υ ρ ο ς Iguanodon
β ρ ίσ κ ε τα ι σ τ ο Μ ουσείο
Γ ο υ λ α ν δ ρ ή Φ υσικής Ισ το ρ ία ς
(Λ εβ ίδ ο υ 13, Κ ηφ ισιά , τηλ.
80.15.870) σ τη δ ιά θ ε σ η τω ν
ε ν δ ια φ ε ρ ο μ έ ν ω ν γ ια 8
ο λ ό κ λ η ρ ο υ ς μ ή ν ες .
Σ τό χ ο ς τη ς π α ρ ο υ σ ία σ η ς το υ
γ ιγ ά ν τ ιο υ σ κ ε λ ε τ ο ύ του
π ρ ο ϊσ το ρ ικ ο ύ α υ το ύ ερ π ε το ύ ,
π ο υ σ υ ν ο δ ε ύ ε τ α ι α π ό έν α ν
π ίνα κα μ ε τις μ α ζ ικ έ ς
ε ξ α φ α ν ίσ ε ις ε ιδ ώ ν α π ό το ν
π λ α ν ή τη μ α ς , είνα ι η
ευ α ισ θ η το π ο ίη ο η το υ ε υ ρ ύ τ ε ρ ο υ
κο ινο ύ σ τη ν π ρ ο σ τα σ ία και
δ ιά σ ω σ η του π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν το ς .
• Έ κ θ εσ η ζ ω γ ρ α φ ικ ή ς του
Κ ώ στα Θ ε ττα λ ο ύ π α ρ ο υ σ ιά ζ ε ι ο
χ ώ ρ ο ς τ έ χ ν η ς Α δ υ το (Δ ιο νύσο υ
56, Χ α λ ά νδ ρ ι, τηλ. 68.30.943) α π ό
τις 23 Ο κτω β ρίο υ μ έ χ ρ ι τις 8
Ν ο εμ β ρ ίο υ .
• Τη Δ ε υ τ έ ρ α 23 Ο κτω β ρίου
ε γ κ α ιν ιά ζ ε τα ι σ τη ν Α ίθ ο υ σ α

• Έ κ θ εσ η γ λ υ π τικ ή ς
π α ρ ο υ σ ιά ζ ε ι σ τη ν Κ ύπρο ο
Π ά ρης Μ ετα ξά ς. Σ υ γ κ εκ ρ ιμ έν α
έ ρ γ α του, θα π α ρ ο υ σ ια σ το ύ ν απ ό
τις 24 Ο κτω β ρίου έ ω ς τις 11
Ν ο ε μ β ρ ίο υ σ τη ν γ κ α λ ε ρ ί Diaspro
Art C enter (Ε υά νθ ο υς 10,
Λευκω σία).
• Έ ρ γ α του Ν ίκου Α λ ε ξ ίο υ
π α ρ ο υ σ ιά ζο ν τα ι σ το ε ρ γ α σ τ ή ρ ι
το υ Α ν δ ρ έ α Θ εο δω ρά κη (Σ ουλίου
15), σ το Ρ έθυμνο. Τα έ ρ γ α αυτά,
τα οποία είνα ι κ α τα σ κ ε υ α σ μ έ ν α
α π ό ε λ α φ ρ ά υ λ ικ ά (ξύλα ,
κα λά μ ια , χ α ρ τί) έ χ ο υ ν
π α ρ ο υ σ ια σ τε ί σ ε έξ ι εκ θ έ σ ε ις
σ τη ν Ε λλ ά δ α και το εξω τερ ικ ό . Η
έ κ θ εσ η σ το Ρ έθυ μ νο θα
δ ια ρ κ έσ ει έω ς τις 18 Ν ο εμ β ρ ίο υ.

ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ
ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
G LE N FID D IC H
To Glenfiddich είναι ουί
σκι, pure malt δηλαδή
100% καθαρό από από
σταξη βύνης και μόνο - χω
ρίς ανάμιξη με αλκοόλ και
άλλα δημητριακά. Παράγ ετα ι σε ένα παραδοσιακό
αποστακτήριο της Σκω
τίας, με μια παλιά αποκλει
στική συνταγή, και ωριμά
ζει για χρόνια. Έτσι, απευ
θύνεται στους γνώστες
— ή σε κείνους που θέ
λουν να γίνουν γνώ σ τες—
του καλού ουίσκι και α ξί
ζει να το δοκιμάσετε μια
ξεχωριστή βραδιά, όπως
είναι αυτή των εκλογών.
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Τηλεοπτική άνοιξη
Η σθεναρή απόφαση της
διοίκησης της ET να μην δε
χθεί την προληπτική λογοκρ ι
σία οποιοσδήποτε διακομμα
τικής επιτροπής, η απόφαση
να μην μεταδοθούν οι συγκεν
τρώ σεις των κομμάτων οι συ
νεντεύ ξεις με τόυς αρχηγούς
των πολιτικών κομμάτων, οι
εκπομπές με τα πορτραίτα
των πολιτικών ηγετών, οι ενη
μερωτικές εκπομπές με τους
εκπροσώπους των πολιτικών
κομμάτων αλλάζουν ριζικά το
σκηνικό διεξαγω γής της προ
εκλογικής εκστρατείας.
Είναι τόσα τα θετικά στοι
χεία που προκύπτουν από αυ
τές τις ρυθμίσεις και τέτο ια η
τωρινή αλλά και μακροπρόθε
σμη σημασία τους ώστε να
μην μπορούν να αναλυθούν
με επάρκεια στη σημερινή φά
ση των πολιτικών μας εξ ε λ ί
ξεων.
Τα κόμματα και κυρίως το
ΠΑΣΟΚ εκόντα άκοντα σύρον
τα ι σε μια διαφορετικού τύ 
που πολιτική αντιπαράθεση
που ματαίως προσπαθούν να
ανατρέψουν ο κ. Παπανδρέου, συστηματικός σαμποτέρ
του τηλεοπ τικού διαλόγου
και το πέριξ αυτού συγκρότη
μα του Ταύρου, με το υβριστι
κό και χυδαίο στυλ πολιτικής
επικοινωνίας.
Ο κ. Παπανδρέου δεν ελ έ γ 
χει πλέον τους όρους τη ς πο
λιτική ς επικοινωνίας την ο
ποία υποβάθμισε σε τηλεοπ τι
κό σώου στις εκλο γές του πε
ρασμένου Ιουνίου, με τις πο
λ ιτικ ές συγκεντρώσεις, την
σ κηνοθετημένη απάτη του
«μεγαλειώδους» και «ανεπα
νάληπτου», τις μεταφορές ο
παδών με γιο υ γκο σ λα β ικά
πούλμαν απ’ όλες τις περιο
χές της επικράτειας, τον υπο
βλητικό φωτισμό των μεγαλοσυγκεντρώσεων, την άθλια
κομματική τηλεόραση.
Από τις νέες ρυθμίσεις έ
χουν πολλοί να κερδίσουν.
Πρώτον το πολιτικό σύστημα
της χώρας στο οποίο εισάγονται νέες μορφές πολιτικής
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επικοινωνίας, μορφές διάλο
γου, ήρεμης αντιπαράθεσης
επιχειρημάτων επί του συγκε
κριμένου. Δεύτερον, ο Έ λλη
νας φορολογούμενος του ο
ποίου τα χρήματα δαπανήθηκαν ασύστολα και ασκόπως
γιατί κανείς δεν είναι σε θέση
να μετρήσει και κατά συνέ
πεια να αποδείξει την εκλο γι
κή απήχηση των υπερφορτι
σμένων μεγαλοσυγκεντρώσεων. Τρίτον η ET που αποκαθιστά σχέσεις εμπιστοσύνης με
το κοινό της και μειώνει τα υ
πέρογκα ελλείμματά της. Τέ
ταρτον οι θεατές που βομβαρ
δίζονταν αλύπητα με το τη λε
οπτικό μεγαλοθέαμα, πραγ
μα τική πλύση εκγεφ ά λο υ .
Πέμπτον οι πολίτες που ως
ψηφοφόροι καλούνται πλέον
όχι να ζητωκραυγάζουν αλλά
να σκέφ τονται και να κρίνουν.
Α φαιρειται πλέον το στοι
χείο του τεχνητού φ ανατι
σμού και σε μεγάλο βαθμό ο
μονόλογος του μπαλκονιού.
Απορροφάται από τη σωστή
στάση της τηλεόρασης η μονόδρομη αυτή μορφή π ολιτι
κής επικοινωνίας.
Κι απ’ όλα αυτά κερδισμένη
θα β γει η δημοκρατία και ο
πολιτικός λόγος των κομμά
των, όσων τουλάχιστον τον
διατηρούν σε πολιτισμένο και
σοβαρό επίπεδο.
Συγκεντρώ σεις βέβαια θα
γίνονται. Μικρές και μεγάλες,
στους τόπους δουλειάς, στις
πλατείες, σ τις πόλεις και στα
χωριά. Αποτελούν ζωντανή
μορφή π ολιτικής επικοινω
νίας όταν το μέγεθος είναι μι
κρό. Αποτελούν παράδοση
στον τόπο μας που πρέπει να
διατηρηθεί και να εμπλουτι
σ τεί με τις μορφές διαλόγου
που έχουν αρχίσει να ακολου
θούν τα πολιτικά κόμματα.
Και η ανάγκη του πολιτικού
θεάματος θα εξακολουθήσει
να ικανοποιείται από τις μεγά
λ ες συγκεντρώ σεις και τις ο
μ ιλίες από τα μπαλκόνια. Αλ
λά θα είναι για αυτούς που
συμμετέχουν σε αυτές τις
συγκεντρώ σεις και που θα έ 
χουν βέβαια κάθε δικαίωμα
να χειροκροτούν, να κραυγά
ζουν και να σείουν τις ση
μαίες τους. Θεμιτό, δεκτό και
ίσως σκόπιμο. Αλλά θα αφο
ρούν μόνο αυτούς.
Στον τομέα της π ολιτικής ε
πικοινωνίας διαμορφώ νεται έ
τσ ι πλέον μια νέα ισορροπία,
που πρέπει να εδραιω θεί και
να εμπλουτιστεί. Ας ελπίσου
με ότι η εμπειρία αυτή θα αλ
λά ξει την πολιτική μας συμπε
ριφορά και θα αποτελέσει ο
δηγό για το μέλλον.
Ο απογοητευμένος
συγκεντρωσιάρχης
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ΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Τα παλιά αθηναϊκά σπίτια
Ένα λεύκω μα υπ οδειγματικής κα
λαισθησίας μ ε φω τογραφ ικά παρα
δ είγμ α τα και σχέδια των παλιών
λαϊκώ ν αθηναϊκών σπιτιών.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ο Τρίτος Δρόμος
Η πρώτη περίοδος της «Α λλα γή ς»
και του «Τρίτου Δρόμου» προς το
σοσιαλισμό κατά την ελληνική εκδο
χή, από τον Γιάννη Ιωάννου.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑ Ϊ ΤΖΗΣ
Τσιγγάνικη ορχήστρα
Ο Γιάννης Κ αλαϊτζής εικο νο γρα φ εί
το σύνολο από τις καθημερινές π ιέ
σεις ενός ανθρώπου, που ζει και κ ι
νείται στη μ ετα π ο λιτευ τική Αθήνα.
ΜΙΛΤΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ
Ιστορία μιας γραμμής
Ευρηματική σειρά τριώ ν β ιβ λίω ν
— Ο Κύκλος, το Τετράγωνο, το Τρί
γωνο— που μ ε τα πολύχρωμα και
ωραία σχέδια του Μ. Σκούρα βοη
θούν τα μ ικρά παιδιά να κατανοή
σουν τον κόσμο των μορφών.

Ε Κ Δ Ο ΣΕΙΣ Π Ο ΛΥΤΥΠ Ο
Κ Ε Ν ΤΡ ΙΚ Η Δ ΙΑ Θ Ε Σ Η
Δ ε ιν ο κ ρ ά τ ο υ ς 131
Α θ ή να 115 21 τη λ .: 7249300
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ο ΑΝΤΙ επανειλημμένα κατά το πα
ρελθόν έχ ε ι ασχοληθεί με το μεγά
λο θέμα που αποκαλείται «Ολυμπια
κή Αεροπορία».
Και πάντοτε με τεκμηριωμένα στοιχεία
και στα πλαίσια καλόπιστης και υπεύθυ
νης κριτικής προσπάθησε να βοηθήσει
τους διοικούντες τον Εθνικό Αερομετα
φορέα και τους πολιτικούς προϊσταμέ
νους του αναγνω ρίζοντας και το ιδιάζον
και το ευαίσθητο της περίπτωσης.
Σήμερα ασχολούμαστε με ένα σοβαρό
θέμα που αφορά την «Ολυμπιακή» και
του οποίου τα πλήρη σ το ιχεία περιήλθαν
στην κατοχή μας τις τελευ τα ίες ημέρες.
Θέλουμε πριν απ’ όλα να επισημάνουμε ότι η νέα διοίκηση της εταιρείας (Φι
λίας - Γραμματικός) δεν είναι φυσικά υ
πεύθυνη για το όλο ζήτημα γ ια το οποίο
πιθανότατα και να μην έχει ενημερωθεί.
Θα περιμένουμε όμως απάντηση και ε
ν έρ γειες σε εύλογο χρονικό διάστημα
πριν χρ ειασ τεί να επανέλθουμε.
Κατά το παρελθόν και σε διαφ ορετικές
χρονικές περιόδους λόγω αναγκών της η
Ο.Α. προσέλαβε πιλότους προερχόμε
νους από την Πολεμική Αεροπορία οι ο
ποίοι ελάμβαναν τη σύνταξή τους από
αυτήν αφού τους είχ ε καταβληθεί και η ε
φάπαξ αποζημίωση που εδικαιούντο.
Το ποσόν τη ς σύνταξης αυτών των χει
ριστών υπέκειτο στην ανάλογη προβλεπόμενη φορολογία. Κατά καιρούς οι πι
λότοι αυτής της κατηγορίας οι οποίοι α
ποτελούσαν (και αποτελούν) το 1/3 περί
που του συνόλου των χειριστών της Ο.Α.
και είναι σημαντική συνδικαλιστική δύνα
μη, πίεζαν μέσω της ΕΧΠΑ (Ένωσης Χει
ριστών Π ολιτικής Αεροπορίας) τις διοι
κήσεις της Ο.Α. για να ευρεθεί τρόπος ώ
στε να αποφεύγεται η φορολογία των

Τ
Προς: Δ.Δ.Υ
Ενταύθα

Από: KEM/Εργασ. Σχέσεις
Αθήνα, 21-2-1985

« Α ποζη μίω ση Ν. 2112/1920 σ τ ο υ ς ουνταξ ιο δ ο τ ο ύ μ ε ν ο υ ς χ ε ι ρ ι σ τ έ ς Α!Φ π ο υ είνα ι ή δ η
σ τρ α τιω τικ ο ί σ υ ν τ α ξ ιο ύ χ ο ι ».
Ε π ισ το λ ή σ α ς 2840/29.1.1985

ΘΕΜΑ:

Ό π ω ς είν α ι γν ω σ τό σ τη ν Ο.Α. δ ε ν λ α μ β ά ν εται υ π ’ ύ ψ η ο χ ρ ό ν ο ς υ π η ρ ε σ ία ς τω ν χ ε ι ρ ι 
σ τώ ν και ιπ τα μ έν ω ν μ η χ α ν ικ ώ ν σ το Δ η μ ό σιο .
Κ α τά σ υ ν έ π εια , είνα ι π ρ ο φ α ν έ ς ότι η π α ρ α π ά 
νω δ ιά τα ξ η το υ Ν. 1379/1983 δ ε ν έ χ ε ι ε φ α ρ μ ο 
γ ή π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ γ ια το υ ς σ τρ α τιω τικ ο ύ ς σ υ ν 
τ α ξ ιο ύ χ ο υ ς χ ε ι ρ ι σ τ έ ς και ιπ τ ά μ ε ν ο υ ς μ η χ α ν ι
κ ο ύ ς τη ς Ο.Α., π ο υ α ν έ σ τ ε ιλ α ν τη λ ή ψ η τω ν
σ υ ν τ ά ξ ε ώ ν το υς, κτλ. κτλ.

Και τελειώνει ως εξής:
Μ ε β ά σ η τα π α ρ α π ά ν ω κ α τ α λ ή γ ο υ μ ε ότι το
π ο σ ό π ο υ κ α τα β ά λ λ ε ι η Ο.Α. σ τ ο υ ς χ ε ι ρ ι σ τ έ ς
τη ς κ α τ ’ ε φ α ρ μ ο γ ή τη ς π α ρ ά γ ρ . 8 το υ Π ρα κτι
κ ο ύ Σ υ μ φ ω ν ία ς 1984, δ ε ν α π ο τε λ ε ί τμ ή μ α τω ν
τα κτικώ ν α π ο δ ο χ ώ ν το υ ς κι ε π ο μ έ ν ω ς δ ε ν
π ρ έ π ε ι να σ υ μ π ε ρ ιλ η φ θ ε ί κα τά τη ν υ π ο λ ο γ ι
σ μ ό τη ς α π ο ζ η μ ίω σ η ς το υ Ν. 2112/1920 και
3198/55.
Σ τα ύ ρ ο ς Μ α ρ κο υ λά κη ς

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ
Το ημερολόγιο του Ανδρέα
ΚΑΤΙ ΤΟ «ΩΡΑΙΟΝ»
Μια περιήγηση
στη νεοελληνική κακογουστιά
Σχήμα 21 28
Σελίδες 360
Τιμή 4.500 δρχ.
Έκδοση των
«Φίλων του περιοδικού "ΑΝΤΙ” »
Στον τόμο περιλαμβάνονται κείμενα
των:
Χρ. Βακαλόπουλου, Χρ. Γιανναρά,
Π. Γιαννόπουλου, Μ. Γιουρσενάρ, Γ.
Καλιόρη, X. Καμπουρίδη, Λ. Κηλαηδόνη, Α. Κολτσιδοπούλου, Δ. Κούτσικου, Α. Κυριακίδου - Νέστορος,
Π. Μ αρτινίδη, Μ. Μποσταντζόγλου,
Δ. Πικιώνη, Δ. Ραυτόπουλου, Δ. Σκάλου, Ν. Χ ατζηκυριάκου - Γκίκα. Πρό
λογος της υπουργού Πολιτισμού και
Επιστημών Μ ελίνας Μερκούρη.

Ή πώς να κλέβετε ι

Δ ικ η γό ρ ο ς , Δ ιε υ θ υ ν τή ς Τομέα
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Σ υ ν τ α ξ ιο ύ χ ο ι τη ς π ο λεμ ική ς, μόνιμοι
σ υ γ κ υ β ε ρ ν ή τ ε ς σ το Β-747 μη
π ρ οα γόμ ενο ι με 15 χ ρ ό νια υπ ηρεσ ία
σ τη ν Ο.Α...
Μ ισ θ ό ς κ υ β ε ρ ν ή το υ Β-747 550.000 με
30 χ ρ ό ν ια σ τη ν Ο.Α...

ΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
Δημόσιο και τους συναδέλφ ους σας...
συντάξεων τους.
Και το 1985 η τό τε διοίκηση της Εται
ρείας αποφασίζει να ρυθμίσει το ζήτημα
των συνταξιούχων πιλότων της Πολεμι
κής Αεροπορίας ως εξής:
1) Εντάσσει το ποσό της σύνταξής τους
από την Πολεμική Αεροπορία στις απο
δοχές τους από την «Ολυμπιακή».
2. Απαλάσσει το ποσό αυτό από τη νόμι
μη φορολογία.
3. Α υξάνει αυτόματα το ποσό των χρονοεπιδομάτων.
4. Αυξάνει το ποσό που καταβάλλεται
σαν σύνταξη από τα ασφαλιστικά ταμεία
όταν οι χειρ ισ τές συνταξιοδοτηθούν από
την «Ολυμπιακή».
5. Α υξάνει τα ποσά δώρων Πάσχα - Χρι
στουγέννων καθώς και τα επιδόματα αδείας.
6. Αυξάνει το ποσό της υπερεργασίας
(πληρωμή από ημέρα αναπαύσεως).
7. Οι συνταξιούχοι πιλότοι έχουν όλες
τις απολαβές των ασφαλιστικών ταμείων
που έχουν και οι υπόλοιποι συν το ό τι φ ι
λοξενούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Αε
ροπορίας παρ’ ότι η σύνταξή τους δεν
πληρώνεται πλέον από το ΥΕΘΑ.
8. Συνυπολογισμό στην ΑΤΑ των νέων α
ποδοχών αναδρομικό από το 1981 με α
ποτέλεσμα τη ν καταβολή πολλών εκα
τομμυρίων δραχμών. Έ τσι φθάνουμε
στο σημείο να παρουσιάζεται το εξής
φαινόμενο:
Έ νας πιλότος Κυβέρνητης Airbus που
προσελήφθη το 1970 να έχ ει σήμερα α
ποδοχές 480.000 περίπου το μήνα και έ
νας απόστρατος αξιωματικός της Πολε
μικής Αεροπορίας μόνιμος (μη προακτέ
ος λόγω προσόντων) συγκυβερνήτης
στο Β-747 (Τζόμπο) να παίρνει 545.000
δρχ. το μήνα με λιγότερ α χρόνια υπηρε

Μ I
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σίας στην Ο.Α. από τον προηγούμενο κυ
βερνήτη (βλ. πίνακας I).
Οι παροχές αυτές όπως προκύπτει δό
θηκαν προς την ομάδα των συνταξιού
χων πιλότων κατά παράβαση όλων των
οικονομικών νόμων που αφορούν τον
Έ λληνα εργαζόμενο και της εργατικής
νομοθεσίας.
Οι νομικές υπηρεσίες της Ο.Α. που ρω
τήθηκαν απάντησαν ό τι είναι παράνομη
κάθε τέτοιου είδους ρύθμιση (βλ. Πίνα
κας II).
Εμφάνιζεται λοιπόν το φαινόμενο ο κυ
βερνήτης Β-747 με διπλάσια περίπου
χρόνια υπηρεσίας στην Ο.Α. να έχ ει μι
κρότερες αποδοχές από τον συγκυβερνήτη του συνταξιούχο της πολεμικής α ε
ροπορίας.
Οι συνταξιούχοι χειρ ισ τές ανεβάζουν
επίσης σε υψηλά νούμερα το μέσο όρο
των αποδοχών όλων των πιλότων της
Ο.Α. πράγμα που δημιουργεί εσφαλμέ
νες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη.
Ρωτάμε λοιπόν τη νέα διοίκηση της Ε
ταιρείας.
1. Τι σκοπεύει να πράξει με το καθεστώς
που δημιούργησαν οι προηγούμενες
διοικήσ εις στο θέμα των συνταξιούχων;
2. Αν έχει αντιληφ θεί ό τι η υπάρχουσα
κατάσταση αποτελεί νομιμοφανές «τού
νελ» φοροδιαφυγής και πόση είναι η ζη
μιά του Ελληνικού Δημοσίου;
3. Αν το καθεστώς αυτό αποτελεί παρα
βίαση της (κατ’ αναλογίαν) ίσης ανταμοι
βής εργαζομένω ν στην ίδια δουλειά (οι
άλλοι 350 πιλότοι) για την παροχή του
αυτού έργου;
4. Αν υπάρχει ανάλογο προηγούμενο σε
οποιαδήποτε δουλειά από την ίδρυση
του ελληνικού κράτους;
Αναμένουμε...
Τ.ΜΠ.

Για πρώτη φορά
στην Ελλάδα
Howard Eves

Μεγάλες στιγμές
τωνΜαθηματικών
έως το 1650

• «Το β ιβ λίο διαβάζεται πολύ ευχά
ριστα... Δ ίν ε ι έμφαση σ την ανθρώ
πινη όψη κάθε επιτεύγματος».

Mathematics Today
• «Με εμπνευσμένο κ α ι δελεασ τι
κό τρόπο μας παρουσιάζει τη ν ισ το 
ρική εξέλ ιξη των Μ αθηματικών»

The Times Higher Education Supple
ment
• « Π ετυ χ α ίνει να δημιουργήσ ει τη
λαχτάρα της ανακάλυψης ακόμη κα ι
σε όσους θεωρούν το θέμα πολύ
ανιαρό».

Mathematical Reviews

Έ να βιβλίο για τον γενικό
αναγνώστη που πρέπει να δια
βάσουν και οι ειδικοί.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ τροχαλία ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
Γριβαίων 5 (πάροδος Σκουφά 64)
10680 Αθήνα τηλ. 3646426
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ΤΟ «ΜΙΣΟ- ΜΙΣΟ» ΠΑΡΑ ΒΙΑΣΕ
ΤΑ

ριν δυο μήνες, σε ένα ρεπορτάζ
που δημοσιεύτηκε στο τχ. 413 (της
25-8-89) επισημαίναμε το πλήθος
των παραβάσεων που κάνουν συνήθως
οι παραγωγοί των δύο καναλιών που ενώ
εισπράττουν τα ανάλογα ποσά εισφορών
για ΙΚΑ δεν τα αποδίδουν ποτέ ή σχεδόν
ποτέ. Διατυπώναμε τότε την απορία μας
—εν υποσημειώσει:

Π

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΤΩΝ

«Α λλά υ π ά ρ χ ο υ ν π ο λ λ έ ς π ερ ιπ τώ σ ε ις . Δ εν
γν ω ρ ίζ ο υ μ ε α κ ρ ιβ ώ ς τι σ υ ν έ β η μ ε το «Μ ισό Μ ισό » α λ λ ά ε π ε ιδ ή «η γ υ ν α ίκ α το υ Κ α ίσα ρος
δ ε ν π ρ έ π ει μ ό ν ο ν να ’ναι κτλ., α λ λ ά και να φ α ί
ν ε τα ι », μ ή π ω ς θα ’π ρ ε π ε ο ε υ σ υ ν ε ίδ η τ ο ς δικ α 
σ τικ ό ς να ε ρ ε υ ν ή σ ε ι και τη ν π ε ρ ίφ η μ η π α ρ α 
γ ω γ ή π ο υ σ τ ο ίχ ισ ε τη ν ε κ π α ρ α θ ύ ρ ω σ η Χαλάτσ η και π ο λ λ ά χ ρ ή μ α τ α σ το φ ο ρ ο λ ο γ ο ύ μ ε ν ο
π ο λ ίτη ;»

Την περασμένη Κυριακή, διαβάσαμε
στο «έγκυρο Βήμα» την πολυσυζητηθείσα έκτοτε διατριβή της νεώ τερης κ. Παπανδρέου «περί βιασμού» κτλ. Θυμηθή
καμε το ρεπορτάζ του τχ. 413 και θυμη
θήκαμε επίσης το βιασμό του καλού γού
στου με την προβολή εκείνης της ανεκδι
ήγητης παραγωγής αλλά και το... βιασμό
του κ. Χαλάτση που εκδιώχθηκε. Και ανα
σύραμε ένα από τα ντοκουμέντα που δια
θέταμε και τα παρουσιάζουμε σήμερα.
Δεν είναι όμως μόνον οι εισφορές του
ΙΚΑ που αν στηριχθούμε στο αναδημο
σιευόμενο σε φωτοτυπία κοστολόγιο θα
πρέπει να ήταν τη ς τάξης των 2,5 περί
που εκ. δρχ. (202,188x 12 = 2.426.256
δρχ.). Δεν γνωρίζουμε ποια ποσά τελικώς αποδόθηκαν στο ΙΚΑ.
Γνωρίζουμε όμως από τα πρακτικά της
ΕΡΤ-2 τη συζήτηση που έγινε στις 15/1/87
όταν οι παραγωγοί κ. Δ. Λιάνη και Αλ. Καπόπουλος πρότειναν την παραγωγή του
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αναδηυοπ!?°·’' ° Πως προκύπτει από τα
υέλη το?, τΛ τ°Λ εν α πρακτικά ένα από τα
?ειν? Π η1 Ε Δ Σ· 0 κ· κ °«ρούκλης, πρόπου είνρ πη^ερω έκπτωσΓΙ από εκείνη
νόσεωο Λ
n Επιτροπή ΚοστολοχΔεν συμφωνησε όμως ο κ. ΑντωπλειοΗι’ηΛ·ευθυντ';'ς πΡ0 ΥΡάμματος και η
?Μ?οάΨηΜΐα τ0υ Δ Σ · Τελοσπάντων! Το
ΤΜΐσ° ” ΠεΡα° ε κάποτε στην ΕΡΤ-1
, άε 5ιύ°λογηση ακόμα μεγαλύτερη απ?χεΚεανη ΠΟυ είχ ε αποδεχτεί η ΕΡΤ-2. Ακολουθησε η παραίτηση - εκδίωξη Χαλά
τση οια τηλεφω νικής εντολής Λιβάνη.
, Ί απεγινε όμως τελικά; Ο κ. Σηφουνάκρς λ.χ. ποιους φακέλους παρέλαβε και
γιατί εχει εξαφ ανισ τεί από την ΕΡΤ-1 ο
σχετικός με το «Μισό-Μισό» φάκελο;
Και τελοσπάντων τι απέγινε και με τις
εισφορές που εισπράχθηκαν προκειμένου να καταβληθούν στο ΙΚΑ;
Καλά, η συμπαραγωγός κ. Δ. Λιάνη θα
τα έχ ει ξεχάσει όλα αυτά. Αλλά επειδή
πολλοί διαμαρτύρονται προσφάτως για
«βιασμούς» και άλλα ηχηρά, δεν ενδια
φ έρει άραγε κάποιοι να μας ενημερώ
σουν για τους «βιασμούς» στα οικονομι
κά των ΕΡΤ;
Εμείς περιμένουμε από τις 25 Αυγούστου.
□

ΕΡΤ-2 Πρακτικά συνεδρίασης un. αριθ. 102/15.1.87
ΓΝΩ Μ Ο ΔΟ ΤΗΣΗ
Τ Ι Τ Λ Ο Σ : ....................................................Μ ΙΣ Ο - Μ ΙΣ Ο
Ε Ι Δ Ο Σ : ..........................................Ε Π ΙΜ Ο Ρ Φ Ω Τ ΙΚ Ο
Δ Ι Α Ρ Κ Ε ΙΑ : ................................................................. 3 0 ’
Ε Π Ε Ι Σ Ο Δ Ι Α ....................................................................
Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ ....................................................
Σ Κ Η Ν Ο Θ Ε Τ Η Σ ............................................................
Π Ρ Ω Τ Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Η Σ ....................................................
Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Σ : . . . . Κ Α Π Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ - Λ ΙΑ Ν Η
ΠΡΟΜ ΗΘΕΥΤΗΣ

.......................................................

Τ Ι Μ Η : ........................... 1 .3 2 9 .0 0 0 α ν ά ε π ε ισ ό δ ιο
( ε κ τ ό ς φ . π . α .)
Το

π ρ ο τ ε ιν ό μ ε ν ο

κ ο σ τ ο λ ό γ ιο

τω ν

2 .5 3 8 .0 0 0 δ ρ α χ μ ώ ν δ ια μ ο ρ φ ώ θ η κ ε σ τ ο π ο 
σό

το υ

φπα

). Ο π α ρ α γ ω γ ό ς δ ε ν π ρ ο σ ή λ θ ε σ τ ο τ μ ή 

μα

π αρ’ ότι εν η μ ερ ώ θ η κ ε.

την

1 .3 2 9 .0 0 0

π ρότασ η

γ ια

ανά

ε π ε ισ ό δ ιο
Ό σον

(ε κ τ ό ς
αφορά

κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά φ η σ η

θεω 

ρ ο ύ μ ε ό τ ι τ ο ε ί δ ο ς τ η ς ε κ π ο μ π ή ς ε ίν α ι τ έ 

Παρόντες: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παπαδόπουλος τα μέλη του Δ.Σ. κ. Ταμπακίδης, κ. Στυλιανίδου, κ. Μπαλέρμπας, κ.
Κακαβούλης και ο κ. Κουρούκλης ως εκ
πρόσωπος των εργαζομένων.
Νομικός Σύμβουλος: κ. Λαλλάς.
Εισηγητές: κ. Αντωνιάδης για θέματα
Προγράμματος, κ. Κορόβηλος για θέμα
τα Ραδιοφωνίας.
Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο κ.
Σουρμελής Δν/τής Οικονομικών Υπηρε
σιών.
Στην αρχή της συνεδρίασης ο Πρόε
δρος ενημερώνει το Συμβούλιο για το
πώς έληξε το έτος 1986 καθώς και για
τους στόχους και κατευθύνσεις για το
1987.

τ ο ιο , π ου δ ε ν σ υ ν τ ρ έ χ ο υ ν λ ό γ ο ι κ ιν η μ α τ ο 
γ ρ ά φ η σ ή ς του.
Π . Φ ιλ ιπ π ίδ η ς
Δ ια μ α ν τ ή ς
Σ . Π α π α γ ε ω ρ γ ίο υ
Ν. Φ ρ α γ κ ο ύ λ η ς

Πρόεδρος: Θέμα 7ο: Ύστερα από εισή
γηση του Διευθυντή Προγράμματος (σσ.
ο κ. Αντωνιάδης) εγ κ ρ ίν εια ι η εκπομπή
« Α Ν Δ Ρ Ε Σ Κ Α Ι Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε Σ » .

Ο κ. Κακαβούλης τοποθετείται στο

συμβούλιο.
Η πολιτεία μάς τοποθέτησε μέλη του
Δ.Σ. της ΕΡΤ-2 για να διασφαλίζουμε και
το Δημόσιο Χρήμα. Εδώ όμως παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο η πρόταση
«Μισό - Μισό» να έχει υποβληθεί από
το υ ς π α ρ α γ ω γ ο ύ ς με κ ο σ το λ ό γ ιο
2.500.000 το επεισόδιο και αυτοί να απο
δέχονται 1.300.000 μετά από πρόταση
της επιτροπής κοστολογίου. Δηλαδή ε
δώ θα υπήρχε ένα τρομακτικό κέρδος
της τάξης των 1.600.000 δρχ. Εξαιτίας
αυτού αλλά γνω ρίζοντας και το τι έχει
συμβεί γύρω από αυτό το προταθέν συγ
κεκριμένο πρόγραμμα ψηφίζω λευκό.
Ο κ. Κουρούκλης προτείνει να γίνει το
πρόγραμμα αντί «850.000» δρχ. το επει
σόδιο και να δοθούν παροχές από τον
Σταθμό σε φορητό βίντεο και μοντάζ. Ο
κ. Ταμπακίδης δεν συμφωνεί με την ημιεσωτερική παραγωγή. Ο κ. Κακαβούλης
τάχθηκε υπέρ της πρότασης του κ. Κουρουκλη. αλλά τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. δεν
συμφώνησαν.

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΙΑ
Συμπληρωματική κατάθεση μετά από τη δημοσίευση του Βήματος της 15.10.1989
Μ ε την ευ κα ιρ ία του Σ υνεδρ ίου τη ς Π αγκόομιας Ο ργά
νωσης Υ γείας για θέματα Π ρόληψ ης και Επέμβασης στην
Κοινωνική Βία, και χωρίς (δυστυχώς) να μας ζ η τη θ εί από
κανένα, κα τα θέτουμ ε τη ν προσωπική μας διαμαρτυρία για
τον ψ υχολογικό και κοινωνικό μας βιασμό από το φ α ιν ό μ ε
νο «Δήμητρα Λιάνη» κατά τη δ ιετία που π ροηγήθηκε του
γάμου τη ς με το ν πρώην πρωθυπουργό — βιασμό που ως
φ α ίνετα ι ακόμη θα συνεχίζεται.
Είναι υποκρισία το να ρ ίχνει κ α ν είς μανδύα λή θ η ς πάνω
σε φ αινόμενα πολιτικά και κοινωνικά τα οποία βρέθηκαν
στην καρδιά τη ς επ ικα ιρότητας για πολλούς μ ή ν ες.Γ ια τί η
ανάλυση τέτο ιω ν φαινομένω ν μπορεί να έ χ ε ι πραγματική
σημασία, τόσο για τον πολιτικό το υ ς χαρακτήρα, όσο και για
την κοινωνική — και ψ υχαναλυτική— επιστήμη. Π ροϋποθέ
τ ε ι ωστόσο και πολλή αγανάκτηση ε κ μ έρ ο υς των παθόντων, ώστε να μπορέσουν να παραμερίσουν τις αναστολές

που ο σεβασμός τη ς ιδιω τικής ζωής των άλλων το υ ς επ ι
βάλλει, μπροστά στην πρόκληση που επ ιχ ειρ εί να φ έρ ει
στην επ ιφ ά νεια ένα νέο πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και κοντά σ'
αυτό — και γ ι' α υτό — τη ς κ. Δ ήμητρας Λιάνη, εφ α ρ μ ό ζο 
ντας τη λαϊκή παροιμία « Έ μ γαμεί, έ μ και σκούζει».
Είναι γνωστή στην ψυχολογία (και συνηθισμένη στη
στρατηγική το υ ΠΑΣΟΚ) η μέθ οδ ο ς τη ς αντιστροφής των
καταγγελιών, τη ν οποία συνήθως χρησιμοποιούν οι θ ύ τες
και τη ν προβάλλουν στο κοινωνικό υποσυνείδητο με σκοπό
να ακυρώσουν τη ν κοινωνική μνήμη.
(Σ ' αυτή τη ν άλλη ανάγνωση τη ς «μαρτυρίας» τη ς κ. Δ ή 
μητρας Λιάνη αντιπαρερχόμαστε για λόγους η θ ικής τά ξε ως το ν υβριστικό παραλληλισμό τη ς περίπτωσης τη ς μ'
ε κ ε ίν η των θυμάτων πολέμου που επ ιχ ειρ εί το «Βήμα»,
θεωρώντας ό τι πρέπει να α π ο τελέσ ει α ν τικ είμ εν ο άλλης,
και σοβαρής καταγγελίας).

Α Ν Ο Ι Γ Ο Κ Λ Ε Ι Ν Ο Ν Τ Α Σ Σ Α Ν Γ Υ Ν Α ΙΚ Α
ή
Τα πολλαπλά πρόσωπα της κ. Δήμητρας Λιάνη
ή
Κύλισε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι
γανακτώντας σαν γυναίκες θα μπορούσε
να είναι ο τίτλος ενός βιβλίου που θα γρά
Α
φαμε για να περιγράφουμε τις ζοφερές
στιγμές που ζήσαμε τα τελευταία τρία χρό
νια στην Ελλάδα, από το αξέχαστο εκείνο
καλοκαίρι του ' 87, με τα κότερα και τα 2.000
θύματα του καύσωμα, το «καλύτερο καλο
καίρι της ζωής του», κατά δήλωση Α. Παπανδρέου.
Φανταζόμαστε ότι είναι πολύ δύσκολο να
είσαι πολίτης, περισσότερο να είσαι γυναίκα-πολίτης, ακόμη πιο δύσκολο να συμβαί

νει αυτό εδώ στην Ελλάδα, αλλά στην περί
πτωση αυτή των τελευταίων χρόνων η
εμπειρία που αποκομίσαμε είναι τραγική —
όταν δεν είναι τραγελαφική. Μια κοινωνία
χωρίς ισχυρά αντανακλαστικά και αυτό που
λέγεται δημόσια ζωή βιάστηκαν κυριολεκτι
κά από το δημόσιο «κλείσιμο» μιας δημόσι
ας γυναίκας.
Επί τρία χρόνια παθαίναμε καθημερινά σαν
γυναίκες - πολίτες, όχι μέσω μιας σωματι
κής βίας αλλά μέσω μιας ψυχικής, αισθητι
κής και πνευματικής κυρίως βίας που απο
δείχτηκαν ισχυρότερες και αποτελεσματικό
τερες από την πρώτη.
Η διά νεύματος δημοσιοποίηση της σχέ
σης Παπανδρέου-Λιάνη έδωσε το πράσινο
φως στους κάθε λογής βηματοδότες.
Από το Χέρφιλντ και μετά κορυφώθηκε
αργά-αργά αυτή η παρατεταμένη απόπειρα
να ασελγούν επάνω στη νοημοσύνη μας ποικιλοτρόπως.
Η ιδιωτική ζωή του ζεύγους αποτέλεσε
αντικείμενο σχολαστικής προβολής. Επι
στρατεύτηκαν γνωστοί και άγνωστοι, συγγε
νείς και μη δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και
παρακοιμώμενοι βουλευτές (Λιάνης, Βημα
τοδότης, Μπιρσίμ, Κουλούρης, Μαρούδας,
ας μη μιλήσουμε για τους ανεκδιήγητους
ταυρο-μάχους), διάφοροι πρόθυμοι πληρο
φοριοδότες (σαν το θείο Λιάνη με την επι
στολογραφία του περί γενεαλογικού δέ
ντρου των Λιάνη στο «Βήμα») και γέμισαν
τον τύπο με στοιχεία που αφορούσαν το πρό
σωπο της κ. Δ.Λ. και έδιναν βορά κομμάτια
ολόκληρα από το παρελθόν και το παρόν της
σε μια εντέχνως πεινασμένη κοινή γνώμη.
Δόθηκαν φωτογραφίες, κατασκευάστηκαν
συνεντεύξεις, επινοήθηκαν σενάρια, ψήθη
καν μουσακάδες. Διογκώθηκαν μικρές λε
πτομέρειες σε απίστευτα μελοδραματικές
ιστορίες, όπου η γυνακεία υποταγή και το

σεξ κυριαρχούσαν και το γυναικείο σώμα γι
νόταν σύμβολο ώστε να αναβαθμιστεί η εικό
να ενός πολιτικά και φυσιολογικά γερασμένου πρωθυπουργού.
Οι ίδιες φωτογραφίες έκαναν το γύρο του
κόσμου, rêva σκανδαλοθηρικά και μη περι
οδικά, διεθνείς και εγχώριες εφημερίδες,
μεταβλήθηκαν σε έγχρωμα πορνογραφήμα
τα που αντλούσαν υλικό από τη συνδιάσκε
ψη της Ρόδου.
Από τη μια προβαλλόταν ένα άγριο θηλυ
κό που ο λεβέντης πρωθυπουργός κατάφε-
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ρε να δαμάσει και από την άλλη κατανοού
σαμε ότι μας είχε προκύψει μια αδίστακτη
παρέα, που ήταν σε θέση, κολακεύοντας
όλα τα αντιπνευματικά, σεξιστικά και λαίκιστικά στοιχεία των οπαδών του ΠΑΣΟΚ, να
υπονομεύσει τη λειτουργία της κυβέρνησης
και του κράτους και να κλονίσει τους θε
σμούς —σάμπως τι έκανε στη συνάντηση με
το Ζίβκωφ ή τον Ορτέγκα— αφήνοντας
άναυδους φίλους και αντιπάλους.
Το μελόδραμα κορυφωνόταν ακάθεκτα
καθώς πλησιάζαμε στις εκλογές. Πρωτοσέ
λιδα δημοσιεύματα, όπου ο πρωθυπουργός
απεκαλείτο απατεώνας και εκείνη τσόκαρο,
δεν κλόνιζαν σε τίποτα την αναλγησία τους.
Η διακριτική σιωπή των φεμινιστικών ορ
γανώσεων παρερμηνευόταν, ενώ οι αντιδρά
σεις των πνευματικών ανθρώπων περνούσαν
απαρατήρητες.
Παραλληλισμοί και επίθετα τύπου Ασπασία-Περικλής διοχετεύονταν δίχως αιδώ. Για
να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη έριχναν
στην αγορά πληροφορίες για «δήθεν» σύν
δεσή τους με «δήθεν» σκάνδαλα και «δή
θεν» προμήθειες.
Τη μια μαθαίναμε ότι ο πρωθυπουργός
της δώριζε πανάκριβα δακτυλίδια αξίας 50
εκ. δραχμών, την άλλη ότι της αγόραζε ένα
shopping center. Τη μια οι πληροφορίες
τους συνέδεαν με το σκάνδαλο των ροζ
μπόινγκ και την άλλη περιμέναμε την τσιμπί
δα του. εισαγγελέα να τους συλλάβει.
Με καταπληκτική άνεση κυκλοφορούσαν
σε κάθε λογής κότερα και βίλες... βίλες ορ
γίων, βίλες ονείρων, ερωτικά κρυσφύγετα
στο Διόνυσο, στην Εκάλη, στην Ανάβυσσο,
που τους παρείχε ο εκάστοτε Καλκάνης.
Βίλες μάγων αστρολόγων όπου συνετελούντο μυστικιστικές γιορτές, όπου ένας
χορός αγραμμάτων και ηλιθίων ήταν η ακο
λουθία τους.
Στην κορυφή αυτής της κωμωδία μας εμ
φανίστηκε και σαν αδίστακτη μάγισσα που
ποτίζει τον πρωθυπουργό άλλοτε με λίθιο
και άλλοτε με αναβολικά, δήθεν παρά τις
οδηγίες των γιατρών, ενώ δεν επρόκειτο
παρά για τη συνηθισμένη του αγωγή, όπως
μας πληροφορούσαν με γραπτά τους οι δύο
πρώην σύζυγοί του.
Έπρεπε ν ' αποφασίσουμε αν ο πρωθυ
πουργός ήταν ή δεν ήταν άβουλο ον στα χέ
ρια μιας σατανικής γυναίκας και αν εκείνη,
στη χειρότερη περίπτωση, ήταν διδάκτωρ
της Αβάσταχτης Ελαφρότητας του Είναι ή,
στην καλύτερη, πράκτωρ που είχε σκοπό να
εξουδετερώσει τον πρωθυπουργό της χώ
ρας.
Βέβαια παραμένει αναπάντητο ένα μεγά
λο ερωτηματικό. Γιατί δεν αντέδρασε ούτε
ένας από τους φορείς προστασίας των δι
καιωμάτων των πολιτών. Γιατί εσίγησε η
' Ενωση Συντακτών, Συνταγματολόγων, παπά
δων και ενδυματολόγων. Γιατί οι φεμινιστι
κές οργανώσεις δεν μας προστάτεψαν. Γιατί
οι ΕΓΕ, που ακύρωναν τα ραντεβού τους με
τον τότε πρωθυπουργό, καθώς τον χαρα
κτήριζαν παράνομο, τώρα σπεύδουν να δια
φοροποιηθούν καθώς το τυπικό θέμα του
διαζυγίου τακτοποιήθηκε και η ίδια η ΕΓΕ
αναδομήθηκε.
Τρία βιβλία σοκ, τρεις λίβελοι κυκλοφόρήσαν γι' αυτήν και μέσα στις σελίδες τους
συνετελούντο εκατοντάδες παραβιάσεις
των πιο στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμά
των. Αλλά και πάλι, διακριτικά, λίγοι αντέδρασαν, αηδιασμένοι, παραβλέποντας το
θρυμμάτισμα της κοινωνικής μας εικόνας
ως ερωτικών ατόμων. Εν ονόματι του σεβα
σμού της «ιδιωτικής» ζωής της κ. Δ.Λ., σχε
δόν απόλυτος σιγή.

Λίγο μετά τις εκλογές η νοσηρή φαντασία
των διαφημιστών τους συνέλαβε το σχέδιο
να την παρουσιάσει σε μια άκρως σκανδαλιστική ευλαβική πόζα αντιγράφοντας τη φω
τογραφία δεομένης παρθένου από ιταλικές
εκκλησιαστικές απεικονίσεις.
Το να μιλά κανείς για βία είναι να μιλά για
ώσεις και στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιή
θηκε η πιο εξειδικευμένη μορφή μιας αι
σθητικής βίας που μας έκανε να νιώθουμε
πως συμμετέχουμε δημόσια σ' ένα αντιαι
σθητικό ερωτικό enγιο, χωρίς να ' χουμε καν
διαλέξει τους παρτενέρ μας.
Αυτό το ερωτικό όργιο δεν ήταν ένα μέ
ρος της ζωής των ενστίχτων αλλά ήταν ένα
ύπουλο, στην αρχή τυφλό και αργότερα κα
θοδηγούμενο αηδές όργιο που είχε τελικό
στόχο την σεξουαλική εξόντωση των πολι
τών.
Δεν νομίζουμε πως υπάρχει τυπικότερο
φαινόμενο φασιστικής συμπεριφοράς απ'
αυτή που δεχτήκαμε από τη γνωστή μερίδα
του Τύπου και τους πόλιτικούς συμβούλους
του ανδρός της, καθώς η κ. Λιάνη λέει, συμ
φωνώντας με τον Μπρέχτ, πως φασισμός
δεν είναι τίποτε άλλο παρά περιφρόνηση του
ανθρώπου. ' Αλλωστε, κατά την ταπεινή της
γνώμη, τρομοκρατία ενός πολίτη και ολο
κληρωτισμός είναι το ίδιο πράγμα.
Υπήρξαν και μερικές λαμπρές εξαιρέσεις
μέσα σε όλους αυτούς τους σκοταδισμούς.
Μερικές φωνές δημοσιογράφων που προς
το τέλος αυξήθηκαν, καθώς μέσα από την
καταχνιά της βαρβαρότητας διαφάνηκε ότι η
σιωπή δεν σήμαινε συνενοχή, ούτε παραδο
χή, ούτε απάθεια, παρά μια οδυνηρή έκπλη
ξη έως που μπορούν να φτάσουν οι άνθρω
ποι παρασυρμένοι από τις πολιτικές σκοπιμό
τητες και τις προσωπικές τους φιλοδοξίες.
Υπάρχει ένα φίδι στα βουνά του Τσάγκ. Αν
το χτυπήσετε στο κεφάλι θα σας επιτεθεί με
την ουρά, αν το χτυπήσετε στην ουρά θα σας
επιτεθεί με το κεφάλι κι αν το χτυπήσετε
στη μέση θα σας επιτεθεί και με το κεφάλι
και με την ουρά. Αυτό το φίδι ήταν και είναι
η πασοκική εξουσία.
Ολόκληρη η πορεία της ανέλιξης της κ.
Δ.Λ. με διαγκωνισμούς προς αυτήν υπήρξε
ένα δείγμα γραφής που έπληττε την αξιοπρέ
πεια του μυαλού και του σώματος.
Οι χειρισμοί του ζεύγους επεξεργάστη
καν τα πάντα για μας κι εμείς έπρεπε να
υποστούμε όλες τις ' αυθαιρεσίες και να

ανταποκριθούμε σ' όλες τις αρχηγικές φα
ντασιώσεις τους που εκμεταλλεύτηκαν τις
ουτοπίες μας.
Επειδή η κ. Δ.Λ. σαν γυναίκα αναζήτησε
δικαίως την αυτονομία της και την αναγνώ
ριση των μαγειρικών της ικανοτήτων και
αποτίναξε νωρίς την καθοδήγηση της προέ
δρου της ΕΓΕ, έπρεπε να πληρώσουμε
εμείς τη νύφη.
' Οσα σας περιγράψαμε ήταν ικανά να μας
εξοντώσουν πολλές φορές και με ποικίλους
τρόπους.
Αντέξαμε όμως. Και αυτό το χρωστάμε
στην αγάπη του συντρόφου της. Χωρίς την
αγάπη Του, που ήταν για μας μια πανοπλία,
θα ήταν αδύνατο να υπάρξουμε. Μέσα στις
πιο φρικτές στιγμές της καθημερινής κόλα
σης από την καρδιά του συντρόφου της ανάβλυζε η αγάπη, η εμπιστοσύνη και ο αλτρουισμός για τους ανθρώπους.
«Νάμαατε πάλι εδώ Αντρέα»
Ε ύ ες από το Τ σαγκ
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ΝΕΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Γκανάς Μιχάλης
Μητριά πατρίδα
(Πεζογράφημα)
Κάραλη Μαλβίνα
Αθώος σαν αγαπημένος
(Αφήγημα)
Κάτος Γιώργος
Η βασιλεία των κατσαρίδων
(Μυθιστόρημα)
Μιλλιέξ-Γκρίτση Τατιάνα
Αλλάζουμε;
(Μυθιστόρημα)
Αναδρομές
(Διηγήματα)
Μπρουντζάκης Ξενοφών
Μια κοινή περιπέτεια του σώματος
(Πεζογράφημα)
Μωράίτης Γιώργος
Αναμνήσεις ενός αντάρτη
Ξανθούλης Γιάννης
Ο χάρτινος Σεπτέμβρης της καρδιάς μας
(Μηδισιόρημα)
Πρωτοπαπάς Πάνος
Η αθέατη πλευρά της σελήνης
(Διηγήματα)
Ρούοοος Τάοος
Μιχαήλ και άλλα διηγήματα
Σκούρτης Γιώργος
Ιστορίες με πολλά στρας
Το χειρόγραφο της Ρωξάνης
Σουρούνης Αντώνης
Τα τύμπανα της κοιλιάς και του πολέμου
(Διηγήματα)
Οι πρώτοι πεθαίνουν τελευταίοι
(Μυθιστόρημα)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

1989-1990

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σφυρίδης Περικλής
Από πρώτο χέρι
(Διηγήματα)
Τομαζάνη Δέσποινα
Φωτιά μέσα στο νερό
(Διηγήματα)
Φακίνος Αρης
Τα παιδιά του Οδυσσέα
(Μυθιστόρημα)
Φακίνος Μιχάλης
Έφημερεύων θίασος και άλλες ιστορίες
Χαριτόπουλος Διονύοης
Τη νύχτα που φύγε ο Μπούκοβι
(Διηγήματαy
Χατζήπαπας Χρίστος
Το χρώμα του γαλάζιου υάκινθου
(Μυθιστόρημα)
Π Ο Ι Η Σ Η

Γκανάς Μιχάλης
Γυάλινα Γιάννενα
Δενέγρης Τάσος
Η κατάσταση των πραγμάτων
Κακουλίδης Γιώργος
Το χρώμα της ορχήστρας
Μοσκώφ Κωστής
25 θλιμμένα ποιήματα για τον
Έρωτα και την Επανάσταση
Νικόδημος (μοναχός)
Ερωτικός Ασσύριος
Παπαδάκη Αθηνά
Ωχροτάτη έως του λευκού
Χέλης Γιώργος
Ότι στείρα έτεκεν επτά

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

H σ ύ γ χ ρ ο ν η εκ δοτικ ή π α ρ ο υ σ ία στα ε λ λ η ν ικ ά γ ρ ά μ μ α τ α
Ζ . Π η γ ή ς 3, 106 78 Α ά ή ν α , τηλ. 3 6 0 .3 2 .3 4 - 3 6 0 .1 3 .3 1

ΤΑΝ ΟΡΑΛ
Συνέντευξη του Τούρκου
Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Α Ν Τ Ι: Οι π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ε ς γ ε λ ο ιο γ ρ α φ ίε ς σ α ς
είνα ι χ ω ρ ίς λ ό γ ι α ; Έ χ ει σ χ έ σ η α υ τό μ ε μ ία
π ρ ο σ ω π ικ ή ά π ο ψ η ή μ ε τη λ ο γ ο κ ρ ισ ία ;

Ο Ταν Οράλ γεννήθηκε το 1937 στο
Μερζιφόν. Τις σπουδές του τις συμπλή
ρωσε τριγυρνώ ντας από πόλη σε πόλη.
Αποφοίτησε από τη Σχολή Καλών Τε
χνών ως αρχιτέκτονας. Εργάσθηκε επί
τρία χρόνια στην ίδια σχολή ασκώντας
χρέη βοηθού. Αργότερα παράτησε την
αρχιτεκτονική και τη διδασκαλία της και
ασχολήθηκε αποκλειστικά με τις γελο ιο 
γραφίες, τις τα ινίες και τα κινούμενα
σχέδια. Κέρδισε βραβεία το 1969 με την
τα ινία μικρού μήκους «Σάββατο-Κυριακή» και το 1970 με την ταινία κινούμενων
σχεδίων «Λ ογοκρισία». Πήρε επίσης
βραβεία το 1978 και το 1984 στο Ούσκιουπ, και στο Τόκιο. Εκλέχθηκε πέντε
φορές «δημοσιογράφος τη ς χρονιάς»,
μεταξύ 1980-85, από τον «Σύλλογο Σύγ
χρονων Δημοσιογράφων». Ανέλαβε χρέη
γραμματέα και προέδρου στην Ένωση
Καλλιτεχνώ ν Τουρκίας και επί επτά χρό
νια στο Σύλλογο Γελοιογράφων.
Δίδαξε κινούμενο σχέδιο από το 1980
έως το ’84 στο πανεπιστήμιο «Μιμάρ Σινάν» και έχει εκδώσει τα βιβλία: «Η μ εγ ά 
λη Τουρκία», «Λ ο γο κρ ισ ία », «Δύο μικρούτσικοί πολίτες».
Εκτός από τις πολυάριθμες εκθέσεις
γελοιογραφ ίας στην Τουρκία έχ ε ι επίσης
εκθέσει στις πόλεις Ντάρμσταντ και Μό
ναχο της Δ. Γερμανίας, στη Ρόδο, στην
Αθήνα και στην Κύπρο. Συνεργάζεται ως
γελοιογράφ ος με διάφορα περιοδικά και
είναι μόνιμος συνεργάτης τη ς «Τζουμχουριέτ».

Τ Α Ν Ο Ρ Α Λ : Πιστεύω ό τι η γελοιογραφ ία
είναι η τέχνη της γραμμής, η τέχνη του
να κάνεις σάτιρα με τις γραμμές. Η γραμ
μή πρέπει από μόνη τη ς να μπορεί να με
ταδώσει στον αναγνώστη τη σκέψη και
τα αισθήματά μου, με αυτό το σκεπτικό
διάλεξα για την έκθεση της Αθήνας γ ε
λοιογραφ ίες χωρίς λόγια. Πάντως, στην
εφημερίδα όπου εργάζομαι, χρησιμο
ποιώ πολλές φορές και το λόγο στις γ ε
λοιογραφ ίες μου. Αυτό συνήθως συμβαί
νει με μια λέξη ή προτασούλα, κάτω από
τη γελοιογραφία, που είναι επ εξηγηματι
κή ή βοηθητική προς την έννοια. Κάποτε
υπάρχουν και μακροσκελείς διάλογοι
στις γελο ιο γρ αφ ίες μου, αλλά αυτά τα
κείμενα τα χρησιμοποιώ με το σκεπτικό
ότι ανήκουν στη συνολική σύνθεση της
γραμμής της γελοιογραφίας. Ωστόσο
προτιμώ να φτιάχνω γελοιογραφ ίες χω
ρίς λόγια. Εν ο λίγο ις πιστεύω, ότι οι γ ε
λοιογραφ ίες χωρίς λόγια πηγάζουν από
την ιδιότητα αυτής της τέχνης και δεν έ
χουν μείνει χωρίς λόγια λόγω πολιτικής
ή κοινωνικής κριτικής. Η κριτική εμπεριέ
χ εται στη γραμμή και το περιεχόμενο
της γελοιογραφίας.

Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ ως γ ε 
λοιογραφία, είναι πάντα ένα μήνυμα ε
νάντια στην καταπίεση και μία προσπά
θεια να διευρυνθούν τα όρια των δημο
κρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.
Και το μήνυμα μπορεί να περάσει είτε υ
πάρχουν λόγια είτε όχι. Η γελοιογραφ ία
δεν μπορεί και δεν πρέπει να λησμονεί
αυτό το κύριο καθήκον της.

τους αποσπώ από την πλατειά και διαφο
ροποιούμενη πραγματικότητα της ζωής.
Οι αναγνώστες δίνουν πολλές φορές ερ
μηνείες που εγώ δεν έχω σκεφθεί καθό
λου, πάντως δεν βγάζουν συμπεράσμα
τα που δεν θα δεχόμουν ποτέ. Αν η συγ
κεκριμένη γελοιογραφ ία σας θυμίζει την
εξουσία, θα έλεγα και για τί όχι.
Ε Ρ .: Μ π ο ρ εί να θ εω ρ η θ ο ύ ν ε γ κ ε φ α λ ικ έ ς οι
γ ε λ ο ι ο γ ρ α φ ί ε ς σ α ς ; Εάν το δ έ χ ε σ θ ε α υ τό
μ α ς το ε π ε ξ η γ ε ί τ ε ;

ΑΠ.:Δεν διαχωρίζω τα αισθήματά μου α
πό την σκέψη μου. Επομένως η έκφραση
των συναισθημάτων μου πρέπει να θεω
ρείται και εγκεφαλική, έτσι δέχομαι και
τους αναγνώστες μου. Θα έλεγα ότι οι
αντιδράσεις που δεν είναι εγκεφ αλικές
είναι παρορμητικές. Όπως π.χ. να γαργαλάς κάποιον για να τον κάνεις να γε
λάσει. Εγώ με τα σκίτσα μου προσπαθώ
να δημιουργήσω ένα διάλογο, με τους α
ναγνώστες, φορτωμένο με αισθήματα
και σκέψη.
Ε Ρ .: Ποια είνα ι η δ ια φ ο ρ ά τω ν σ κ ίτσ ω ν σ α ς
α π ό τα σ κ ίτσ α π ο υ υ π ά ρ χ ο υ ν σ το « Gir-gir».
Είναι θ εμ ιτή α υ τή η δ ια φ ο ρ ά ; Οι
γ ε λ ο ιο γ ρ α φ ίε ς σ α ς α π ευ θ ύ ν ο ν τα ι σ ε έν α
σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ο ή σ ε έ ν α π λ α τ ύ τ ε ρ ο κοινό;

ΑΠ.:Τα σκίτσα του περιοδικού που ανα
φέρατε θα μπορούσαν ίσως να χαρακτηρισθούν με τη λέξη «comique»’ , η γραμ
μή που χρησιμοποιείται εκεί είναι σύμ
φωνη προς αυτή την αντίληψη. Αυτά που
φτιάχνω εγώ θα μπορούσε να τα εκφράσει η λέξη «humour»*.

Υ π ά ρ χ ει μ ια γ ε λ ο ιο γ ρ α φ ία σ α ς ό π ο υ μ ία
γυ ν α ίκ α θ η λ ά ζ ε ι τα υ τό χ ρ ο ν α έν α μ ω ρ ό κι
έ ν α ν ά ντρα . Ο σ χ ο λ ια σ μ ό ς π ο υ ε μ π ε ρ ιέ χ ε τ α ι
έ χ ε ι σ χ έ σ η μ ε το ν έ μ μ ε σ ο τρ ό π ο π ο υ α σ κ ε ίτε
κριτικ ή σ τ η ν εξ ο υ σ ία ;
Ε Ρ .:

Α Π .: Ό χ ι, όταν χ ρ ειάζετα ι να ασκήσω κρι
τική στην εξουσία το κάνω ανοικτά και ά
μεσα. Εκείνη η γελοιογραφ ία έχ ει σα
στόχο να καταδείξει ό τι και το μωρό και ο
όνδρας περιμένουν τα ίδια πράγματα α
πό τη γυναίκα και πως η γυναίκα βρί
σκεται σε δύσκολη θέση. Π ολλές φορές
οι αναγνώστες ερμηνεύουν τις γελο ιο 
γραφίες μου όπως αυτοί θέλουν και μπο
ρώ να πω ότι αυτό μου αρέσει. Βλέπω ότι
με τη γραμμή μου δεν καταδικάζω τη
σκέψη τους σε έναν στενό τομέα και δεν
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γελοιογράφου στο «Α Ν ΤΙ»
Για τη σύγχρονη γελοιογραφ ία χρησι
μοποιούνται ευρέως οι λ έξεις «humour grafique»', πρέπει να πω ό τι η διαφορά
αυτή επ ιζητείται και ίσως να είναι και α
ναπόφευκτη. Δημοσιεύω τις γελοιογρα
φίες μου σε μια καθημερινή εφημερίδα,
αργότερα, οι π ερισ σ ότερες αναδημο
σιεύονται σε έντυπα στο εσωτερικό και
στο εξω τερικό και έτσι διαδίδονται σε έ 
να πλατύτερο και διαφορετικό κοινό. Ε
γώ σκιτσάρω μόνο ό,τι γνωρίζω, εάν εν
διαφερθεί το κοινό τις ζητάει.

δίνουν μια ζωντάνια και πως οι αναγνώ
στες τις αποζητούν.
Οι γ ε λ ο ιο γ ρ α φ ίε ς π ο υ εκ θ έτε τε, ω ς ε π ί
το π λ είσ το ν , έ χ ο υ ν έ ν α χ α ρ α κ τή ρ α καθολικό,
είνα ι α υ τ έ ς πιο σ η μ α ν τικ ές απ ό τις
γ ε λ ο ιο γ ρ α φ ίε ς σ α ς που έ χ ο υ ν κ α θ η μ ερ ιν ό
χ α ρ α κ τή ρ α ;
Ε Ρ .:

ΑΠ.: Ετοιμάζοντας την έκθεση για το
ANTi-φεστιβάλ διάλεξα γελοιογραφίες
που έχουν περισσότερο παγκόσμιο εν
διαφέρον. Ωστόσο, κάποιες από αυτές
είχαν δημοσιευθεί στην εφημερίδα που

Ε Ρ .: Μ ας μ ιλ ά τ ε γ ια το υ ς « δ α σ κ ά λ ο υ ς » σα ς;
Ποια είνα ι η ε π ίδ ρ α σ η το υ Steinberg;

ΑΠ.:Δεν είδα ποτέ, κανέναν ως δάσκαλό
μου. Βέβαια, από τό τε που ασκώ το επάγ
γελμα παρακολουθώ όλους τους συνα
δέλφους — και τους παλιούς και τους
σύγχρονους— με ενδιαφέρον, εκτίμηση
και από μία κριτική οπτική γωνία. Προ
σπαθώ να τους γνωρίσω και να τους κα
τανοήσω, αγοράζω τα βιβλία τους· μπο
ρώ να πω ό τι έχω επηρεασθεί από όλους.
Ό σ ο για τον Steinberg τον βλέπω σαν
τον πρώτο και τελευταίο εκπρόσωπο της
σύγχρονης γελοιογραφίας. Προσπάθη
σε να διευρύνει μέχρι οριακού σημείου
τα σύνορα αυτής της τέχνης, και από αυ
τή την άποψη έχει επηρεάσει φανερά ή
κρυφά όλους τους σύγχρονούς του.

: 1':

Πως α ν τιμ ετω π ίζ ο ν τα ι οι γ ε λ ο ιο γ ρ ά φ ο ι
α π ό τα π ερ ιο δ ικ ά ή τις ε φ η μ ε ρ ίδ ε ς ;
Α φ ιε ρ ώ ν ο υ ν χ ώ ρ ο σ τ ις γ ε λ ο ιο γ ρ α φ ίε ς γ ια
να γ ε μ ίσ ο υ ν έ ν α κενό ή για να δ ώ σ ο υ ν μ ια
ζ ω ν τά ν ια σ ε έν α κείμ ενο;
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Ε Ρ .:

ΑΠ.: Υπάρχουν και οι δυο περιπτώσεις·
και αυτές που δίνουν σημασία και αυτές
που δεν δίνουν. Πάντως τα σοβαρά έντυ
πα αναγνωρίζουν ότι οι γελοιογραφ ίες

α π .: Αγαπάω τη δουλειά μου, ωστόσο έ
χω κάνει κι άλλες δουλειές. Έκανα ται
νίες, έχω γράψει κτλ. Ίσως να τις ξανα
κάνω, προς το παρόν είμαι ευχαριστημέ
νος από τη δουλειά μου. Θυμάμαι κάτι
που είπε ο διάσημος πιανίστας Rubin
stein: «Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρω
πος του κόσμου γιατί κάνω τη δουλειά
που αγαπώ».
[|

-V

Ε Ρ .: Οι Τούρκοι γ ε λ ο ιο γ ρ ά φ ο ι π α ρ ’ ότι είνα ι
π ο λ ύ κα λο ί μ α σ τό ρ ο ι, δ ίν ο υ ν τη ν εν τύ π ω σ η
ότι δ ε ν χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν ό λ ε ς τις δ υ ν α τό τη τε ς
το υς. Μ ήπω ς γ ια να είνα ι πιο α π λ ο ί και
ευκ ο λο νό η το ι;

ΑΠ.: Κάνατε μια σωστή παρατήρηση. Γ ε
νικά όπως η φιλοσοφία, η μουσική, η ζω
γραφική της Ανατολής έτσι και τα σκίτσα
τη ς έχουν ένα γραμμικό χαρακτήρα. Α
κόμη και αν κατά καιρούς συναντάμε δο
μικά δείγματα, κατά την άποψή μου, η Α
νατολή κρατάει αυτό το γραμμικό χαρα
κτήρα. Μια απόδοση που είναι σύντομη,
ουσιώδης, απλή και με βάθος, σχεδόν
πάντα, αντιμετω πίζεται ευχάριστα.

συνεργάζομαι με χαρακτήρα καθημερι
νό. Εάν περάσει ο καθημερινός χαρακτή
ρας της, μια γελοιογραφία ή χάνει το
νόημά της ή μένει σαν ντοκουμέντο. Μια
γελοιογραφία που δημιουργείται με ένα
χαρακτήρα παγκόσμιο αντέχει στο χρό
νο περισσότερο και μπορεί να γίνει γνω
στή ευρύτερα.
ΕΡ.: Θα αλλάζατε πάλι δουλειά;

*

ill

*

*M *
** *Φ *4 Φ

+ *** * * é « *

H * .« « ***»
*.*

**"” 5 *« **
*******

* * * * * * μ Α· * * *

*£>*

1

feM ·* ·»*** +*+■«* - m b * * * ® 1

******** **
W

Ä M

'

* * * * * ■*-

« « *$ + * * U
* * * *& # ***’ * * W

*& + φ **$ *
* * * * * * * * * <*■*■*$*»

**? ***

******

* 9 * ·* * -* * + *$ & *** * * * * * *
m j

* Σ τ ο κ ε ίμ ε ν ο τ η ς σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η ς χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ί
τ α ι ο γ α λ λ ικ ό ς ό ρ ο ς .

51

ια πολλήν ώρα μετά τις τελευταίες
αντηχήσεις των χάλκινων οργάνων,
των τελευταίων τυμπανοκρουσιών
και το κλείσιμο της αυλαίας, η αίθουσα
με τους πέντε λευκόχρυσους εξώστες σε
σχήμα πετάλου, τα θεωρεία και τις πολυ
θρόνες από κόκκινο βελούδο, τον γιγαντιαίο πολυέλαιο, συνέχισε να τρίζει από
το κροτόλισμα των χειροκροτημάτων
που σαν πάταγος χαλαζιού σε σκεπή κα
τέκλυζε τα πάντα καταποντίζοντας επευ
φημίες που ξέφευγαν από δω κι από κει,
ενώ, ταλαντευόμενα και πάλι απ’ την αρ
χή, σε νέα διαστολή πλημμύριζαν αυτή
την υπερμεγέθη καραβιά με τερατώδη
χαλαζόπτωση αορίστως ανησυχητική ό
πως εκείνη των ατίθασων καταρρακτών
όπου κατρακυλάνε σχεδόν απειλητικοί
χιλιάδες τόνοι νερού και που στο διάβα
τους οι επαναλαμβανόμενες ζητωκραυ
γές θύμιζαν ξεφωνητά απελπισίας, πανι
κού, ακόμη και παραφοράς σε κάθε ανοιγόκλειμα της αυλαίας, όταν ανάμεσα στα
ωχρά τόξα των προβολέων εμφανιζόταν
στο κέντρο της σκηνής η μικροσκοπική
σιλουέτα, όμοια με εξωπραγματικό όρα
μα που θα ’χε δανειστεί τη λάμψη της όχι
απ’ τα κατευθυνόμενα επάνω της εκτυ
φλωτικά φώτα, μα απ’ την ίδια της την υ
πόσταση: ούτε σάρκα, ούτε μυς ή δέρμα,
αλλά μια ακτινοβολία μεταξένιων πτυχώ
σεων, πλάσμα φωσφορίζουσας ύλης α
καθορίστου περιγράμματος μισοσχεδιασμένου με πούδρα μη διαγράφον σώμα,
παρά μόνον κινήσεις, στάσεις του σώμα
τος: υποκλινόμενη, λυγίζοντας το γόνυ,
μαζεύοντας με χάρη μια απ’ τις ανθοδέ
σμες που εκτοξεύονταν σαν απίθανες
βολίδες, ενεργούμενα κρυμμένων ελατη
ρίων στο ταραχώδες ημίφως, διαμελι
σμένες μες στον ανελέητο φωτισμό της
ράμπας γύρω απ’ την πρώτη χορεύτρια,
πρόσωπο ανεστραμμένο προς τα ύψη,
χέρια απλωμένα προς τα μπρος, παλά
μες ανοιχτές, υποκλινόμενη εκ νέου, με
τά εξαφανιζόμενη, η βαρειά αιμάτινου
χρώματος αυλαία να ξανακλείνει, τα βα
ριά αλληλοσυγκρουόμενα κρόσια ν’ ανα
πηδούν σαν κύματα, απομακρυνόμενα
κατ’ αντίθετη φορά, να ξανασμίγουν και
πάλι για λίγο αιωρούμενα, τελικά ακινητοποιημένα, τα χειροκροτήματα και οι ε
πευφημίες υπόκωφες τώρα, ευδιάκριτες
εντούτοις για τους δεκαπέντε καλεσμέ
νους αν και απόμακρες, ξεκουκισμένες
σπυρί -σπυρί, σβήνοντας και αναγεννώμενες ξανά και ξανά, διογκούμενες, α
παιτητικές, ενώ τους οδηγούσαν μέσα σε
δαίδαλο από κολώνες λευκού μαρμάρου,
κλιμακοστασίων, γαλαρίας όπου περι
πλανιόνταν θα ’λεγες φαντάσματα απα
ρηγόρητα οι νεκρές μεγάλες δούκισσες
κι οι αποβιώσαντες θαλαμηπόλοι, προ
σπερνώντας τελικά μια πόρτα πέρα απ’
την οποία απλωνόταν απροσδόκητα έ-
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«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»
Κλωντ Σιμόν: χρειάζεται να τον παρουσιάσω; Ας είναι. Γάλλος συγγρα
φέας, βραβείο Νόμπελ 1985. Μαζί μ ε άλλους συναδέλφους του, μεταξύ
των οποίων οι Ρομπ-Γκριγιέ, Μαργκαρ'ιτ Ντυράς και Ναταλί Σαρώτ, απο
τελεί αυτό που αργότερα ονομάστηκε «νέο μυθιστόρημα», (νουβώ
ρομάν). Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται καθόλου για «σχολή». Α
πλώς - τ ή ας την πούμε ομάδα— αποφάσισε γύρω στο 1950 «να γράφει
μ ε τελείως διαφορετικό τρόπο απ’ τον ώ ς rô re παραδεκτό».
Στον Κλωντ Σιμόν ειδικότερα θα παίξει πρωτεύοντα ρόλο η λεπτομε
ρής περιγραφή του χώρου και των προσώπων ή αντικειμένων που τον πε
ριβάλλουν. Για μας τους αναγνώστες, θα λέγαμε πως ξετυλίγεται μπρο
στά μας μια κινηματογραφική ταινία. Η αποτύπωση αυτής της σχεδόν
φωτογραφικής ακρίβειας, αυτή η — επιτρέψτε μου— «βουτιά» στις λ έ 
ξε ις χωρίς τη γνωστή «κομψότητα», αυτή η γραφή, η λογοτεχνία που α
ναδύεται μέσα από συνεχείς και επαναλαμβανόμενες παρενθέσεις, εν
τός παρενθέσεων, ενεργητικές και παθητικές μετοχές, μαζί μ ε το θεματι
κό στοιχείο, στάθηκε για μένα πρόκληση και αφορμή να μεταφράσω την
«Πρόσκληση».
Το απόσπασμα που ακολουθεί περιγράφει μια βραδιά στο Μπολσόι
της Μόσχας, όπου παίζεται διασκευασμένος σε χορόδραμα «Ο γλάρος»
του Τσέχοφ, μ ε πρώτη χορεύτρια τη γνωστή Ουλάνοβα. Ο Κλωντ Σιμόν
είχε προσκληθεί στη Ρωσία μαζί μ ε δεκαπέντε διεθνείς προσωπικότητες
τον Οκτώβριο του 1986.

Καίτη Δρόσου
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κταση ακαθορίστων ορίων και διαστάσε
ων, δηλαδή, εξαιρουμένου του απέραν
του κατασκονισμένου πατώματος και της
πεσμένης αυλαίας (κι αυτή σκονισμένη
και γκρίζα από τούτη τη μεριά) φωτισμέ
να από τους εκτυφλωτικούς ηλεκτρικούς
λαμπτήρες που κρέμονταν αραιό εδώ κι
εκεί, πελαγοδρομούσανε ανάμεσα σε α
διαπέραστα σκοτάδια, κατοικημένα αορίστως από χαρτονένιες φυλλωσιές, τελά 
ρα, πλαίσια, πανώ, ζωγραφιές, κυματίζοντα αμυδρώς στο αποπνικτικό ρεύμα
αέρος, που φούσκωνε σ τιγμιαία την πε
λώρια αυλαία απ’ όπου έφθανε ξανά,
πλησιέστερη μα και απόκοσμη, η οχλο
βοή των τελευταίω ν επικλήσεων, των τε 
λευταίων χειροκροτημάτων, ρυθμικά τώ
ρα, επίμονα, αραιώνοντα ωστόσο ολίγο
κατ’ ολίγο, αποσυνδεόμενα θα ’λεγες,
κομματιαστά, όλο και λιγότερο τροφοδο
τημένα, τελικά σταματώντας, παραχω
ρώντας τη θέση τους (παρά το ό τι —οι
δεκαπέντε καλεσμένοι— ξανάρχισαν να
τα ακούν μόλις προσπέρασαν την πόρτα
που οδηγούσε στα καμαρίνια) στην ήσυ
χη κακοφωνία των σφυριών, των α ντικει
μένων που συγκρούονται μεταξύ τους ή
συρόμενα, στην κακοφωνία που κυριαρ
χεί σε εργοτάξια κατεδαφίσεων ή καλύ
τερα σε χώρους ολέθρου και αφανισμού,
προκληθέντων συνεπεία φυσικών ή όχι
φαινομένων, στο κέντρο των οποίων,
σταχτόχρωμη κι εκείνη σαν πασπαλισμέ
νη από (ή καμωμένη, υλοποιημένη από,
ώριμη να επιστρέφει εις) αυτήν την σκό
νη, όμοια με βροχόπτωση τέφρας κατακλύζουσα αδιαφόρως ολόκληρο το θεα
τρικό διάκοσμο, τα ψεύτικα χασεδένια
σύννεφα, το ψεύτικο σελινόφως, τους
μαστόρους, το δάπεδο, στεκόταν η γη
ραιό κυρία, με μια ανθοδέσμη μαραμέ
νων λουλουδιών στην κώχη του μπρά
τσου της: σχεδόν νάνος, εύθραυστη, α
σταθής, μες στα απαρασάλευτα σταχτένια πέπλα της, αποκαμωμένη, οι ώμοι
σκεπασμένοι βιαστικά με έναν από κεί
νους τους μποξόδες πλεγμένους στο βε
λονάκι που φοράν οι θυρωρίνες ή οι τρόφιμες ασύλων.
Τόσο γριά, δεν την φανταζόταν. Κι ας
του το ’χαν πει. Ακόμα κι όταν την κοίτα
ζε φωσφορίζουσα,.στον πουδρώδη φωτι
σμό με τα μικρά κυάλιό του θεάτρου, αραδιασμένα προς χρήσιν τους (μαζί με
τις πιατέλες τα, γλυκίσματα και τα αναπό
φευκτα μπουκάλια μεταλλικού νερού,
που μέσα σε κείνον τον διάκοσμο είχαν
κάτι το κωμικό, το χλευαστικά προκλητι
κό) στο γιορτινό τραπέζι του σαλονιού,
στο πίσω μέρος του θεωρείου — τιμητικό
θεωρείο, στο κέντρο του δεύτερου μπαλ
κονιού, με τις ά νετες χρυσοποίκιλτες πο
λυθρόνες ντυμένες με το ίδιο κόκκινο βε
λούδο καθώς και τα ενδιάμεσα χωρίσμα
τα, οι ίδιες πολυθρόνες (χρονολογούν

ταν προφανώς από τα μέσα του περα
σμένου αιώνα, επιχρυσωμένες εκ νέου ό
χι με φύλλα χρυσού, αλλά με φθηνή μπο
γιά) όπου αναμφιβόλως είχαν καθήσει
αυτοκράτορες και διαμαντοστολισμένες
αυτοκρατόρισσες, όπου καθόταν τώρα,
όταν ερχόταν εδώ, ο ένας απ’ τους δύο ι
σχυρότερους όνδρες του κόσμου, όπου
είχαν καθήσει πριν απ’ αυτόν, ξεκουτιασμένα γερόντια και πριν απ’ τα ξεκουτιασμένα γερόντια ο όνδρας με το μουστάκι
ληστή, το πατρικό χαμόγελο ληστή, με
τη φιλοσοφία και την ηθική δολοφόνου,
και ο οποίος από δοξομανία, ασπλαχνία,
ψυχαγωγία, φόβο, ή σκέτη ηλιθιότητα,
είχε συλλάβει, ξυλοκοπήσει, καταδικά
σει, σ τείλει στο κάτεργο και θανατώσει
με ή ’άνευ δίκης, ανθρώπινες υπάρξεις,
γυναίκες, παιδιά και γέρους κατά εκα
τομμύρια, κι αυτός επίσης εδώ τις μέρες
των εορταστικών δεξιώσεων, τα ενθου
σιώδη επιφωνήματά του, τα χυδαία βά
ναυσα αστεία του, το σμίξιμο των φρυδιών του, που το κατασκόπευαν με αγω
νία ή μάλλον καιροφυλακτούσαν να το
διακρίνουν οι ίδιοι άνθρωποι του στενού
περιβάλλοντος του, καθισμένοι δίπλα
του, κατατρομοκρατημένοι και τρέμοντας στις άλλες πολυθρόνες με το επίχρυ
σο ξύλο, ενώ με τα ίδια θεατρικό κυάλια
με τους συντεφένιους ή φιλντισένιους
κυλίνδρους δεμένους με χαλκό, παρατη
ρούσε ξεδιπλωνόμενο στην ίδια ετούτη
σκηνή, κάτι περίπου πανομοιότυπο μ’ αυ
τό που εκείνοι (οι δεκαπέντε καλεσμένοι)
έβλεπαν, δηλαδή, κάτι που στο μυαλό
του φτωχού σεμιναρίστα ιεροσπουδαστή
(διότι υπήρξε πριν γίνει ληστής) όφειλε
αναμφιβόλως να αντιπροσωπεύει το άκρον άωτον της ωραιότητος, της χάριτος
και της αρμονίας, αυτό που σαράντα χρό
νια μρτά το θάνατό του, οι διάδοχοί του
είχαν εξακολουθήσει, εξακολουθούσαν
αιωνίως, σαν υπό την επήρεια κάποιου
σαιξπηρικού φόβου ή δεισιδαιμονίας (υ
πήρχαν νόμοι και γ ι’ αυτό, διατάγματα, ακριβολογότατες κατευθυντήριες θέσεις,
θεμελιω μένες σε βαθυστόχαστες φ ιλο
σοφικές αρλούμπες ρυθμίζουσες ως την
τελευταία λεπτομέρεια, όχι μόνον τον
πρέποντα τρόπο να φυσάς το σουραύλι,
αλλά και πώς να κρατάς τα πινέλα) να ο
ρίζουν σαν σκοπό, σαν τρόπο υπάρξεως,
των χορευτών, των μουσικών, των σκη
νογράφων.
Κι ίσως η ίδια —δηλαδή αυτή που τώ
ρα ήταν μια γηραιά κυρία, τόσο γριά ώ
στε όφειλε, απλή υπήκοος τό τε ή ίσως ή
δη νεαρό αστέρι στο στερέωμα, να παίρ
νει, στα ίδια αραχνιασμένα σανίδια, τις ί
διες υπερκορεσμένες στάσεις, τις συμ
βατικές, να κλείνει την κεφαλή, να χαμο
γελά, να π εριστρέφεται σε πιρουέτες,
εντείνοντας ή χαλαρώνοντας τους ατσα
λένιους μυς της υπό τα θορυβώδη χειρ ο 

κροτήματα του ληστή με το ατσαλένιο ό
νομα, να αναδιπλώνει με χαριτόβρυτη κί
νηση τα μπράτσα της, τα τότε νεανικά ε 
νώ τώρα, ψιλοκρεμαστή και αιωρούμενη
απ' τις αψίδες, μέσω αδιόρατου συρμα
τόσχοινου, με τις εξασθενημένες γάμπες
κρυμμένες σε χαρτονένιο σύννεφο, ανεβοκατεβαίνοντας σύμφωνα με τα γούστα
του τροχαλία, περιοριζόταν στο να προκαλεί δήθεν κυματώδη, άσαρκα, πουδραρισμένα και ξέθωρα κατ’ απομίμηση των
φτερών του πληγωμένου γλάρου, κάμ
πτοντας τον κορμό, γέρνοντας διαδοχι
κά το κεφάλι απ’ τον έναν ώμο στον άλ
λον υπό το θρηνητικό ήχο των φλάουτων
της ορχήστρας, κατερχομένη κατόπιν
απ’ τους ουρανούς της, υποβασταζόμενη
ή καλύτερα φερόμενη απ' το ρωμαλέο
παρτενέρ της, αυτοσχεδιάζοντας εκ του
προχείρου, κυρτή, λυγισμένη, με τεντω 
μένο γόνυ, αποκαμωμένη, συγκινητική
και αξιολύπητη, τα αέρινα άλματα που
τη ς είχαν χαρίσει τη δόξα, που σ’ αυτά ο
φ είλε το ό τι σ’ όλες τις πρωτεύουσες έ
λαβε από χέρια αρχηγών κρατών τόσα έ
παθλα, μεγαλόσταυρους, ροζέτες, με
τά λλια και παράσημα, όσα κι ένας νικη
τής στρατηγός και εξαφανιζόμενη κάτω
απ’ τις θυελλώ δεις ζητωκραυγές και οι
κεραυνοί των τυμπάνων υπογραμμίζοντες την εκπυρσοκρότηση που έκτόξευε
στο προσκήνιο το κορμί του συγχορευτή
της, συστρεφόμενο πλειστάκις γύρω απ’
τον άξονά του, ώσπου να μείνει με χέρια
σταυρωμένα, το ανεστραμμένο κεφάλι
του ν’ α γ γ ίζει τα φώτα της ράμπας, το
κοινό τό τε ορθό, εκρήξεις από ιαχές και
ζήτω, ο νούβιος μονομάχος με τον μεγα
λοπρεπή θαλασσή επενδύτη ν’ ανορθώ
νεται και αυτός ρίχνοντας τον λευκό του
μπαμπακερό χιτώνα πάνω απ’ τον ώμο,
χτυπώντας ρυθμικά τα χέρια, ο πάταγος
στη διαπασών, τα ζήτω τα ξεφωνητά χω
ρίς τέλος, αναδυόμενα εκ της πλατείας,
εκ των εξωστών με εκείνο το ακαθόρι
στο, ασύνηθες, πανικοβλημένο που χα
ρακτηρίζει παντού και πάντα τις εκβαλ
λόμενες κραυγές ανθρώπου ή ζώων, αγωνιωδώς αποσπώμενες εξαιτίας άμε
τρης ηδονής, άλγους, θυμού ή τρόμου.

□

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
Πενταετής εμπειρί ■■ στη
διδασκαλία της το υ τκικής σε
Έλληνες.
Έναρξη μαθημάτων στα
τέλη Σεπτεμβρίου από
πεπειραμένους δασκάλους
της ανεξάρτητης
Ελληνοτουρκικής Ένωσης.
Διδασκαλία σε γκρουπ και
ιδιαίτερα μαθήματα.
Ε Λ Λ Η Ν Ο Τ Ο Υ Ρ Κ ΙΚ Η Ε Ν Ω Σ Η
Σολω μ ού 25α, 5ος όρ οφ ος
τ η λ .: 3 6 .2 5 .8 2 1 κ α ι 3 6 .0 1.55 1
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Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΙΑΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Ο πλω τός να ύ α ρ χ ο ς
Μ ετ.: Α ν δ ρ έα ς Α π ο σ το λΙδης

«Ερμής ό Λόγιος ή Φιλολογικοί Άγγελίαι», 1812,
Περίοδος Β , Έν Βιέννη τής Άούστριας,
( Ανατύπωση) τόμος Β' 1812, Εταιρεία Ελληνικού
Λογοτεχνικού καί Ιστορικού Αρχείου, Αθήνα 1989,
ο. 384.
Στή σειρά Ε λλη νικά Περιοδικά, I. Προεπαναστατικά Πε
ριοδικά, τό εύεργετικό Ε.Λ.Ι.Α. έπανεξέδωσε φωτοτυπικά
τόν Β' τόμο τοϋ «Λογίου Έρμού», τοϋ όποιου ό Α ' είχε δοθεί
στό κοινό πέρυσι (βλ. σχετικό σημείωμα στήν «Καθημερινή»
τής 4.12.88). Στον Α ’ τόμο δημοσιεύεται Πρόλογος τοϋ Κ.Θ.
Δημαρά καί Εισαγωγή τοϋ Έμμ. Ν. Φραγκίσκου, άνθρώπων
άρμοδιότατων, πού πληροφορούν σύντομα τόν άναγνώστη
γιά τή σημασία καί τίς τύχες τού περιοδικού.
Τό σημείωμα τής 4.12.88 τελείω νε μέ τούτα: «"Ετσι ή άλλιώς, άφοϋ μάλιστα είμαι καί φιλόλογος, χαίρομαι γιά τήν έπανέκδοση τοϋ περιοδικού, πού οί σ ελίδες του δέν είναι ά
μοιρες ίοϋ καί αιχμών έγχειριδίου, καί εύχομαι νά όλοκληρωθεί τό ταχύτερο». Στόν Α' τόμο δηλαδή διαβάζει κανείς
«πόθεν έμιμήθη ό Ντούκας τήν θρασύδειλον άπειλήν του»
(ο. 131) καί «οίον τό παρά τού Ντούκα βροντοκοπούμενον»
(ο. 139) καί «τού μακαρονιστού Ντούκα» (ο. 135) καί «διά νά
έξεράση σαρκασμούς τινάς» (ο. 393) καί «ώς λ έγ ε ι ό Κρομμύδιος» (ο. 398), δπου ό Ντούκας δέν είναι άλλος άπό τόν
Νεόφυτο Δούκα καί ό Κρομμύδιός άπό τόν Γεώργιο Κρομμύδη.
Στόν δεύτερο τόμο δέν άστράφτουν ξεθηκαρωμένα σπα
θιά. Ό έκδοτης γράφει στήν «Προδήλωσιν», πού τήν παρα
θέτω όλόκληρη:· «Ό Λ όγιος ’ Ερμής εις τό έξής δέν δέχεται
άνωνύμους Δ ιατριβάς καί Έπιστολάς, άλλά μήτε σκανδα
λώδεις καί έριστικάς Συζητήσεις. Ζητεί όμως παρά τών έλλογίμων τοϋ Ε λληνικού "Εθνους καί φιλοπάτριδων, άρχαιολογικά πράγματα, οίον, Έπιγραφάς, ’Αναζητήσεις τής θέσεως τών παλαιών πόλεων παραβαλλομένων μετά τών νέ
ων. Παρατηρήσεις εις τάς τοϋ Στράβωνος, Παυσανίου καί
Μ ελετίου. Γεωγραφικός ειδήσεις. Έ ξιχνεύσ εις τής ιστο
ρίας ’Επαρχίας ή Πόλεώς τίνος· καί άλλα τοιαύτα άνήκοντα
εις τήν άρχαιολογίαν τής Ε λλάδος. 'Έτι δέ τήν νϋν κατάστασιν τών Σχολείων, τά ονόματα τών διδασκάλων, κττ.
Πρό πάντων δέ παρακαλοϋνται οί φιλόλογοι, νά έξετάσωσι
τά πολλαχοϋ εύρισκόμενα παλαιά χειρόγραφα, μήπως εϋρωσιν άνέκδοτον τι έκ τών παλαιών έπιφανών Συγγραμμά
των».
Τό περιοδικό βέβαια είναι κυρίως φιλολογικό, ή πρώτη
διατριβή τοϋ β' τόμου τιτλο φ ο ρ είτα ι «Κρίσεις εις τόν ’Ό μ η 
ρον», άλλά ό άναγνώστης θά συναντήσει καί τήν «Διάλεξιν
έπί τής άγελαδικής Εύλογίας παρά ’Αγγέλου Μελισσινοϋ
Κεφαλήνέως στεφανωθέντος εις τήν ’ Ιατρικήν καί Χειρουρ
γικήν τέχνην», δηλ. λόγον περί εύλογιάς καί δαμαλισμού.
Δέν μέ παραξενεύει τό ένδιαφέρον τοϋ «Λογίου Έρμοϋ»
γιά τήν «άγελαδινή εύλογία» ούτε γιά τόν «ταβάκο» καί τόν
«καφφέ», σχεδόν δμως έκπλήσσομαι, δταν άνακαλύπτω
στόν Α' τόμο τοϋ φιλοκοραϊκοϋ περιοδικού τή διαπίστωση:
«Πόσας λ έξ εις έλληνικάς δέν μάς διδάσκει ό καταφρονούμενος Έρωτόκριτος, άντί τών όποιων μεταχειριζόμεθα ξέ
νος;» (ο. 145-146) καί τά χάνω, δταν έπιστολογράφος τοϋ Β'
τόμου (ο. 15) θέλει μαζί μέ τά όνόματα Γκίκας, Ράϊκος, Ζώης,
Ζωΐτζα, Χάιδω, Κόμνω, Ζαχάρω νά άποβληθεΐ καί τό Πανα
γιώτης!
Φοβούμαι πώς δίνω τήν έντύπωση δ τι κουτσομπολεύω
καί, τό χειρότερο, δτι άδικώ τό περιοδικό, πού βέβαια δέν άποτελεϊ συναγωγή άξιοπεριέργων. Γιά τούτο κλείνω τό ση
μείωμά μου μέ τά περιεχόμενα τοϋ τελευταίου τεύχους τοϋ
τόμου: Εϊδησις, περί τής τού Σταγειρ ίτου γενικής ιστορίας Εϊδησις, πε'ρί τής τοϋ Τηλεγράφου έκδόσεως - Φιλοσοφία Ποιητική τών Ε λλήνω ν - ’Α ρχαιολογία περί τοϋ Νυχθημέρου τών παλαιών - Εϊδησις περί τής τοϋ Βερτούχου φυσικής
ιστορίας - Περί τού "Ελληνικού Τηλεγράφου - Πρόβλημα τής
Προυσσικής ’Ακαδημίας - Εϊδησις περί μιας Μυθολογίας.
Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος’
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Εκδ. Ά γ ρ α , Α θ ή να 1989

ΠΟΙΗΣΗ
Ι.Ν. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Σ υ ν τ ε τα γ μ έ ν ε ς
32 π οιήματα

Εκδ. Ιανός, Θ εσ σ α λο ν ίκ η 1989

Συναισθηματική κατάθεση
τα 32 ποιήματα του Ι.Ν. Μαρκόπουλου, χωρίς επιτήδευση,
με μια απλότητα που κι αν α
κόμα δεν καταφέρνει να μετα
μορφώσει την πραγματικότη
τα, τουλάχιστον δεν την ψευ
τίζει.
ΝΟΤΕΣ ΣΕ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ: Λ έ
ξ ε ις τα ιριασ μένες ή μη, / σαν
π ινελιές μ ε χρώ ματα σε μ ο υ 
σαμά, / άλλοτε φ ω τεινά κι ά λ
λο τε σκούρα και σκοτεινά, /
προβάλλουν πάνω στο χα ρ τί /
όπως οι νότες σε παρτιτούρα
/ για μουσική αλλιώ τικη, μ ε 
λωδική, / ανάλογα μ ε της
σ τιγμ ής του σώ ματος / και
της ψυχής τη θέση.
ΓΙΑ Ν Ν Η Σ ΡΙΤΣΟΣ
Π οιήμ α τα 1958-1967
τό μ ο ς Θ'

Εκδ. Κ έδρο ς, Α θή να 1989
ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥΛΙΟΥ: Ό τα ν γύ
ρ ισ ε απ' το κυνήγι, πριν μπει
στο σπίτι του, στάθηκε, / έ
β γ α λ ε το μολύβι του και σχέ
διασε πάνω στην πόρτα / ένα
ωραίο πουλί, μ ε πολλές λ ε 
π τομέρειες, που φανέρωναν /
γνώση γερή και μαστοριά. Ο
μως τα μ ά τια του πουλιού /
τ ά ’ φ τιά ξ ε σφαλιχτά. Να μην
ήξερε τάχα / ή να φοβήθηκε,
την τελ ευ τα ία στιγμή, μη και
τον μαρτυρήσουν;
Στον 9ο τόμο των Ποιημά
των του Γιάννη Ρίτσου περι
λαμβάνονται οι συλλογές: «Οι
γερόντισσες κι η θάλασσα»,
1958- «Ένας πίνακας με μι
κρές πινελιές», 1959' «Χρωμα
τικ έ ς λεπ τομέρειες», I960'
«Μοναχικά σχέδια», 1962' «Οστράβα», 1962' «Η Μπρατισλάβα είναι ο έρωτας», 1962'
«Το δέντρο της φυλακής και
οι γυναίκες», 1962' «12 ποιή
ματα για τον Καβάφη», 1963'
«Μ αρτυρίες Α'», 1957-1963'
«Μ αρτυρίες Β'», 1964-1965'
«Μ αρτυρίες Γ'», 1961-1967'
«Αρχαίο φρούριο», 1966' «Τα
ναγραίες», 1967.

Ο πλωτός ναύαρχος (1931)
είναι ένα συλλογικό αστυνο
μικό μυθιστόρημα γραμμένο
από τα μέλη της Λέσχης Α
στυνομικών συγγραφέων του
Λονδίνου. Γράφτηκε όπως θα
παιζόταν ένα παιχνίδι, ένα
παζλ, από εξαίρετους συγ
γραφείς του είδους ανάμεσά
τους η Agatha Christie, η Do
rothy Sayers, ο Ronald Knox.
Την τελική λύση —τον τρόπο
δηλαδή με τον οποίο συνδέ
θηκαν όλες αυτές οι διαφορε
τικ ές εκδοχές— την έδωσε ο
Anthony Berkeley.
Ο κάθε συγγραφέας έγρα
ψε το δικό του μέρος έχοντας
υπόψη του μια σαφή πρόταση
για την έκβαση της ιστορίαςδηλαδή, να μπορεί να δώσει
την τελική λύση στο μυστή
ριο. Οι προτεινόμενες αυτές
λύσεις δημοσιεύονται στο τέ 
λος του βιβλίου και έχει πολύ
γούστο να διαπιστώσει κα
νείς πόσο διαφ ορετικές είναι.
Η μετάφραση εξαιρετικά
φροντισμένη και η έκδοση ό
πως πάντα καλόγουστη « Ά 
γρα».
ΤΑ ΤΙΑΝ Α ΓΚΡΙΤΣΗ · ΜΙΛΛΙΕΞ
Α λλά ζου με

Εκδ. Κ αστανιώ τη, Α θ ή να 1989

Το 1951 κυκλοφόρησε για
πρώτη φορά το εφηβικό μυθι
στόρημα της Τατιάνας Γκρίτση - Μ ιλλιέξ. Το 1957 πήρε το
Α' κρατικό βραβείο και φέτος,
ύστερα από 38 χρόνια, εξακο
λουθεί να είναι ένα πολύ εν
διαφέρον ανάγνωσμα —η κα
λή πεζογραφία αντέχει στο
χρόνο. Έ ξι ιστορίες που συν
θέτουν, με ισάριθμες παραλ
λαγές, το πρόσωπο της ηρωίδας μέσα από την διαδικασία
της ενηλικίωσης. Μια συναρ
παστική αφήγηση, εξαιρετικά
ποιητική, η οποία στηρίζεται
στο παιχνίδι των εναλλαγών
και της ταύτισης.

ΠΑΙΔΙΚΑ
ΙΑΝ ΤΕΡΛΟΟΥ
Πώ ς να γ ίν ε ις Β α σ ιλιά ς

Μετ.: Μ ίνω ς Π όθος
Εκδ. Δ ω ρικός, Α θ ή να 1989

Ο Ολλανδός πολιτικός και
σ υγγραφ έας Ία ν Τέρλοου
γράφει μια αλληγορία για παι
διά με σαφείς ενδ είξεις ανα
φοράς στη σύγχρονη κοινω
νία: εξουσία, δικαιοσύνη, ει
ρήνη, περιβάλλον.
Πώς ένας δεκαεπτάχρονος
θα πραγματοπ οιήσει τους
«δύσκολους άθλους», που

του έβαλαν οι υπουργοί και
θα γ ίν ει βασιλιάς της Κατόριας; Πώς θα κάνει να σιγήσουν τα φριχτά πουλιά της
Ντεσιμπέλ; Πώς θα γλυτώ σει
από τους κινδύνους της Πυριτιδούπολης; Πώς θα ξεγελά 
σει τον τρομερό μάγο της Ισο
ζυγίας;
Ο Ία ν Τέρλοου εξαίρετος
αφηγητής, εισ ά γει τους νεα
ρούς αναγνώστες του στα
σύγχρονα προβλήματα, γρά
φοντας μια συναρπαστική πε
ριπέτεια γεμάτη χιούμορ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΑΣΟΣ ΚΟΡΦΗΣ
Β ιο γρ α φ ία Σ τρ α τή Δ ούκα
Από 1895 έω ς 1936

Εκδ. Π ρό σ π ερ ο ς, Α θ ή να 1988

Η βιογραφία Στρατή Δούκα
που καλύπτει την περίοδο
1895 έως 1936 είναι ένα εμ
πνευσμένο αφήγημα. Ο ποιη
τής Τάσος Κορφής με εξαιρ ε
τική επ ιμέλεια συγκεντρώ νει
και παρουσιάζει τεκμήρια της
ζωής του Στρατή Δούκα, που
ήταν στενά συνδεδεμένη με
την πνευματική ζωή του τό 
που. Ωστόσο, δίνει τον πνευ
ματικό άνθρωπο και συγχρό
νως τον αισθαντικό συγγρα
φέα με περισσή ευαισθησία.
Αποκτά, έτσι, το εγχείρημα
του Τ.Κ. μια δύναμη που υπερ
βαίνει την βιογραφία. Γίνεται
ένα ελκυστικό ανάγνωσμα,
πηγή περαιτέρω δημιουργίας,
με τη χρήση των βιογραφικών
δεδομένων.

ΜΕΛΕΤΕΣ
Κ.Α. ΤΡΥΠΑΝΗΣ
Ε λληνική Π οίηση
Από το ν Ό μ η ρ ο ως το ν Σ εφ έρ η

Εκδ. Β ιβ λ ιο π ω λ είο ν τ η ς
Α θ ή να (1989)

« Ε σ τία ς »,

Επιτομή της γνωστής αγ
γλικής έκδοσης του ακαδη
μαϊκού Κ.Α. Τρυπάνη, Greek
Poetry -From Homer to Seferis (εκδ. Faber and Faber,
Λονδίνο 1981 ), επιτρέπει στον
αναγνώστη να παρακολουθή
σει την ελληνική ποιητική πα
ράδοση, με ευσύνοπτο τρόπο.
Η αντίληψη, βέβαια, η οποία
διαπερνά το βιβλίο αυτό είναι
της συνέχειας της Γραμματείας μας από την αρχαιότητα
έως σήμερα- μια αντίληψη
που έχ ει γίνει αντικείμενο
πολλών συζητήσεων και αν
τιρρήσεων. Η αυστηρή ειδο
λογική του επιλογή και απο
κλειστική ενασχόληση με την
ποίηση, θέτει, επίσης, ένα σο
βαρό μεθοδολογικό πρόβλη
μα / ερώτημα: Είναι δυνατόν η
ποίηση να εξετα σ τεί αποκομ
μένη από την υπόλοιπη λογο

τεχνική παραγωγή;
Η ανατύπωση τη ς έκδοσης
αυτής έχει, βέβαια, τη σημα
σία της, γ ια τί είναι ένα βιβλίο
που απηχεί απόψεις διαδεδο
μένες στο παρελθόν και που η
σύγχρονη φ ιλολογική επιστή
μη έχ ε ι πλέον σοβαρά αμφι
σβητήσει.

νεια σχήματα οργάνωση, του
ιδιωτικού βίου, 5. Η επίδραση
των νέων τεχνολογιώ ν στην
οικογενειακή ζωή, 6 .0 κύ
κλος της οικογενειακής ζωής.

Η οργάνω ση τη ς σ ύ γ χ ρ ο ν η ς
επ ιχ είρ η σ η ς
Σ τ ο ιχ ε ία σ χεδ ια σ μ ού τω ν
οργανώ σεω ν

Επιμ.: Χ ρ ή σ το ς Π ισ το φ ίδ η ς Χ α ρ ίδ η μ ο ς Τ σούκα ς
Α γ ρ ο τικ έ ς Σ υ ν ετα ιρ ισ τικ ές
Ε κ δ ό σ εις ΑΕ, Θ εσ σ α λο νίκη 1989

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβά
νονται άρθρα γνωστών μελε
τητών του θέματος. Η οργά
νωση μιας σύγχρονης επιχεί
ρησης έχει γ ίν ει πλέον κατα
νοητή ως αναγκαία προϋπό
θεση για την αποτελεσματική
λειτουργία της. Μορφές ορ
γάνωσης για μικρές ή μεγά
λες επ ιχειρήσεις με στόχο
την παραγωγή προϊόντων ή
την παροχή υπηρεσιών είναι
το αντικείμενο της διαπραγ
μάτευσης αυτών των άρθρων,
που αποσκοπεί να ενημερώ
σει αλλά και να βοηθήσει ό
σους ενδιαφέρονται να έχουν
α νά λο γες δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες.
Έ να χρήσιμο βιβλίο για τη
διοίκηση των επιχειρήσεων.
Λ.Μ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ
Κ οινω νιολογία τη ς Σ ύγχ ρ ονης
Ο ικ ο γ έ ν ε ια ς

Κ ο ινω νιο λο γική και
Α ν θ ρ ω π ο λ ο γικ ή Β ιβ λιοθή κη
Εκδ. G utem berg, Α θή να 1989

Μια διαφω τιστική μελέτη
που μας ενημερώνει πολύ
πλευρα για τους προβληματι
σμούς που έχουν αναπτυχθεί
τα τελευταία 20-30 χρόνια για
τα σχετικά με την οικογένεια
θέματα.
Η «κρίση» την οποία, όπως
υποστηρίζεται, περνά ο Θε
σμός τη ς οικογένειας, η διευρεύνηση και αξιοποίηση αρ
χειακού υλικού που τροποποί
ησε πολλά από τα θεωρούμε
να ως ιστορικά δεδομένα, η
δράση του γυναικείου κινήμα
τος και η σημασία που έδωσε
στο ρόλο τη ς πατριαρχικής
οικογένειας και κυρίως ο επα
ναπροσδιορισμός του περιε
χομένου του όρου αλλά και
του ρόλου της οικογένειας ε ί
ναι τα επίμαχα ζητήματα που
προώθησαν τη μελέτη της
σ ύ γ χ ρ ο ν η ς « ο ικο γένεια ς» .
Στο βιβλίο αυτό διερευνώνται
τα ακόλουθα κεφαλαιώδη ζη
τήματα:
1. Λ ειτουργίες και δομή της
συμβατικής σύγχρονης οικο
γένειας, 2. Η ρευστότητα της
συμβατικής οικογένειας: δημογραφικά στοιχεία, 3. Ποια
είναι η συμβατική συζηγική
οικογένεια, 4. Τα εναλλακτικά
προς την συμβατική οικογέ

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
Πενταετής εμπειρία στη
διδασκαλία τη ς τουρκικής σε
Έλληνες.
Έναρξη μαθημάτων στα
τέλη Σεπτεμβρίου από
πεπειραμένους δασκάλους
της ανεξάρτητης
Ελληνοτουρκικής Ένωσης.
Διδασκαλία σε γκρουπ και
ιδιαίτερα μαθήματα.
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Σολωμού 25α, 5ος όροφ ος
τ η λ .: 3 6 .2 5 821 κα ι 36.0 1.55 1

ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
Π οταμούλα

Εκδ.

«Γ νώση»,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Α θήνα 1989

ΓΙΩΡΓΟΣ Β. ΚΑΤΟΣ
Η β α σ ιλεία τω ν κατσ αρίδω ν

Ε 'έ κ δ ο σ η
Εκδ. Κ α σ τα νιώ νι, Α θήνα 1989
ΛΕΩΝ ΙΔΑΣ Δ. Μ ΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
1839-1894
Ισ τορία με π α ρ α χ α ρ ά κ τες
Απά το η μ ερ ο λ ό γ ιο εν ό ς δ ικα σ τή
το υ 19ου αιώ να

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΤΟΥΚΑΥΣΩΝΑ

Εκδ. εισ., σ χ ό λ ια : Ν ίκος Α.
Μ π α κο υνά κ ης
Δ ιε θ ν έ ς Φ εσ τιβ ά λ Π ά τρα ς 1989
ΓΙΑ Ν Ν Η Σ ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ
Ο χ ά ρ τ ιν ο ς Σ επ τέμ β ρ η ς τη ς
κα ρ δ ιά ς μας

Ε' έκδο σ η
Εκδ. Κ α οτανιώ τη, Α θή να 1989
Η ΛΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ
Π οίηση II

Εκδ. Θ έμ α / Έ λ λ η ν ε ς π ο ιη τές,
Α θή να 1988
ΣΤΑΘΗΣ ΓΡΙΒΑΣ
Α ν ο ιχ τή Γραμμή
Π οιήματα

Εκδ. Θ ουκ ιδ ίδ ης, Α θήνα 1989
ΚΩΣΤΑΣ Α Σ ΙΝ Η Σ
Μ ετα σ τά σ εις

Εκδ. Ε να λλά ξ, Α θή να (χ.χ.έ.)
ΜΠΟΜ Υ ΜΠΑΟΥΜΑΝ
Ο δοιπ ορικό
μ ετ. Π άνος Π ικρ α μ ένο ς
επιμ. Β ασίλης Καραπ λής

Εκδ. Α μ η χ α νία . Α θήνα 1989
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΙΑΣ
Π οιήμ α τα
τό μ ο ς Β

Εκδ. Ν έ α ς Π ορεία ς. Θ εσ σ α λο νίκη
1989
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΙΑΣ
Ε ργοβ ιογρσ φ ικά

Εκδ. Ν έα ς Π ορεία ς. Θ εσ σ α λο νίκη
1988
ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. Κ Α Τ ΣΙΓΙΑ Ν Ν Η Σ
Κ αιρός τη ς Α πνοιας
Π οιήματα

Α θήνα 1987
ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. Κ Α Τ ΣΙΓΙΑ Ν Ν Η Σ
Τα άνθη τη ς σιωπής
Π οιήματα

Α θήνα 1989
ΣΟ Ν ΙΑ ΠΥΛΟΡΩΦ · ΣΩΤΗΡΟΥΔΗ
Π οιήματα το υ '88

Θ εσσα λονίκη 1989

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
Μαυρομιχάλη 9, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3607744-3604793
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ΠΕΡΙ «17Ν» ΚΑΙ ΛΑ Ϊ ΚΙΣΜΟΥ
Ο ΛΟΓΟΣ;
•

Α πό το ν κ. I. Α να νιά δη:

Κύριε Διευθυντά
Ποιοι είναι οι ηθικοί αυτουρ
γοί της στυγερής δολοφονίας
του όντως χαρισματικού πολι
τικού Ε υρυτάνος Π αύλου
Μπακογιάννη; Δεν είναι άλλοι
από τους φορείς, τους καλ
λιερ γη τές και τα όργανα του
εμετικού διαφ θείροντος λα ϊ
κισμού, του κιτρινισμού, της
λασπολογίας, του τυφλού φα
νατισμού, της εμπάθειας, της
κατασυκοφάντησης, του επαί-

σχύντου πολιτικάντικου κυνι
σμού, τη ς μικρόψυχης μνησικακίας, τη ς εκδίκησης - αντεκ
δίκησης. Αιχμή του δόρατος
του λαϊκισμού ο κύριος προπ αγανδιστήςτου εθνικοσιαλιστικού ολοκληρωτισμού στην
χώρα μας, η Νεάντερνταλ ΠαΣοΚική «Αυριανή». Πράγματι,
ο λαϊκισμός εκφ ράζεται ως
γενικευ μ ένη κατακλύζουσα
«δημοσιο-γραφία», με την έν
νοια τη ς επιφανειακότητας
και της εντυπωσιακής ψευδο
λόγου θεαματικότητας. Το δε
«ΠΑΣΟΚ» είναι η κατεξοχήν έκ
φραση του αρτηριοσκληρω τι
κούς παλαιού στην Ελλάδα και
υποστηρίζεται τώρα μόνον α
πό τα πλέον καθυστερημένα
στρώματα του πληθυσμού.
Έ χει όμως άραγε κάποια
λαϊκή στήριξη, μια «λαϊκή»
«βάση» η τρομοκρατία; Οι
συμπαθούντες ή επιχαίροντες, ακραία έκφραση εσχάτου
εκπεσμού, σύμπτωμα εκφ υλι
σμού, σήψης και παρακμής,
δεν είναι άλλοι από μερίδα η
μιμαθών προοδευτικώ ν (...)

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1000 ΛΕΞΕΙΣ ΤΟ ΛΕΠΤΟ
Μήπως έχετε πάρα πολλά να διαβάσετε και δεν
προλαβαίνετε; Προφέρετε ή «ακούτε» τις λέξεις ό
ταν διαβάζετε; Γυρίζετε πίσω για να ξαναδιαβάσετε
κάτι που έχετε ήδη διαβάσει; Έχετε προβλήματα αυ
τοσυγκέντρωσης; Δεν μπορείτε να συγκροτείτε αυ
τά που διαβάζετε;
Τώρα μπορείτε εύκολα να απαλλαγείτε από τέτοια
προβλήματα που περιορίζουν σημαντικά τις δυνατό
τητες που έχετε για αποδοτικό διάβασμα. Με 20 μό
νο ώρες εξάσκηση θα μπορείτε να διαβάζετε δυο και
τρεις φορές πιο γρήγορα από ά,τι σήμερα και να κα
ταλαβαίνετε καλύτερα. Θα συγκρατείτε περισσότε
ρα και θα αξιολογείτε πιο μεθοδικά αυτά που διαβά-.
ζετε. Με ένα πρωτότυπο σύστημα αυτοδιδασκαλίας
θα μπορείτε να εφαρμόζετε αποτελεσματικά τις
νέες τεχνικές διαβάσματος για μελέτη, για ενημέρω
ση και για ψυχαγωγία. Σύντομα θα μπορείτε κι εσείς
να διαβάζετε με ρυθμό 1000 λέξεις το λεπτό.

ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
Το πιο σημαντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα
σας βοηθήσει να διαβάζετε και να μαθαίνετε περισ
σότερα σε λιγότερο χρόνο.
Για τη μοναδική αυτή μέθοδο συμπληρώστε και τα
χυδρομήστε το παρακάτω Δελτίο Παραγγελίας.
Ν. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ, Ταξιαρχών 21, 174 55 ΑΛΙΜΟΣ
Τηλ. 98.40.352, 98.30.718
Παρακαλώ στείλτε μου με αντικαταβολή δρχ.
8.500, τη Μ έθοδο ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
(3 κασέτες, βιβλίο, ασκήσεις).
Ό ν ο μ α ..................................................................................

Οδός-αρ.............................................................................
Ταχ. Κώδικας............................
Π όλη............................
Τηλ................................ Υπογραφή..............................

διανοουμένων. Οι διανοούμε
νοι αυτοί αποτελούν το (πα
ρ α μο ρ φ ω μ ένο τμήμα μιας
κοινωνίας που θυσίασε τα
πάντα, κάθε ιερό και όσιο
στον βωμό τη ς στρεβλής «α
νάπτυξης», με έμβλημα την
εργολαβική αντιπαροχή, την
μικρο-μεσαία αερητζίδικη (πα
ραοικονομία και το κηφηναριό του υδροκέφαλου «δημο
σίου τομέα».
Αρκετά πλέον με την εξύ
μνηση της δήθεν επαναστατι
κής βίας. Ας παύσουν επίσης
οι πομφόλυγες, τα φληναφή
ματα περί κρατικής τρομο
κρατίας, με σκοπό να θεωρη
θεί «απάντηση» η κτηνώδης
βία των τρομοκρατώ ν. Ά κρως λανθασμένη, άκαιρη και
άτοπη η συσχέτιση της υπαρ
κτής καταπίεσης που ασκούν
οι κρατικοί μηχανισμοί με την
ε γ κ λ η μ α τικ ή τρ ο μ ο κ ρ α τία .
Καμιά σχέση εξάλλου δεν έ
χουν οι τρομοκράτες - εγκλη
ματίες με κάποια υποθετική
γνήσια αντίσταση της καθη
μερινής ζωής εναντίον της
καταπίεσης, τη ς Εξουσίας,
της ιδεολογίας / ψευδούς συ
νείδησης, της βλακείας και
της ασχήμιας.
Είναι τελεσφόρος απάντη
ση στην ύαινα της τρομοκρα
τίας η προτεινόμενη όντως α
παραίτητη, διεύρυνση των θε
σμών της ελευθερίας, της δια
φάνειας και της συμμετοχής;
Έχουν αναρωτηθεί ποτέ οι
«προοδευτικοί» τ ι θα γίνει, τι
θα επακολουθήσει αν κάποιοι
«αντιφρονούντες», θερμόαι
μα μέλη της πληττομένης
«συντηρητικής» παράταξης
σ υ γ κ ρ ο τή σ ο υ ν π α ρ άνο μ ες
α ν τι-τρ ο μ ο κ ρ α τικ ές ομάδες
και εξαπολύσουν επιθέσεις
εκδίκησης;
Τέλος, γ ια τί επελέγη, ειδ ι
κά, ο άμεμπτος αυτοδημιούργητος άξιος αείμνηστος Παύ
λος Μπακογιάννης; Τι κίνδυ
νο (και για ποιον) εκπροσω
πούσε; Ποιον π λή ττει και
ποιον βολεύει ο βίαιος θάνα
τός του; Ποιος ω φ ελείται από
τον τεχνητό διχασμό, την όξυνση και τις ανώμαλες κατα
στάσεις;
Οι πολίτες οποιοσδήποτε
τοποθέτησης ας συναγάγουν
τα συμπεράσματά τους. Ας γ ί
νει το αδικοχαμένο αίμα του
Παύλου Μπακογιάννη οδηνηρή ευκαιρία περισυλλογής ώ
στε να αφυπνισθούμε, ως πο
λ ίτες του ελληνικού έθνους,
να αντισταθούμε στην ισοπέδωση και στη μετριότητα και
να εξοντώσουμε τη βδελυρή
ύαινα της τρομοκρατίας και
του εγκλήματος.
Ευχαριστώ για τη φ ιλο ξενία
Ιορδάνης Ανανιάδης
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ΜΑΘΕΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ
• Ο φ ίλ ο ς
Κ ώ στα ς Δ ια φ ω ν ίδ η ς

μας

γρ ά φ ει:

Δεν είναι άγνωστο στους νεο
έλληνες που πονάνε λιγάκι
για τη γλώσσα τους, ότι υπάρ
χει μια συστηματική φαλκί
δευση και διαστρέβλωση των
εννοιών και λέξεών της από
ραδιόφωνο, τηλεόραση, δη
μοσιογράφους, συνεντευξιαζόμενους κλπ. Ακόμα και η κ.
Κανέλη που μας «μαθαίνει»
ελληνικά κάθε βδομάδα χρη
σιμοποιεί το «άραγε» σαν
συμπερασματικό αντί του «άρα» (άραγε δεν της το επεσήμανε κανείς από τους καθηγη
τές συνεργάτες της τόσα
χρόνια;). Το ίδιο έκανε και στη
συνέντευξή της με τον Δ. Παγορόπουλο που δημοσιεύθηκε πριν από λίγο καιρό στο
Α Ν Τ Ι (τχ. 4 0 6 σελ. 2 6 ) . Τα γρα
φτά μένουν που λέγανε κι οι
Λατίνοι.
Εκείνο όμως που με διαολί
ζει όταν το ακούω και το δια
βάζω χρόνια τώρα, είναι το
«επώνυμοι» και «ανώνυμοι»
που τόσο βάναυσα αντικαθι
στούν άλλες υπάρχουσες λέ·
ξις στην πλούσια γλώσσα
μας.
Πριν λίγους μήνες διάβασα
γ ια μια ο μα δική έκθεσ η:
«...στην έκθεση πήραν μέρος
επώνυμοι και ανώνυμοι καλλι
τέχνες...» Δηλαδή είσαι καλλι
τέχνης, παίρνεις μέρος και σε
έκθεση, εξακολουθείς όμως
να είσαι «ανώνυμος» ενω π.χ.
είναι «επώνυμος» ο κ. Κατσιφάρας και άλλοι τινές για
τους γνωστούς λόγους.
Γενικά θα έχετε διαπιστώ
σει ότι συνήθως πιο «επώνυ
μοι» είναι γνωστές φυσιογνω
μίες όπως ποδοσφαιριστές,
μπασκετμπολίστες, ντιζουδες
άντε και κάποιοι ηθοποιοί
(κουλτούρα δηλαδή) και δευτερευόντως υπουργοί, βου
λευτές, στρατηγοί, βιομήχανοι, μαικήνες και γενικώς λεφτάδες. Στους «ανώνυμους»
εν γένει όλοι οι άλλοι, δέκα ε
κατομμύρια Έ λληνες και ανάμεσά τους και μπόλικοι επι
στήμονες ή καλλιτέχνες π.χ..
που όμως δεν είναι επαρκώς
γνωστοί στις «μάζες» ώστε να
γίνουν κι αυτοί «κατ' άπονο-

μήν» «επώνυμοι». Τουλάχι
στον βρε παιδιά, εσείς που
πάτε να καθιερώσετε το «ε
πώ νυμος»
α ντί
του
«γνωστός», «διακεκριμένος»
κλπ., καθορίστε και μερικά
κριτήρια. Για παράδειγμα να
έχεις εμφανιστεί σε συνέν
τευξη στην TV. ή να είσαι μέ
λος σε κανένα Δ.Σ., ή να έχεις
βγάλει δύο βιβλία, ή να έχεις
υπάρξει βουλευτής, υπουρ
γός, αρχηγός κόμματος όσο
μικρό κι αν είναι αυτό.
Γιατί απ' ό,τι ξέρω «ανώνυ
μος» υπήρξε ένας και μόνος
πολύ πιο «επώνυμος» λόγω
της «Νομαρχίας» του από
πολλούς σύγχρονους «επώ
νυμους».
Αλλά η σταγόνα που ξεχ εί
λισε το ποτήρι αδελφέ μου ή
ταν στην προχθεσινή (28 Αυγούστου) εκπομπή για το κά
ψιμο των φακέλων. Να κρατη
θούν λέει ο ιφ ά κ ελ ο ι των «ε
πώνυμων» αγωνιστών και να
καούν οι των «ανώνυμων», κι
αυτά τα λένε επίσημα χείλη
και δημοσιογράφοι και άλλοι.
Αντε λοιπόν να βάλουμε
κριτήρια όλοι μαζί να ξεχωρί
σουμε ποιος α ξίζει το «επώνυ
μο» κι οι άλλοι αγωνιστές, ί
σως πιο γεναίοι πιο σώφρονες, ή πιο σεμνοί από τους «ε
πώνυμους» να βρεθούν στην
πυρά, λες κι οι δικοί τους α
γώνες δεν συνθέτουν ιστο
ρία.
Και μια και ο λόγος για
τους φακέλους αφήστε εσείς
οι αποφασίζοντες τα σπασμω
δικά, κι ακούστε φωνές σαν
τους φίλου μου του Φίλιππου
Ηλιού για την χρησιμότητά
τους («Αυγή» 27-8-89) κάποτε
οι Έ λληνες πρέπει να λ ε ι
τουργούμε με το μυαλό και ό
χι δήθεν «συναισθηματικά»
και «αυθόρμητα».
Παρά το «ανώνυμό» μου δη
λώνω επίθετο και όνομα μια
και τα διαθέτω ακόμα.
Διαφωνίδης Κώστας
Π ο λιτικό ς Μ ηχανικός

Υ.Γ.: Ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε.
Ι.Σ τη συζήτηση στη Βουλή
για τη λήξη του εμφυλίου
(6.30' έως 8.30' μ.μ. της 29ης
Αυγούστου) το «επώνυμοι»
και «ανώνυμοι» αγωνιστές πή
γε πάλι σύννεφο από όλους
τους ομιλητές.
2. Ο κ. Θανάσης Τσαλδάρης
δεν γνωρίζει άραγε ότι μιλών
τας είναι λάθος να λες «...οι
κύριοι κύριοι αρχηγοί...» ό
πως δυστυχώς ·και άπειροι
Έ λληνες, παρασυρμένοι από
τα γραφτά κείμενα, κάνουν;
3. Δ ικ η γ ό ρ ο ι, β ο υ λ ε υ τ έ ς
κλπ., δεν γνωρίζουν ότι δεν
πρέπει να λένε απευθυνόμε

νοι στην όποια κυρία πρόεδρο
δικαστηρίου ή στην κυρία Μα
ρία Δαμανάκη όταν προε
δρεύει «Κα Πρόεδρος» αλλά
«Κα Πρόεδρε»;
Το ίδιο ακούγαμε και στις
προσφωνήσεις για την Μ ελί
να «Κα υπουργός η παρουσία
σας...».
4. Ματαιότητα τα πάντα. Ε
μείς αγωνιούμε και συζητάμε
και οι φάκελλοι κάηκαν ήδη
χθες βράδυ. Το μόνο που σώ
ζει την κατάσταση πια είναι οι
αναμνήσεις μας και η χρησι
μοποίηση των ατομικών μας
φακέλλων που φυλάμε σπίτι
μας. Εγώ πάντως τον δικό
μου τον έκρυψα.
Ξέρεις τι γίνετα ι καμιά φο·
ρα.
Κ. Διαφωνίδης

Εκδόσεις
ΔΩΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗΣ
Μαυρομιχάλη 64 τηλ. 3629675

Φ δ ι ν ό π ω ρ ο 19 8 9

Αννέτ Λεβί-Βιλάρ,

Ιουλίου Βερν,

ΕΓΩ, ΤΖΕΗΝ, ΖΗΤΩ ΤΑΡΖΑΝ
Έ να ειρωνικό ταξίδι στον
κόσμο του σήμερα αϊτό μια
γυναίκα του σήμερα που
σαρκάζει όλους τους
«ισμοΰς».

ΧΩΡΙΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
Μπορούν οι κά τοικοι της γης
να αισθάνονται ασφαλείς,
όταν ένας φιλόδοξος
επιστήμονας θέλει να
μετακινήσει τους πόλους της;

Ραντγιάρντ Κίπλινγκ,
Φρανσουάζ Ντορέν,
ΚΟΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΕΠΟΥΔΕΣ
Έπρεπε να βρουν ένα
πλούσιο σύζυγο: αυτή ήταν η
συμβουλή της μητέρας τους.
Να εκμεταλλευτούν την
αντρική ματαιοδοξία.

Κάρλο Σγκορλόν,

ΑΠΟΨΕΙΣ
• Ο α ν α γν ώ σ τη ς μ α ς Γ ιώ ργος
Μ π α ρ μ π ερ ίν η ς επ ισ η μ α ίν ε ι την
α σ φ α λ ίτικ η τακτική ο ρ ισ μ έ ν ω ν
π ρ α σ ιν ο φ ρ ο υ ρ ώ ν σ τη ν επ α ρ χ ία ,
μ η ν μ π ο ρ ώ ν τ α ς π α ρ ' ό λα α υ τά ο
ίδ ιο ς να ξ ε φ ύ γ ε ι απ ό το
μ ο ν ό δ ρ ο μ ο το υ δικ ο μ μ α τια μ ο ύ;

Αγαπητοί φίλοι
Το «ΠΑΣΟΚ» έχ ει πάρει πλέον
οριστικά την «κάτω βόλτα», α
κόμη και στην ύπαιθρο, τούτο
δε φαίνεται από τις σπασμω
δικές ενέρ γειες των θλιβε
ρών, εναπομεινάντων πρασι
νοφρουρών.
Θα αφηγηθώ εν συντομία έ
να περιστατικό που συνέβη
σε χωριό της Θεσσαλίας προ
ολίγων ημερών; Γνωστό τοπι
κό σ τέλεχος του περιβόητου
«κινήματος» — κουνήμ ατος
σταματά κάποιον νεαρό στην
πλατεία του χωριού και του
λέει επί λέξει: «Υπέπεσε στην
αντίληψή μου ό τι καταφέρεσαι με βαρειές κουβέντες κα
τά του ΠΑΣΟΚ. Να ξέρεις ότι.
αν συνεχίσεις, αυτό θα έχει
συνέπειες». (!) Οι παρευρισκόμενοι αντέδρασαν στην
προκλητική — αναιδή, θρασύτα τη — χαφιεδική συμπεριφο
ρά του εκπροσώπου της «Αλ
λαγής» (...), μεταξύ δε αυτών
ήταν και ο θείος μου. Την επαύριο με σταματάει στο δρό
μο ο εν λόγω πρασινοφρου
ρός και μου λ έγ ε ι δήθεν εμπιστευτικά, ίσως απευθυνόμε
νος σε πρώην «σύντροφο»; «Ο
θέίος σου πολύ μιλάει τελευ-

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΟΙΛΑΔΑ
Έ να οικολογικό
μυθίστόρημα-έκκληση για να
σεβαστούμε τους
απαραβίαστους νόμους της
φύσης.

Τζιάνι Ροντάρι,
Ο ΤΖΙΠ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Η διασκεδαστική ιστορία
ενός παιδιού, παθιασμένου
με την τηλεόραση, που
αιχμαλωτίζεται από την ίδια
τη συσκευή του.

Πέτερ Χάντκε,
Η ΑΠΟΥΣΙΑ
Έ να ρεαλιστικό παραμύθι,
ένα παραμύθι της
πραγματικότητας, μια
ερμηνεία της
πραγματικότητας με μορφή
παραμυθιού.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΟΠΩΣ ΤΙΣ ΕΙΠΑ
Καταπληκτικές και
διασκεδαστικές ιστορίες που
ο συγγραφέας τους τις
διηγήθηκε πρώτα στα παιδιά
του.

Δέσποινα Φωτεινού,
ΤΟ ΖΕ Ϊ ΜΠΕΚΙΚΟ ΤΗΣ
ΑΝΟΙΞΗΣ
Οι ξερριζωμένοι της
Μικρασίας στις πίκρες και
τις χαρές της καινούριας
τους ζωής.

Τέα Μπέκμαν,
ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Οι περιπέτειες μιας στρατιάς
παιδιών που θέλουν ν'
αγγίξουν το λαμπερό όραμα
της πολιτείας των ονείρων
τους: την Ιερουσαλήμ.

Ηλίας Λεφούσης,
ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΑ Ι ΟΥ
Το αληθινό πορτρέτο μιας
απλής κοπέλας του λαού,
αλλά κα ι η εικόνα της πιο
φουρτουνιασμένης εποχής
του εθνικού μας βίου.

ΠαναΤτ Iστρατί,
ΚΥΡΑ ΚΥΡΑΛΙΝΑ
Η ιστορία του Αντριανού
Ζωγράφη, ενός ανθρώπου
που ξέρει να ζει, να
ονειρεύεται κα ι να επιθυμεί.

Ίον Λοϋκα Καρατζιάλε,
Ιουλίου Βερν,
ΒΟΡΡΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΝΟΤΟΥ
Η συναρπαστική ιστορία μιας
οικογένειας στα ταραγμένα
χρόνια του αμερικανικού
εμφύλιου πολέμου.

ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Καυστικές κωμωδίες ηθών,
χαρακτήρων και
καταστάσεων από ένα
ξακουστό εκπρόσωπο της
ρουμανικής λογοτεχνίας.
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Teuer πες του και συ τίποτε·
πες να είναι πιο προσεκτι
κός». (!).
Μετά πώς να μην αισθάνον
ται οι κάτοικοι και της υπαί
θρου και η αγροτιά ό τι η υ
περψήφιση της μετριοπαθούς
παρατάξεως της «Νέας Δημο
κρατίας» είναι ο μόνος ασφα
λής δρόμος για να πάρουν έ
να γενναίο μάθημα πολιτικής
αγω γής οι π ροκαλέσ αντες
την λαϊκήν - εθνικήν ύβριν
στελέχη - οπαδοί του θλιβε
ρού, καταρρέοντος περιωνύ
μου «κινήματος»;
Φιλικά
Γιώργος Μπαρμπερίνης

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ;
• Α π ό τα Φ άρσα λα , ο φ ίλ ο ς Ν.
Δ εληδ ήμ ο ς α να φ έρ ετα ι σε
δ ιά φ ο ρ α «κλισέ» και σ υνθ ή μ α τα :

...Και μέσα από τους κατα
χραστές, τους συνασπιστές
και τους αρχάγγελους ξεπηδάει το καινούριο πολιτικό
φρούτο της εποχής. Φαίνεται
ο οργανισμός μας τραβάει τα
φρούτα και κυρίως τα εποχια
κά. Παρουσιάσθηκε παλιότερα 0 Ρ ελληνοχριστιανικός
πολιτισμός, η Ελλάδα των
Χριστιανών (!) και των Ελλή
νων λίγο μετά, ο Καραμανλής
πρόσφατα (αν θέλαμε ας κά

ναμε κι αλλιώς· μας περίμεναν τα τανκς που είχ ε δει, ευ
τυχώς, ο Θεοδωράκης στη
γωνία), η Αλλαγή χθες και
στο τέλος η κάθαρση. Για
τους προσεκτικούς όμως ε ί
ναι φανερό πως βρήκαν την
ευκαιρία οι κινούντες τα νή
ματα (ποιοι είναι; ο ευρών αμοιφθείσετε!) να παρουσιά
σουν στα μάτια του λαού τη
συναίνεση. Αυτό είναι το νέο
φρούτο που λέγαμε. Φθάνει
πια αδέλφια! Τίποτα δεν έ
χουμε να χωρίσουμε. Ό λ ο ι ε ί
μαστε Έ λληνες και τώρα που
θα φύγουν οι κακοί και οι φιλόνικοι θα τραβήξουμε ξανά
προς τη δόξα αφού τόσο και
ρό ξαποσταίναμε. Και βέβαια
ο λαός θα φάει το δόλωμα ό
πως έχ ει φάει μέχρι τώρα όλα
τα δολώματα που του έριξαν.
Αλλιώς τι λαός θα ήταν...
Σου λέει, η Αμερική βοηθά
ει την Πολωνία, ο Γκορμπατσόφ αλλοιθώ ριζε το καλο
καίρι προς τη συνδιάσκεψη
των πλουσίων, ο Τσακαλώτος
αγκάλιασε τον Βαφειάδη, για 
τί να μαλώνουμε εμείς; Ακόμα
ακούμε (αλλά δεν βλέπουμε)
για το καλό ΠΑΣΟΚ και τον Ση
μίτη για την καλή ΝΔ και τον
Έ βερτ (σ.σ. μην ξεχνάτε το
συνδυασμό, θα σας χρειασθεί) και νάσου και ο Τζαννετάκης στον Οικονομικό Ταχυ
δρόμο να μιλάει για την ώρα
του πρωθυπουργού - μάνατζερ που έφθασε ήδη. Θαύμα
γεύση! Ό λ ο ι αυτοί οι φωστή
ρες έσβησαν την ιστορία και
την γράφουν από την αρχή.

Με τις ψευδοπαροχές της
ΕΟΚ δίνουν την εντύπωση της
ευδαιμονίας, την εντύπωση
στον αστό ό τι έγινε ένας μι
κρός βιομήχανος. Κι αν ο με
γάλος βιομήχανος κερδίζει
κλεμμένα, κατά κανόνα, δις
δεν τον απασχολεί αφού είναι
γνωστό πως στην Ελλάδα το
άδικο καταδικάζεται μόνο αν
θίγει εμάς τους ίδιους και ό,τι
άλλο δικό μας.
Κανείς δεν θα πει στο λαό
ό τι η καταπίεση απλώς άλλα
ξε αλλά ποτέ δεν έπαψε να υ
πάρχει. Και άλλαξε επειδή
δεν γίνετα ι πια ο εργά της να
δουλεύει δωρεάν, να πεινάει
και να ζει στην αθλιότητα ε
πειδή δεν γίνετα ι πια να ζων
τανέψουν τα «Λαυρεωτικά» ε
πειδή δεν γίνετα ι πια ο αγρό
της να πουλάει τα προϊόντα
του με αντάλλαγμα είδος και
μάλιστα σε δόσεις.
Κανείς δεν θα πει στο λαό
ότι η καταπίεση συνίσταται
στην κατανομή των δυνατοτή
των. Ό τ ι η ολιγαρχία τις κρατάει για τον εαυτό της και δ ί
νει στους άλλους τόσ ες όσες
απαιτεί το επίπεδο τη ς με
τριότητας. Τα κεφάλια κάτω
δηλαδή. Κι αν κάποιος δεν ε ί
ναι και δεν θέλει να είναι μέ
τριος βλέπει την ελίτ (όχι αυ
τή που αποποιήθηκε ο Αντρέας αλλά αυτή στην οποία με
τείχε) να τον κεραυνοβολεί.
Συναίνεση λοιπόν... Συναίνε
ση στη μετριότητα και στην
καθήλωση.
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Λιούις Κάρολ
Μες στον Καθρέφτη και τι Βρήκε η Αλίκη Εκεί
Λ. Φρανκ Μπάουμ
0 Θαυμάσιος Μάγος του Οζ
Η Θαυμάσια Χώρα του Οζ
Ναζίμ Χικμέτ
Το Ερωτευμένο Σύννεφο
Γκότφριντ Άουγκουστ Μπύργκερ
Οι Περιπέτειες χου Βαρώνου Μυνχάουζεν
Κάρλο Κολόντι
Πινάκιο
Τζαίημς Μπάρι
ΓΙήτερ Παν
Ιούλιος Βερν
Η Ανταρσία του Μπάουντυ
Η Μέρα ενός Αμερικάνου Δημοσιογράφου στα 2889 'C
Χ.Κ. Αντερσεν
Η Παρθένα των Πάγων
Η Βασίλισσα του Χιονιού
Τα Καινούργια Ρούχα του Αυτοκράτορα
Αδελφοί Γκριμ
Η Χιονάτη και οι Εφτά Νάνοι
Έξι Παραμύθια
Μαρκ Τουέιν
Τομ Σόγερ
Μαρσέλ Αίμε
Οι Μπότες των Εφτά Λευγών
Αλφόνς Ντοντέ
Ιστορίες της Δευτέρας
Χίλιες και Μία Νύχτες
Σεβάχ ο Θαλασσινός
Ο Άλη Μπάμπα και οι Σαράντα Κλέφτες
Ο Έμπορος της Βαγδάτης
Ράντγιαρντ Κίπλινγκ
Μόγλης
Μπλεζ Σαντράρ
Νέγρικα Παραμυθάκια
Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ
Ο Μικρός Πρίγκιπας
Ο ΙΤαπαλάγκι
Μ.Α. Αστούριας
Ο Άνθρωπος που τα Είχε Όλα
ΧεΓι
Κινέζικα Παραμύθια
Ονορέ ντε Μπαλζάκ
Ένας Γάιδαρος μια Γάτα
Ζεράρ ντε Νερβάλ
Ιστορία του Χαλίφη Χακίμ
Ναστρεντίν Χότζας
Ζ ω ο δ ό το υ
Ιστορίες και Χωρατά
■Ρ Λ ή ^ 0
Έρνεστ Χέμινγκουέι
τ γ \κ . y
Ο Γέρος και η Θάλασσα
A. Ζ. Κρόνιν
Τα Άγουρα Χρόνια

Πινάκιο

Μ. Λ

»ου ι<>

ΐ

ψ

Γ Ια π α λ ά νγκ ι

.Λ

ύψιλον/ βιβλία

y '/ '/ / ,
'■ '/ , > /

ΑΧΤΟ Υ Ρ ΙΑ Σ

ΟάνΟρί'ΜΜκ;

V .Y /p ß .y a

ΑΦΙΑΤΡΟ

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ

Το Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί:
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