-Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Ή Μ Ε Ρ Η

Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η

ΚΑΙ

Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η

Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Η

Π ερίοδος Β'
Τ εύχος 435
Παρασκευή
6 Απριλίου 1990
Δρχ. 200

Κάνουν την «πάπια» για την 9η Απριλίου...

ία θαύμα:ΙΙΛΤΑϊ ΙΛΙΑΚΙ

Β Α Ρ Ο Ν Ο Υ NUN

ΕΙΚΟΜΗΤλΦΝΙΗΒίΝΓ

ΙΚΥΟ'-Η-ΜΥ·*»·

ΜΟΛΙΕΡΟΥ

I

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ...
ΤΟΜΟΝΟορατό όφελος τούτων των εκλογών — και η μόνη τόσο
απτή αιτία τους— δεν συναρτάται με κάποιες θετικές και εκλογικευτικές επιλογές λύσεων, ενώπιον των τόσο σημαντικών
διακυβευμάτων που εκ των πραγμάτων έχουν αναδειχθεί και ε 
πιβληθεί πολλά έτη τώρα. Το όφελος προκύπτει μόνον ως προς
τους ετεροδημότες - έποικους των ερεβωδών αστικών κέν
τρων,που επί δεκαετίες έχουν συνωθηθεί στην λερναία δημοσιούπαλληλία: αυτοί θα καρπωθούν δέκα έως δώδεκα ημέρες
άδεια, πρρσμετρώντας το χρόνο των οδοιπορικών μέχρι την
κάλπη σε εκείνον του οβελία.
ΕΚΤΟΣ από αυτές τις αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες, τα λοιπά
εκατομμύρια ψηφοφόρων αναρωτώνται, και θα διερωτώνται μέ
χρι και την προτεραία της εκλογής που γίνεται την επομένη
του Λαζάρου, ποιον λόγο υπάρξεως έχει αυτή η αναμέτρηση,
με τη μορφή σκουριασμένων κατόπτρων που διεξάγεται, τους
τρόπους που επενδύεται σε «σπασμένες» συναλλαγματικές,
και τα αντικείμενά της που δεν ορίζονται από κανέναν, παρά α
φήνονται συμφυρμένα στον αφασικό, καθ’ ότι ανερμάτιστο και
άναρθρο πλέον, δημόσιο βίο.
01 ΤΡΕΙΣ μεγαλύτεροι παίκτες σε αυτή τη φάση του πολίτικου
θεάματος ομοιάζουν μεταξύ τους, κατά το ότι επιλέγουν να ομι
λήσουν για τον εαυτό τους μόνον αρνητικά, δηλαδή με διαμεσολαβητικές παραπομπές στους άλλους δύο. Ό ταν ομιλεί ο έ
νας από τους τρεις, μπορεί μεν να κοσμείται από τα σύμβολα
του κόμματός του, όμως ο ουσιαστικός «κόσμος» των αναφο
ρών του είναι τα είδωλα των άλλων δύο ηγετών σε κάτι πολυ
καιρισμένα κάτοπτρα·πίσω από την εξέδρα της ομιλίας του: ως
προς αυτούς ορίζεται στα «ναι» και στα «όχι» της παράταξής
του, αφού η μόνη στρατηγική που είναι προσοδοφόρα δεν αφο
ρά σε συμμαχίες και προγραμματικές συντεταγμένες πολιτικής
—οπότε κομβικό σημείο αναφοράς, είσαι ο ίδιος και όχι οι «άλ
λοι»— αλλά στη δημιουργία και διατήρηση «μετώπων» φατρια
στικού χαρακτήρα. Με αυτά τα μέτωπα ως όχημα, οι οπαδοί θα
ανανεώσουν τη νομιμοποιητική προσήλωσή τους στον ηγέτη
και το κόμμα, θα ταυτισθουν με το «εμείς» έχοντας απέναντι
τους τον εχθρό, «αυτούς»
ΑΥΤΗ η φατριαστική στρατηγική —εξαιρετικά οικεία καθ’ η
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μάς αλλά σε κάποια υποχώρηση τον Ιούνιο και το Νοέμβριο του
1989...— δεν έχει άλλο να προτείνει στους εκλογείς ως «θέση»
παρά μόνον ένα πρόσχημα προγράμματος, προκειμένου να δημιουργηθούν κίνητρα ψήφου «κατά τι ορθολογικά» στις παρα
τάξεις που απαρτίζουν το κατά τα άλλα σώμα «πολιτών». Είναι
αυτή η φατριαστική στρατηγική με το πρόγραμμα - πρόσχημα
που μπορεί να εγκληθεί για τα πρωτοσέλιδα με τον Κιάππε λί
γο χρόνο πριν τις μεθαυριανές εκλογές· είναι αυτή η στρατηγι
κή που μπορεί να εξηγήσει τον πολιτικό εκφελαχισμό που εμ
περιέχεται στη χειραγώγηση του είδους, «ολίγος Κιάππε +
κοινωνικό συμβόλαιο + αφορολόγητες συντάξεις + ΚΥΠ + Η
ράκλειο»1 είναι αυτός ο κομματικά διαχειριζόμενος τριμπαλισμός των πολιτών που προϋποθέτει ακριβώς και συνεπάγεται
την αντιπαράθεση - άνευ - αντικειμένου και τη συνακόλουθη α
πορία ευρύτατων ομάδων εκλογέων — μή ενσωματωμένων στα
φατριαστικά δίκτυα— ως προς την αιτία ύπαρξης των εκλογών
και της σύστοιχης αντιπαράθεσης. Μόνον που η εν λόγω α
πορία μπορεί να αποδειχθεί ευθέως υπονομευτική για αυτό
τούτο το καθεστώς και τους πολιτικούς του πάτρωνες...
ΚΑΙ ΟΜΩΣ, αντικείμενα και διακυβεύματα — μείζονα και
κρισιμότατα— υπάρχουν και θα αναδυθούν την 9η Απριλίου α
πό την πνιγηρή ομίχλη της προεκλογικής νύχτας. Ουδείς είναι
ικανός όμως να συντάξει αυτά τα διακυβεύματα σε λόγο ορθό
και συνάμα οραματικό πριν την 8η Απριλίου. Και οι τρεις «οικο
γένειες» που διεκδικούν την αναπαραγωγή του μεριδίου τους
από την παμψηφία σχεδόν του εκλογικού σώματος δεν διαθέ
τουν επαρκή και ικανή αξιοπιστία, πλέον, παρά μόνο στους πα
τριώτες - ψηφοφόρους τους1και αυτή η συρρίκνωση της, άλλο
τε δεδομένης ως καθολικής, αντιπροσωπευτικότητας των πρω
ταγωνιστών του πολιτικού θεάματος εκπορεύεται ακριβώς απο
την κοινωνική αμφισβήτηση της ικανότητάς τους να προπί
νουν συντεταγμένη διέξοδο από την κρίση που οι ίδιοι παρά
γουν. Ουδείς πιστεύει το πολιτικό ήθος και την προγραμματική
ικανότητα της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του Συνασπισμού. Οι ψήφοι που
οι τρεις τους θα οικειοποιηθούν χειραγωγούντες, κινούνται α
νάμεσα στο θεσμικό εξαναγκασμό, τη συμβατική χειρονομία
και την απάθεια. Και οι τρεις εκδοχές είναι κακός σύμβουλος
στο παιχνίδι της αντιπροσώπευσης.
ΤΟ ΠΟΛΥ-ΠΟΛΥ, στις 9, στις 10, στις 11 Απριλίου, αν ουδείς εν
σκύψει ως αυτοδύναμη λαίλαψ, να έχουμε κυβέρνηση ονοματι
σμένη από κάποια Επιτροπή της ΕΟΚ. Τι μέλος, τι επαρχία της.
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Ο Μ Κεφαλογιαννης μήνυσε,
ιαυτοχρονα. τον 19χρονο Μανόλη Τζα
νακη, που επιμένει ότι πυροβολήθηκε α
πο τον ίδιο τον Κεφαλογιάννη! (Ο Μ. Τζα
νακης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο). Με
τον Κεφαλογιαννη, όμως, συμφωνεί και ο
πατέρας του Τζανάκη, ο οποίος προσηλθε στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου για
να βεβαιώσει ότι «το έχουνμπλοκάρει το
παιδί» και, συνεπώς, ο ισχυρισμός του
γιου του είναι ψευδής. Και ενώ οι δημο
σιογράφοι κατέγραφαν τη δήλωση του
πατέρα Τζανάκη, εμφανίσθηκε, ξαφνικά,
η γυναίκα του, η οποία δήλωσε ότι ο άν
τρας της είναι «πουλημένος» και ότι «θα
καταστρέφει το παιδί τους». (Ο πατέρας
Τζανάκης ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, ενω
η γυναίκα του ΠΑΣΟΚ...). Και ενώ αυτά συνέβαιναν στο Ηράκλειο, οι δυο περιλάλη
τοι μονομάχοι, που κανείς τους δεν αποκηρυξε τις δραστηριότητες των οπαδών
τους, έδιναν όρκο ότι παθαίνονται για έ
να ήπιο και πολιτισμένο προεκλογικό
κλίμα!
* ★*
ιία ς ο κ )

Μπροστά
στις κάλπες
Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ του «κειμένου» εγινε απο
την δωδεκάχρονη κόρη του θύματος, τη
μικρή Μαρία... Και ήσαν παρόντες όχι μονο η μητέρα και ο αδελφός της, αλλά και
οι Μανόλης Κλίνης και Ευρυπίδης Κου
κιαδάκης, γραμματέας και μέλος, αντί
στοιχα, της Νομαρχιακής Επιτροπής του
ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου. Και, φυσικό, δημοσιο
γράφοι... Το σκηνικό είχε καλά στηθεί Ο
νεκρός των επεισοδίων, ο Μανόλης Γιακουμόκης, έπρεπε να «αξιοποιηθεί» προ
εκλογικά από κάποιους άθλιους τυμβω
ρύχους: Με τη βεβαίωση της μικρής Μα
ρίας ότι ο πατέρας της ήταν «ενταγμένος» (να ξέρει άραγε, τη λέξη;...) «στο ΠΑ
ΣΟΚ, από την ίδρυσή του»...
ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ το «φινάλε» που η ηγεσία
του ΠΑΣΟΚ έδωσε στα «επεισόδια του Η
ρακλείου», πιστεύοντας ότι η εμπορία
της ταυτότητας του νεκρού φέρνει ψή
φους. Με τη βοήθεια, φυσικά —αυτό να
λέγεται!— του «καλού» πασοκικού Τύ
που. Ιδού και κάποιοι «εύγλωττοι» τίτλοι:
«Η Δεξιά πυροβολεί και σκοτώνει»
-«Φονιάδες-φασίστες» - «Σε κίνδυνο η δη
μοκρατία» - «Αναβίωσε ο Εφιάλτης»,
κλπ. Για τα άλλα όλα —για το ότι τραμ
πούκοι του ΠΑΣΟΚ είχαν στήσει οδο
φράγματα, έξω από την Αλικαρνασσό,
για να παρεμποδίσουν την διέλευση του
αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, για την
αναίτια (εκ προοιμίου) κακοποίηση των
δημοσιογράφων, για το κλίμα ζούγκλας
που είχαν καλλιεργήσει ανάμεσα στους
οπαδούς του ΠΑΣΟΚ, για την αδράνεια
της αστυνομίας, κλπ.— για όλα αυτά,
δεν είπαν λέξη!
ΑΛΛΑ ΚΑΙ από την «άλλη πλευρά του
λόφου», τα πράγματα δεν ήταν καλύτε
ρα: Ο Μανόλης Κεφαλογιάννης, υποψή
φιος βουλευτής της ΝΔ παρουσίασε
στους έκπληκτους δημοσιογράφους την
απόρρητη έκθεση του κλιμακίου της ΚΥΠ
Κρήτης, που ελεγε ότι για όλα όσα συνέβησαν στο νησί, την αποκλειστική ευθύ
νη φέρει το ΠΑΣΟΚ. (Όπως είναι γνωστό,
μέσα στην ΚΥΠ, λειτουργούν παράλληλοι
μηχανισμοί, με άμεσες διασυνδέσεις με
τμήματα της Νέας Δημοκρατίας και του

ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ στο Ηράκλειο, όμως, ή
ταν η φυσική συνέχεια του άλλου «επει
σοδίου», που αποκλήθηκε «παρεμβολές»
στη συχνότητα του τηλεοπτικού σταθ
μού των Κουρήδων, και που είχε ως συ
νέπεια, μεταξύ άλλων, την αποπομπή
του διοικητή της ΚΥΠ Δ. Αγγελόπουλου.
Υποτίθεται ότι για τη «σκοτεινή αυτή υ
πόθεση» (τον όρο χρησιμοποίησε, με α
νακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του
Συνασπισμού) διεξάγονται ανακρίσεις.
Όμως, μέχρις ότου δημοσιευθεί το πόρι
σμα της «ανάκρισης» —αν ποτέ δημοσιευθεί...— υπάρχουν στοιχεία που πρέ
πει να καταγραφούν: Στοιχείο πρώτο: Εί
κοσι τέσσερις ώρες προτού «συλληφθούν» οι δράστες της παρεμβολής, το
Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, με ανακοίνω
σή του καταγγέλλει τις προσπάθειες να
πνιγεί η... πολυφωνία του σταθμού των
Κουρήδων! Κατά περίεργη σύμπτωση,
μάλιστα, η ανακοίνωση αυτή δίδεται στη
δημοσιότητα ταυτόχρονα με μια άλλη α
νακοίνωση που αποκήρυττε, με πολύ
ν κομψό τρόπο, τη χυδαιότητα του Μ. Κουρή κατά του Λ. Κύρκου. (Η «λογική» των
δύο ανακοινώσεων ήταν περίπου η εξής:
Ναι μεν δεχόμαστε ότι ο Λ. Κύρκος δεν
είναι... «πράκτωρ της CIA», αλλά και σεις
—οι μη Πασόκοι— γιατί... βασανίζετε
τους μαύρους ή γιατί παρεμβαίνετε στη
συχνότητα του «Καναλιού 29»»;). Στοιχείο
δεύτερο: Πώς ήξεραν οι Κουρήδες ότι
την τάδε ώρα, στο τάδε σημείο, θα βρι
σκόταν το αυτοκίνητο με τους ύποπτους
δράστες και, αν υποτεθεί ότι δεν το ήξε
ραν, πώς οι δράστες αφέθηκαν να συλληφθούν, και να παραδοθούν —ολύμπιοι—
μπροστά στις βιντεοκάμερες των Κουρή
δων; Σύλληψη ήταν αυτή ή στημένη κινη
ματογραφική σκηνή σε στυλ «Άγρια Δύ

ση», Στοιχείο τρίτο: Ποιο όφελος θα είχε
η Νέα Δημοκρατία από ενδεχόμενη πα
ρεμβολή της στο Κανάλι των Κουρήδων;
Ποιος από τους οπαδούς της ΝΔ βλέπει
το κανάλι αυτό και ποιος θα μπορούσε να
επηρεασθεί από έναν οχετό ύβρεων κα
τά του αρχηγού τους, αλλά και κατά των
οπαδών —συλλήβδην— της Νέας Δημο
κρατίας; (Έ χει γραφεί ότι η Νέα Δημο
κρατία θα είχε λόγους να εγκαταστήσει
μάλλον... αναμεταδότες του στάθμου
των Κουρήδων— με την έννοια ότι έτσι
συσπειρώνονται οι οπαδοί της —αντί να
οργανώνει «παρεμβολές», όπως κατηγο
ρείται). Στοιχείο τέταρτο: Ποιος είχε λό
γους να «αποδείξει» ότι έχει «ήδη ανα
βιώσει το παρακράτος της Δεξιάς» και ο
τι —ουαί κι αλλίμονο— εάν κερδίσει τις
εκλογές αυτές η Νέα Δημοκρατία; Την α
πάντηση έδωσαν «εν τω άμα» οι Κουρή
δες, οι οποίοι κάλεσαν όλους σχεδόν
τους υποψήφιους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
(Αθήνας) να παρελάσουν από το «Κανάλι
29» για να καταγγείλουν τον... βιασμό
της δημοκρατίας— της δημοκρατίας που
ενσαρκώνει ο έρπων φασισμός της «Αυ
ριανής». (Το θλιβερό βρίσκεται στο ότι
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, άνθρωποι αξιο
πρεπείς κατά τα άλλα που, στις ιδιαίτε
ρες συνομιλίες τους, ντρέπονται για τον
συγχρωτισμό του κόμματός τους με τον
αυριανισμό, δεν είχαν την δύναμη αντιστάσεως να πουν: «£, όχι, για μια φορά
δεν ταυτιζόμαστε με τους Κουρήδες ή
με τους Κυπατζήδες που "εργάζονται"
μέσα στο συγκρότημα του Ταύρου —κι
ας λ έει ό,τι θέλει ο Παπανδρέου»...).
ΟΛΑ ΑΥΤΑ, καθόλου δεν αίρουν τη διά
χυτη αντίληψη ότι, μέσα στους κόλπους
των λογής μυστικών υπηρεσιών, υπάρ
χουν μηχανισμοί και κυκλώματα που τε
λούν σε ένα ανελέητο μεταξύ τους πόλε
μο —υπάρχει, σου λένε, η «γαλάζια
ΚΥΠ», όμως υπάρχει η «πράσινη ΚΥΠ»...
—και ότι, πολλές φορές, οι μηχανισμοί
αυτοί κινούνται αυτόνομα, υπερφαλαγγί
ζοντας τα κόμματα, στην υπηρεσία των
οποίων, υποτίθεται, ενεργούν.
*

*

*

ΤΑ ΔΥΟ ΑΥΤΑ «περιστατικά» όμως, δει
χνουν και την ποιότητα των ηγεσιών της
Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που,
μεθαύριο, διεκδικούν την ψήφο μας. Οέ
νας (ο κ. Κ. Μητσοτάκης) δεν ενδιαφέρεται για τίποτε άλλο παρά μόνο για το πώς
θα κερδίσει την αυτοδυναμία. Ενώ όλη η
Ευρώπη γύρω μας, με εξαίρεση τη Βρε
τανία, ζει, κινείται δουλεύει, με συμμαχι
κές κυβερνήσεις, εκείνος, με πείσμα ει
δωλολάτρη, διακηρύσσει ότι η χώρα αυ
τή δεν πρόκειται να σωθεί παρά μόνον αν
η Νέα Δημοκρατία κατακτήσει 151 ή 152
έδρες... Ο άλλος (ο κ. Α. Παπανδρέου),
που παραμένει πάντοτε υπόλογος απέ
ναντι στον ελληνικό λαό για τα σκάνδα-

Γραφτείτε συνδρομητές στο GTVTI
4

Νέες Εκδόσεις
ΓΚΟΡΠΟΐ Κ. ΜίΙΙ’ΛΪΤΙΙ

Ι'τψγασία

ΝΊΚΗΣ HABITA

£ΟΦΜΪ ΚΤΡΙΑΖΟΗΟΤΛΟΤ

π

τη9 νέας καί τής αρχαίας
ελληνικής -γλώσσας

! ΚΑΟΣΓ i l Λ Η Μ Ν. ΓΐΛΠ Α Λ Η Μ Λ

λα της οκταετίας, αλλά και για το μέγα
σκάνδαλο της συνολικής αποτυχίας του
ΠΑΣΟΚ, ονειρεύεται ακόμα «Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ» υπό την πρωθυπουργία του
(«γιοτί όχι»; —λέει), και συμπεριφέρεται
σαν τίποτε να μη συνέβη στον τόπο αυτό
στη διάρκεια των κυβερνήσεών του, σαν
ο Κουισόγιωργας, ο Λούβαρης, ο Πέισος, ο Ακριβόκης, ο αυταρχισμός, ο αυριανισμός, η λεηλασία του δημοσίου
χρήματος, η περιφρόνηση και ο εμπαιγμός του λαού, να μην είναι σάρκα εκ της
σαρκός του, «έργο» των δικών του χειρών και των δικών του ανθρώπων...
ΑΥΤΟΥΣ, λοιπόν, θα ψηφίσουμε; Βε
βαίως, όχι, μια και υπάρχει ο Συνασπι
σμός! Ναι, δεν θα το αποκρύψουμε: Πολ
λά από τα βήματα του ΣΥΝ, πολλές από
Τις δηλώσεις των κεντρικών του σ τελε
χών και, ιδιαίτερα, ο πρόσφατος τα κτι
κός του χειρισμός στο θέμα ίω ν μονοε
δρικών (έστω και αν έγινε στο όνομα της
«μη αυτοδυναμίας» της Νέας Δημοκρα
τίας), δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Ό 
πως δεν μας βρήκε σύμφωνους τα όσα
δήλωσε ο πρόεδρος του Συνασπισμού,
Χαρ. Φλωράκης, στην τηλεοπτική συνέν
τευξη της Τρίτης, περί ανατολικών χω
ρών, με μια ατυχή, μάλιστα, αιχμή κατά
της ΕΑΡ και των ανανεωτικών της ιδεών,
τροτού αρχίσει η κατάρρευση των καθε
στώτων του «υπαρκτού σοσιαλισμού»...
Ομως δεν υπάρχει άλλος δρόμος! Εάν
σποδυναμωθεί ο Συνασπισμός, οι δυο
τάλαι ποτέ «μονομάχοι» θα μας πνίξουν
<αι πάλι, με το άθλιο σύστημα του δικομτατισμού. Πέρα από ότι ενδέχεται να τα

βρουν μεταξύ τους: «Υπάρχουν σημάδια
ενός πολιτικού συμβιβασμού μεταξύ σο
σιαλιστών και συντηρητικών στην Ελλά
δα» —έγραψε, την εβδομάδα αυτή, ο α
πεσταλμένος στην Αθήνα της αμερικανι
κής επιθεώρησης «US News and World
Report»...
ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ — θα αντιλεθχεί— και
οι «αποχρώσεις», οι «αντιφάσεις» μέσα
στον ίδιο τον Συνασπισμό. Δεν θα το α
ποκρύψουμε. Αλλά, ακριβώς γι’ αυτό, θα
πρέπει να ενισχυθεί ο Συνασπισμός. Είτε
για να προωθήσει την «προγραμματική
συμφωνία» —που παραμένει ανοικτή «σε
όλες τις πολιτικές δυνάμεις»— είτε για
να μετατοπισθεί «στον ρόλο της δυναμι
κής, σύγχρονης και ρεαλιστικής αντιπο
λίτευσης», κατά την διατύπωση του Φώ
τη Κουβέλη. Υπάρχει, όμως, μια ακόμα
πλευρά: Ενίσχυση του Συνασπισμού ση
μαίνει ανανέωση και εκσυγχρονισμό της
ίδιας της Αριστερός, μια και από παντού
αναγνωρίζεται ότι από το αποτέλεσμα
των μεθαυριανών εκλογών θα κριθεί όχι
μόνο η πορεία της χώρας, αλλά και το αν
η Αριστερά «θα συνεχίσει να αλλάζει και
να ανανεώνεται».
ΟΣΟ για τη λύση του «λευκού» ή του
«άκυρου» ή της «αποχής», τώρα πια και
τα νήπια κατέχουν ότι κάθε λευκή ψήφος
είναι ψήφος υπέρ του ΠΑΣΟΚ και της Νέ
ας Δημοκρατίας, ενώ ο ΣΥΝ είναι μια δύ
ναμη με συνέχεια και προοπτική. Κατά τα
άλλα, απόκειται στον κάθε υπεύθυνο πο
λίτη να ψηφίσει κατά συνείδηση.

ALBERT REBLE
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τρέψει στους Σαδίκ · Σερΐφ vu
εξαγοράσουν τις ποινές τους
Πάλι καλά.
Αυριανιστές συνοδεία πε
ριπολικών συνέλαβαν δυο ε
νοπλους ΚΥΠατζήδες που έ
καναν παρεμβολές στο «Κα
νάλι 29». Αν αυτό που έχουμε
είναι κράτος, εγώ είμαι Βού
δας.
Διάσπαση του ΚΚΣΕ προ
βλέπει ο διευθυντής του ΤΑΣΣ
— και εν συνεχεία θα φ τιά
ξουν Συνασπισμό.
Δεν θα δώσει μέρισμα η Ε
θνική Τράπεζα διότι είχε μό
νο 50 εκατ. κέρδη.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 28.3.90
Για σας που με διαβάζετε οι ε
κλογές είναι μεθαύριο, για
μένα που γράφω σε δέκα ημέ
ρες. Τόση σχετικότητα στο
χρόνο, ούτε ο Αϊνστάιν δεν
την είχε φανταστεί.
Μέχρι τώρα, μόνον οι υπο
ψήφιοι δείχνουν να έχουν πά
ρει στα σοβαρά τις εκλογές.
Γι' αυτό χρειάζονται οι επαγγελματίες πολιτικοί, για να
μας θυμίζουν πως είμαστε ε
ρασιτέχνες πολίτες.
Τα 150 δις έχουν φθάσει οι
ζημιές λόγω της ανομβρίας.
Είμαι σίγουρος πως με τα μ ι
σό λεφτό θα μπορούσαμε να
εχουμε ποτίσει όλα τα χωρά
φια με εισαγόμενο Περιέ. Ας
οψεται το βενζόλιο.
Σύμφωνα με τα τελευταία
ιελευταία στοιχεία 45 κόμμα
τα. συνδυασμοί και ανεξάρτη
τοι θα διεκδικήσουν την ψή
φο μας στις εκλογές Αισθά
νομαι περιζήτητος.
Μόνο με φερέγγυα πρόσω
πα θα συγκυβερνήσουμε, δη
λώνει στα Γιάννενα ο κ
Φλωρακης· τα πρόσωπα δεν
είναι καθοριστικά, δηλώνει
στον Περισσό ο κ. Φαράκος.
Το κακό δεν είναι οτι τρελά
θηκαν, αλλά ότι κι εμάς θα
μας τρελάνουν
ΠΕΜΠΤΗ, 29.3.90
Η μεγάλη προεκλογική συγ
κέντρωση του ΠΑΣΟΚ στο Πε
δίο Αρεως. Καμιά σχέση με
παλιές δόξες. Αλλο Μεταρ
ρύθμιση που σε πιάνει γλωσ
σοδέτης κι άλλο Αλλαγή.
Συμμετοχή σε μακρόπνοη
κυβέρνηση τετραετίας θέλει
ο Συνασπισμός, κατά τα λεγό
μενο του κ. Φλωρόκη στο Βό
λο. Γλυκάθηκε η γριά στο μ έ
λι. πάει το κουβέλι.
Να μου τους προσέχετε
τους ευαίσθητους σαραντά
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ρηδες, γιατί κινδυνεύουν οι
καημένοι να καταλήξουν στο
βυθό της θάλασσας, όπως ο
Θ. Μόρτης από τη Χρυσούπολη. Παρέα, δυστυχώς, με
τους ανήλικους έρωτές τους.
Δεν έλυσε το πρόβλημα
του ετοιμόρροπου πέμπτου
κίονα της νότιας πλευράς του
Παρθενώνα το Κεντρικό Αρ
χαιολογικό Συμβούλιο. Το
μάρμαρό του ας πέσει στα κε
φάλια μας και στα κεφάλια
των παιδιών μας.

ΣΑΒΒΑΤΟ , 31.3.90
Ξεκίνησα για τη λαϊκή της
Κύλλιδρομίου πανικόβλητος: 400
δρχ. οι ντομάτες, έγραφαν χθες
οι εφημερίδες. Ποιος ξέρει πού
θα έχουν φθάσει σήμερα, πού θα
είναι τα κολοκυθάκια, τα
μαρούλια, τα λάχανα Απέφυγα

ΚΥΡΙΑΚΗ, 1.4.90
Πρωταπριλιά, αλλά οι Κεφαλογιάννηδες δεν αστειεύον
ται: χτυπάνε στο ψαχνό κι ό
ποιον πάρει ο χάρος. Τελευ
ταία ελπίδα του κ. Μητοοτάκη
για την πρωθυπουργία: να
μας υποσχεθεί αλεξίσφαιρα
γιλέκα. Αμφίβολο όμως αν
και πάλι θα γλιτώσουμε από
τους φυλάρχους της ΝΔ και
τους μπράβους τους.
Αν δεν είδατε τον Λεμονά
δα Τζο στην τηλεόραση ση
μαίνει πως τα αθηναϊκά καλο
καιρινά σινεμά της ύστερης
δεκαετίας του ’60 δεν είναι
για σας τίποτα
ΔΕΥΤΕΡΑ, 2.4.90
Όπως όλοι γνωρίζουμε σήμερα
έχει τα γενέθλιά του ο Πόνος
—χρόνια του πολλά.
Τόσους «δικούς μας» έχει φάει η
«17Ν», να μην φάνε και οι
Κεφαλονιάννηδες έναν πασόκο:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30.3.90
Ας την λένε « Όλγα Ρόμπαρντς».
ελληνική ταινία είναι του Χρ.
Βακαλόπουλου ας την
σκηνοθέτησε ο Πατρίς Βιβάνκο.
τη λένε Ξένια την ταινία κι είναι
κι αυτή ελληνική. Να τις δούμε,
έτσι;
Επιτέλους, αξιώθηκα να πάω
στους Χαιρετισμούς: Σκέτη
απογοήτευση. Τον Πανάγιο Τάφο
είχαν καταλάβει από νωρίς οι
νεορθόδοξοι, στην Αγία Ειρήνη ο
παπάς δεν ακουγόταν με τίποτα,
στην Χρυσοσπηλαιώτισσα
τέλειωσαν γρήγορα-γρήγορα για
να προλάβουν να μοιράσουν
φυλλάδιά που απεδείκνυαν την
παρθενία της Παρθένου! Και να
θες ν’ ανιάσεις, δεν ο’ αφήνουν.

Αλλαγή ρόλων: «προέχει η
προγραμματική σύγκλιση,
μετά συζητάμε για πρόσω
πα'», δήλωσε ο κ. Φλωράκης
στο Βόλο· ο κ. Φαράκος στο
Αγρίνιο δήλωσε πως ο κ. Παπανδρέου «βιάζεται να αυτοδ ιορισ τεί πρωθυπουργός».
Και ο κ. Κυρκος, αφού δήλω
σε στη Θεσσαλονίκη ότι «ο
Μητσοτάκης είναι το χθες, ο
Παπανδρέου βλέπει το αύριο
αλλά ξεχνά το χθες», επισκέφθηκε το Ψυχολογικό Κέντρο
Βορείου Ελλάδος.
Χρειάστηκε να έρθουν πα
ρατηρητές από τους μισούς
Τουρκικούς Δ ικη γο ρ ικο ύ ς
Συλλόγους για ν’ αποφασίσει
η ελληνική Δικαιοσύνη να επι

Κι όταν διψ άσεις yia νερό θα στίψ ουμε το νέφος της Αθήνας.

τους Ποντίους —επρεπε να
κάνω οικονομίες.
Ευτυχώς οι μανάβηδες τα
καταφέρνουν καλύτερα από τους
τραπεζίτες —οι ντομάτες είχαν
200 δρχ. κι όλα τα υπόλοιπα
ζαρζαβατικά τα βρήκα όπως τα
είχα αφήσει την περασμένη
εβδομάδα. Και παραπάνω
υποψήφιους βουλευτές
συνάντησα, αλλά δεν τους
έδωσα σημασία ούτε και οι
υπόλοιποι. Όλοι οι πάγκοι όμως
αναστέναξαν για τις δυο
μαυροντυμένες νεαρές, με το
βελούδινο καπέλο και το
τεράστιο ρολόι στο σακίδιο—
κρίμα που δεν ήταν υποψήφιες.
Αγόρασα κόκκινα τριαντά
φυλλα, κόκκινα γαρύφαλλα,
πήρα και δυο κουπόνια του
Συνασπισμού —εξαγνίστηκα.
Ή ταν αμαρτωλός μήνας αυ
τός που πέρασε— κι αυτός
που έρχεται ακόμη χειρότε
ρος.

αναρωτήθηκε η κ. Μαρίκα
μιλώντας στο Αιγάλεω. Τελικά
θα αρχίσω να εκτιμώ την κ.
Δήμητρα.
Εις το εξής οι Θεσσαλονικείς θα
έχουν νερό από τις 10 το βράδυ
μέχρι τις 10 το πρωί. Και στα
δικά μας
1,5 τρις και όχι απλώς 150
δις μπορεί να είναι οι ζημιές
της αγροτικής παραγωγής α
πό τη λειψυδρία, δήλωσε ο κ.
Μητσοτάκης. Νομίζω ότι, ελ
λείψει Περιέ, μπορούσαμε να
είχαμε χρησιμοποιήσει σαμ
πάνια.
Έ κλεισε το «Ροντέο» πριν
χρόνια, τώρα θέλει να κλείσει
και την παραλιακή ντισκοτέκ
«Σαχάρα» ο Δήμος Αλίμου,
μετατρέπ οντας σε έρημο
σκουπιδότοπο όλον τον πα
ραλιακό χώρο που του ανη
κει.
Εκατοντάδες μαθητές τη
λεφωνούν και διαμαρτύρον

τai εντόνως για την χαμηλή
συνδικαλιστική συνείδηση
των καθηγητών τους: ελάχι
στοι συμμετέχουν στην απερ
γία της ΟΛΜΕ.
Την θέλει οπωσδήποτε, δεν
την διαπραγματεύεται την
πρωθυπουργία ο Α. Παπανδρέου. Ούτε με αντάλλαγμα
την Προεδρία;
Γιατί δεν παίζει σήμερα η
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών,
κοινώς ΚΟΑ; Μήπως θέλει να
ξαναστείλει τον κόσμο στην
ΚΟΑ του ΚΚΕ και την ΚΟΑ της
ΕΑΡ.

ΤΡΙΤΗ, 3.4.90
Δεν μας έφταναν οι Κεφα: λογιάννηδες, έχουμε τώρα
και τη συμμαχία ΕΛΑ-1Μ. Η ο
ποία πιστεύει πως Ελλάδα
δεν είναι μόνο η Αθήνα: μοί
ρασε βόμβες και στη Θεσσα
λονίκη.
Μεταμόσχευση κα ρ δ ιά ς
στο Υγεία. Η τύχη του ασθε
νούς αγνοείται, οι φωτογρα- φίες όμως από την επέμβαση
ήταν καταπληκτικές.
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Δεντράκια φύτεψαν οι Οι·
κολόγοι στην Πανεπιστημίου
—δεν άντεξαν κι αυτοί στον
κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Μισό δισεκατομμύριο άν
θρωποι θα πεθάνουν λόγω
τσιγάρου τα επόμενα 25 χρό
νια —εγώ έκλεισα 8 μήνες ά
καπνος και ελπίζω να μην
συμπεριλαμβάνομαι σε αυ
τούς.
Όχι μόνο γαρύφαλλα αλλά
και περιστέρια θα έχουν οι
πασόκοι στη Θεσσαλονίκη χάριν του Α. Παπανδρέου. Θα
γουργουρίζουν ως ο Αντρι
κός και η Μιμικά πάλλευκα, α
γνά, αθώα, άσπιλα —όπως ο
αρχηγός.
^ Υπόσχεται ο παρακείμενος
μου πως αν εκλεγεί η αδελφή
„«του Φανή Φούντα · Ψυχογιού
που είναι υποψήφια με τον
'Συνασπισμό στην Αιτωλοα
καρνανία, θα απελευθερώσει
ζωτικό χώρο, περιοριζόμενος
σε μια μόνο στήλη. Κάντε ό,τι
μπορείτε!
Ο ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΣ
ΗΜ ΕΡΟΔΗΚΤΗΣ
ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ
Μην αφήσετε την κάλπη να
κυριαρχήσει επί του οβελία!
Μην σας ανησυχούν τα απο
τελέσματα! Είπαμε πως, ό,τι
κι αν κάνετε, τα κόμματα θα
κερδίσουν. Αφιερωθείτε στον
Επιτάφιο, τα κόκκινα αυγά,
τα κουλούρια, τα τσουρέκια.
ΪΧαρείτε τη Μεγάλη Εβδομά' δα, την Ανοιξη, το Πάσχα και
κάντε ό,τι μπορείτε για να
. βρέξει. Οι εκλογές έρχονται
και παρέρχονται, οι Πασχα
yλιές μένουν!

ΛΟΓΟΥ ΧΑΡΙΝ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ποτονικό κλίμα, ψυχρότης, αδιαφορία,
ευρωπαϊκά ήθη: μζ τέτοιες λέξεις χα
ρακτηρίζαμε μέχρι πριν λίγες μέρες
την προεκλογική περίοδο. Και αιφνιδίως την
Παρασκευή η «Αυριανή»» συλλαμβάνει τους
παρεμβολείς κυπατζήδες, την Κυριακή έ
χουμε πραγματική μάχη στην Κρήτη με έναν
νεκρό και τέσσερις τραυματίες. Οι φανατικοί
των παρατάξεων, οι αγκιτάτορες των καφε
νείων συνταξιούχοι βρήκαν θέμα. Τα πνεύ
ματα άναψαν και, επιτέλους, όλοι θυμήθη
καν ξανά πως την Κυριακή διακυβεύεται στις
κάλπες η πολιτική εξουσία.
Η υπόθεση των παρεμβολών στο «Κανάλι
29»> έχει όλα τα στοιχεία της σύγχρονης πο
λιτικής πλεκτάνης: μυστικές υπηρεσίες,
πομπούς, παράσιτα, υψηλή τεχνολογία. Είτε
νεοδημοκράτες το έστησαν, είτε πασόκοι
πρέπει να νοιώθουν περήφανοι διότι μας ε
ξευρωπαΐζουν και ως προς τις σκοτεινές
πλευρές της πολιτικής αντιπαράθεσης. Κα
λώς λοιπόν ορισμένοι μίλησαν για «Κουρήγκαίητ»» κατά το «Γουωτεργκαίητ» και το «Iρανγκαίητ»» υποθέσεις που διακρίνονταν για
την ανάμιξη μυστικών υπηρεσιών και υψη
λής τεχνολογίας.
Η σύγκρουση στην Αλικαρνασσό, οι τραγι
κές της συνέπειες, η κηδεία που ακολούθη
σε, οι δηλώσεις των συγγενών και των πολιτευομένων μας μετέφεραν στις δικές μας έν
δοξες, προκαπιταλιστικές και προβιομηχανι
κές, παραδόσεις. Οι μπράβοι των Κεφαλογιάννηδων, με επικεφαλής τους αρχηγούς
της γενιάς, έδωσαν ένα καλό μάθημα στους
αντίπαλους Αλικαρνασσιώτες που τόλμησαν
να αμφισβητήσουν τον Μεγάλο Αρχηγό κ.
Μητσοτάκη. Ο θείος απερχόμενος βουλευ
τής κι ο ανηψιός που τον διαδέχεται δεν
μπορούσαν να δεχθούν την προσβολή που
επιχειρούσαν οι πρόσφυγες της Αλικαρνασ
σού σε ένα από τα πιο παλιά αρχοντικά σό
για της Κρήτης. Καθάρισαν με αίμα λοιπόν.
Η άλλη πλευρά έθαψε τον άτυχο νεκρό με
τις πρέπουσες τιμές, και πρασινοσημαιστολισμένο —για να κόψει τη φόρα της κ. Μη
τσοτάκη που έφθασε να διεκδικεί για λογα
ριασμό της το θύμα των Κεφαλογιάννηδων.
Επιστρατεύτηκαν ανήλικα παιδιά για να δώ
σουν πιστοποιητικά κομματικών φρονημά
των, με συγκλίνουσες (ευτυχώς για τον νε
κρό) απόψεις —διότι οι συγγενείς κάποιου
τραυματισμένου προσπάθησαν ανεπιτυχώς
να ικανοποιήσουν και το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ.
Δεν έλλειψε φυσικά και το αντίπαλο μεγάλο
σόι των Κεφαλογιάννηδων, οι Σκουλάδες,
που έσπευσαν να πατρονάρουν την κηδεία.

Υ

Σημασία δεν έχει ποιος ήρξατο χειρων α
δίκων, αν οι Αλικαρνασσιώτες «πήγαιναν γυ
ρεύοντας» με τα οδοφράγματά τους, αλλά
το ότι η κλιμάκωση, οι εμπλεκόμενοι, οι μέ
θοδοι, οι τελετές, οι χειρονομίες, μας παρα
πέμπουν σε παλιότερες σελίδες της πολιτι
κής ιστορίας που, αν δεν ήσαν αιματηρές, θα
ήσαν ευτράπελες.
Τούτη η συνύπαρξη Ευρώπης και «βαθειάς Ελλάδας» δεν απαντάται μόνο στην
πολιτική αλλά σε πλείστες εκδηλώσεις του
εθνικού μας βίου. Όσο κι αν «εκσυγχρονι
στούμε» το ένδοξο παρελθόν δεν χάνεται.
Δίπλα στους κυπατζήδες με τα υπερσύγχρο
να τους μηχανήματα παρεμβολών και υπο
κλοπών, κάποια σόγια θα αντιμάχονται στην
Κρήτη, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο. Κά
ποιες οικογενειακές βεντέτες θα απειλούν
ται με προσχήματα πολιτικά, κάποιοι προσω
πικοί ή τοπικοί λογαριασμοί θα εκκαθαρίζον
ται στο όνομα του Παπανδρέου ή του Μη
τσοτάκη. Και οι αρχηγοί θα βγαίνουν πάντα
να υπερασπιστούν τους «δικούς τους» ανε
ξαρτήτως δικαίου ή αδίκου, νόμιμου ή παρά
νομου. Διότι αν αισθανθούν απροστάτευτοι
μπορεί να φύγουν και να πάνε με τον «δυνα
τό». Μαζί με τους αρχηγούς, θα σιγοντάρουν βέβαια κι όλα τα «μέσα» που διαθέτει
το κόμμα —κι όλη η υπερσύγχρονη τεχνολο
γία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας θα τε
θεί στην υπηρεσία των πλέον πρωτόγονων
μορρών αντιπαράθεσης. Αν είχαμε καταφέ- «
ρει να εναρμονίσουμε τόσο καλά παράδοση
και νεωτερισμούς και στις άλλες πτυχές του
εθνικού μας βίου, θα ήμασταν σίγουρα ένας
λαός ευτυχισμένος.
ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
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νισμοί υπάρχουν και λειτουργούν. Παρα
κολουθούν, κάνουν «παράσιτα», δουλεύ
ουν, στήνουν «επιχειρήσεις» και σκοτει
νές υποθέσεις. Δηλαδή δεν ξεχνούν τις
παλιές καλές «παραδόσεις» που έρχον
ται να εμφυτευθούν στο παρόν από το
παρελθόν.
Αραγε όταν κάποιοι μηχανισμοί αυτοαναγορεύονται σε εισαγγελέα και υπάρ
χει σιωπή, στο όνομα ότι κερδίζει το ένα
κόμμα ή το άλλο, πώς υπηρετείται η Δη
μοκρατία; Μήπως με το να «στοιχιθούν»
οι πολίτες πίσω από τη «γαλάζια» ή την
«πράσινη» ΕΥΠ;

Περί Τσιγαρίδα
Το παρελθόν, παρόν...
Αν σχολίαζε κανείς από τα μέχρι τώρα
δημοσιεύματα την «υπόθεση Υμηττού»
με τη σύλληψη των δύο της ΕΥΠ θα έπρε
πε να υπογραμμίσει μόνον τούτο: «πρά
σινη» ΕΥΠ —«γαλάζια» ΕΥΠ σημειώσατε
1. Η εικόνα που εμφανίζεται είναι ότι δύο
πράκτορες της ΕΥΠ που ανήκουν απ’ ευ
θείας στη Ρηγίλλης, κάνουν παρεμβολές
στις εκπομπές του παράνομου —έτσι κι
αλλιώς— καναλιού των αδελφών Κουρή.
Οι τελευταίοι τους «μυρίζονται» διαμέ
σου άλλων «καναλιών» και ειδοποιούν
την Αστυνομία. Η «επιχείρηση» πετυχαί
νει και οι δύο συλλαμβάνονται. Ακολου
θεί η άλλη «επιχείρηση» της απελευθέ
ρωσής τους...
Έπεται συνέχεια. Η ΕΥΠ ισχυρίζεται,
όπως αφήνει να εννοηθεί το υπουργείο
Δημόσιας Τάξης, ότι οι δύο εκτελούσαν
«διατεταγμένη υπηρεσία» —ποια άρα
γε;— η Εισαγγελία αποδίδει ευθύνες
στους αστυνομικούς για την απελευθέ
ρωση των δύο, ενώ η Ασφάλεια πάει να
βγάλει «τρελή» την Εισαγγελία υποστη
ρίζοντας ότι άφησε ελεύθερους τους
δύο της ΕΥΠ με εντολή εισαγγελέα. Γί
νονται ανακρίσεις. Καταθέτουν οι δύο, ο
προϊστάμενός τους αντισυνταγματάρχης Γαλούσος της ΕΥΠ, ένας ηλεκτρονι
κός πραγματογνώμονας και ο τ. διευθυν
τής της ΕΥΠ Δημ. Αγγελόπουλος, τον ο
ποίο το βράδυ του επεισοδίου ο πρωθυ
πουργός Ξ. Ζολώτας τον έψαχνε και δεν
τον έβρισκε... Αναμένεται συνέχεια ανα
κρίσεων και μηνύσεων. Η διαμάχη των
«πράσινων» και «γαλάζιων» μηχανισμών
θα έχει μέλλον...
Κάποιοι όμως στην όλη υπόθεση μας
εμπαίζουν. Και μαζί εμπαίζουν και υπο
νομεύουν τη Δημοκρατία. Και να γιατί. Τι
είδους «διατεταγμένη υπηρεσία» έκαναν
οι άνθρωποι της ΕΥΠ στον Υμηττό όταν
είναι πασίγνωστο ότι πάντα οι κάθε εί
δους «μυστικοί» καλύπτουν τις παρανο
μίες τους επικαλούμενοι «διατεταγμένες
υπηρεσίες» που συνήθως μένουν άγνω
στες;
Ορισμένοι από το ΠΑΣΟΚ εκμεταλλεύθηκαν το γεγονός —λες και το περίμεναν. Δεν πρέπει να περάσει όμως απαρα
τήρητο και να υποτιμηθεί το γεγονός της
λειτουργίας του αδιάφανου μηχανισμού
της ΕΥΠ που τώρα «χάθηκε» στην «πολιτι
κή» καταγγελία από τη μία που επιχειρεί
το ΠΑΣΟΚ και στα περί «προβοκάτσιας» α
πό την άλλη που υπονοεί η ΝΔ. Οι μηχα
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Μερικές φορές οι διορθώσεις των η
μαρτημένων από το δαίμονα της τυπο
γραφίας προέρχονται από ανέλπιστες ή
αδιανόητες πηγές. Συγκεκριμένα, στο
προηγούμενο τεύχος είχαμε γράψει σχε
τικά με το «ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ της
Ευρυτανίας» (ο χαρακτηρισμός ανήκει
στη Ν.Ε. Ευρυτανίας του... Συνασπι
σμού!), ότι ο κατά τα άλλα κοινός υποψή
φιος ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ στην περιοχή, ο κάθε άλ
λο παρά γραφικός κ. Τσιγαρίδας, εκτός
από δασοκτόνος είχε και θητεία στην
ΚΥΠ. Εκάναμε το λάθος και αναγράψαμε
ότι ο εν λόγω κύριος είχε υπηρετήσει
στη δυσώδη αυτή «υπηρεσία» από το
1964 έως το 1985. Το τυπογραφικό λάθος
είναι ακριβώς το «8».
Η «διόρθωση» ήρθε από τον Κυριακά
τικο .«Δημοκρατικό Λόγο» των Κουρήδων. Όμως είναι μια διόρθωση χωρίς α
ναφορά σε διορθωτέο σφάλμα μας! Ο
συντάκτης του σχετικού σχολίου («Πρακτοριλίκια» ο τίτλος του...) διορθώνει χω
ρίς να το θέλει το λαθεμένο μας «1985»
γράφοντας «Ανακάλυψαν αυτοί οι... επι
φανείς εκπρόσωποι της αριστερής δια
νόησης, ότι ο Κώστας Τσιγαρίδας υπη
ρέτησε από το Μάιο του 1964 μέχρι τον
Αύγουστο του 1965 ως δόκιμος στην
ΚΥΠ!». Μα, εμείς γράψαμε Ί 985 και όχι
1965! Και είχαμε σκοπό να το διορθώ
σουμε. Οπότε τα περί «πρακτοριλικιού»
επιστρέφονται αυτούσια στους Κουρήδες που πράγματι γνωρίζουν τα των Κυπατζήδων.
Τώρα, αν ο Τσιγαρίδας υπηρέτησε
στην «καλή» ΚΥΠ του Γ. Παπανδρέου και
με αφεντικό του τον γνωστό Παπατέρπο
(...) αυτό αποτελεί άλλοθι υπέρ του Τσιγαρίδα για τον έρποντα φασισμό που εκ
φράζει ο Ταύρος.
Για μας η ΚΥΠ και οι πράκτορές της
δεν έχουν χρώμα...

Η πολιτική
της τρομοκρατίας
Η «τρομοκρατία» των κομμάτων κατέ
στησε τελικά αχρείαστες της υπηρεσίας
των τρομοκρατών στην παρούσα προε
κλογική περίοδο.
Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές
οι γραμμές είχαν πέσει μόνο μερικές
βόμβες της επανεμφανισθείσας «Κοινω
νικής Αντίστασης» και του νεώκοπου συ

νασπισμού ΕΛΑ και 1ης Μάη. Πενιχρή
δραστηριότητα, αν την συγκρίνει κανείς
με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα σε αν
θρώπινα θύματα από την προεκλογική κί
νηση των κομμάτων στο Ηράκλειο. Εκεί
δεν αστειεύονται με κροτίδες.
Δεν είχαμε εξάλλου την ευκαιρία να
διαβάσουμε τις γνωστές από τις προη
γούμενες εκλογές αιτιάσεις της 17Ν υ
πέρ του «λευκού». Μήπως επανεξετίμησε τη σημασία του λευκού; Ή μήπως η
17Ν περίμενε, όταν γράφονταν αυτές οι
γραμμές, να δημοσιευθεί πρώτα η έκθε
ση της επιτροπής Αγγελόπουλου; Θα το
διαπιστώσουμε κι αυτό μέχρι την Κυρια
κή.
ί

Μια διάψευση (;)
• Με ημερομηνία 29/3 πήραμε την επόμενη,
30/3, την ανακοίνωση Τύπου, της Πρεσβείας
του Βασιλείου του Μαρόκου, που ακολουθεί

Ο Πρέσβης του Βασιλείου του Μαρόκου
στην Ελλάδα ανακοινώνει: Ακολουθών
τας την δημοσίευση του εβδομαδιαίου
σας περιοδικού «αντί», στο τεύχος inc I
23ης Μαρτίου 1990, ενός άρθρου σχετικοί
με τις δραστηριότητες της οργάνωσησ
17 Νοέμβρη, το οποίο άρθρο φέρει βα
ρειές κατηγορίες ως προς την κάποια α
νάμιξη ενός δήθεν πράκτορος της Υπη
ρεσίας Ασφαλείας του Βασιλείου τοι
Μαρόκου, που καθώς φημολογείται, διέ
μενε στην Αθήνα και είχε στενές επαφές
με την εν λόγω οργάνωση, η Πρεσβείσ
του Βασιλείου του Μαρόκου στην Ελλά'Ι
δα διαψεύδει κατηγορηματικά όλες αυ
τές τις ικασίες και υποθέσεις ο στόχοι!!
των οποίων δεν μπορεί παρά να είναι τ
αλλοίωση της στενής φιλίας που συνδέε
την χώρα μας με την Ελληνική Δημοκρα
τία. Το σύνολο των πληροφοριών που δη :
μοσιεύθηκαν στο εν λόγω περιοδικό σας
στερούνται πάσης βάσεως.
Η Πρεσβεία του Μαρόκου επαναλαμ
βάνει πως το Βασίλειο του Μαρόκου αν ;
τιπροσωπεύει το μόνο μη ευρωπαϊκικράτος μέλος της Ομάδος του Trevi ποι
έχει αναλάβει την δίωξη ναρκωτικών, εγ 
κλημάτων και τρομοκρατίας, θα συνεχί !
σει όπως και στο παρελθόν να πάσχιζε
για την σύσφιξη των δεσμών μεταξύ τω\
δυο χωρών μέσα στα πλαίσια του Διε;!'
θνούς Δικαίου και του ολικού σεβασμοί
της διαπεπιστευμένης χώρας.
'■
• Σ.Σ.: Η διάψευση της πρεσβείας του Μαρέ
κου είναι πολύ γενική και αφοριστική και δε ·
φ αίνεται πειστική. Δεν επιμένουμε περισσότι
ρο, αφού όλα αυτά είναι ήδη στο στάδιο τηςδι
καστικής έρευνας. Αλλά πρέπει να θυμίοουμι
ότι ο κ. Ριντά λ.χ. και οι ενασχολήσεις του δε .
είναι «ικασίες και υποθέσεις». Όσο για το ·
Μπασίρ Μπαγί που μας ενδιαφέρει ο ρόλοι '
του, η πρεσβεία του Μαρόκου θα πρέπει να ξε
ρει καλύτερα από όλους πού διέμενε, τις συν
θήκες θανάτου «από ατύχημα» της Βρετανήι.,
συζύγου του και βέβαια ότι διέμεινε για αρκε
τό διάστημα στην Ελλάδα. «Δεν φημολογει
ται» ότι έμενε στην Αθήνα. Είναι ycyovoç Ί
σως ο ρόλος του να είναι αμφίσημος ή αμφι 
σβητούμενος επ’ αυτού η πρεσβεία έχει κόθι
λόγο να διατυπώνει τις δικές της επιφυλάξεις

ΜΗΝ i

t X N Αέ ΤΑΗ
Ο
ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΤι ΕΙΣΑΙ

£ t m it 'io

λ «αυτονομία»

ιων στρατιωτικών
Φαίνεται πως κάποιοι θεσμοί στην Ελ
λάδα όσα χρόνια και αν περάσουν δεν
ιρόκειται να ενσωματωθούν στην, έστω
ιροβληματική, συντεταγμένη Πολιτεία.
) λόγος αφορά πρώτα και κύρια τον
ίτρατό και ειδικότερα την Στρατιωτική
δικαιοσύνη. Οι σεβαστοί κύριοι στρατοϋκες φαίνεται να μην δίνουν λογαριαιμό πουθενά για τις κρίσεις και αποφάιεις τους. Όπως λογαριασμό για το τι
πράττουν δεν δίνει και η ιεραρχία του
πραιεύματος.
Ως προς την «αυτονομία» των στρατο
δικών, η υπόθεση που φέρνει ξανά στην
πιφάνεια το πρόβλημα αυτό, αφορά σε
ια δίκη του 1984 όπου αξιωματικός κααδικάστηκε χωρίς αιτιολογία. Και επειη η Ελλάδα εκσυγχρονίζεται θέλοντας
αι μη «από τα έξω», η υπόθεση έφθασε
αι στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, η
ποια και εγκαλεί την ελληνική κυβέρνηη για παραβίαση των αρ. 6 και 10 της
υμβασης της Ρώμης.
Ως προς την «αυτονομία» της στρατιωικής ιεραρχίας, η υπόθεση αφορά δυμενή κρίση σε προαγωγές άλλου αξιωατικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ο οοίος προσέφυγε τρεις φορές στο Διοιητικό Εφετείο Αθηνών εκέρδισε τις
ροσφυγές του αλλά η στρατιωτική ιεαρχία έγραψε τις αποφάσεις του πολιτιού αυτού δικαστηρίου εις τα παλαιότεα των υποδημάτων της.
Μήπως είναι εκ του περισσού ο ισχυρι

σμός ότι το «χακί» δεν εκπολιτίζεται;
Υ.Γ. Στην υπόθεση της αναιτιολόγητης
καταδικαστικής απόφασης του Στρατοδι
κείου, υπάρχει και μια περίεργη εμπλο
κή: ο αξιωματικός που καταδικάστηκε
δεν διάκειτο ευνοϊκά προς την περίφημη
«αγορά του αιώνα».

Ο Ελαιώνας
Το ΑΝΤΙ ετοιμάζεται να υποδεχθεί το
νέφος με τον τρόπο του. Η προσπάθεια
ενημέρωσης για το πρόβλημα του Ελαιώ
να έχει προχωρήσει. Μήπως είναι ώρα
για μια ουσιαστική παρέμβαση; Για ό,τι
θα μπορούσε νά γίνει το φετεινό καλο
καίρι, περιμένουμε προτάσεις, συμμετο
χές και ιδέες. Εμείς έχουμε κιόλας καταστρώσει κάποια σχέδια...

Οι ευφάνταστοι
Ένας (ή μια) Δ.Σ. (δημοσιογράφος;)
του Ελεύθερου Τύπου αποφάσισε πριν α
πό μας —και για μας— τι θα ψηφίσουν οι
συνεργάτες του ΑΝΤΙ η αγωνία για την
«αυτοδυναμία», βλέπετε, καρβέλια ονει
ρεύεται. Και τότε ο καλοθελητής συντά
κτης της «Ελευθεροτυπίας» Γ.Τ. αναπαρήγαγε την... «είδηση» ομού μετά της
«Αυριανής», του «Δημ. Λόγου» και της
«Νίκης». Μην ανησυχείτε παιδιά. Καιροσκόποι και άφρονες αλλού στεγάζο
νται...
\

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ «ΑΝΤΙ»»
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ!
Κυριακή κοντή γιορτή. Προεκλογική πε
ρίοδος τέλος και έτοιμαστείτε για τις
κάλπες. Κυριακή των Βαίων η μεγάλη α
πόφαση. Συμβουλές δεν θα σας δώσου
με. Ακούσατε τους αρχηγούς, είδατε τα
προγράμματα των κομμάτων —όσα πρό
λαβαν να κάνουν—, διαβάσατε τις ομι
λίες των στελεχών τους, πήγατε —όσοι
σας άρεσε το κλίμα— στις μεγάλες προ
εκλογικές συγκεντρώσεις, είδατε αφίσες. και συνθήματα, παρακολουθήσατε
«διαλόγους» και μονολόγους στην τηλε
όραση και το ραδιόφωνο. Είμαστε γένι
κώς όλοι εξοπλισμένοι για την Κυριακή.
Το ΑΝΤΙ, όπως πάντα και σε αυτή την
προεκλογική περίοδο, μετατράπηκε σε ε
βδομαδιαίο, υπακούοντας στην παράδο
ση ετών. Ετοιμαστείτε λοιπόν για την Κυ
ριακή και με πάθος υποστηρίξτε την επι
λογή σας.
Το ΑΝΤΙ από το επόμενο τεύχος επα
νέρχεται —επιτέλους— στους φυσιολο
γικούς του ρυθμούς και στην κανονική
δεκαπενθήμερη έκδοσή του.
Μην ξεχάσετε λοιπόν τον οβελία αλλά
και το ΑΝΤΙ που θα κυκλοφορήσει την Πα
ρασκευή μετά το Πάσχα με άρθρα, σχό
λια και αναλύσεις για τα αποτελέσματα
των εκλογών και το μετεκλογικό τοπίο.
Καλή ψήφο και καλό Πάσχα.

ΨΗΦΙΣΤΕ ΜΑΣ
Το ψηφοδέλτιο που καταχωρεΐται εδώ
μπορείτε να το ψηφίσετε σε όποιο νομό
ασκείτε τα εκλογικό σας δικαιώματα α
παρτίζεται από πραγματικούς αντιπρο
σώπους όλου του έθνους και επέχει θέ
ση ψηφιζόμενου ψηφοδελτίου Επικρά
τειας.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος (για να βγει απο
κει που είναι τώρα)
ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ Αλέξανδρος του Τίμιου και της A
κριβής
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥλΟΣ Ανδρέας του Ιεροδιακο
νου
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Δημήτριος του Αργυρή
ΑΡΚΟΥΔΕΑΣ Σαχάτης του Ανδρέα
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ Αλίκη —το «154»
ΒΑΛΛΥΡΑΚΗΣ Σταύρος —οπλονόμος
ΓΑΡΓΑΛΑΚΟΣ Μιχαήλ —αποφράξεις
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ Γρηγόριος —τριτεγγυητής
ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (Ταραχή)
ΖΟΥΜΠΟΓΙΩΡΓΟΣ Νικόλαος ή αλογομουρης
ΗΛΙΘΙΟΣ Ευθύμιος tou Αγάθωνος —νερουλάς
ΚΑΡΑΓΚΟΥΛΕΣ Δημήτριος —γραμματικός
ΚΙΑΠΠΕ Κωνσταντίνος ή «σικάτος»
ΚΟΥΡΗΣ Γεράσιμος —εκδότης/Εκκενώσεις
ΚΟΥΡΗΣ Νικόλαος —πιλότος τυφλών
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Παναγιώτης —γραμματικός
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος —τσελιγκας
ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ —Ελασίτης
ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ Αντώνιος
ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ Μάριος —συγγραφευς - καθη
γητής - δημοσιογράφος - δήμαρχος
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ανδρέας —ασφαλιστής χρήμα
ταποστολών
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος του Ανωτέρω
ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ Στέργιος —γραμματικός
ΡΩΧΑΜΗΣ Ευάγγελος
ΣΕΧΙΩΤΗΣ Αναστάσιος ή MAGICO
ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ (αγνώστων στοιχείων)
ΤΣΟΒΟΛΑΣ Δημήτριος —γενικό εμπόριο
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ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ KM
ο «ήπιο» πολιτικό κλίμα άρχισε να
θερμαίνεται από το βράδυ της προη
γούμενης Πέμπτης 29 Μαρτίου και
συγκεκριμένα από τη στιγμή που ο κ. Πα·
πανδρέου διακήρυξε από το Πεδίο του
Άρεως, προκαταλαμβάνοντας τους πάντες, ότι αυτός «θα είναι ο πρωθυπουρ
γός» από την ερχόμενη Δευτέρα.
Είναι γεγονός ότι η δήλωση αυτή του
κ. Παπανδρέου επιδείνωσε ραγδαία τις
σχέσεις του ΠΑΣΟΚ με το Συνασπισμό, οι
οποίες σημειωτέον είχαν βελτιωθεί με
σημαντικό πολιτικό κόστος από τη μεριά
της ηγεσίας του τελευταίου. Σημειώνε
ται ότι η ηγεσία του ΚΚΕ, η οποία είχε
πρωτοστατήσει στις διαπραγματεύσεις
για τις μονοεδρικές, αντέδρασε αμέσως
υπενθυμίζοντας στον κ. Παπανδρέου ότι
«υπάρχουν και οι δίκες».

Τ

«Υ πόγειες» και «α νώ γειες» τά σ ε ις

C Κι α υτή η εκ λ ο γ ικ ή μάχη ή τα ν
τε λ ικ ά «φ υσ ιολογική», π λήρω ς
ενα ρ μ ο νισ μ ένη μ ε τ ις
κρ α το ύ σ ες σ τη ν π ερ ιο χ ή
κ λ ιμ α το λ ο γ ικ έ ς σ υ νθ ή κες.
Ε ίναι β έβ α ια α λ ή θ ε ια ό τι
ξ ε κ ίν η σ ε κάπ ω ς
«αγγλοσ α ξω νικά» κα ι
υπ οτονικά , σε τό ν ο υ ς ή π ιου ς
κα ι π ο λ ιτισ μ έν ο υ ς , με
επ ιχ ειρ ή μ α τα κα ι «διά λο γο» , μ ε
«Κώστα μου» κ α ι «Ανδρέα μου».
Ο ύτε η σ υμ φ ω νία ΠΑΣΟΚΣυνασπ ισμού γ ια τη δ ια νο μ ή
τω ν μ ο νο εδ ρ ικώ ν δ εν μπ ό ρ εσ ε
να α ν εβ ά σ ει το ν π υ ρ ετό τη ς
π ρ ο εκ λο γικ ή ς α ντιπ α ρ ά θ εσ η ς.
Τ ελικά , τα ε ίχ ε όλα : Α γω νία ,
πάθος, α ίμα , ν εκρ ο ύ ς,
τρ α υ μ α τίες . Ε υτυχώ ς που
υπ άρχει κ α ι η Κ ρ ήτη γ ια να
α π οκα θισ τά ό τα ν χ ά ν ε τα ι, τη ν
τιμ ή το υ εκ λ ο γ ικ ο ύ σ ώ μ α το ς κα ι
να υ π εν θ υ μ ίζει σ το υ ς
υπ όλοιπ ους σ υ ν έλ λ η ν ες ό τ ι ο ι
δ ια χ ω ρ ισ τικ έ ς γ ρ α μ μ ές
μπορούν ανά πάσα σ τιγ μ ή να
υπ οκα τα σ τήσ ο υν το «διάλογο»
και τη «συμφιλίω ση». Κ α τά πω ς
σ υ μ φ έρ ει σ το υ ς π ο λ ιτικ ο ύ ς
α ρ χ η γο ύ ς. %
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Γιατί λοιπόν ο κ. Παπανδρέου διέπραξε ένα τόσο σοβαρό πολιτικό λάθος; Α
ληθεύουν πράγματι οι πληροφορίες, αλ
λά και οι ισχυρισμοί του κ. Μητσοτάκη ,
ότι «έχει απωλέσει πλέον την επαφή με
την πραγματικότητα», ή συμβαίνει κάτι
άλλο;
Την απάντηση την έδωσε κατά τη γνώ
μη μας το «έγκυρο» ΒΗΜΑ, το οποίο τηρεί
τελευταία μια ευμενή προς τον κ. Μητσο
τάκη ουδετερότητα. Σε άρθρο του της
περασμένης Κυριακής υπήρχε η πληρο
φορία ότι λίγες ημέρες πριν από την συγ
κέντρωση στο Πεδίο του Άρεω ς «οι πο
λιτικοί αρχηγοί πληροφορήθηκαν τα
συμπεράσματα μ ια ς μελέτης, θεωρού
μενης έγκυρης, για τις τάσεις του εκλο
γικού σώματος, σύμφωνα με την οποία
προέκυπτε η αυτοδυναμία της Νέας Δη
μοκρατίας, μεγέθους 152-153 εδρών».
Τα συμπεράσματα του έγκυρου αυτού
«γκάλοπ» συνέπεσαν με τις δυσοίωνες
για το ΠΑΣΟΚ εκτιμήσεις στελεχών παρεπιδημούντων στην έδρα του κόμματος,
στη Χαριλάου Τρικούπη. Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις αυτές ο κ. Μητσοτάκης έχει
πολλές ελπίδες να γίνει, επιτέλους γΓ
αυτόν, πρωθυπουργός για τους εξής κυ
ρίως λόγους:
Πρώτον, μια μικρή, αλλά ισχυρή και με
μεγάλη επιρροή, ομάδα Ελλήνων επιχει
ρηματιών έχει αποφασίσει ότι η οικονομι
κή ανάκαμψη της χώρας αλλά και των ι
δίων, διέρχεται μόνον μέσω της αυτοδυ
ναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα
με τις ίδιες εκτιμήσεις οι εν λόγω οικονο
μικοί κύκλοι έχουν τη δυνατότητα να ε
ξουδετερώσουν την αντίπαλη τάση, που
πριμοδοτείται ως γνωστόν από την EOK
και πρεσβεύει το κεντροδεξιό Ευαγγέ
λιο. Ως σημείο των καιρών καταγράφου
με και την οριστική μεταγραφή στο στρα
τόπεδο του κ. Μητσοτάκη επιχειρημα
τιών της επιφάνειας του κ. Λάτση.
Δεύτερον, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες
I

εκτιμήσεις, παρατηρείται μια μικρή μετατόπιση ψηφοφόρων προς τη ΝΔ, για ρου
σφετολογικούς κυρίως λόγους. Όπως
μας έλεγε φίλος από το ΠΑΣΟΚ, πρόκει
ται κυρίως για «οικογενειάρχες» οι ο
ποίοι στις εκλογές παρελθόντων ετών
ψήφιζαν υπέρ του ΠΑΣΟΚ, αλλά στο μετά
ξύ τα παιδιά τους ενηλικιώθηκαν, οι οικο
νομικές ανάγκες τους μεγάλωσαν και τω
ρα χρειάζονται μια ισχυρή κυβέρνηση
και μια άμεση πρόσβαση προς αυτή την
κυβέρνηση.
Τρίτον, εκτιμάται οτι η αρνητική εμπει
ρία της «οικουμενικής» διακυβέρνησης
πυροδότησε τα συντηρητικά αντανακλα
στικά μιας μεγάλης μερίδας ψηφοφόρων
οι οποίοι ανήκουν μεν εκ παραδόσεως
στο χώρο του «Κέντρου», αλλά ήταν ανε ...
καθεν υπέρ των «σταθερών» λύσεων. Οι
ψηφοφόροι αυτοί διακατέχονται από τη
λογική των αυτοδύναμων κυβερνήσεων
και σήμερα είναι φυσικό να διάκεινται ευ
νοϊκούς υπέρ του κόμματος που είναι πιο
κοντά στην αυτοδυναμία.
Τέταρτον, παρ’ όλες τις αισιόδοξες
προβλέψεις του κ. Παπανδρέου —έφτα
σε μέχρι του σημείου να πει ότι «στην
τρίτη τετραετία του ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρ
χει ...έλλειμμα», είναι γεγονός ότι το δι
πτυχο «ακυβερνησία οικονομική κατα
στροφή» του κ. Μητσοτάκη επηρέασε υ
πέρ της ΝΔ τα συντηρητικά μικροαστικά
στρώματα.
Σημειώνουμε ότι ενω στο ΠΑΣΟΚ οι
προηγούμενες εκτιμήσεις αντιμετωπι
ζονταν με «συγκρατημένη απαισιοδοξία», στη ΝΔ έγιναν αφορμή για υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις του τύπου «έχου
με... υπόγειο ρεύμα». Αλλά επειδή το
ρεύμα ήταν υπόγειο και δεν το έβλεπε
κανείς, η ηγεσία του κόμματος συνέχισε
να εφαρμόζει τις οδηγίες των Αμερικα :
νών συμβούλων για «συγκρατημένη σι ■
σιοδοξια», η οποία σε απλούστερα ελλη
νικά μεταφράζεται ως εξής: «λέγε ότι χά
νεις για να σε ψηφίσουν».
Στις εκτιμήσεις αυτές προστίθεται και ;
η πανθομολονούμενη πλέον πιθανότητα
μιας νέας και μεγαλύτερης πτώσης στα
ποσοστά του Συνασπισμού, ως αποτέλε
σμα της δυσαρέσκειας που έχουν πρόκα
λέσει στους ψηφοφόρους του οι ίντριγ
κες της συναλλαγής για τις μονοεδρικές
Μια πτώση η οποία όπως φοβάται το ΠΑ
ΣΟΚ θα αποβεί υπέρ της ΝΔ.
Έ ν α ρ ξ η α ψ ιμ α χιώ ν
Σημειώνεται ότι μέχρι το Πεδίο του A
ρεως ο κ. Παπανδρέου απέφευγε συστη
ματικά να πάρει θέση υπέρ μιας μετεκλο- γικής κυβερνητικής συνεργασίας με το
Συνασπισμό, παρ’ όλο που ο κ. Μητσοτά- )
κης επέμενε ότι «τα έχουν βρει σε όλο
και όχι μόνο στις μονοεδρικές» και στε
λέχη του Συνασπισμού εξομολογούντο
ότι «μας δίνουν μέχρι και δέκα υπουρ
γεία».

■

ι ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ
Γιατι λοιπόν επέλεξε το Πεδίο του A
ρεως για να διακηρύξει ότι «θα είναι ο
πρωθυπουργός>»και να «προβοκάρει» το
Συνασπισμό;
Σύμφωνα με ορισμένους «αναλυτές»
των λόγων του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
«παρασύρθηκε» από το υποτιθέμενο ευ
νοϊκό κλίμα που είχε δημιουργήσει η
συμφωνία για τις μονοεδρικές και διέ
πραξε το «λάθος». Αλλοι υποστήριξαν ό
τι τον «παρέσυρε» το περιβάλλον του.
Σύμφωνα με όσα αναφέραμε προηγου
μένως, η αλήθεια είναι ό τι ο κ. Παπαν
δρέου θέλησε «να εκφράσει τη συμπά
θειά του προς τη μετεκλογική σύνεργα
οία με την Αριστερά», σε μια στιγμή κατά
, την οποία «η αυτοδυναμία της ΝΔ εμφα
νίστηκε στον ορίζοντα ως η πλέον λο γι
κή πιθανότητα».
Είναι επίσης λανθασμένη η εκτίμηση
οτι με τη δήλωσή του αυτή ο κ. Παπαν5ρέου θέλησε να κάνει ένα «άνοιγμα»
τρος τους ψηφοφόρους της αριστερός
Γα «κουκιά» της αριστερός έχουν πλέον
ιαταμετρηθεί και ο κ. Παπανδρέου είναι
τολυ έμπειρος για να διατηρεί αυταπά:ες. Με τη δήλωσή του στο Πεδίο του Ά. τέως θέλησε κυρίως να εμψυχώσει τους
ιδιάφορους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ και να
τυγκρατήσει τη διαρροή ψήφων που φο
βούνται οι επιτελείς του.
Την εκτίμηση αυτή επιβεβαιώνουν οι ε
ξελίξεις που ακολούθησαν την ομιλία
πο Πεδίο του Άρεως, τα γεγονότα δη\αδη στον Υμηττό με τις «παρεμβολές
;:πην κεραία του στάθμου της Αυριανής»
.; <αι στο Ηράκλειο με τα οδοφράγματα και
;·.τ'ΐς οδομαχίες
Φυσικά και υπάρχουν πολλοί «θερμό
■κέφαλοι» και «ανεγκέφαλοι» στις τάξεις
της ΝΔ, οι οποίοι είναι ικανοί να παρενο
χλουν τις παράνομες ούτως ή άλλως εκ
πομπές της «Αυριανής», με κίνδυνο να
πλήξουν πρώτα απ’ όλα το ίδιο το κόμμα
τους. Ποτέ άλλωστε δεν αξιολογήσαμε
: ως σοβαρούς τους ισχυρισμούς ότι τα
πολιτικά πάθη έχουν πλέον εξημερωθεί
: Ούτε είναι η κατάλληλη στιγμή για να
διατυπώσουμε τις σοβαρές επιφυλάξεις
που προκάλεσε η εξέλιξη των συμβάντων στον Υμηττό, όπως το γεγονός ότι οι
^πράκτορες της ΚΥΠ διενεργούσαν πα»; ρεμβολές εφοδιασμένοι με ...αφίσες της
; ΝΔ, ότι άφησαν να τους συλλάβουν και
^να τους αφοπλίσουν χωρίς καμιά απολύξτως αντίδραση, τη στιγμή που γνώριζαν
οτι κατευθυνόταν ολόκληρη πομπή εναν
τίον τους, ότι είχαν μαζί τους το ποσόν
του μισού εκατομμυρίου, προφανώς για
να αποδειχθεί εύκολα το «λάδωμα» κ.ο.κ
^ Αλλωστε ποιοι άλλοι εκτός των «αυριανιστών» παρακολουθούν κάθε βράδυ
τους κκ. Γαργαλάκο, Γερονικολό και
Κουρή να ανταλλάσσουν πληροφορίες
περί «συνωμοσιών» και «παρακράτους»
των «άλλων»;
Αλλά ο τρόπος με τον οποίο αντέδρα

σε τόσο η «Αυριανή» όσο και το επίσημο
ΠΑΣΟΚ στα γεγονότα του Υμηττού υπο
δεικνύει ότι αναζητούσαν απελπισμένα
μια αφορμή για να πολώσουν το εκλογι
κό σώμα, να επαναφέρουν τις διαχωρι
στικές γραμμές, να αλλάξουν υπέρ αυ
τών το εκλογικό κλίμα και να σταματή
σουν την «οριακή διαρροή». Το ερώτημα
αν την αφορμή τους την έδωσε η ΝΔ ή
την δημιούργησαν μόνοι τους θα απαν
τηθεί στη συνέχεια των εξελίξεων και
των ερευνών.
Ανάλογη εκτίμηση ισχύει ενδεχομέ
νως και για τα γεγονότα στο Ηράκλειο
Βέβαια, «η Κρήτη δεν είναι Ελλάδα», αλ
λά όπως και να το κάνουμε όποιος κερδί
ζει τις εκλογές δεν έχει ανάγκη από οδο
φράγματα, τα οποία σημειωτέον δεν τα
έστησε «ο λαός του ΠΑΣΟΚ», αλλά μια μι
κρή ομάδα φανατικών, οι οποίοι γνώρι
ζαν ότι οι φανατικοί της άλλης πλευράς
κοιμούνται με το πιστόλι κάτω από το μα
ξιλάρι τους και ότι έψαχναν την αφορμή
για να πυροβολήσουν
Μ ά χ ες χα ρακω μάτω ν
Σημειώνουμε ότι οι τελευταίες και
δραματικές εξελίξεις συνέπεσαν και με
μια μετατόπιση του κέντρου βάρους της
προεκλογικής εκστρατείας του ΠΑΣΟΚ α
πό την περιφέρεια προς το κέντρο. Μέ
χρι τη συγκέντρωση στο Πεδίο του Ά ρ ε
ως το κόμμα του κ. Παπανδρέου έριχνε
το βάρος του στις «μάχες εκ του συσταδήν». στη δουλειά δηλαδή «σπίτι με σπί
τι» σε συγκεκριμένες εκλογικές περιφέ
ρειες όπου κινδυνεύει να χάσει μια έδρα
η διεκδικεί μιαν άλλη.
Την ίδια τακτική ακολούθησε εξάλλου
και η Νέα Δημοκρατία, αντιλαμβανόμενη
με καθυστέρηση δυο εκλογικών πολέ
μων ότι ο εκλογικός νόμος του κ. Κου
τσόγιωργα είναι «κομμένος και ραμμέ
νος» σύμφωνα με την κατανομή κατά τό
πους των «δημοκρατικών και προοδευτι
κών» ψηφοφόρων και ότι δεν έχει και τό
ση σημασία το εθνικό ποσοστό, σε σχέση
με τα κατά περιφέρειες αποτελέσματα
Αλλα απαραίτητη προϋπόθεση για την
αποτελεσματικότητα ενός «εκ του συστάδην» προεκλογικού πολέμου είναι η
εκτόνωση της έντασης σε εθνικό επίπε
δο, εφόσον τα κόμματα δεν ενδιαφέρον
ται για τις «μάζες» των ψηφοφόρων, αλ
λά μόνο για συγκεκριμένες ομάδες εκλο
γέων, στις οποίες πρέπει να επικεντρώ
σουν απερίσπαστα την προσοχή τους.
Από τη σύντομη παρουσίαση του «κα
τά έδρα πολέμου» που ακολουθεί, προ
κύπτει ότι το ΠΑΣΟΚ φοβάται ότι θα χάσει
μάλλον κι αυτόν τον πόλεμο γ ι’ αυτό και
το συμφέρει να οξύνει το γενικό τόνο και
να πολώσει την αντιπαράθεση.
Σύμφωνα λοιπόν με γενικες εκτιμη
σεις, με τις οποίες συμφωνούν πηγές
που πρόσκεινται στο ΠΑΣΟΚ, η «μάχη των
εδρών» είχε μέχρι την ώρα που γράφο

του Βασίλη Ζήση

νταν αυτές οι γραμμές διαμορφωθεί ως
εξής:
Η Νέα Δημοκρατία διεκδικούσε από το
Συνασπισμό μια έδρα στη Λέσβο. Υπεν
θυμίζουμε ότι στις προηγούμενες εκλο
γές ο κ. Μητσοτάκης είχε τεθεί επικεφα
λής του ψηφοδελτίου της ΝΔ στην περιο
χή και το κεντρικό σύνθημα του Συνασπι
σμού είναι «ξανά αριστερός βουλευτής».
Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί επίσης α
πό το Συνασπισμό μια έδρα στην Κεντρι
κή Μακεδονία, η οποία ενδέχεται να ε ί
ναι είτε η έδρα της Πέλλας, είτε η έδρα
που τον Ιούνιο κέρδισε ο κ. Στ. Νέστωρ,
και το Νοέμβριο πήγε στις Σέρρες
Στις Κυκλάδες, αντίστροφα, το ΠΑΣΟΚ
διεκδικεί μια έδρα από τη ΝΔ, γ ι’ αυτό
άλλωστε ο αρχηγός της τελευταίας έ
στειλε σπίτι του τον κ. Παλαιοκρασσά, ο
οποίος κατηγορείται και για το «φιάσκο»
της παραπομπής του Ανδρέα Παπανδρέ
ου για την «αγορά του αιώνα».
Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται επίσης να διεκδικεί, με τον κ. Στ. Μπένο, την πέμπτη έδρα
της ΝΔ στην Μεσσηνία, αλλά ο κ. Αντώ
νης Σαμαράς έχει άλλη γνώμη και φρόν
τισε να οργανώσει την περασμένη Δευ
τέρα μια εντυπωσιακή σε όγκο και παλμό
συγκέντρωση.
Ο Συνασπισμός κινδυνεύει επίσης να
χάσει υπέρ της ΝΔ μια έδρα στη Δυτική
Ελλάδα, ενώ φαίνεται ότι έχει απωλέσει
οριστικά μια έδρα στη Θεσσαλία, αυτήν
της Μαγνησίας η οποία αυτή τη φορά ί
σως περιέλθει, μέσω Τρικάλων, στη Νέα
Δημοκρατία.
Το ΠΑΣΟΚ ελπίζει επίσης ότι στη Φθιώ
τιδα, θα μετατρέψει το σκορ σε 3-1 κατά
της ΝΔ, ενώ η τελευταία ελπίζει ότι θα
κερδίσει την έδρα του κ. Δραγασάκη στα
Χανιά.
Τέλος, η ΝΔ διεκδικεί μια ακόμα έδρα
από την Αθήνα και την έδρα του Συνα
σπισμού στην Α* Πειραιά. Εξ ου και η συ
χνή αναφορά του ονόματος του κ. Γαρ
γαλάκου από τον κ. Μητσοτάκη.
Στις μονοεδρικές τώρα το σκορ φαίνε
ται πως θα διατηρηθεί αναλλοίωτο, εφό
σον η ΝΔ θα διατηρήσει κατά πάσα πιθα
νότητα την Ευρυτανία και την Κεφαλονιά
(όπου ο κ. Γράψας θα μειώσει τα ποσο
στά του Συνασπισμού), θα χάσει τη Σάμο,
αλλά θα κερδίσει πιθανώς τη Λευκάδα, ε
πειδή η εθνικοτοπική του ΠΑΣΟΚ στην τε
λευταία δεν επιδεικνύει και τόσο μεγάλο
ενθουσιασμό.
Με την τακτική αυτή των κατα τοπους
αναμετρήσεων που είναι εν μέρει και α
ποτέλεσμα του εκλογικού νόμου με το
«συν ένα» έχει όμως χαθεί και το γενικό
πλαίσιο της εκλογικής αναμέτρησης Το
πρόγραμμα λ.χ. που απευθύνεται στο ε
θνικό ακροατήριο έχει υποτονισθεί και οι
κατά τόπους συμφωνίες αποτελούν ση
μαντικό στοιχείο Είναι ενδεχομένως και
αυτή η οπτική που παρεσυρε το Συνασπι
σμό στις συμφωνίες των «τοπικών κοινω
νιών»
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ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ «ΜΙΚΡΟΙ» TI

προεκλογική περίοδος και σ’ αυ
τές τις εκλογές, ιδιαίτερα την τε
λευταία εβδομάδα φορτίσθηκε α
πό την ένταση επεισοδίων με αποτέλε
σμα να περάσουν σε δεύτερο «πλάνο»
—όπως συνήθως— τα προγράμματα και
οι θέσεις των κομμάτων που διεκδικούν
την ψήφο των πολιτών στις κάλπες της
Κυριακής. Τα λεγάμενα «μικρά» κόμματα
βρέθηκαν στο περιθώριο αν και φιλοδο
ξούν είτε να παίξουν ρόλο στις μετεκλο
γικές εξελίξεις είτε να κερδίσουν εκπρο
σώπηση στη νέα Βουλή για να προβάλ
λουν με καλύτερους όρους τις θέσεις
τους.
Πάντως σε αυτές τις εκλογές σχεδόν
όλοι οι «μικροί» κομματικοί σχηματισμοί
με εξαίρεση το ΕΡΚτου κ. Τρίτση δοκιμά
ζουν τις δυνάμεις τους με διαφορετικούς
βέβαια στόχους ο καθένας.
Η ΔΗΑΝΑ του κ. Κωστή Στεφανόπουλου που είχε βγάλει έναν βουλευτή στις
εκλογές του περασμένου Ιουνίου αλλά
δεν πήρε μέρος στις εκλογές του Νοεμ
βρίου τώρα στοχεύει όχι μόνο να επαναλάβει την επιτυχία του Ιουνίου, αλλά και
να μην είναι μόνος του ο Στεφανόπουλος
στη Βουλή. Κάτι τέτοιο ή έστω η εκλογή
ενός βουλευτή θα επιτρέψει στο κόμμα
του κ. Στεφανόπουλου, που φιλοδοξεί να
κερδίσει ψήφους ανάμεσα στις συμπληγάδες των δύο «μονομάχων», να έχει λό
γο στις μετεκλογικές εξελίξεις υπό την
προϋπόθεση ότι η ΝΔ δεν θα κερδίσει
ούτε αυτή τη φορά την αυτοδυναμία.
Σε αυτή την περίπτωση όπου οι κυβερ
νήσεις συνεργασίας ενδυναμώνονται και
δημιουργούνται φυσικά και προϋποθέ
σεις και για άλλες αλλαγές στο εσωτερι
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κό των πολιτικών σχηματισμών η ΔΗΑΝΑ
φιλοδοξεί, αν πετύχει την κοινοβουλευ
τική εκπροσώπηση, να παίζει ρόλο όχι
μόνο στο κοινοβούλιο, αλλά και σε κυ
βερνητικό σχήμα.
Για να καταφέρει να πετύχει την εκ
προσώπησή της η ΔΗΑΝΑ στη Βουλή θα
πρέπει να συμπληρώσει το σύνολο των
ψήφων που είχε κερδίσει στις εκλογές
του περασμένου Ιουνίου και ταυτόχρονα
να πείσει μια μερίδα «διαμαρτυρομένων»
ψηφοφόρων της ΝΔ να μην ψηφίσουν το
κόμμα του κ. Μητσοτάκη.
Οι Οικολόγοι · Εναλλακτικοί που έκα
ναν την έκπληξη στις εκλογές του περα
σμένου Νοεμβρίου στοχεύουν, αυτή τη
φορά χωρίς την κ. Μαρίνα ΔΙζη στις λί
στες των υποψηφίων, να επαναλάβουν
την προηγούμενη επιτυχία τους και πα
ράλληλα να κερδίσουν μέρος της «δια
μαρτυρίας» προς τα τρία «μεγάλα» κόμ
ματα (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Συνασπισμό) διεκδικώντας έτσι και δεύτερο βουλευτή στη νέα
Βουλή.
Απευθυνόμενοι σε νέα στρώματα ψη
φοφόρων οι Οικολόγοι - Εναλλακτικοί,
αν κρίνουμε από τις δημοσκοπήσεις που
είδαν το φως της δημοσιότητας, «πατά
νε» στο ποσοστό που συγκέντρωσαν το
Νοέμβριο και τώρα φιλοδοξούν να το
διευρύνουν. Στηρίζουν τις ελπίδες τους
αφ’ ενός στη δυναμική των επιμέρους οι
κολογικών οργανώσεων και κινήσεων,
αφ’ ετέρου στην προβολή μιας οικολογι
κής -εναλλακτικής πολιτικής, η οποία πα
ρόλο ότι είναι αντιφατική και αποσπα
σματική, δημιουργεί συνθήκες για να υ
πάρξει ένας νέος πολιτικός χώρος και
στην Ελλάδα αντίστοιχος με αυτόν των

οικολογικών κομμάτων της Ευρώπης.
Φυσικά αυτό μόνον δεν αρκεί για να '
πετύχουν οι Οικολόγοι - Εναλλακτικοί
«την έκπληξη στην έκπληξη». Ωστόσο, η '
εκ νέου εκπροσώπησή τους στη Βουλή ε
πιτρέπει στο χώρο αυτό να συνεχίσει το ;
εγχείρημα που άρχισε πριν τον Ιούνιο με
τη συγκρότήση της Ομοσπονδίας των Οι- ;
κολόγων - Εναλλακτικών και παράλληλα
να εκφράσει και πολιτικά κοινωνικές δια
δικασίες που μέχρι τώρα παρέμειναν μο· '
νο στο επίπεδο της διαμαρτυρίας ή αντι
μετωπιζόταν από τα «μεγάλα» κόμματα
και την Αριστερά ως επιμέρους «ευαι
σθησίες».
Το ΚΚΕ Εσ.-Αν. Αρ. αυτή τη φορά δεν
παίρνει μέρος στις εκλογές συνεργαζο
μενο με άλλες κινήσεις και ομάδες. Ύ
στερα από το συνέδριό του και μετά την
αποχώρηση μιας μερίδας στελεχών του
που συγκρότησαν την «Αριστερή Ανανε
ωτική Κίνηση» η οποία συνεργάζεται με
το Συνασπισμό, το ΚΚΕ Εσ.-Αν. Αρ. επέλε
ξε την «αυτόνομη» κάθοδο φιλοδοξώ
ντας φυσικά να πετύχει ό,τι δεν κατόρ
θωσε στις προηγούμενες εκλογικές ανα
μετρήσεις και να εκλέξει τώρα βουλευτή
Στόχος του ΚΚΕ Εσ.-Αν.Αρ. είναι να
διαμορφωθεί μια νέα αντίληψη στο χώρο
της Αριστερός για τη νέα «ταυτότητα»
που χρειάζεται η Αριστερά στη δεκαετία.,
που διανύουμε. Σήμερα, υποστηρίζεται,
από στελέχη του ΚΚΕ Εσ.-Αν. Αρ., καλΎ
λιεργείται συστηματικά η αντίληψη ότι ηÀ
Αριστερά μπορεί να υπάρχει μόνο μέσα|5
στην κοίτη της ευρωπαϊκής σοσιαλδημο
κρατίας, με την ενσωμάτωση και σύγκλι»
ση τόσο των παραδοσιακών ανανεωτι
κών αριστερών ρευμάτων όσο και των κι-Ν
νημάτων κοινωνικής κριτικής. Η αντίλη
ψη αυτή υποστηρίζεται από τα ίδια στε
λέχη, εκμηδενίζει την προοπτική του
«τρίτου δρόμου» στο μονόδρομο της σο
σιαλδημοκρατίας. Συνεπώς θα πρέπει να
τεθεί θέμα προτεραιοτήτων για την Αρι
στερά τονίζεται από τα ίδια στελέχη, ι
διαίτερα στον τομέα της ιδεολογίας και
των προγραμματικών κατευθύνσεων που
θα εμπλουτίζουν και θα καθιστούν πραγ- j
ματικά εναλλακτική —προς τη λογική
του καπιταλισμού— την πολιτική των δυνάμεων της εργασίας, της κουλτούρας,
της οικολογίας και του φεμινισμού
Το ΚΚΕ Εσ.·Αν. Αρ., είναι φυσικό να ε
πιδιώκει σ τις εκλογές να πλησιάσει το >
ποσοστό που συγκέντρωσε στις ευρωε-,
κλογές του Ιουνίου, όπου εκφράστηκε
και η διάσπαση του ενιαίου ΚΚΕ εσ., ηο
ποία όμως όπως φάνηκε από τις αναμε
τρήσεις των βουλευτικών εκλογών δεν
άντεξε.
Η «Λαϊκή Αντιπολίτευση» η οποία συγ
κεντρώνει το σύνολο των δυνάμεων του
Νέου Αριστερού Ρεύματος δοκιμάζει για
πρώτη φορά τις δυνάμεις της στις βου
λευτικές εκλογές έχοντας θετικό προη
γούμενο την επιτυχία στις φοιτητικές ε
κλογές. Στο Νέο Αριστερό Ρεύμα συμμε-

ΚΥΡΙΑΚΗ.
τέχουν οι κατά καιρούς αποχωρήσαντες
; από το ΚΚΕ μετά τον Ιούνιο που διαφώνη■σαν με τις επιλογές του Συνασπισμού (Κ.
Κάππος πρώην βουλευτής του ΚΚΕ, Δ.
Δεσύλλας ευρωβουλευτής του Συνασπι
σμού, τα πρώην στελέχη της ΚΕ του ΚΚΕ
-Γ. Σταματάκης, Ν. Κοτζιάς, Θ. Σκαμνάκης, Κ. Τζιατζής, Κ. ΜπατΙκας, Αγ. Χά·
; γιος— που διαφώνησαν επίσης με τις ε
πιλογές του ΚΚΕ και του Συνασπισμού)
και οι δυνάμεις της ΚΝΕ που ακολούθη
σαν το ΚΣ της ΚΝΕ (Γράψα) με τη διάσπα
ση της νεολαίας του ΚΚΕ μετά τις εκλο
γές του Ιουνίου.
Με το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Αντιπο
λίτευσης» το Νέο Αριστερό Ρεύμα φιλο
δοξεί να πετύχει την κοινοβουλευτική
εκπροσώπηση και φυσικά να εκφράσει
την πολιτική διαμαρτυρία για τις επιλο
γ ές του Συνασπισμού τον Ιούνιο και το
Νοέμβριο κατηγορώντας το Συνασπισμό
: /ία συμπληρωματική δύναμη στο δικομΕ:ιατισμό και το ΚΚΕ γιατί δεν προχώρησε
cf χτην «Επαναστατική Ανανέωση», το ΝΑΡ
ιί ιπιδιώκει να πετύχει την εκπροσώπηση
iî πη Βουλή και να εκφράσει την «κοινωνιfi ή και λαϊκή διαμαρτυρία» για τις επιλο
γές του Συνασπισμού και του ΚΚΕ η ορΐοία όπως ισχυρίζεται δεν αποτελεί μό-

ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ
ΓΕΓΜΙΤΣΑΡΙΚΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

του Μάριου Βικελίδη
νον προσωπική διαμαρτυρία των στελε
χών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ που αποχώρη
σαν, αλλά και ευρύτερη διαμαρτυρία η ο
ποία έχει να κάνει με την πολιτική που α
κολούθησε το ΚΚΕ τα τελευταία χρόνια.
Βέβαια, οι φοιτητικές εκλογές δεν
μπορούν να αποτελέσουν «πρόκριμα»
ούτε είναι ίδιες με τις βουλευτικές αλλά
από στελέχη της «Λαϊκής Αντιπολίτευ
σης» εκφράζεται η αισιοδοξία ότι θα συγ
κεντρώσουν το κρίσιμο ποσοστό που θα
τους εξασφαλίσει τη δική τους φωνή στη
νέα Βουλή
Θα καταφέρουν τα «μικρά» κόμματα να
σπάσουν τις συμπληγάδες των «μεγά
λων» και να έχουν ισχυρό λόγο στις με
τεκλογικές εξελίξεις; Τα στελέχη τους
αισιοδοξούν ότι αυτές οι εκλογές, όπως
και το εκλογικό σύστημα, επιτρέπουν να
εκφραστεί θετικά η ψήφος προς όλες τις
κατευθύνσεις και συνεπώς υπάρχουν και
οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις, οι
χώροι στους οποίους απευθύνονται, να
μην υποταγούν σε «κηρύγματα» των με
γάλων, αλλά απεναντίας να υπάρξουν
πολιτικές ανακατατάξεις ευνοϊκές και
αντίθετες στον «τρικομματισμό». Ίδω 
μεν...
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ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ
Γάτα

με

κυ κλο φ ο ρ εί

πέταλα

Έ ν α ς χυδαίος τίτλο ς σ’ ένα βιβ λίο που περιγράφει τη
χυδαιότητα και την ηθική κατάπτωση. Τρεις παράλληλες
κα ι αλληλοεμπ λεκόμενες ιστορίες. Μ ιας ανεπιθύμητης
εγκυμοσύνης, μιας καταπάτησης οικοπέδων και μιας
τρίτης, π ολιτικής ιστορίας, που δεν περιγράφεται, αλλά
εννο είτα ι.
Γάτα με πέταλα είν α ι ο Αφρέδος, πρώην βοηθός επιστάτη
του κτήματος - που ο ίδιος καταπατά - , πατέρας της
εγκυμονούοης και αρχηγός των δολοπλόκων και
απατεώνων. Κ αταφ έρνει να τους κάνει όλους αυτουργούς, ηθικούς αυτουργούς και απλούς γνώστες ή
θεατές - να αισθάνονται συνένοχοι και συνυπεύθυνοι
στις κομπίνες και στο κουκούλωμά τους.
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Η «ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΤΗΣ A X A T ΑΣ
ν

της Όλγας Φωτακοπούλου
ο «ΑΝΤΙ», κατά τη συνήθειά του, στις
τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις
(Ιούνιο και Νοέμβριο) φιλοξένησε
προεκλογικά αφιερώματα-αναλύσεις για
το Νομό Αχαΐας. Είναι ένας Νομός που
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού
εδώ ευνοείται περισσότερο το ΠΑΣΟΚκαι
οποιεσδήποτε αλλαγές σηματοδοτούν
διαφοροποιήσεις και σε ευρύτερη κλίμα
κα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο
τρόπος κατάρτισης των ψηφοδελτίων
και των τριών κομμάτων. Η ΝΔ διατήρη
σε το ίδιο ακριβώς ποσοστό με αυτό των
εκλογών της 5ης Νοεμβρίου που της είχε
«χαρίσει» και μια έδρα παραπάνω από
αυτό του Ιουνίου, μια έδρα που αφαιρέθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Να θυμήσουμε ότι οι
9 έδρες του Ν. Αχαΐας κατανεμήθηκαν
ως εξής: 4 ΝΔ 4 το ΠΑΣΟΚ (τον Ιούνιο είχε
5) και μια ο ΣΥΝ που τελικά στην Αχαΐα
κατάφερε να διατηρήσει την έδρα του α
πό τη Β' κατανομή και το Νοέμβριο. Για
πολλούς ήταν έκπληξη η μη ύπαρξη αλ
λαγών στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ, και ιδιαί
τερα σε στελέχη της. Ό λοι περίμεναν να
«κοπεί» ο Τσενές (προερχόμενος από
ΔΗΑΝΑ) που τον Νοέμβριο κατάφερε να
συγκεντρώσει μόλις 666 ψήφους, και στη
θέση του να μπει ο Ν. Οικονομόπουλος,
υποψήφιος και τον Ιούνιο. Τελικά αυτό
δεν έγινε, με αποτέλεσμα τώρα ο Οικονομόπουλος άτυπα να στηρίζει τον Βασ.
Μπεκίρη, που το Νοέμβριο δεν είχε εκλε
γεί, για πρώτη φορά από το 74 που βγαί
νει συνέχεια βουλευτής.
Η φιλοσοφία στην κατάρτιση των ψη
φοδελτίων της ΝΔ για το Νομό Αχαΐας εί
ναι η υποψηφιότητα δύο πάντα βουλευ
τών από την επαρχία Αιγιαλείας (ο Βασι·
λειάδης θεωρείται φαβορί για την περιο
χή), δύο από την επαρχία Καλαβρύτων
(Ζαΐμης, Τσενές), ένας τουλάχιστον από
τον παλιό Δήμο Δύμης (Β. Μπεκίρης) και
οι υπόλοιποι από την επαρχία Πατρών.
Σύμφωνα με εκφρασμένη άποψη στελέ
χους της NE της ΝΔ Ν. Αχαΐας «δενμπο
ρούμε να αφαιρέσουμε έναν από Καλά
βρυτα (Τσενέ) και στη θέση τους να βά
λουμε Πατρινό (Οικονομόπουλο), μια και
ο τοπικισμός επηρεάζει το εκλογικό σώ
μα». Επικρατέστεροι για την κατάκτηση
των εδρών από τη ΝΔ φαίνεται να είναι οι
Νικολόπουλος, Βασιλειάδης, Σπηλιωτόπουλος και λιγότερο ο Ζαΐμης. Ο αντα
γωνισμός σ’ αυτές τις εκλογές είναι πιο
δύσκολος, μια και τα προγνωστικά δεί
χνουν τη ΝΔ να χάνει την 4η έδρα που
πήρε το Νοέμβριο λόγω της καθόδου της
ΔΗΑΝΑ σ' αυτές τις εκλογές, που θεω ρεί
ται ότι θα «κόψει» από τη ΝΔ ψήφους, μια
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και εδώ η ΔΗΑΝΑ συγκεντρώνει το μεγα
λύτερο ποσοστό της πανελλαδικά. Βέ
βαια, είναι αμφίβολο αν τελικά η ΔΗΑΝΑ
«μαζέψει» πάλι τις ψήφους που πήρε τον
Ιούνιο.
Τοπικιστικά σκέφτονται σε αρκετό πο
σοστό και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, πέ
ρα από τις πελατειακές σχέσεις που έ 
χουν παράλληλα αναπτυχθεί. Ο Κατσικάπουλος που πήρε την 4η έδρα για το ΠΑ
ΣΟΚ βοηθήθηκε πάρα πολύ από την κατα
γωγή του και πήρε ψήφους αρκετές από
τα Καλάβρυτα. Το ίδιο και η Θωμά, την ο
ποία ψήφισαν τα χωριά του κάμπου, μα
ζεύοντας παράλληλα και τις ψήφους του
Κουτσόγιωργα. Σ’ αυτή την εκλογική α
ναμέτρηση αρκετές από τις ψήφους Κουτσόγιωργα πάνε και στον Φούρα. Τόσο ο
Κατσικόπουλος, όσο και η Θωμά, δούλε
ψαν όλους αυτούς τους μήνες επισκεπτόμενοι τα χωριά που τους στήριξαν.
Ειδικά η δεύτερη απειλεί σε μεγάλο βαθ
μό τον Γ. Παπανδρέου ότι θα του κόψει
και άλλες ψήφους σ’ αυτές τις εκλογές.
Η μια από τις δύο αλλαγές στο ψηφοδέλ
τιο του ΠΑΣΟΚ, ο Παπαβασιλάπουλος στη
θέση του Σαλαμαλίκη, λέγεται ότι ήταν ε
πιλογή του Γιώργου για να κόψει ψή
φους από τη Θωμά, μια και ήταν γιατρός
στο ΕΣΥ στην Κάτω Αχαΐα, τόπο απ’ όπου
κατάγεται.
Η άλλη αλλαγή στο ψηφοδέλτιο του
ΠΑΣΟΚ είναι ο Παπαγεωργάπουλος (θυμηύείτε τον απ’ την υπόθεση - Ασπίδα)
στη θέση του Μάνου Δελούκα ο οποίος
δεν κατεβαίνει, τόσο για οικονομικούς
λόγους όσο και για λόγους υποστήριξης
μια και η κομματική οργάνωση που τον
στήριξε τον Ιούνιο (και τότε βγήκε), το
Νοέμβριο στήριξε τον Φούρα (με αποτέ

λεσμα να μην επανεκλεγεί).
Αντιδράσεις υπήρξαν και από την
πλευρά του Συνασπισμού σε επίπεδο
στελεχών για τη συνεργασία με το Πα
ΣΟΚ στις μονοεδρικές, με αποτέλεσμα να
δημιουργηθούν προβλήματα στην κα·
τάρτηση του ψηφοδελτίου του. Χαρακτη
ριστικές είναι οι περιπτώσεις του Κού
κου (πασοκογενής) και του Κατσιγιάννη
(ΚΚΕ εσ.-Α.Α.) όταν προτάθηκαν για υπο
ψήφιοι και ο μεν πρώτος αρνήθηκε κατηγορηματικά λόγω της συνεργασίας στις
μονοεδρικές, ο δε άλλος δέχθηκε περισ
σότερο όμως για νά μην αφήσει προε
κλογικά τον ΣΥΝ, αναγνωρίζοντας ότι αυ
τές οι εκλογές είναι κρίσιμες· εξέφρασε
όμως έντονα την αντίθεσή του. Και οι
δυο φοβούντάι τη συνεργασία όχι τόσο
αυτή καθ’ εαυτή για τις μονοεδρικές όσο
μήπως αποτελέσει το πρόκριμα και για
μετεκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Η
εκλογική βάση τώρα του Συνασπισμού
παρακολουθεί μάλλον προβληματισμένη
τις εξελίξεις τόσο σε σχέση με την εκλο
γική του πολιτική, όσο και λόγω των ό
σων έχουν συμβεί στις Ανατολικές χώ
ρες.
Και εδώ να προσθέσουμε ότι το παςοκ
σε τοπικό επίπεδο διαδίδει έντονες φή
μες για μετεκλογική συνεργασία με την
Αριστερά. Αυτό σε συνδυασμό με το
φλερτάρισμα (μάλλον για καμάκι πρόκει
ται) που κάνει στον ΣΥΝ σε επίπεδο στε
λεχών δείχνει τις διαθέσεις του, διαθέ
σεις που όμως για την ώρα και σε τοπικό
επίπεδο δεν βρίσκουν ανταπόκριση. Για
την Αχαΐα, οι μετεκλογικές εξελίξεις θα
έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και από
τις ίδιες τις εκλογές.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αιμηνιαίο Περιοδικό

• ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ
ΣΤΙΣ ΑΟΜΕΣ
ΤΗΣ ΕΑΛΗΝ. ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΕΟΚΛΗ ΣΑΡΡΗ

• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΟΥΑΤΖΗΣ
ΙΑΣΩΝ ΕΥΑΓΓΕΑΟ Υ
ΙΩΑΝΝΑ Π ΑΓΙΑΖΑ ΦΕΙΡΗ
ΤΑΚΗΣ ΨΑΡΙΑΗΣ

/

•ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
CPU - ΙΟΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩ*

Κάλπη: Οδηγίες ΧΡήσεως
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του Δημήτρη Χαντζόπουλου
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Α: ΠΟΡΤΑ, Β: ΠΑΡΟΧΗ, C: ΑΣΦΑΛΕΙΑ,
|ϋ : ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ, Ε: ΡΟ Λ Ο Τ.

F: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, Q: ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΨΗΦΩΝ.

R· ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ,
: ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΠΚΟΥ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΛΕΥΚΑ ΑΚΥΡΑ,
ΚΟΚΚΙΝΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΜΠΛΕ, ΔΙΑΦΟΡΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΠΡΟΠΛΥΣΗ,
ΚΥΡΙΩΣ ΠΛΥΣΗ, ΣΤΕΓΝΩΜ A

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΚΑΔΟΣ
ΤΗΣ ΚΑΛΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟΣ.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΩΣΤΑ

1 0 THNHAPOXH ΑΡΧΙΣΤΕ ΝΑ
ΒΑΖΕΤΕ ΤΙΣ ΨΗΦΟΥΣ ΣΑΣ.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ
ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΡΔΕΥΤΕΙ...

...ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦ ΩΝ ΣΑΣ
ΠΡΙΝ ΦΩΝΑΕΕΤΒ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ...

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΠΗ M E
1 ΤΗ ΣΧΙΣΜΗ ΣΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ.
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...ΒΕΒΑ1ΩΘΗΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΨΗΦΟΥΣ ΣΑΣ.
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ΔΙΑΣΧΙΖΟΝΤ,
Διαλέγεσθε Iva μην αποξηρανθείτε
ντιδράσεις προκάλεσε το κείμενο
των «56» σχετικά με τη
συνεργασία του Συνασπισμού με
το ΠΑΣΟΚ στις μονοεδρικές εκλογικές
περιφέρειες. Δημοσιεύσαμε ήδη στο
προηγούμενο τεύχος τα «σχόλια» της
«Αυριανής» κατά την οποία οι «56» είναι
πράκτορες, όπως άλλωστε και ο κ.
Κύβκος, ο οποίος ματαίως καλεί τον κ.
Παπανδρέου να επαναφέρει στην τάξη
τον κ. Κουρή. Σημειώνεται επίσης η
«κατανόηση» κύκλων της ΕΑΡ και το
άρθρο του κ. Πιτσιόρλα στα «ΝΕΑ» της
περασμένης Δευτέρας, στο οποίο
προσπαθεί με τετριμμένα επιχειρήματα
να απαντήσει στα αναπάντητα.
Με περισπούδαστο ύφος και
ψευτοκαθαρευουσιάνικο τόνο ο κ.
Τριάντης με άρθρο του στην
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ της περασμένης
Κυριακής αποπειράται ολόκληρη
διατριβή για το ρόλο των διανοουμένων
και την «ιδιότυπη ιδεολογική
τρομοκρατία» που ασκούν. Κατά τον κ.
Τριάντη οι επώνυμες απόψεις
διανοουμένων Αριστερών που
ανησυχούν για την τύχη της Αριστεράς
στην Ελλάδα και που έχουν το
αναφαίρετο δικαίωμα να διατυπώνουν
δημοσίως τις απόψεις τους ως πολίτες
και οπαδοί της Αριστερός αποτελούν
τρομοκρατία. Η διαφωνία αναγορεύεται
σε τρομοκρατία. Αναρωτιέται κανείς
ποιο είναι το επόμενο βήμα μιας
τέτοιας φασιστικής στην ουσία
τοποθέτησης. Στο πυρ το εξώτερον οι
διαφωνούντες.
Απάντηση στο άρθρο του κ. Τριάντη
έδωσε ένας εκ των «56 τρομοκρατών»,
ο Νότης Μαυρουδής, με επιστολή του
στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ της Δευτέρας την
οποία και καταχωρούμε ολόκληρη.
Αγαπητή «Ελευθεροτυπία»
Διαβάζοντας με προσοχή το βαθύτατο
κείμενο του κ. Γιάννη Τριάντη (Ί14/90)
που στριμώχνει τους «56» υπογράφοντες το κείμενο για τη συνεργασία του
Συνασπισμού και του ΠΑΣΟΚ στις μονοε
δρικές, παρατήρησα, εκτός των άλλων,
την «έξω από τα δόντια»... δημοσιογρα
φική του καταγγελία. Μιλάει για «εξου
σιαστική σχέση» των «56» που υπέγρα
ψαν, για «ψυχολογικό εκβιασμό» και για
«ιδιότυπη τρομοκρατία», γράφει επίσης
πως οι «56» «υπονομεύουν την ιδεολο
γία, το κύρος και το ήθος τους»...
Ελεος, κύριε Τριάντη! Λυπηθείτε μας
και εξηγήστε μας δ ίχ ω ς την τρομοκρα
τία των λ έ ξ ε ώ ν (σας), το γιατί οι «επώνυ
μ ο ι» θα πρεπει να είναι εκτελεστικά όρ
γανα a priori των αποφάσεων και από
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πότε οι υπογραφές τους στοιχειοθετούν
τρομοκρατική πράξη; Μήπως θυμόσαστε
εάν είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν
«επώνυμες» υπογραφές σε μια διαμαρ
τυρία; Και γιατί ειδικά αυτές οι υπογρα
φές εκλαμβάνονται ως τρομοκρατικές;
Τέλος, από πότε το εκλογικό αποτέλε
σμα (όπως εκείνο του Νοεμβρίου) καθο
ρ ίζει και την πειθήνια υπακοή των ψηφο
φόρων του κόμματος που ηττήθηκε προς
το κόμμα που πήρε 39%;
Θα παρακαλούσα να περιοριστούν οι
μεγαλοστομίες και να δεχτείτε το δ ι
καίωμά μας να υπογράφουμε όπου β λέ
πουμε πως οι πολιτικές μας θέσεις
μπερδεύονται με πολιτικούς χώρους
που δεν θα επιθυμούσαμε λόγω διαφο
ρετικής οπτικής γωνίας...
Έτσι τώρα, ζητώ εγώ, ο τρομοκράτης,
από σας, να μην τρομοκρατείτε τους
«τρομοκράτες»! Πιστέψτε μ ε πως ό,τι
κάνουμε, γίνεται από την αγωνία μας
και για να υποστηρίξουμε την υγεία του
Συνασπισμού. Κάτι που ειδικά εσάς κύ
ριε Τριάντη, δεν σας αφορά...
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Νότης Μαυρουδής
Από μια άλλη σκοπιά αντιμετωπίζει το
ίδιο θέμα ο Νίκος Μπίστης στο
σημείωμά του με τίτλο «Πολιτική, όχι
πείσματα» στο οποίο υποστηρίζει την
πολυφωνία και διαφορετικότητα της
Αριστερός αλλά και την «ενιαία
έκφραση» προς τα έξω.
Συζήτηση και με το άρθρο του Τ.
Αναστασίου στο περασμένο τεύχος του
«ΑΝΤΙ» με τίτλο «Στο Συνδικάτο των
Μονοεδρικών» όπου αναπτυσσόταν μια
συγκεκριμένη προβληματική για τις
πολιτικές κινήσεις του Συνασπισμού και
το υπόβαθρο της συνεργασίας ΣΥΝΠΑΣΟΚ στις μονοεδρικές. Στο ίδιο
τεύχος είχαν καταχωρηθεί και 7 σχόλια
που αντέκρουαν επιχειρήματα του
άρθρου.
Ο Τ. Αναστασίου επανέρχεται σε αυτό
το τεύχος με αντα-πάντηση στις
τοποθετήσεις των 7 σχολίων και με
τίτλο «Διασχίζοντας την
πραγματικότητα», η οποία, αυτή τη
φορά, τοποθετείται σε έναν άλλο
παραδοσιακό εκλογικό χώρο της
Αριστεράς, στη Νέα Ιωνία του Βόλου.
Αντιδράσεις για την πολιτική της
Αριστεράς συνιστούν το σημείωμα του
Αριστείδη Ρωμανού με τίτλο «Η
δημόσια ηθική της κάθαρσης» και το
σημείωμα του Μανώλη Βασιλάκη για
την πολιτική και κουλτούρα της
«εγχώριας νομενκλατούρας», που
καταχωρούμε σε αυτό το τεύχος.

του Τ. Αναστασίου
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το προηγούμενο τεύχος του αντί, η
Συντακτική Επιτροπή του περιοδι
κού απάντησε με τη δική της άποψη
στις παρατηρήσεις μου από την προε·
κλογική εξόρμηση του «Συνασπισμού»
στην επαρχία Ο τίτλος της απάντησης
«Ποια Αριστερά;» αλλά και ο τίτλος των
«παρατηρήσεών» μου που με παρουσιά
ζει περίπου ως σύν-δικο πτωχεύσεως
στη στρατηγική της Αριστεράς, με αναγ
κάζει να επανέλθω.
Ό χ ι θεωρητικολογώντας αλλά ξεκι
νώντας από τα υλικά που μας διαθέτει η
πραγματικότητα. Διότι θεωρητικά όντως
πρέπει να γίνει διάκριση «...μεταξύ των

στρωμάτων που περιθωριοποιούνται α
πό τις τάσεις εξέλιξης της καπιταλιστι
κής οικονομίας με τα στρώματα που αντί
μετωπίζουν με δυσκολότερους όρους το
πρόβλημα της οικονομικής τους επιβίωσης...». Αλλά πάνω από το ήμισυ των α
κροατηρίων των ελληνικών πολιτικών
κομμάτων ανήκουν στην πρώτη κατηγο
ρία αφού η χώρα έχει βρεθεί σε μια ίδιο
τυπη ...πανεθνική περιθωριοποίηση. Στο
περιθώριο της εξέλιξης της οικονομίας
βρίσκεται η εργάτρια της Πειραϊκής - Πα- τραϊκής, ο αγρότης των 15*20 στρέμμά
των που δεν στρέφεται σε νέες καλλιέρ
γειες, ο «υπεράριθμος» δημόσιος υπάλ
ληλος με γνώσεις Β' Γυμνασίου, τα 3/4 ■
των Ελλήνων επιχειρηματιών στη μετά
ποίηση και η μεγάλη πλειοψηφία τωνεμ
πόρων. Τι μένει για την Αριστερά;
Ο αργόσυρτος αυτός ρυθμός της οικο
νομικής και κοινωνικής εξέλιξης καθορί
ζει και τα περιθώρια των «ρήξεων» με >
την κουλτούρα και την πρακτική του πα
ρελθόντος. Πολύ περισσότερο όταν αυ
τές οι ρήξεις δεν έχουν νομιμοποιηθεί
Θα έχει βεβαίως υπόψη του ο συντάκτης
της απάντησης του ΑΝΤΙ ότι η κυβερνητική συνεργασία Ν. Δημοκρατίας και κκε
έγινε με βάση το πρόγραμμα της Αντιιμπεριαλιστικής Αντιμονοπωλιακής Δήμο ,
κρατίας του Λαού που είχε εγκριθεί στο
10ο συνέδριο του Κ.Κ. το 1978. Οτι πολ
λά μέλη του ΚΚΕ εξαιτίας ακριβώς της ελ
λιπούς συζήτησης για την «αναχώρηση’
από την πολιτική τους «πατρίδα», πουε
γίνε με τόσο βίαιο τρόπο, βρέθηκαν σε
μια κατάσταση ιδεολογικής πολιτικής
και συχνά — υπό τους όρους ένταξης στο
ΚΚΕ— προσωπικής σχιζοφρένιας.

4Ν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
«. .Δεν λέω, να κάνουμε το κόμμα σο' σιαλδημοκρατικό, αλλά να το συζητή
σουμε πρώτα...» είπε στον γράφοντα έ 
νας παλιός οπαδός του ΚΚΕ από τη Νέα
Ιωνία του Βόλου που ουδέποτε «χώνεψε»
την επιλογή της κυβέρνησης Τζαννετάκη.
Στην παραδοσιακά αριστερή Μαγνη■ σια, όπου ο Χαρίλαος Φλωράκης συνέχι
σε στο τέλος της προηγούμενης εβδομά
δας την επιχείρηση «επαναπατρισμού»
, αριστερών ψηφοφόρων που είχαν ψηφί
σει ΠΑΣΟΚ, ο «Συνασπισμός» κατέγραψε
δραματική μείωση των δυνάμεών του το
Νοέμβριο. Στο πολεοδομικό συγκρότημα
ίου Βόλου το 20% έγινε 16% ενώ στη
'Νέα Ιωνία του Βόλου, την περιοχή με το
χαμηλότερο μέσο κατά κεφαλή εισόδημα
στο νομό, το 27% έγινε 21 %. Η σύγκριση
",]των αποτελεσμάτων του Νοεμβρίου του
J 1989 με εκείνα του Ιουνίου του 1989 δεν
1επιβεβαιώνει όπως ισχυρίζεται ο συντά'κτης της απάντησης του ΑΝΤΙ τίποτα άλ
λο παρά την αποδοκιμασία της κυβέρνη
σης Τζαννετάκη από το 17-18% της εκλο
γικής δύναμης που είχε η Αριστερά τον
I Ιούνιο.
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Η πτώση της από τον Ιούνιο στο Νοέμ
βριο δεν γίνεται με το ρυθμό της φυσι—'κής μείωσης της δύναμης της παραδο
σιακής Αριστερός αλλά εξαιρετικά, ακό·; μα και για τα δεδομένα της Αριστερός, α·
; ηότομα. Εκτός αν το ΑΝΤΙ ικανοποιείται
(jutμε την εξήγηση του κ. Φαράκου ότι «...το
80% των ψηφοφόρων του «Συνασπι- σμου» ενέκριναν την επιλογή της κυβέρyv νησης Τζαννετάκη...». Αν πράγματι ικα-, νοποιείται τότε θα πρέπει στις 9 Απρι; λίου να δεχθεί μια παρόμοια εξήγηση α
πό τον «Συνασπισμό»: Πάνω από το 80%
; των ψηφοφόρων του του Νοεμβρίου αναμένεται να εγκρίνουν τους χειρισμούς
Ί της ηγεσίας του «Συνασπισμού» από τον
.‘. Νοέμβριο. Τους αριθμούς μπορεί να τους
£" χρησιμοποιεί κανείς όπως θέλει.
f. Αν η Αριστερά αρνηθεί στους αδύνα6 τους —και οι «αδύνατοι» είναι πάρα πολ
λοί σε μια χώρα της περιφέρειας όπως η
•"η,Ελλάδα— δεν μπορεί πια να είναι Αρι:;νστερά με την παλιά έννοια ούτε ως
. κομμουνιστική...» ούτε ως «...σοσιαλι/: δημοκρατική...». Αλλά κάτι νέο να προ-σφέρει δεν έχει ακόμα, ούτε το είχ ε κατά
τη διάρκεια του καλοκαιριού που τόσο
η Μυθοποιήθηκε. Διότι αν θέλουν να είναι
$■' συνεπείς με την ηθική και την συνείδηση
n«r τους όσοι επικαλούνται το «...ήθος της Αμ:' αιστεράς...» δεν θα πρέπει να είχαν αντί^Αηφθεί το καλοκαίρι ότι Αριστερά και Ν.
. δημοκρατία επιχείρησαν μέσω της κάΤ^θαρσης να συμπιέσουν τα εξαιρετικά ε
λαστικά, όπως αποδείχθηκε, τοιχώματα
^ του σχηματισμού που βρίσκεται στο με^(ίσαίο χώρο. Αν το είχαν αντιληφθεί και το
. θεωρούσαν θεμιτό, τότε δεν έχουν τώρα
'"'‘ ,! κανένα λόγο να διαμαρτύρονται: Η Αρι,0 στερά έχασε και ο χαμένος πληρώνει. Ας
<3 αφήσουν λοιπόν τα περί ηθικής. Αν πάλι
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δεν το αντιλήφθηκαν κρίμα.
Αφού η Αριστερά δεν μεταφέρει νέες
αποσκευές στο δικό της ταξίδι δεν έχει
και πολλούς νέους συνεπιβάτες. Η μεγά
λη πλειοψηφία τους ανήκει στους οπα
δούς του παλιού ΚΚΕ που αποτελεί τον
κορμό του «Συνασπισμού». Τα νέα ακρο
ατήρια της Αριστερός όπως δείχνουν
πολλές από τις δημοσκοπήσεις είναι
μάλλον ασήμαντα και αυτό είναι λογικό
αφού:
• Δεν έχει περάσει ούτε χρόνος από
την προσπάθεια να δρομολογηθούν νέα
σχήματα (Συνασπισμός) και να διαμορ
φωθεί νέα ιδεολογία και πολιτική.
• Έχουν μεσολαβήσει από τον περσινό
Φλεβάρη δυο εκλογικές αναμετρήσεις
και η εμπλοκή της Αριστερός στους δαιδάλους της κρατικής διαχείρισης. Αυτή η
ευκαιρία της διαχείρισης θεωρείται από
αρκετούς σαν το προνομιακό πεδίο επι
βολής άλλων πολιτικών, αφού οι σημερι
νές δομές της Αριστερός δεν επιτρέ
πουν την ανάπτυξη ενός σχεδίου για
«οργανωμένη μετάβαση»
Ίσως δεν εχει τόση σημασία η παρά
θεση όλων αυτών των γνωστών στα μέλη
της Συντακτικής Επιτροπής του ΑΝΤΙ
στοιχείων, όσο η ίδια η παραδοχή του
συντάκτη των 7 σχολίων του ΑΝΤΙ ότι υ
πάρχουν δυο «κόσμοι» στην Αριστερά, ο
πρώτος εξαιρετικά παλιός αλλά φθίνων
αν και ανθεκτικός και ο δεύτερος άρτι
πλαθόμενος και χαλαρός, που δεν είναι
απλώς προϊόντα αναπαραγωγής κά
ποιων μηχανισμών αλλά στενότατα δε
μένοι με το κοινωνικό αίτημα ή μάλλον
τα αιτήματα για μια ή μάλλον δυο ...«Αρι
στερές».

Από τη στιγμή που η Αριστερά έχει εγκαταλείψει την λογική των μετωπικών ε
φόδων και ρήξεων θα πρέπει να παίρνει
υπόψη της τη λογική της διεύρυνσης της
επιρροής της σε μια χώρα της περιφέ
ρειας με έντονα τα ίχνη του πολιτισμού
της αγροτικής κοινότητας, ατελή βιομη
χανική ανάπτυξη, ανολοκλήρωτη θεσμο
ποίηση των κοινωνικών σχέσεων και συνεπακόλουθα ένα παραμορφωμένο κομ
ματικό τοπίο. Συνεπώς το ερώτημα δεν
είναι «Ποια Αριστερά;» αλλά πώς φτάνει
κανείς σε αυτή την Αριστερά όχι σε συν
θήκες εργαστηρίου αλλά διασχίζοντας
την πραγματικότητα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ,
ΟΧΙ
ΠΕΙΣΜΑΤΑ
του Νίκου Μπίστη
Αριστερά στη χώρα μας εκσυγχρο
νίζεται και στον ιδεολογικό και
στον προγραμματικό και στον ορ
γανωτικό τομέα. Με δυσκολίες, αντιφά
σεις, έντονη εσωτερική συζήτηση η Αρι
στερά δια του Συνασπισμού «αλλάζει
δέρμα», περνάει την κρίσιμη μεταβατική
φάση που διέρχεται η Αριστερά σε παγ
κόσμια κλίμακα, συσπειρωμένη και με τις
ελάχιστες δυνατές απώλειες. Το ίδιο το
εκλογικό σώμα της Αριστερός δεν αντι
δρά με τη μονολιθικότητα του παρελθόν
τος, η επιθυμητή «ιταλοποίηση» της πο
λιτικής ζωής οδηγεί σε ένα Συνασπισμό
με δυο, τρεις ή και περισσότερες «ψυ
χές», όπου —και αυτό είναι το πιο ενδια
φέρον, κάθε «ψυχή» δεν αντιστοιχεί σε
κάποιο από τα κόμματα του Συνασπι
σμού, αλλά οι συσπειρώσεις πραγματο
ποιούνται οριζόντια, ανακατεύοντας αν
θρώπους και απόψεις.
Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη του Συνα
σπισμού, που τον διαφοροποιεί ριζικά α
πό την Αριστερά του πρόσφατου παρελ
θόντος και με αυτήν την έννοια ο έντο
νος διάλογος, η αντιπαράθεση, με από
ψεις σαν αυτές που εκφράζει το ΑΝΤΙ ή οι
56 διανοούμενοι σε σχέση με την τακτική
του Συνασπισμού στις μονοεδρικές, εί
ναι φυσικό επακόλουθο.
Πριν όμως αποπειραθώ να αντικρούσω επί της ουσίας αυτές τις απόψεις, θα
ήθελα να διατυπώσω μερικές σκέψεις
που μου γεννήθηκαν διαβάζοντας με έκ
πληξη κάποιες διατυπώσεις - χαρακτηρι
σμούς του ΑΝΤΙ (τεύχος 433 - Παρασκευή
23 Μαρτίου 1990), αλλά και του κειμένου
των 56 διανοουμένων. «Το μεγάλο τσιμ
πούσι», «τα στελέχη του Συνασπισμού απογράφουν τώρα τους κυβερνητικούς
θώκους και τις θέσεις στον κυβερνητικό
μηχανισμό που πλουσιοπάροχα θα θέ
σει στη διάθεσή τους το ΠΑΣΟΚ». «Σταυλάρχες σε ξένους σταύλους» «ο Συνα
σπισμός αθωώνει τους ενόχους και τους
εναγκαλίξεται σαν τίμιους και ειλικρ ι
νείς συνεργάτες, αναιρεί τον εαυτό του
και υπονομεύει την ιδεολογία, το κύρος
και το ήθος της Αριστερός».
Η Αριστερά σαν πολιτικός οργανισμός
στην ιστορία της κατέγραψε ένα δημο
κρατικό έλλειμμα και με σύντονες προ
σπάθειες τώρα κερδίζει το χαμένο έδα
φος. Μαθαίνει στη σκληρή δημοκρατική
αντιπαράθεση και μαζί της κατά την τα
πεινή μου γνώμη πρέπει να μάθει και ένα
κομμάτι —σαρξ εκ τηςσαρκόςτης— από
τους διανοούμενούς της. Να μάθουμε ό
λοι ότι απαραίτητα στοιχεία ενός σκλη
ρού αλλά καθαρού διαλόγου είναι: η νη
φαλιότητα, η απουσία χαρακτηρισμών, ο
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σεβασμός στην άλλη άποψη, το μέτρο, η
εγκατάλειψη του εισαγγελικού τόνου,
και κυρίως της αντίληψης της a priori ηθι
κής υπεροχής μιας άποψης. Οι ολοκλη
ρωτικές αντιλήψεις που χάραζαν για μια
ολόκληρη ιστορική φάση την Αριστερά
Χο ΤΟΠΟΙ Ν
' £ΗΜ€ΡΑ ΠΡΜΙΗ»
ΤΟΠΟΤΑΜΙ
\ ϊ€ *ί ΙΜ Κ· .· ι

είχαν στη βάση τους τη βεβαιότητα της
«ηθικής» υπεροχής τους. Και βεβαίως, η
αρμονική σχέση ηθικής και πολιτικής
πρέπει να είναι μόνιμο μέλημα της σύγ
χρονης αριστερός, αυτό όμως δεν έχει
σχέση με τον χαρακτηρισμό μιας άπο
ψης που αφορά σε τακτικές κινήσεις της
αριστερός, περίπου σαν «ανήθικης» επει
δή δεν συμφωνεί με τη συγκεκριμένη αν
τίληψη που ένα καθ’ όλα σεβαστό τμήμα
της Αριστερός έχει διαμορφώσει. Να
προστατευτούμε όλοι από την ακούσια
«τρομοκρατία» της αντίθετης άποψης με
υπερβολές, δραματοποιήσεις και κατά
χρηση της ηθικής αξιολόγησης και της η
θικής αποκλειστικότητας. Έτσι θα συνυ
πάρξουν οι διάφορες «ψυχές» της σύγ
χρονης Αριστερός, με τη διαφορετικότητά τους, αλλά και την τελικά ενιαία έκ
φρασή τους προς τα έξω.
Χρειάζεται ψυχραιμία και μέτρο, ώστε
η διαφορετική προσέγγιση στο ελάσσον
(όσο σημαντική και αν θεωρεί κάποιος
την απόφαση για τις μονοεδρικές) να μην
θέσει εν αμφιβόλω το μείζον, την ίδια
την Αριστερά και την προσφορά της
στον τόπο. Δεν μπήκαμε στην Αριστερά
για τις μονοεδρικές, η συμμετοχή στην
Αριστερά είναι απόφαση ζωής. Και χωρίς
περιττές εξειδανικεύσεις, με συνείδηση
του μεγαλείου και της τραγωδίας που
συνυπήρξαν στην Αριστερά, είμαστε νο
μίζω όλοι περήφανοι που αποτελούμε
μέρος μιας παράταξης που πάσχισε όσο
καμιά άλλη για την πρόοδο του τόπου και
την αξιοπρέπεια του πολίτη.
Ο αγαπητός και σεβαστός σε κάθε αρι
στερό «ΑΝΤΗΝΩΡ» μας δίνει το μέτρο αυ
τής της περηφάνειας και της σταθερότη
τας του αριστερού διανοούμενου παρά
τη διαφωνία του στο συγκεκριμένο θέμα.
Γράφει στο ΑΝΤΙ (τεύχος 433) «ο Συντά
κτης της στήλης δεν απέκρυψε ότι δια
φωνεί με την απόφαση του Συνασπισμού
για τις μονοεδρικές. Ωστόσο δεν υπάρ
χει ζωντανός προοδευτικός άνθρωπος
που να μην αναγνωρίζει ότι ο Συνασπι
σμός παραμένει μια πολύ μεγάλη ριζο
σπαστική πολιτική δύναμη που πολλά
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μπορεί να προσφέρει στον τόπο. Όσο
για την ''άλλη λύση” π.χ. το λευκό είναι
κοινός τύπος ότι απλώς πριμοδοτεί τη
Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ».
Αν η δική μου άποψη είχε μειοψηφίσει
μέσα στα πλαίσια του Συνασπισμού θα ή
θελα να είχα την ίδια αντίδραση με τον
Αντήνορα, θα υποστήριζα έτσι και την ά
ποψή μου, υπερασπίζοντας παράλληλα
και την Αριστερά στο σύνολό της στη δύ
σκολη μάχη που δίνει μεθαύριο.
Επί της ουσίας τώρα. Φοβάμαι ότι δεν
έχουν γίνει αντιληπτές στο σύνολό τους
οι συνέπειες από μια πιθανή αυτοδυνα
μία τη$ Νέας Δημοκρατίας, που προσπά
θεια ακριβώς ακύρωσης αυτής της αυτο
δυναμίας αποτελεί η τακτική επιλογή συ
νεργασίας “του Συνασπισμού στις μονοε
δρικές. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην
σκληρή λιτότητα, κατά συνέπεια στην έν
ταση του αυταρχισμού, στη συνταύτιση
της χώρας με τις πιο οπισθοδρομικές νεοσυντηρητικές ευρωπαϊκές και υπερα
τλαντικές δυνάμεις, πράγματα που κα
νείς λογικός άνθρωπος δεν δικαιούται
να υποτιμά. Αναφέρομαι και στις αρνητι
κές συνέπειες που θα έχει η αυτοδυνα
μία, ακριβώς στον αυτόνομο ρόλο της Α
ριστερός που με τόσο κόπο και εκλογι
κές θυσίες κατακτήσαμε τους τελευ
ταίους μήνες, στην αναγκαία ανανέωση
και τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό της ί
διας της Αριστερός. Αυτό δηλαδή που
κάποιοι φοβούνται —αδίκως κατά τη
γνώμη μου— σαν ενδεχόμενο αποτέλε
σμα της συνεργασίας στις μονοεδρικές
έχει περισσότερες πιθανότητες να γίνει
πραγματικότητα με την αυτοδυναμία της
ΝΔ. Εξηγούμαι! Με αυτοδύναμη τη ΝΔ,
το ΠΑΣΟΚ θα διευκολυνθεί στην αναπα
ραγωγή από θέσεις αντιπολίτευσης, του
μπλοκ των δημοκρατικών δυνάμεων. Α
νελαστικές αντιπολιτευτικές φόρμες θα
αναπτυχθούν αναπόφευκτα και η πίεση
της κοινωνίας ολόκληρης πάνω στην Α
ριστερά για να συμπαραταχθεί χωρίς
πολλά-πολλά ψιλοκοσκινίσματα με το
ΠΑΣΟΚ θα είναι ασφυκτική. Η αλλαγή του
εκλογικού νόμου που προαναγγέλλει, ο
κ. Μητσοτάκης και στρέφεται ευθέως κα
τά της Αριστερός, θα δημιουργήσει ανα
πόφευκτα στις γραμμές μας λαϊκομετωπικά ρεφλέξ αυτοσυντήρησης και θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική δύναμη του
ΠΑΣΟΚ έναντι της Αριστερός. Για όλους
αυτούς τους λόγους, και όχι βέβαια για
καρέκλες και θώκους, είναι σημαντικό
για την Αριστερά να παραμείνει ο Συνα
σπισμός στο κέντρο των εξελίξεων.
Ά λλη μια επισήμανση: Φοβάμαι ότι ο
ρισμένοι —ελάχιστοι— θεωρούν το ΠΑ
ΣΟΚ σαν ένα παρείσακτο, περαστικό με
σάζοντα στην πολιτική ζωή. Αυτή η άπο
ψη αγνοεί ιστορικές διαμορφώσεις, κοι
νωνικά συμφέροντα που ζητούν έκφρα
ση πολιτική, βαθύτερα ρεύματα με μονιμότερα χαρακτηριστικά, που διαπερνούν
την ελληνική κοινωνία. Ακραία κατάληξη
αυτής της άποψης τα λόγια του Σαββόπουλου: «να φύγουν από τη μέση οι γύφτοι». Η «εκδίκηση της γυφτιάς» του Νο
έμβρη θα απέδειξε και στον Νιόνιο ότι τα
προβλήματα είναι πιο σύνθετα και ότι ο
υπεροπτικός ελιτισμός δεν ταιριάζει

στην προοδευτική σκέψη.
Αυτές οι απόψεις πρέπει έγκαιρα να
αντικρουστούν πολιτικά και να μην χαί-.
ρουν μιας ιδιότυπης ασυλίας, γιατί α
κραία συνέπειά τους είναι ο θεοδωρά- '
κης. Έ τσ ι ο κ. Κώστας Νικολάου δεν έχει
πρόβλημα να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία,
ενώ ο κ. Γ. Κοντογεώργης (Ελευθεροτυπια 26 Μαρτίου) φρονεί ότι μόνο με την '
αυτοδυναμία της ΝΔ θα επιταχυνθεί η ε·,
ξυγίανση (!) της Αριστερός.
Είναι φυσιολογική ως ένα βαθμό η αν
τίδραση εκείνων που με τον ένα ή τον άλ
λο τρόπο έδωσαν την εμπιστοσύνη τους
στο ΠΑΣΟΚ της ανοδικής φάσης, και το
στήριξαν καλοπροαίρετα, επενδύοντας
ελπίδες που τραγικά διαψεύστηκαν. Η
«αποκάλυψη» όμως δεν μπορεί να οδηγεί
στον εξωραϊσμό της συντηρητικής παρά
ταξης ούτε σε παράλογες αιτιάσεις κατά
της Αριστερός, η οποία παρά τις αδυνα
μίες της, εν πάση περιπτώσει προειδο
ποιούσε από την πρώτη στιγμή για τις
συνέπειες του αρχηγισμού, του αυταρχισμού και του λαϊκισμού του ΠΑΣΟΚ.
Η Αριστερά σαν πολιτική δύναμη οφεί
λει να έχει σκληρό μέτωπο κατά του φασίζοντος λαϊκισμού αλλά και αποστάσεις
από τον ελιτισμό. Κάνει πολιτική, δεν κά

νει πείσματα. Δεν αντιμετωπίζει υπερο
πτικά τα λαϊκά στρώματα που ακολου
θούν το ΠΑΣΟΚ για τί ξέρει δυο πράγμα
τα: ότι αν δεν μετακινηθούν σε θετική κα· :
τεύθυνση δεν θα υπάρξουν προοδευτι
κές εξελίξεις στον τόπο και ότι για τη δική τους πολιτική ακαμψία, δεν είναι άμοι- ;
ρη ευθυνών και η ίδια η Αριστερά
Τέχνη και συνάμα δύναμη της Αριστε
ρός είναι εκεί που οι άλλοι σκάβουν χαν
τάκια ανάμεσα στις λαϊκές δυνάμεις εκεί
νη να μπορεί να στήνει γέφυρες.
Σ’ αυτές τις απόψεις ξέρω ότι υπάρχει
αντίλογος. Ακούστηκε εξάλλου εντονό
τατα μέσα στα όργανα του Συνασπισμού
και την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη. Κάθε
άποψη έχει το βάρος της, την επιχειρη
ματολογία της, την αγωνία για το μέλλον
της Αριστερός. Και καμιά βεβαίως δεν α
ναιρεί την Αριστερά ούτε υπονομεύει το
κύρος, την ιδεολογία και το ήθος της A
ριστεράς. Απλώς διαφέρουν. Αλλά το εί
παμε και άλλη φορά: Στην Αριστερά μα
θαμε να φοβόμαστε τις ομοφωνίες και ό
χι τη δημοκρατική αντιπαράθεση. Με ne
διαφορές μας και τις αποχρώσεις μας
την Κυριακή ψηφίζουμε Συνασπισμό

Ένας θαυμάσιος εκλαϊκευτής
της επιστήμης μεταφράζεται

H ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΘΙΚΗ
ΓΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ

τ ώ ρ α κ α ι σ τη ν
Ελλάδα

ου Αριστείδη Ρωμανού
πό τον περασμένο Νοέμβριο το θέ
μα της κάθαρσης βρίσκεται στο
κέντρο της γενικής σύγχυσης και
τογοήτευσης που χαρακτηρίζουν την
»έχουσα πολιτική μσς ζωή. Μια αμήχα' ) κατάσταση, αποτέλεσμα της συνεργά
της κατηγόρων και κατηγορουμένων
Γην οικουμενική κυβέρνηση, επηρέασε
, ιν πολιτικό λόγο των ηγετών των κομ
ητών, των στελεχών, αλλά και των πολι<ών σχολιαστών των μέσων μαζικής ε. ιμέρωσης με αποτέλεσμα τη δραματική
ώση του ενθουσιασμού της εκλογικής
: ίσης.
Η αμηχανία εκδηλώθηκε κυρίως με τη
'φφή αποσιώπησης: η κάθαρση του δη1ίσιου βίου από τη διαπιστωμένη πολιτιδιαφθορά, που επί ενάμιση χρόνο αισχόλησε με πάθος το πανελλήνιο, αοιωπηθηκε ευγενικά, λες και πρόκειι για απρέπεια που διαπράττεται σε
Πγλικό σαλόνι, όπου όλοι προσποιού' ai ότι δεν άκουσαν δεν είδαν ή δεν μύν ιαν τίποτε!
Y Αλλοτε πάλι έγινε προσπάθεια έντε( ου επηρεασμού της κοινής γνώμης μέ! ι της χρήσης κατάλληλων συμβόλων:
Καραμανλής», λένε «θεωρεί λάθος
/ παραπομπή του Ανδρέα», κτλ.
διίυχνά ακόμα παρουσιάζονται οι ηγε. |?:ς της ΝΔ και της Αριστερός να δηλώυν: «ο πολιτικός κόσμος έκανε το κα
κόν
ν" του. Η κάθαρση τώρα είναι στα χέτης Δικαιοσύνης, που αδέσμευτη...»
ΙΑπ.
ί Για τον μέσο Έλληνα πολίτη η δή^ση αυτή μεταφράζεται σε υπόνοια, ότι
πολιτικές ηγεσίες (της ΝΔ και της Αριεράς) ψάχνουν να βρουν νομικό πρό
θημα για την παραγραφή των εγκλημά'·■' ν και αδικημάτων των αξιωματούχων
J ΠΑΣΟΚ.
^Από την άλλη πλευρά το ΠΑΣΟΚ, προμένου να προστατεύσει τα στελέχη
c,; j από την απειλή της κάθαρσης, κυ
οφόρησε τα γνωστά, συνήθως διαΓοεβλωτικά, συνθήματα, όπως ότι: η κά; ρση είναι μια μορφή «ρεβανσισμού», όβ«ποινικοποιεί την πολιτική ζωή», ότι
Ίναμιτίζει το ήπιο κλίμα» ή ότι οι πολιn(. οί είναι όλοι ίδιοι, οι μεν καλύπτουν τα
){ι; άνδαλα των δε.
Γ,: Λεν πρέπει, όμως, να αφήνεται η πασοή προπαγάνδα να περνά —ακόμα—
ελληνικό λαό τέτο ια χονδροειδή
ι0(<νθήματα για αλήθειες. Δεν υπάρχουν
) άκριτοι και πιο αβασάνιστοι ισχυρι' ;:άί από τους παραπάνω.
Ηπιο κλίμα δεν σημαίνει κατάργηση
ûΥν πολιτικών διαφορών και συγκρούσεί". . Μπορεί να υπάρχει μεγάλη αυστηρό
τατα και σκληρή τιμωρία ακόμα, με νηφά>ο:' ι λόγο και χωρίς άναρθρες κραυγές,
ί1!, τήρηση κάθε κανόνα νομιμότητας και
Ρ , ιφάνειας. Από πότε, όμως, μια πολιτιι*<
ο#

\

κή παράταξη απαλλοτριώνει τη νόμιμη
προβολή των επιχειρημάτων και πλεονε
κτημάτων της, επειδή η άλλη πλευρά χα
ρακτηρίζει προκαταβολικά τη δράση της
ως «ρεβανσιστική» ή «σκανδαλοθηρική»;
Από πότε η ΝΔ αυτοπεριορίζει και αυτολογοκρίνει τον πολιτικό της λόγο χάρις
δήθεν ενός «fair play», που αξιούν ποιοι;
Οι κατεξοχήν ζαβολιάρηδες του πολιτι
κού παιχνιδιού, αυτοί που δεν διστάζουν
να δώσουν χτυπήματα κάτω από τη ζώ
νη, δεξιά και αριστερά, όποτε τους βο
λεύει.
Οσο για τους πολιτικούς σχηματι
σμούς ας εξηγηθεί καθαρά στον ελληνι
κό λαό γιατί δεν είναι όλοι ίδιοι και ποια
είναι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ

James Gleick

ΧΑΟΣ
Μια νέα επιστήμη
• «Ένα θαυμάσιο εισαγωγικό βιβλίο
για την πιο καυτή περιοχή έρευνας.
Δεν εξηγεί μόνο με ακρίβεια και επιδεξιότητα τις θεμελιώδεις έννοιες της
θεωρίας του χάους αλλά και περιγρά
φει γλαφυρά την ιστορία της πρωτο
ποριακής έρευνας και το παρασκήνιό
της...»
Martin Gardner
και των άλλων πολιτικών δυνάμεων, ακό
μα κι αν οικονομικά σκάνδαλα υπήρξαν
σε όλους τους χώρους.
Ας λεχθεί επιτέλους καθαρά, ότι το
παςοκ ουσιαστικά κατάργησε τον έλεγ
χο νομιμότητας στη διαχείριση του δημό
σιου χρήματος θεσμοποιώντας την αυ
θαιρεσία της πολιτικής εξουσίας, την υ
ποκατάσταση της υπηρεσιακής νομιμο
φροσύνης με την κομματική και τη σχε
δόν ανοιχτή αποδοχή του χρηματισμού
από τα όργανά του (θυμηθείτε την παραί
νεση του προέδρου του «είπαμε να δεχό
μαστε δώρα μέχρι 500 εκατ. δρχ.» κτλ.).
Η διαφορά είναι ποιοτική. Δεν έγκειται
τόσο στο αν έφαγαν περισσότεροι και
περισσότερα (που συμβαίνει και αυτό),
αλλά κυρίως στο ότι το ΠΑΣΟΚ εγκαθίδρυσε ένα ηγεμονικό καθεστώς με κύριο
χαρακτηριστικό την παντοδυναμία και το
ανεξέλεγκτο των πράξεων του κοινοβου
λευτικού ηγεμόνα. Έτσι, φτάσαμε στο
σημείο ολόκληρος ελληνικός στρατός
και ελληνικό κράτος να ευνουχίζονται
για να λειτουργεί μόνο η ιδιοτροπία ή η ι
διοτέλεια του αρχηγού, που φόρτωσε
στην πλάτη του Έλληνα φορολογούμε
νου «τυφλά» Μιράζ. Πρόκειται για καθε
στώς συγκεκαλυμμένου ολοκληρω τι
σμού, διαφθοράς, φαυλοκρατίας και ευ
νοιοκρατίας (όπως λέγαμε την εποχή του
Γ. Παπανδρέου), που έδεσε με δεσμούς

• «Μεταδίδει στον μη ειδικό την
πνευματική απόλαυση που συνοδεύει
τις νέες ιδέες για τη σχέση ανάμεσα
στην απλότητα των νόμων της φύσης
και την πολυπλοκότητα του κόσμου
μας...»
Michael Berry — Nature

Το «Χάος» είναι η περιγραφή μιας
επανάστασης
της γέννησης
μιας επιστήμης, που όιατέμνει τη
φυσική, τη βιολογία, την αστρο
νομία, την ιατρική, την οικονομι
κή. Καταγράφει τις συγκρούσεις,
τις συγκινήσεις, τις απογοητεύ
σεις, τις επιτυχίες της. Όταν θα το
’χετε διαβάσει, δεν θα ξανακοιτά
ξετε ποτέ πια τον κόσμο με τον ί
διο τρόπο.
σελ. 440, 2.500 δρχ.,
Εκδόσεις ΚΑΤΟΠΤΡΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ τροχαλία ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
Γριβαίων 5 (πάροδος Σκουφά 64)
106 80 — Αθήνα, τηλ. 364.64.26
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πρώτα απ’ όλα, θα ικανοποιήσει το αί
συμμετοχής ή συνενοχής τον ηγεμόνα,
σθημα δικαίου των εργαζομένων.
την οικογένειά του, την αυλή του, τον αν
τιπρόεδρό του, τα κυβερνητικά και κομ
2. Η τιμωρία όμως αυτή είναι και απαραί
ματικά του στελέχη και μεγάλο μέρος
τητη προϋπόθεση της προσπάθειας για
του λαού που τον ακολουθεί δέσμιος.
την γενικότερη ανόρθωση της χώρας. Έ 
Είναι πολύ δύσκολο για τον πολίτη να
αντιληφθεί αν αυτά τα φαινόμενα είναι ε
νορχηστρωμένα ή εκφράζουν απλώς την
απογοήτευση της κοινής γνώμης, αν οι
διάφορες φήμες ή υποθέσεις εκπορεύον
ται από μια πηγή ή από διαφορετικές ή
αν υποκρύπτουν συμφωνίες μεταξύ των
κομμάτων (και ποιων) για μετεκλογική
συνεργασία σε περίπτωση μη αυτοδυνα
μίας της ΝΔ. Μόνο υποθέσεις μπορεί να
κάνει όποιος έχει την κοινή πρόσβαση
στα παρασκήνια της πολιτικής ζωής. Κι
επειδή η αξιοπιστία της πληροφόρησης
είναι χαμηλή, επειδή αδυνατούμε να ξε
χωρίσουμε την αλήθεια μέσα στον κυκε
ώνα της ανοησίας ή της υστεροβουλίας
των «πηγών» μας η γνώμη μας τείνει να
χει περάσει πια στη συνείδηση των πε
διαμορφώνεται ως συνισταμένη των ευ
ρισσοτέρων πολιτών, ότι για να υπάρξει
σεβών μας πόθων και των φόβων μας,
ανόρθωση
της οικονομίας και του κρά
και έτσι μοιάζει πιο πολύ με πίστη παρά
τους
θα
απαιτηθούν
δρακόντεια μέτρα,
με γνώμη.
θα
απαιτηθούν
θυσίες
(κοινωνικό συμβό
Με αυτή λοιπόν την επιφύλαξη μπορώ
λαιο
τις
λέει
το
ΠΑΣΟΚ),
θα απαιτηθεί ε
να πω, ότι η επικρατέστερη άποψη στην
πομένως
η
αναβίωση
των
παραδοσιακών
κοινή γνώμη σχετικά με το θέμα της κά
ελληνικών
αρετών
του
πατριωτισμού
και
θαρσης είναι πως οδεύει τώρα προς ένα
του
φιλότιμου.
Εκείνο,
όμως,
που
δεν
άδοξο τέλος, αν αυτό δεν επήλθε ήδη.
μοιάζει να έχει περάσει σε όλο το φάσμα
Αυτό το ενδεχόμενο, για ένα μεγάλο μέ
της
πολιτικής ηγεσίας είναι, ότι απαιτεί
ρος του εκλογικού σώματος, δεν συνο
ται
και
αντίστοιχη αξιοπιστία του πολιτι
δεύεται από ανακούφιση, όπως διαδί
κού
κόσμου
για να τολμήσει να επικαλεδουν ορισμένοι, αλλά από οργή, ανησυ
σθεί
αυτές
τις
αρετές του ελληνικού λα
χία και αίσθημα προδοσίας.
ού.
Ποια
όμως
πολιτική παράταξη θα
Οργή και ανησυχία για το ενδεχόμενο
μπορέσει
να
το
κάνει
με επιτυχία; Μήπως
μήπως δεν πραγματοποιηθεί αυτό που
οι
καταχραστές
του
δημόσιου
χρήματος
ζήτησε τον Ιούνιο και το Νοέμβριο το
και
οι
υπαίτιοι
για
την
καταβαράθρωση
60% του ελληνικού λαού. Μήπως χα
της οικονομίας; Ή μήπως όσοι συμμαχή
θούν οι προσδοκίες τόσων πολιτών, που,
σουν
με τους υπαίτιους και τους συγχω
ταγμένοι στη δεξιά ή την αριστερά, εν
ρήσουν,
πολιτικά τουλάχιστον αν όχι και
στερνίστηκαν την υπόθεση της κάθαρ
δικαστικά,
την υπαιτιότητά τους; Εκείνοι
σης με θέρμη και εξακολουθούν να είναι
δηλαδή
που
θα δικαιώσουν με αυτόν τον
ανυποχώρητοι στη συνέχιση και ολοκλή
τρόπο
την
προβαλλόμενη
από το ίδιο το
ρωσή της. Για τους εξής δυο λόγους:
ΠΑΣΟΚ
άποψη
πως
«δεν
βαρυέσαι
πολιτι1. Η κάθαρση αποτελεί επιβεβαίωση πης
'
κοί
είναι,
όλοι
κλέβουν»;
εφαρμογής στοιχειωδών αρχών δικαίου
Προσέξτε λοιπόν: η ανόρθωση της οι
και ηθικής στο δημόσιο βίο. Η εγκληματι
κονομίας χρειάζεται φιλοπατρία. Η φιλο
κή κατασπατάληση ή ιδιοποίηση ή κομ
πατρία
όμως των Ελλήνων κοιμάται. Για
ματικοποίηση του δημόσιου χρήματος α
να
ξυπνήσει,
πρέπει να ξερριζωθεί η πα
πό διεφθαρμένους άρχοντες, ενώ σμγραπάνω
κυνική
άποψη για το πολιτικό
χρόνως η οικονομία του τόπου βούλιαζε
σύστημα
και
το
συντεχνιακό
χαρακτήρα
και οι μοχθούντες εργαζόμενοι πλήρω
των
οργάνων
του,
που
ταυτίζει
τους κα
ναν τις ζημιές (και θα τις πληρώνουν για
τηγορούμενους
καταχραστές
με
τους
πολύ μεγάλο διάστημα) είναι πράξεις
κατηγόρους
τους.
Και
η
άποψη
αυτή
πρέ
που απαιτούν τιμωρία. Τιμωρία που,
πει να ξερριζωθεί με έργα και όχι με λό
για. Αυτό, επαναλαμβάνω, επιβάλλει την
ολοκλήρωση της κάθαρσης τόσο με τη
μορφή της δίκαιης τιμωρίας των ενόχων
της οικονομικής κατάχρησης και της πο
λιτικής διαφθοράς όσο και με νέους θε
σμούς, που θα διασφαλίσουν τη διαφά
νειά και τη λειτουργία των δημοκρατικών
κανόνων στο μέλλον.
Η αδιάλλακτη αυτή θέση στο θέμα της
κάθαρσης, (με το σκεπτικό ό τι θεωρείται
καταλύτης για την παντοειδή ανόρθωση
της χώρας) εκφράζει νομίζω μια σημαντι
κή μερίδα του εκλογικού σώματος. Πόσο
μεγάλη δεν γνωρίζω. Αυτό που μπορώ
να διαβεβαιώσω είναι, ό τι πρόκειται για
μερίδα «πολιτών» και όχι «οπαδών», που
δεν «ανήκουν» ούτε σε αυτούς ούτε

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
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στους άλλους ούτε στους τρίτους. Που
στο παρελθόν έχουν ψηφίσει διαφορετι
κά, άλλοτε δεξιά και άλλοτε αριστερά,
αλλά κάθε φορά ελεύθερα και όπως ο κα
θένας με δική του κρίση έκρινε ότι συμ
φέρει τον τόπο, τη συγκεκριμένη στιγμή.
Η μερίδα αυτή των πολιτών άρχισε α
πό νωρίς να αντιλαμβάνεται σε τι διχα
στικό και τελικά φασίζοντα δρόμο οδη
γούσε τη χώρα το ΠΑΣΟΚ. Στη συνειδητόποίηση αυτή βοήθησαν οι λίγες αλλά εύ
γλω ττες φωνές ορισμένων ερασιτεχνι
κών ανοιχτών και ουσιαστικά ανένταχτων πνευμάτων.
Από τέτο ιες φωνές πρωτακούστηκε ο
πιο κριτικός, αγνός και ορθός λόγος σχε
τικά με το χαρακτήρα της διαχείρισης
της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ. Ο λόγος αυ
τός προετοίμασε το πολιτικό κλίμα, που
τον Ιούνιο του 1989 επέβαλε τη λύση της
κυβέρνησης Τζαννετάκη. Ήταν μια από
τις λ ίγ ες στιγμές που η δράση των επαγγελματιών πολιτικών μας χαρακτηρίστη- .
κε από έξαρση, έμπνευση και αυταπάρ
νηση. Γιατί η κυβέρνηση Τζαννετάκη,
που κατάργησε στην πράξη την ιδεολο
γικά καθορισμένη εμπάθεια μεταξύ αρι
στερών και δεξιών, επισήμανε στον ελ
ληνικό λαό, ό τι η χώρα δεν κινδυνεύει α
πό το κατακόρυφο επίπεδο εκατέρωθεν
του οποίου παραδοσιακά διατάσσονταν .
οι δ εξιές και αριστερές πολιτικές δυνά- .
μεις, αλλά από ένα άλλο ουσιαστικό δια
χωρισμό: των πολιτικών δυνάμεων που
υποτάσσουν τους θεσμούς στο κόμμα
και που μετέρχονται κάθε μέσον —ακό
μα και ένα νέο διχασμό— για να κράτη
θούν ή να αποκτήσουν την εξουσία, κι ε
κείνων που παίζουν το πολιτικό παιχνίδι
σύμφωνα με τους κανόνες της δημοκρα
τίας.

Δυστυχώς για τον τόπο (και για την ί·
δια, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία) η Αρι
στερά εμφανίζεται σήμερα να επανακάμπτει στην προ του 1985 πολιτική της συμμαχίας των «δημοκρατικών προοδευτι
κών» δυνάμεων θεωρώντας τους κατηγο
ρούμενους του Ιουνίου '89 ως τους αξιό
πιστους πολιτικούς της εταίρους. Σε ένα
τέτοιο «σενάριο» η κάθαρση δεν χωράει.
Οι πολιτικές δυνάμεις όμως οφείλουν να
ολοκληρώσουν την προσπάθεια που ξε
κίνησε τον Ιούνιο του ’89 με την κυβέρνηση Τζαννετάκη. Το απαιτεί μια σημαντική
μερίδα πολιτών, από τις πιο αντικειμενι
κές και ανυστερόβουλες.
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Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΟΜΕΝΚΛΑΤΟΥΡΑ
ou Μανώλη

Βασιλάκη

Πάντα το πυρ εξελθόν καταλύσεται
acit indlgnatio versum* η οργή ποιεί
■■ το στίχον, θεία μανία ξύναυλος επετέ
θην εις την ηγεσίαν του κκε με άρθρο
το φιλόξενο αντί1 εκφράζοντας την οδύνη
ια την επαπειλούμενη πορεία της Αριστεράς
ρος τον όλεθρο, τον εξανδραποδισμό, και την
γανάκτηση για το σύνολο των μεθοδεύσεων
υρίως του Περισσού. Δεν περιμέναμε βε
βαίως από ένα κείμενο πρώην «υπηκόου· να
ιυαιοθητοποιηθούν. Άλλωστε οι άνθρωποι αυ·:-ο( είναι ανίκανοι να κατανοήσουν και αυτή
αίπην την αγωνία μας, πολλώ δε μάλλον που
■απαίτησίς μας να διαγράφει ο σπουδαρχίδης
ρ. Φαράκος μας έθεσεν αυτομάτως στις τά«ς του «εχθρού·. Δεν κατελήφθημεν από μοομανία εναντίον της αλωπεκίζουσας ηγεσίας
,χ κκε ούτε εργολαβικώς αναλάβαμε το έρdvτης εκπόρθησης των τσιμπουριών και της
έριξ αυτών ιξώδους Αυλής (Αυτά είναι το ελά'ιστό που θα *πρεπε να γίνει). Ωστόσο έφθασε
,. ώρα να λογοδοτήσουν. Τα στοκαρισμένα ε·
ιπτέρυγα που περιέφεραν στην εκλογική λιτνεΐα —δότε τον οβολόν σας, ό,τι έχετε ευχα
ρίστηση, δώστε και σώστε—, παριστάνοντας
ριις αειπάρθενους και τους ανήξερους, δεν
ιμουφλάρουν ούτε συγκινούν πλέον. Τέττιτς πληβείοι είναι, μονότονοι, μονολιθικοί, ο(όιόμορφοι, ομόφωνοι, εντελώς αγράμματοι,
συτων οικιών αυτών εμπιπραμένων γεγωνυία
1 φωνή άδουσιν: Αντέχουμε ακόμη. Εμάς μας
-Μίησαν αν τους αντέχουμε; Δυστυχώς γι’ αυ"ιϋς άλλως έδοξε τω λαώ, κι ας φενακίζονται
ας γαυριούν όσο θέλουν.
Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουν άλλο για
ι μας πείσουν ότι είν α ι αδελφοποιτοί, του αυρύ αλεύρου με τη συμμορία του παςοκ . Πρώ: η διδάξαντες τον λαϊκισμό, πρώτοι τη σκύίϋση και ιδιοποίηση των αγώνων και θυσιών
; >υλαού, πρώτοι τα ιεροδικεία του κινήματος,
"ναι οι πρώτοι γανωματήδες του «υπαρκτού
κηαλισμού» και δη του βαλκανικού τύπου*

1ιφρίζουνε τώρα το ελιξίριο δια την ανάστα
ν του πτώματος νέου τύπου, με τα καινούρ
ια συναξάρια, τα θυμιατά, τις κολακείες, τις
/ ιτειές, τα ξόρκια, σε συλλειτουργό επαναγατικόν. Τώρα, πώς πρώτοι διδάξαντες αυτοί,
Απάντησαν φορτηγοί όνοι του Λε Παπ αυτό εί' u θέμα οικονομίας της... φύσης.
y Τους οίδα, τους έζησα, υπηρέτησα τη στραωτική μου θητεία εις την κνε , το κκε και τον
,,Λζοσπάστη». θα ήμουν κάπου 20 χρονών 6,'ΐν ο νυν Προκαθήμενος του Κόμματος μου έ
στησε να τον πληροφορήσω για κάποια συζήί ίσήμας με τον Λιποτάχτη (τι μας έλεγε ο ασε,ής), και τούτο μου το έθεσεν ως καθήκον επα
ναστατικόν: «Στον χώρο του ο καθένας από
!ας πρέπει να είναι το μάτι και το αυτί του
'ύμματος·. Κι από τα χείλη τους άκουσα για
,ρώτη φορά την κομματική ορολογία: «δια^σουμενίστικα·, «βρωμοκουλτουριάρηδες»2
'■τ.τ. (0 Κουρής είναι πιο πρωτόγονος όμως
^>6τι διαπράττει τη βλακεία να τα γράφει κιόΙ'ος).
ι!·; «Απότότε που έγινα μέλος του κκε αισθάνο
μαι ότι έχω ευθύνη για όλα τα σφάλματά του·,
; ,πε κι έγραψε πρόσφατα πολλές φορές ο

διευθυντής του «Ριζοσπάστη·. Νά την πάλι τη
συλλογική ευθύνη —μόνο όταν πρόκειται για
σφάλματα τη θυμούνται, οι τυχόν επιτυχίες α
νέκαθεν οφείλοντο αποκλειστικώς στην ηγε
σία—, που θα συσπειρώσει, νομίζουν, τους κα
τά συρροήν και κατ’ εξακολούθησιν εξαπατηθέντες. Και κερατάδες και δαρμένοι; Ε, όχι βέ
βαια! Τώρα εφτάσαμε στο τέλος. Η τελευταία
επιλογή τους, το τελευταίο διαλεΧτικό «ποιοτι

κό· τους άλμα κατευθείαν στο βόθρο της «Αυ
ριανής» —πατώνετε;— μόνο με τις συμφωνίες
του Λιβάνου μπορεί να συγκριθεί όσον αφορά
την τελευταία πράξη τής τραγωδίας της αρι
στερής ιδιοκτησίας τους. Πολλοί φίλοι με ρω
τούν: «μα είναι δυνατόν; Δεν εξηγείται
λογικά...·. Κι εγώ με τη σειρά μου ερωτώ: «Σας
έχει μαγνητοφωνήσει ο Παπανδρέου, σας
"κρατάει” μήπως με τομπροΚΥΠίτικα μέσα;».
Μα εγώ ποιος είμαι; Ποιοι είμαστε εμείς, οι
σημερινοί 35-40άρηδες αριστεροί; Σπεύδω να
τονίσω ότι τουλάχιστον μια μεγάλη μερίδα μας
δεν αποδέχεται τον χαρακτηρισμό «γενιά ήτ
τας·. Αγαπήσαμε την επανάσταση, την εξέγερ
ση, θελήσαμε να ’ναι η ψυχή μας ένα παράθυ
ρο στο λυκαυγές ή ένας κρατήρας κρασί. «Εδώ
και τώρα» θέλαμε την επανάσταση, την κοινω
νική δικαιοσύνη υλοποιούμενην, κι ελευθερία
και φως, κι εκείνοι —προστάτες άγιοι, προφή
τες, σε απευθείας μέθεξη μετά του θείου...
Ιωσήφ—, μας υποδείκνυαν τον τρόπο, τα δρό
μο, την προοπτική, μ’ έναν λόγο, το «προτσές»,
και μας διαβεβαίωναν ότι το αποκρουστικόν ιμ
περιαλιστικόν τέρας και εν γένει το «ξένο και
ντόπιο κατεστημένο» πνέει τα λοίσθια, βρίσκε
ται στο ανώτατο και τελευταίο στάδιο της πα
ρακμής, της σήψης Του, εξ ου και οι λυσσασμέ
νοι του σπασμοί... Σαν τη Λερναία Ύδρα, πολυ
πλόκαμον, χρησιμοποιώντας τις υπόλοιπες αλ
λά όχι ανεξάντλητες εφεδρείες του, διέφευγε
το μοιραίον. Ανάμεσα & αυτές και οι δεξιοί οππουρτουνιστές της αναθεωρητικής ομάδας και
οι λοιποί σοσιαλδημοκράτες, που ρίχνανε «νε
ρό στο μύλο της αντίδρασης». Οψόμεθα (τρις).
Τέτοιες «επιστημονικές» αναλύσεις «υπό το
φως των τελευταίων επιτυχιών του υπαρκτού
σοσιαλισμού, και πρώτα απ’ όλα της Μεγάλης
Σοβιετικής Ένωσης, που όπως ετόνισε ο σ. Λ.
Μπρέζνιεφ...».
Ο «υπαρκτός σοσιαλισμός» ήτο μεγάλος και
θαυμαστά τα έργα του: Πάνω κει, στο Δούνα

βη, στο Βόλγα, στη Σιβηρία, σε απέραντα εργο
τάξια, ρωμαλέοι, ροδαλοί, υπερήφανοι προλε
τάριοι μάχονταν, έχτιζαν το κόκκινο μέλλον
της ανθρωπότητας, την ανθρώπινη ευτυχία
Με τα γονίδια του Λυσένκο προικισμένοι, τρε
φόμενοι με το μάννα της σοβιετικής πατρίδας,
την αμβροσία του σοσιαλισμού, την αλόη (σε
ρόφημα, αμπούλες, ενέσιμη), εμβολιασμένοι
προληπτικώς για κάθε αστική υποτροπή, συνή
θεια ή επιρροή, κοινώς με επαναστατικήν λο
βοτομή, χτίζανε το «νέο κόσμο της προκοπής
και της δουλιάς»3. Κάποιες δειλές απορίες ή ε
ρωτηματικά μας είτε υποτονθορισμοί μας ήσαν
κατά τους αυστηρούς «καθοδηγητές» μας,
προϊόν μικροαστικών καταλοίπων και πλημμε
λούς αφομοίωσης του Μαρξισμού · Λενινισμού
και του Προλεταριακού Διεθνισμού. Κι όταν
■κάποιος· μας είπε γενίτσαρους, σηκώθηκε ου
ρανομήκης η επαναστατική μας φλόγα να τον
κάψει. Ήταν όμως πολύ ψηλός κι εγλίτωσε.
Όλα αυτά συνέβαιναν τη λίθινη εποχή, οπό
τε με ιλιγγιώδη ταχύτητα ο «σοσιαλισμός», η
«παλλαϊκή δημοκρατία», θα περνούσαν πλέον
καθοδηγούμενοι από τα στιβαρά χέρια του σ.
Μπρέζνιεφ, στην ιδανική κοινωνία, και θ’ άρχι- '
ζε «η πραγματική ιστορία της ανθρωπότη
τας·4, δηλαδή θα περνούσαν στον κομμουνι
σμό ένθα ουκ έστι πόνος ή λύπη:
Διότι πρέπει σ’ αυτή τη φάση «να παραταθεΐ
ο μέσος όρος ζωής του ανθρώπου στα 150-200
χρόνια, να εξαφανιστούν οι μεταδοτικές αρ
ρώστιες, να μειωθούν στο ελάχιστο οι μη μετα
δοτικές, να νικηθούν τα γηρατειά και η κούρα-

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7

Books and comics
from USA
at very cheap prices
F iction
and no n-fictio n
books
We have thousand titles of
books: Novels, 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
Τέρμα Τρόλεϋ
ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΥ No 4
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ση, να κατορθωθεί η επαναφορά στη ζωή σε
περιπτώ σεις πρόωρου τυχαίου θανάτου

Σας φαίνεται απίστευτο, ε; Και όμως είναι
πέρα για πέρα αληθινό.
Κι εμείς, το 1Θ73, 1974, 1975... με την άρτεσιανή ορμή μιας νιότης απελευθερωμένης από
τη χουντική αναμόρφωση παγιδευτήκαμε. Δεν
τα διαβάσαμε όλα αυτά γιατί είχαμε να αντιμε
τωπίσουμε τα άμεσα πρακτικά επαναστατικά
καθήκοντα Μας έφταναν άλλωστε οι ερμη
νείες των φωτισμένων καισαροπαπών ηγετών αγίων. ·Α ! πρέπει να γίνετε απ’ ατσάλι» / σαν
ήμαστε μικροί μας είπαν οι δάσκαλοι. /Κ α ι κά
ναμε μασέλες σιδερένιες / αρτηρίες μπακιρένιες... Κι ενώ ο Λιποτάχτης είχε προφητεύσει
ήδη του αλουμινίου την εποχή, εμείς δεν τον α-

κούγαμε. Ήτο κι αυτός «προδότης». Ναι, κι ε
γώ παιδί σας ήμουνα, ελεήστε στραβοί τον ανοιχτομάτη, και τώρα τι να πεις, ψυχή μου... το
βρήκατε, μας ματιάσανε, Θεέ μου / φύλαξέ μας
απ' το μ ά τι/π νίξα μ ε το γάτο —το μουστακαλή
— και γελάσαμε κομμάτι. Τι λέτε, Αργείοι;
Ο Λένιν έπλασε το νέο κόσμο, τον ατσάλινο
σε 10 μέρες. Κι ενώ με τα δυο του τα χεράκια
πλάθει πλάθει κουλουράκια, ολοστρόγγυλα
μηδενικά τα νέου τύπου ανθρωπάκια, ταυτοχρόνως συμπλήρωνε και το ταμείον της Αγίας
Γραφής Του με «αιώνιες αλήθειες», «νομοτέ
λειες», «αρχές» και «βήματα», που θα οδηγού
σαν τον άνθρωπο στην κοινωνία της προκο
πής, της δικαιοσύνης, της ισότητας. Το ταμείον
αυτό κατάντησε οδηγός επαναστατικής μαγει
ρικής σε 55 τόμους. Βουστροφηδόν διάβασα ε
σχάτως λενινισμό. Όλα ίδια γεύση:
Εγώ η θέσις, εγώ και η αντίθεα/ς / η λύσις ε
δώ προηγείται του προβλήματος, / το πρόβλη
μα επαληθεύει τη λύση. / Ιδού τα σιλό για η
φαίστεια / ιδού ο ενεργός Παράδεισος / να και
οι αποχυμωτές μυαλών. / Μυαλά σωτέ /μυαλά
πανέ/ποσέ, πανέ(...)/σωτέ, πανέ, ποσέ, πατέ. /
Πριν μαγειρευτούν πρέπει να βράσουν /
απαραιτήτως η μεμβράνη / η τσίπα δηλαδή, αφαιρείται / μετά το βράσιμο, συνήθως?.

Η εγχώρια νομενκλατούρα βεβαίως ούτε
τσίπα διαθέτει. Ενέμετο, εγεύετο, απολάμβανε
την επαναστατικήν εξουσίαν εις τις χώρες του
υπαρκτού σοσιαλισμού, τ α ε γ ν ω ρ ιζ ε ο λ α , α
σκούσε κι αυτή με τη σειρά της εδώ τη μικροεξουσία της κατά τα πρότυπα των αδελφών κομ
μάτων, και σ υ ν ε ιδ η τ ά παραπλανούσε το λαό
προβάλλοντας τις δήθεν κατακτήσεις των «ι
δανικών» αυτών κοινωνιών. Για δε τους αμφισβητίες, μετήλθε όλα τα μέσα λασπολογίας,
συκοφαντίας, χαφιεδισμού, όλα αυτά που κα
ταδίκαζε όταν εστρέφοντο εις βάρος της, και
τα οποία δεν μπορούσε να τα εφαρμόσει εδώ
«πλέρια» ένεκα... οι συνθήκες. Μια τελευταία υ
ποτροπή τους είναι η επίθεση στον πρόεδρο Β.
Χάβελ, που από «πράκτορας του ιμπεριαλι
σμού» υποβαθμίστηκε σε «συνήγορό του»7.
Λες και το έχουν θέσει ως στόχο να δικαιώ
σουν ως και τον Γεωργαλά και τον θεοφύλα
κτο Παπακωνσταντίνου...
Αυτοί οι άνθρωποι προσβάλλουν βάναυσα
τη νοημοσύνη μας και την αισθητική μας. Όλες
τις δαγκωνιές της ψεύτικης ηθικής τους, τα βά
φτισαν όνειρα, οράματα, απτές αποδείξεις,
συντροφικότητα κλπ. κλπ., επιδιδόμενοι σε ά
κρατο λαϊκισμό σε συνθήκες θερμοκηπίου που
δημιούργησε η εξίσου ανόητη παραδοσιακή
Δεξιά με τη μισαλλοδοξία της. Και τώρα στις

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑΣ

Ε. Σ Α Μ Ι Ο Υ
• Επεξεργασία κειμένου

• Γλωσσική Επιμέλεια

• DeskTop Publishing (Σελιδοποίηση)

• Στοιχειοθεσία ακόμα και των πιο

• Προγράμματα Οπτικής
Αναγνώρισης Χαρακτήρων (O.C.R.)
για κατάργηση της πληκτρολόγησης
• Εκτύπωση σε Φωτοσύνδεση

εξειδικευμένων Μαθηματικών
κειμένων
• Στοιχειοθεσία σε όλες τις
Δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες

1. Τεύχος 433, 29.3.1990
2. V ακούς, «πράκτορα του ΑΝΤΙ»;
3. Η λέξη «δουλειά», κατά το περί ορθογραφίας φιρμάνι των εκ Τασκένδης διδασκάλων του Γένους, από το
1974 και εντεύθεν γράφεται με γιώτα (δαυλιά), διότι με
την ...αστική ορθογραφία θυμίζει τη δουλεία.
4. Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ, Βάσεις Μαρί,ισμού-Λενι νισμού, σελ. 328.
5. Στο ίδιο, σελ. 329-330.
6. Το έγραψα τον Ιανουάριο του 1988, όταν διάβασα
μια συνέντευξη του Φ. Κάστρο στον Ιταλό δημοσιο
γράφο Τζιάνι Μινά, όπου ισχυριζόταν ότι εκτός από
την θέση, ο ίδιος, αυτοπροσώπως, ενσαρκώνει και την
αντίθεση. Αυτά παθαίνουν οι επαναστάτες όταν παρα
μένουν στην εξουσία επί 30 και πλέον συναπτά έτη
7. «Ριζοσπάστης», 23.3.1990. Ο «Ρ· σε σχόλιό του ισχυ
ρίζεται ότι ο Χάβελ «δείχνει και τον δρόμο. Εμπρός για
ένα νέο βομβαρδισμό των «τρομοκρατών» της
Λιβύης»! Είναι αμετανόητοι συκοφάντες οι άνθρωποι
8. Οποία τιμή να είνα ι από τότε «λιποτάκτης». 0 Λιποτάχτης είναι ο Γιάννης θεοδωράκης, που όταν οι άλλοι
«δένανε το ατσάλι» εκείνος έπινε πρωτόρακη και δρα
πέτευε στα ηχοχρώματα των στίχων του, εκσφενδονίζοντάς τα στον χρόνο, να ζουν τη δική τους ζωή πιασε
πελάγη απλωμένα.

• Εκτύπωση σε Laser

• Μεγάλη ποικιλία γραμματοσειρών

• Scanners (για μίξη εικόνων στο

•Ταχύτατη παράδοση

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

• Εκτύπωση σε films

Η συζήτηση για την Αριστερά δεν

κείμενο)

Είμαστε οι πρώτοι που εφαρμόσαμε την ηλεκτρονική στοιχειοθεσία στην Ελλάδα,
γι' αυτό είμαστε και οι πιο ειδικοί.
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μέρες του οφλισκάνειν την αισχύνην και τον
γέλωτα, επιμένουν εις την πεπατημένην με επι
κεφαλής γνωστούς και μη εξαιρετέους, με τα
γνωστά και δοκιμασμένα όπλα τους «παρά πόδα». Με νέες (;) όμως «μέθοδες·: της Μπάμπουσκας του Συνασπισμού, που η καρδιά της, το
συμπαγές ειδώλιον στο βάθος, είναι σταλινικό
24 καρατίων.
Εχαθήκατε, αφεύκτως θα χαθείτε. Μετά ταυ·
τα τι δράσομεν; Ένα βήμα μπρος —δέκα πίσω
ή πόδια μου βοηθάτε με; Όπως διδάσκει ο
...Λένιν: Εν ακαρεί, μάγκες, αδειάστε μας τη
γωνιά. Είναι 1990. Ή όπως «διδάσκει· ο
Λιποτάκτης8, ήδη από το 195Θ, «Μα ήρθε τ’ α
λουμι νίου η εποχή (...) / θα πάει κι ετούτη η ζωή
/ όπως επήγε κι η άλλη; Προσθέσαμε ένα ερω
τηματικό στον στίχο του κι ελπίζουμε να συμ
φωνεί σήμερα. Το Ελελεύ! Ελελεύ! ακούγεται
τρομερό, ανελέητο. Κι όσο κι αν μας είναι επώδυνο, όσο κι αν μας φορέσανε χιτώνες Διηάνειρας, όσο κι αν μας δημιούργησαν χίλιες δυοε
νοχές, θα πρέπει να προχωρήσουμε, να βρού
με τον δρόμο μας, κι ας είναι η πείρα αρνητική
και θετική πολύτιμη.
Η Αριστερά χρειάζεται νέα ταυτότητα, νέο
αίμα (εντελώς μεταφορικά βεβαίως, μη μαςπα
ρεξηγήσουνε και πάλι οι όσιοι), και προπαντός
ευαισθησία κοινωνική, ανθρώπινη. Τώρα που
τα εν δυνάμει γκρουπούσκουλα θα απελευθε
ρώσουν τους υπηκόους, τις «μάζες», όσοι αι
σθανόμαστε πολίτες θα πρέπει να βρούμε τον
εαυτό μας, να αρθρώσουμε έναν πολιτικό λόγο
τίμιο, ειλικρινή, και μακριά από μας η αλαζο
νεία και οι ολωλότες οριστικώς -ισμοί και οι εκ
φραστές τους. Να βρούμε τρόπο ουσιαστικής
αντίστασης και έκφρασης. Ας μην παγιδευτού
με σε σχήματα εγκαθέτων και ενεργούμενών
τους που ήδη κυοφορούνται.

σταματάει βέβαια εδώ. Θα
συνεχιστεί, γιατί σε κανέναν δεν
πρέπει να αναγνωρισθεί ή να
κατοχυρωθεί η ιδιοκτησία της. Εάν
το άλας μαρανθεί...

‘
ΰίΜ âGÆfiFaSX^,
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ΤΟΤΕ... ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ
Τ ρ εις ε κ λ ο γ ικ έ ς α ν α μ ε τρ ή σ εις μ έσ α σε χ ρ ο ν ικ ό δ ιά σ τη μ α
λ ιγ ό τε ρ ο το υ εν ό ς έ το υ ς . Ο ι δ υο π ρ ώ τες έχ ο υ ν ή δ η δ ιε ξ α χ θ ε ί
με τα γνω σ τά α π ο τελ έσ μ α τα που α να δ ια μ ό ρ φ ω σ α ν τη δ ιά τα ξ η
τω ν π ο λιτικώ ν δ υ νά μ εω ν, α λ λ ά δ εν έδ ω σ α ν τη ν π ο λυπ ό θ η τη
α υ το δ υ να μ ία σ το π ρώ το κόμμα.
Ο ι σ τή λ ες που α κο λο υ θ ο ύ ν επ ιχ ειρ ο ύ ν να κα τα γ ρ ά ψ ο υ ν το
π ρ ο εκλο γικό κ λ ίμ α που επ ικ ρ α το ύ σ ε τη ν τ ε λ ε υ τ α ία εβ δ ο μ ά δ α
πριν από τ ις ε κ λ ο γ έ ς το υ Ιο υ νίο υ κα ι το υ Ν ο εμ β ρ ίο υ .

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΧΙΟΣ

νας νέος πολιτικός αστέρας θα γεννηθεί
ο διοικητής του Γ ’ Σώματος Στρατού, αν
τιστράτηγος Κ Σπηριούνης, ο οποίος εί
χε διατάξει τους επικεφαλής των στρα
τιωτικών μονάδων να παρευρίσκονται
στην υποδοχή του Α Παπανδρέου. Είναι
η επιλογή του «στρατηγού» στο δίλημμα
με ποια ιδιότητα επισκέπτεται ο Α. Πα
πανδρέου τη συμπρωτεύουσα. Ως πρω
θυπουργός.

Διλήμματα και βασιλιάδες
Έ να άλλο δίλημμα τίθεται συνεχώς
προς το Συνασπισμό: Με ποιους θα συ
νεργασθεί μετεκλογικά. Ο X. Φλωρόκης
στη συνέντευξή του στο Ζάππειο τη Δευ
τέρα θα προσδιορίσει ως εξής τα χαρα
κτηριστικά της κυβέρνησης που προτεί

^ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΝ
«UHigr .· Un«(.' ; ; .·, -

Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ 18ης ΙΟ Υ Ν ΙΟ Υ 1989
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 1989:
Απομένουν επτά ημέρες (5 εργάσιμες) έ
ως την προσέλευση των Ελλήνων ψηφο
φόρων στις κάλπες. Το ΠΑΣΟΚ που κυ
βέρνησε τη χώρα για μία οκταετία μέσα
από μία πορεία ψευδαισθήσεων, ανακο
λουθιών, εξοστρακισμών κτλ. οδεύει
προς τις εκλογές με την ηγεσία του αναμεμιγμένη σε σωρεία σκανδάλων οικονο
μικού και πολιτικού χαρακτήρα με ποινι
κές συνέπειες. Προβάλλει ως κεντρικό
του σύνθημα «Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ», ενώ
διακηρύσσει σε όλους τους τόνους ότι
—παρά τη «σκανδαλολογία»— θα είναι ο
νικητής των εκλογών.
Ο πρόεδρος της ΝΔ Κ. Μητσοτακης
διαβεβαιώνει ότι το κόμμα του θα σχημα
τίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά την α
νακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμά
των. Μάλιστα, οι φίλα προσκείμενες
προς τη ΝΔ εφημερίδες δημοσιεύουν και
ονόματα πιθανών υπουργήσιμων στελε
χών του κόμματος.
Ο Συνασπισμός από την πλευρά του
ζητά την ψήφο των πολιτών ώστε να «κα
ταστεί ισχυρός» και συνεπώς να «αλλά
ξει ο πολιτικός χάρτης της Ελλάδας».
Η συμπρωτεύουσα έχει την τιμητική
της. Η ΝΔ πραγματοποιεί την προεκλογι
κή της συγκέντρωση. Τη Δευτέρα θα α
κολουθήσει το ΠΑΣΟΚ. Πιστοί στις παρα
δόσεις, οι οπαδοί και των δύο μεγάλων
κομμάτων θα εναγκαλισθούν αγρίως το
Σάββατο το βράδυ στο κέντρο της Θεσ
σαλονίκης. Αποτέλεσμα: 39 τραυματίες,
εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά.
Ο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» θα σχολιάσει:
«Μόλις έκλεισαν τον κύκλο των ροζ σκανδά

στον. Εγώ θα είμαι ο πρωθυπουργός αυ
τή την οκταετία. Ό χι παραπάνω».
Και προχωρά σε εκτιμήσεις:
«Πρώτον, δεν πιστεύω ότι θα έχω μέτωπο ε 
ναντίον μου. Φοβούμαι ότι θα συμβεί το αντί
θετο. Δεν θα έχω αντιπάλους. Είναι πόβλημα
κι αυτό. Εγώ θα ήθελα η κυβέρνησή μου να έ
χει ισχυρή αντιπολίτευση. Τη βοηθάει, είναι κί
νητρο για να γίνει καλύτερη. Δεν θα έχω αντί
πόλους Ενα διαλυμένο π α ς ο κ με ή χωρίς Πα
πανδρέου (θα είναι χειρότερα για το π α ς ο κ
και να μείνει ο Παπανδρέου) μια Αριστερά που
θα έχει τα δικά της προβλήματα. Θα παίζουμε
μονότερμα μετά τις εκλογές».

Ο πρόεδρος της ΝΔ δεν θα «δυσκολευθεί» να ονοματίσει και τον πρόεδρο της
Δημοκρατίας:
«Η ΝΔ πρέπει να προτείνει για πρόεδρο της
Δημοκρατίας τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.
Δεν ξέρω αν ο ίδιος το θέλει ή αν θα το δεχθεί
Αλλά η δική μου άποψη είναι αυτή. Και ελπίζω
ότι θα τον ψηφίσουν όλοι. Θα γίνει ο Καραμαν
λής πρόεδρος με τριακόσιες ψήφους»

Ο Α. Παπανδρέου στη συνέντευξή του
ερωτηθείς περί λαϊκισμού θα πει:
«Όπως γνωρίζετε, η δική μου θέση από πολύ
χρόνο, μήνες τώρα, όταν μπήκαμε σε μια άτυ
πη προεκλογική περίοδο, ήταν ότι δεν προτιθέμεθα να κάνουμε παροχές, ότι η κυβέρνηση θα
σταθεί στο έργο που έχ ει επιτελέσει και ότι
δεν θέλουμε να υποθηκεύσουμε το μέλλον,
που είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον τόπο μας.
Αυτές οι θέσεις οι δικές μου παρέμειναν και
παραμένουν».

(σ.σ. Παρόλα αυτά, το σύνθημα «Τσοβολα δώστα όλα» έχει προηγηθεί).
Τι προβλέπει για τις μετεκλογικές εξε
λίξεις και τον ίδιο, ο πρόεδρος του ΠΑ
ΣΟΚ;

λων τους, πριν καλά καλά ουνέλθουν από τις
αμοιβαίες λασπομαχίες στις κρεβατοκάμα
ρες, βγάλαν τους λοστούς, τα κοντάρια και άλ
λα είδη ... σύγχρονης πολιτικής αντιπαράθε
σης».

«Πιστεύω ειλικρινά ότι θα είμαστε κυβέρνηση.
Έως τώρα τουλάχιστον στις προβλέψεις μου
δεν έχω πέσει έξω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
είμαι προφήτης κι ότι δεν θα πέσω έξω αυτή τη
φορά. Είχα ερωτηθεί εάν μου πάει ορόλος της
αντιπολίτευσης και η απάντησή μου ήταν ότι
κυρίως σ’ αυτόν εθήτευσα».

Η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» φιλοξενεί συνεντεύ
ξεις των δύο «μονομάχων». «Ερχόμενοι
στην εξουσία —λέει ο Κ. Μητσοτακης—
έχουμε σαφώς δύο τετραετίες τουλάχι-

Την επομένη ο Α. Παπανδρέου θα με
ταβεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να
μιλήσει στην προεκλογική συγκέντρωση
του κόμματός του. Στο πλαίσιο αυτό, έ
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Εκκληση στους ορ.οτερ.,
να του δώσουν αυτοδυ.Ομ
για φράγμα στη Δεξιά

ΒΟΗΘΗΣΤΕ
ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
νει ο Συνασπισμός πρώτον φερέγγυα
πρόσωπα του ευρυτερου δυνατού προο
δευτικού, δημοκρατικού φάσματος. Προ
σωπα που δεν θα έχουν ούτε ποινικές
ούτε κορυφαίες πολίτικες ευθύνες για τα
σκάνδαλα· δεύτερον, η κυβέρνηση θαε
χει ένα πρόγραμμα προοδευτικής καιευ
θυνσης αλλά και θα παρέχει και τις εγγυ
ήσεις για την εφαρμογή του πρόγραμμα
τος αυτου τρίτον, η κυβέρνηση δεν θα
στηρίζεται σε αυτό που λέμε στην «ενός
ανδρός αρχή» τέταρτον, θα στηρίξει το
εισόδημα των εργαζομένων και των
αγροτών πέμπτο, θα πάρει μέτρα για
την αναζωογόννηση της οικονομίας. Θα
θέσει το δημόσιο τομέα κάτω από τον
κοινοβουλευτικό έλεγχο. Θα κάνει δι
καιότερο το φορολογικό σύστημα.
«Εμείς θεωρούμε —θα πει ο X
Φλωράκης— ότι τις πρώτες και κύριες
πολιτικές ευθύνες για την κατάντια αυτή
του τόπου μας και τα αδιέξοδά του τηνε
χ ει ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κ Α
Παπανδρέου. Και θα 'ταν παράξενο, πως
να μην τις έχ ει δηλαδή. Πρωθυπουργός
είναι, θα πληρώσει».
Εξίσου σαφής και κατηγορηματικός εί
ναι και ο Μίμης Ανδρουλάκης, με αφορμή
«ανοίγματα» του Α. Παπανδρέου προς
την Αριστερά:
«Λ ίγες μέρες πριν τις εκλογές, ένα μεγαλόψυ
χο χέρ ι συνεργασίας προσφέρεται στην Αρι
στερά. Είναι το ίδιο χέρι που έπνιξε τις ελπι
δες του λαού, το χέρι που εφάρμοσε αντιλαϊκή
πολιτική, το χέρι που βάζει κοριούς στα τηλε
φωνά μας. το χέρι που έστησε τον Κοσκωτά. τυ

χέρι που κατευθύνει τον Μένιο, τον Τόμπρα.
τον Λούβαρη, το χέρι που διευθύνει τυ βόθρο
της Αυριανής '. το χέρι που γράφει tov Φλω
ράκη βιομήχανο και τον Κύρκο πράκτορα της
cia . . Μα το χέρι αυτό δεν το πιάνει κανείς
Λερώνει, λερώνει, μας φωνάζει ο λαός

PlZÖlflKlTH-I
Συγκλονίστηκε η Αθήνα

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

»Δεν είναι σε θέση να κάνει προτάσεις αυ

. Γός που είναι υπόδικος στη συνείδηση του λα
I où, αυτός που θα καταδικαστεί την Κυριακή,
αυτός που το άστρο που έδυσε οριστικά, αυτός
που τη Δευτέρα θα έχει τεθεί εκτός μάχης με
> την ψήφο του λαού. Κανένα δεν θα ξεγελάσει
0 "βασιλεύς είναι γυμνός" και τα είδωλα θα
ναταρρεύσουν την Κυριακή »

(ΝΕΑ 14 Ιουνίου)

I

Φοβού το υ ς Δ α να ο ύ ς...

« Οταν ακούω πως ε ίπ ε χ θ ε ς το β ρ ά δ υ
ότι είναι εν ά ν τια στη χ υ δ α ιό τ η τ α , ε το ι
: μάσου. λέω, Χ α ρ ίλα ε, γ ια κ α μ ιά επ ίθεσ η,
• από την Α υ ρ ια ν ή " και το " Δ η μ ο κ ρ α τικ ό
. Λόγο" αύριο το π ρ ω ί »
ί.
:
•
r

Χαρίλαος Φλωράκης (12/6) για τον Αν
δρέα Παπανδρέου
Κατά τη διάρκεια εκείνης της προεκλο
γικής περιόδου εκτός από την εγκυκλοπαιδική λειτουργία των «ροζ κασετών»
θα μάθουμε πολλά —πρωτοστατούντος
του συγκροτήματος του Ταυρου— για τα
περιουσιακά στοιχεία και τις ατλαντικές
«connections» ηγετικώ ν στελεχώ ν του
Συνασπισμού.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
'

■■ «Τη Δευτέρα ορκίζω κυβέρνηση»

τρεις φυλλάδες των δύο κκε ... Προχθές, μόνο
προσπάθησαν γ>α λίγο vu το ρίξουν a u a
στείο, προβάλλοντας τις σαχλαμάρες ιης
Δαμανάκη...
ΑΠΟ χθες όμως, κάνουν την... πάπια.. Πολύ
θα θέλαμε να ξέραμε, πώς τα κατάφεραν, οι
φυλλάδες του κκε, και... κατάπιαν ολόκληρη
βίλα και ολόκληρο κότερο... Και τι άλλο θα
μπορούσαν, άλλωστε, να κάνουν για δύο τόσο
μεγάλα και αυταπόδεικτα σκάνδαλα...».

Την Τρίτη ο Α. Παπανδρέου, προφα
νώς συγκλονισμένος από την άθλια λα
σπολογία, θα δηλώσει. «Τιμώ τον Χαρι
λαο Φλωράκη και ως αγωνιστή και ως άν
θρωπο». Ο λόγος ανήκει στο «ΡΙΖΟΣΠΑ
ΣΤΗ» της επόμενης ημέρας:
«Ε, όχι κι έτσι κύριε Παπανδρέου. Είστε πολιτι
κά υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε πράξη a
γριότητας, βαρβαρισμού, διασυρμού και συ
κοφαντίας που εκπορεύονται απ' την παράτα
ξή σας. Είστε ο πνευματικός και πολιτικός πa
τέρας των Κουρήδων και των μεθόδων τους. Ε
σείς τους στηρίξατε και τους στηρίζετε , εσείς
μπροστά στο πανελλήνιο υμνήσατε τη., δήμο
κρατική τους έπαλξη. Εσείς, μόλις πριν λίγες
μέρες, επιβραβεύοντας τη λάσπη και αναγο
ρεύοντας τη συκοφαντία σε αγαθό του παςοκ
τοποθετήσατε εκπρόσωπο των Κουρήδων στο
ψηφοδέλτιο του κόμματός σας. Εσείς ούτε μια
φορά δεν αποδοκιμάσατε τη φαυλότητα και το
τσαλάκωμα ανθρώπων και ιδεών, που υπηρε
τεί το αυριανικό σας παρακράτος. Σωπάσατε
με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, ακόμα κ, ό
ταν ακρωτήριαζαν την ίδια σας την κόρη, μουτ
ζούρωναν το γιο σας, τσουβάλιαζαν στελέχη
του ίδιου σας του κόμματος. Το ίδιο, βέβαια
—και ποιος περίμενε το αντίθετο — κάνετε και
με τις αθλιότητες κατά του X. Φλωράκη. Νίπτε
τε τας χείρας, ως σύγχρονος Πόντιος Πιλό
τος. αλλά αρνείστε ν' αποδοκιμάσετε δ η μ ο σ ία
αυτό το αίσχος ».

Κυοφορία «συγκυβερνησεως»..
υπό τη σκιά της παραγραφής
«Κ ύ κλ ο ι του Σ υνα σ π ισ μο ύ ο ν ε ιρ ε ύ ο ν
ται σ υ ν ερ γ α σ ία μ ε τη σ υ ν τη ρ η τικ ή π αρά
τ α ξ η » θα γράψει ο Μ Γαργαλάκος στην

ΑΥΡΙΑΝΗ (11/6) σχολιάζοντας την πρότα
ση του Λεωνίδα Κύρκου ότι η λύση που
θα δοθεί στο κυβερνητικό πρόβλημα θα
βγει μέσα από την «4η εντολή» και με το
σχηματισμό «οικουμενικής κυβέρνησης»
Και συνεχίζει:
■ΚΕΝΤΡΑ της άρχουσας τάξης ευνοουν μια τε
τοια εξέλιξη, γιατί εκτιμούν πως έτσι αιχμσ

λωτίζουν την κομμουνιστική Αριστερά, στις δι
κές τους στρατηγικές επιδιώξεις Σε αγαστή
λοιπόν, συνεργασία κύκλοι του «Γυνασπ.
σμού » και παράγοντες ιης ολιγαρχίας του
πλούτου, ετοιμάζουν το έδαφος του Ίστορι

κού συμβιβασμού
σπιομό >

ανάμεσα σε ΝΔ και Συνα

Τι λεει όμως η Αριστερά; Ο Μ Ανδρου
λάκης αναπτύσσει ως εξής τη θέση του
Συνασπισμού στο ερώτημα εάν θα υπο
στηρίξει ενδεχομένως κυβέρνηση της
ΝΔ με αντικείμενο την κάθαρση:».
«Εμείς θέλουμε μια άλλη κυβέρνηση δική μας.
τίμια, προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας
Γιατί να στηρίξουμε τη ΝΔ;
Δεν πρόκειται —πρόσθεσε— να κάνουμε à
μέσα ή έμμεσα κυβερνητική συνεργασία Οχι
γιατί την αντιμετωπίζουμε δαιμονολογικά αλ
λά δεν υπάρχει πρόγραμμα πάνω στο οποίο
να μπορούσαμε να συνεργαστούμε
Η ΝΔ, όμως, δεν είναι σε θέση να προχωρή
σει την κάθαρση. Ο κόσμος της μίζας και της
αρπαχτής ήταν κάποτε δικός της. Ήταν γαλό
ζιος, έγινε γαλαζοπράσινος, καταπράσινος.
πάει να γίνει πράσινο γάλα νος και θα γίνει γα
λανός αν δουν ότι η ΝΔ βγαίνει στην κυβέρνη
οη.
Και ας υποθέσουμε ότι η ΝΔ θέλει πράγματι
να κάνει κάποια κάθαρση. Μόλις «τσιμπήσει»,
μόλις αρχίσει να ξύσει λίγο τον Λούβαρη πέ
φτει πάνω στους δικούς της Τσάτσους. Μόλις
πάει να ξύσει την υπόθεση Ντασώ ή των F-16
θα πέσει πάνω στις αμερικάνικες πολυεθνικές
εταιρίες όπλων Θα της πουν STOP Η ΝΔ έχει
όρια σαφή στο θέμα της κάθαρσης. Τα όριό
της είναι ο κόσμος των μεγάλων συμφερόντων
που κι αυτή αντιπροσωπεύει».

(ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 11 Μαρτίου)
Για την «4η εντολή» θα αναφερθεί και
ο Κ. Μητσοτάκης σε τηλεοπτική του συ
νέντευξη στις 14 Ιουνίου:
«... Και αν υπάρχει ένα κομμάτι του παςοκ το ο
ποίον θέλει να συνεργαστεί μαζί μας και είναι
τίμιοι, θα μπορούσα να το συζητήσω. Όπως ε
πισης αν φθάσουμε στην τέταρτη φάση, που
προβλέπει το Σύνταγμα και φτιάξουμε μια κυ
βέρνηση μόνο για να κινήσει τη διαδικασία. Ε
γώ είμαι έτοιμος να συμπράξω, διότι με κανέ
ναν τρόπο δεν θέλω να αμνηστευθούν τα σκάν
δαλα. Αλλά θα έχουμε τότε το εξής πρόβλημα
Κατά το Σύνταγμα, κατά τη δική μου ερμηνεία,
αρκεί να κινηθεί η διαδικασία Και ας κάνουμε
μετά εκλογές Η επόμενη Βουλή θα προχωρή
σει».

Την Τετάρτη ο Συνασπισμός θα πραγ
ματοποιήσει την κεντρική του προεκλο
γική συγκέντρωση στο Σύνταγμα Την
Πέμπτη είναι η σειρά της ΝΔ, ενω την
Παρασκευή του ΠΑΣΟΚ. Συνήθως κατ’ αυ
τόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η προε
κλογική περίοδος. Ωστόσο ο Κ Λαλιω
της εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ θα «τζογάρει»
20 εκατ με τον εκδότη του «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
τγπΟΥ» A Βουδούρη. Αραγε ποιος θα tu
πάρει».

ΕΚ Λ Ο ΓΕΣ 5ης Ν Ο Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ 1989
Κ υ β έρ ν η σ η

ί

Να τι γράφει, μεταξύ άλλων, η ΑΥΡΙΑ
ΝΗ (11 Ιουνίου) στο σχόλιό της με τίτλ ο
«Κάνουν τις... πάπιες!...»

/

«εκείνο όμως που μας κάνει φοβερή εντύπω
οη, είναι ότι από προχθές που αποκαλύψαμε
τη βίλα της Δαμανάκη και το κότερο του Φλωράκη έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους και οι

Τ ζα ν ν ετά κ η .

π α ρ α π ομπ ή

των υπευθυνων του ΠΑΣΟΚ γ ια τα σκάν
δ α λ α στο ειδικό δικαστήριο, δολοφονία
του Μ π α κο γιά ννη απ οχώ ρησ η σ ίελε
χών του ΚΚΕ. γεγονότα της Μυτιλήνης
(Π αυλής). Ένα απάνθισμα των συγκλονι
στικων γεγονότων που συνέβησαν κατα
τη διάρκεια του καλοκαιριού Η ΝΔ επι
διώκει και πάλι την αυτοδυναμία, το ΠΑ
ΣΟΚ δηλώνει ότι θα αναδειχθεί πρώτο
κόμμα, ενω ο Συνασπισμός ζητεί τη δι

»αιωση ιης πολίτικης του καλοκαίρια
υεσω της ενίσχυσης του
Το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγει στο επίκεντρο
;ης προπαγάνδας του καταγγελίες για
■φασιστική τηλεόραση» και «επικείμενη
νοθεία του εκλογικού αποτελέσματος με
ιις σχεδιασμένες μετακινήσεις στρατιω
τικων μονάδων σε κρίσιμες εκλογικές
περιφέρειες» Η «ανεξαρτησία» των εν
ιυπων του χώρου του θα επεκταθει εωυ
«οι την «ΕΞΟΡΜΗΣΗ» (« KYRKOS is ο Ae ν ·■'
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»

Εκλογική περιφέρεια
Φθιώτιδας
Μαγνησίας
Μεσσηνίας
Β' Θεσσαλονίκης
Εύβοιας
Τρικάλων

Εγγεγραμμένοι

Εδρες

156.135
161.271
188.716
189.409
195.542
197.742

6
6
7
7
6
5

........... (1 πόντος)
............ (2 πόντοι)
(κανένας πόντος)
I

I

Ποιά θα είναι η φυσιολογική εξέλιξη, αν κληθείτε από την Τροχαία νά καταβάλετε ένα πρόστιμο αξίας 4.400 δρ>
επειδή παρκάρατε παράνομα στην Τσιμισκή ένα Σάββατο απόγευμα, σε μιά χώρα στα πρόθυρα της Ευρωπαϊκέ
Ενωσης, μπροστά στό όραμα του 2000 (και άλλα μεγάλα λόγια τα οποία αυτή τη στιγμή δεν ενθυμούμα);

Παρακαλούμε διαλέξτε μιά απάντηση:

:

1. Θα πάτε στην Τράπεζα, θα πληρώσετε 4.400 δρχ. σε έναν λογαριασμό του δημοσίου και θα ησυχάσετε.........(1 πόντοι
2. Θα πάτε στην Τροχαία και θα διαμαρτυρηθείτε επειδή τα λεφ τά αργούν τόσο πολύ καιρό να έρθουν ...(κανέναςπόνκχ
3. Θα πάτε στην Τροχαία όπου θα σας πληροφορήσουν ο τι πρέπει πρώτα να πληρώσετε 300 δρχ. στο ταμείο του Δήμου, f
πάτε στο ταμείο του Δήμου, θα πληρώσετε τις 300, θα επιστρέφετε στην Τροχαία, θα σας πληροφορήσουν οτι χρειάζεστε έν
παράβολο, θα ζητήσετε ένα παράβολο, θα σάς πουν ο τι δεν έχουν και να πάτε στο περίπτερο από κάτω, θα πάτε στο περίπτερ
από κάτω, θα ζητήσετε ένα παράβολο των 4.100, θα σας δώσουν ένα παράβολο των 4.100 και θα σας ζητήσουν 4.510, θα πείι
μα εγώ πρέπει να πληρώσω 4.100, θα σας πουν και εμένα ποιός Θα με πληρώσει; ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, θα παραδώσετε το παράβολο στην Τροχαία και θα π είτε (κρατώντας το κεφάλι ανάμεσα στα δυό χέρια) ανε(ν\
δυνατό, ρε γαμώτο!!!..............................................................................................................................................................(2 πόντο

Γ Ε Δ Ω ΕΧΟΥΜΕ Μ ΕΡΙΚΕΣ ΑΠ ΑΝ ΤΗ ΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ -Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ω Σ- Δ Ε Ν ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ
I ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
■ Παρακαλούμε προσθέστε τους πόντους που αντιστοιχούν σ τις απαντήσεις σας, ύστερα συγκρίνατε το σύνολο με τις
απαντήσεις παρακάτω. Αν ανήκετε στην κατηγορία των κερδιζόντων, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη διεύθυνση του
• περιοδικού γιά να παραλάβετε τα δώρα σας»

8-10 πόντοι

Χάσατε! Βρήκατε βέβαια (κατά ένα μεγάλο μέρος βέβαια) τις σωστές απαντήσεις, αλλά σε τι σας ωφελεί;
Η είστε υπερβολικά ηλίθιος (πράγμα που απευχόμαστε) οπότε, σύμφωνα με τις οδηγίες, δεν θα énpene
να κάνετε το τεστ, ή έχ ετε τόση εμπειρία μ ' αυτή τη χώρα, ώστε κανένα τεσ τ αλλά ούτε και το οτι διαβάζετε
το ΑΝΤΙ, δε μπορεί να σας σώσει, θ α μπορούσατε βέβαια να γίνετε δημόσιος υπάλληλος ή βουλευτής
- αυτό θα ήταν καλό γιά σας αλλά θανάσιμο γιά την Ελλάδα. Παρακαλούμε διακόψτε τη συνδρομή σας,
αλλιώς θα αναγκαστούμε να τη διακόψουμε εμείς.

3-7 πόντοι

Χάσατε! Λειτουργείτε τόσο λογικά, που δεν έχ ετε καμμία πιθανότητα να επιζήσετε κάτω από τις σημερινές ]
συνθήκες. Η συμβουλή μας: αυτοκτονήστε όσο το δυνατό ταχύτερα. Έ τσι, και εμ είς δε θα οχλούμαστε ι
από την παρουσία σας, αλλά ούτε και εσ είς από τη δική μας. Εάν ωστόσο επιθυμείτε να συνεχίσετε την
προσπάθειά σας να προσαρμοστείτε, παρακαλούμε διακόψτε τη συνδρομή σας, αλλιώς θα αναγκαστούμε
να τη διακόψουμε εμείς.
I

I 0-2 πόντοι

Χάσατε! Ο ρομαντισμός σας είναι άνευ ορίων και άνευ παραδείγματος. Η συμπεριφορά σας δείχνει οτι |
είσ τε εχθρός του Εθνους, τη ς Εθνικής Οικονομίας, της Εθνικής Συμφιλίωσης, του Εθνικού Λαχείου και ι
άλλων Δημοκρατικών Δυνάμεων. Μ ε άτομα σαν εσάς δεν επιθυμούμε ουδεμία επαφή. Παρακαλούμε
διακόψτε τη συνδρομή σας, αλλιώς θα αναγκαστούμε να τη διακόψουμε εμείς.

ι____________
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Τ έο ντο ρ Φ οντάνε, Έ φ η Μ π ρ ίσ τ, μ τφ . Ά γ γ ε λ ο ς Π α ρ θ έΣΕΙΡΑ ΞΕΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
νης · Μ άργκαρετ Ά τ γ ο υ ν τ , Ή ισ τ ο ρ ία τ ή ς π ο ρ φ υ ρ ή ς δ ο ύ λ η ς , μ τφ . Π α ύ λ ο ς Μ ά τε σ ις ·
Τόμας Μπέρνχαρντ, Ό α ν ιψ ιό ς τ ο ύ Β ιτ γ κ ε ν σ τ ά ιν , μ τφ . Δ η μ ή τρ η ς Β άρσος, · Γκράχαμ
Σουΐφτ, Φ τε ρ ω τό μ π α λ ά κ ι, μ τφ . Ε ρ ρ ίκ ο ς Μ π ε λ ιέ ς ·Τ .Ε . Λώρενς, Ε π τ ά σ τ ύ λ ο ι τ ή ς σ ο φ ία ς ,
μτφ. Ε ύ α γγελία Κ ιζή λ ο υ · Μ ισέλ Μπυτόρ, Ή χ ρ ή σ η τ ο ύ χ ρ ό ν ο υ , μ τφ . Γ ιώ ρ γο ς Σ π α νό ς ·
Μισέλ Μπυτόρ, Ή τρ ο π ο π ο ίη σ η , μ τφ . Έ φ η Χ α τζη φ ό ρ ο υ · Φράντς Β έρφ ελ, Ο ί σ α ρ ά ν τα
μέρες το ύ Μ ο υ ζ ά Ν τ ά γ κ , μ τφ . Ά γ γ ε λ ο ς Π α ρ θ έν η ς

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Γιώργος Μ ανιάτης, Ό Μ ίδ α ς β α σ ιλ ιά ς
εχει α υ τιά γ α ϊδ ά ρ ο υ · Γιώργος Μα
νιάτης, Δ ρ α π έ τ ε υ σ α ά π ό τ ή ν λ ε γ ε ώ ν α
των ξέν ω ν · Γιώ ργος Μ ανιάτης, Ό
Σκύλος κ α ί ή Χ ά ρ υ β δ η I: Π ρ ώ τη ’Α γ ά 
πη · Α ρισ τοτέλης Ν ικολαΐδης, Ό α 
νιχνευτής · "Α γγελος Τερζάκης, Τ ό
λυκόφω ς τώ ν ά ν θ ρ ώ π ω ν · Τριαντάφυλλος Π ίττας, Φ α ν τα σ ία · Δημήτριος Κολινιάτης, Ό έ ρ χ ο μ ό ς τ η ς ·
’Αγγέλα Καστρινάκη, Φ ιλ ο ξ ε ν ο ύ μ ε 
νη · Ά γ γ ελ ο ς Βλάχος, Π ρ ω θ ύ σ τε ρ ο ν

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ

ΕΣΤΙΑ Σ»

Κ. Καλλιατάκη-Μ ερτικοπούλου, Ε λ λ η ν ικ ό ς

ά λ υ τ ρ ω τ ι-

σμός κ α ί ό θ ω μ α ν ικ έ ς μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ίσ ε ις . Ή π ερ ίπ τω σ η τ ή ς Κ ρ ή τ η ς : 1 8 6 8 -1 8 7 7 · Τηλέμαχος
Αουγγής, Β υ ζ α ν τ ιν ή κ υ ρ ια ρ χ ία σ τ ή ν ’ Ιτ α λ ία

Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΑ - Ψ Υ Χ Α Ν Α Λ Υ Σ Η
Κώστας Ά ξ ελ ό ς ,
Α νοιχτή Σ υ σ τ η μ α τ ικ ή , μ τφ . Ν ίκ ο ς Φωκάς · Μ. Μερλώ-Ποντύ, Ή π ρ ό ζα τ ο ύ κ ό σ μ ο υ , μ τφ .
Φώτης κ α ί Μ α ρ ία Κ α λ λ ία · Φρανσουάζ Ν τολτό, Σ ε μ ιν ά ρ ιο ψ υ χ α ν ά λ υ σ η ς π α ιδ ιώ ν (Α ' τ ό 
μος), μτφ . Ε λ ισ ά β ε τ Κ ο ύ κ η · Ό Μ άρτιν Χ ά ιντεγκερ γ ιά τ ή σ χ έσ η τ ο υ μ έ τ ό ν ν α ζ ισ μ ό ,

μτφ. κα ί σ χ ό λιο Κ ώ σ τα ς Γ ε μ ε ν ε τ ζ ή ς

Χρηστός Μπρατάκος, ΤΑ Μ Α Τ. Ο ί κ ρ α ν ο φ ό ρ ο ι · Ά ν ζ έ λ ΚουρΜ Α Ρ Τ Υ Ρ ΙΕ Σ
τιάν, «Ε Ρ Μ Ε Ν Ι». Τ ρ ε ις μ α ρ τ υ ρ ίε ς ’Α ρ μ ε ν ίω ν γ ιά τ ή γ ε ν ο κ τ ο ν ία · Μαρία Ζαούση, « Μ έ
χρυσά γ ρ ά μ μ α τα θ ά γ ρ ά ψ ο υ ν τ ’ δ ν ο μ ά μ α ς » · Μαρία Ρούσσου, 'Ο δ ο ιπ ο ρ ικ ό μ ια ς ζω ή ς

______________________
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΔΟ ΚΙΜ ΙΑ __Ά γ γ ελ ο ς Σικελιανός, ’Α ν έ κ δ ο τ α π ο ιή μ α τα κ α ί π εζά (Φ ιλο λο γική
έπιμέλεια, σχόλια, μ ε λ έ τ η : Β. Τσαρλαμπά - Κ α κλα μ ά νη ) · Τώνης Σπητέρης, El G re co : Ό
ζω γράφος κ α ί ή έ π ο χ ή τ ο υ · ’Ερατοσθένης Καψωμένος, « Κ α λή ’ν α ι ή μ α ύ ρ η π έ τρ α σ ο υ » .
Ε ρ μ η ν ε υ τικ ά κ λ ε ιδ ιά σ τ ό ν Σ ο λ ω μ ό · Γιάννης Βαρβέρης, Ή κ ρ ίσ η τ ο ύ Θ ε ά τ ρ ο υ Β \

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ»
Ι.Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑ Α.Ε.
ΣΟΛΩΝΟΣ 60 - 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 361.5077 - 363.7324

Σπέσιαλ
IQ-τεστ
μόνο γιά τους
αναγνώστες μας

© 1990 αντί

αγαπητοί φίλοι,
δημοσιεύουμε σήμερα ένα τεστ
αποκλειστικά γιά τούς αναγνώστες
του ΑΝΤΙ, ένα τεστ η προετοιμασία
του οποίου απαίτησε πολύ χρόνο,
πολύ αίμα καί πολύ χρήμα. Γιά να
μπορέσετε νά ανταποκριθείτε στις
απαιτήσεις του τεστ χρειάζεστε
αυτοσυγκέντρωση, γνώσεις και
προπαντός ένα IQ πάνω από 180.
Επειδή οι αναγνώστες του ΑΝΤΙ
είναι ούτως ή άλλως έξυπνοι,
ελπίζουμε σε μια αθρόα συμμετοχή
και προειδοποιούμε: ζαβολιές δε
θα ανεχτούμε (ξέρω π κουφάλες
είστε, πρίν απαντήσετε θα
κρυφοκοιτάξετε τις απαντήσεις).
Πάρτε λοιπόν στυλό και μολύβι και
αρχίστε.

Ποιός χρησιμοποίησε την εξής φρασεολογία κατά την αναμετάδοση των
ποδοσφαιρικών αγώνων της Κυριακής 28. Ιανουαρίου 1989:

Δόζα-Λεθαδειακός:
...σώθηκε από την ψυχρολουσία τού μπέναλτι...
...ενώ, το ποιός έκανε το φάουλ, φυσικά δεν το είδαμε...1
Ηρακλής-Ολυμντιακός Βόλου:
Το πρώτο γκόλ το έβαλε ο Ηλιάδης, ενώ το δεύτερο από τον Μπονόβα.
ΠΑΟ-Εθνικός:
...και διανύουμε το 47' και 15“, δηλαδή δύο λεπτά και 15 δευτερόλεπτα από την ώρα
που άρχισε να αρχίσει το παιχνίδι.

Παρακαλούμε διαλέξτε μά απάντηση:
1. Ο Λούκυ-Λουκ........................................................................................(1 πόντος)
2. Το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.ΡΑ.)............ (2 πόντοι)
3. Ο Αγιος Βασίλης........................................................................(κανένας πόντος)

•·

Ποιός νόμος κατανέμει ι
έ δ ρ ε ς τω ν εκλόγιμι
βουλευτών σύμφωνα μει
διπλανό πίνακα;

Παρακαλούμε διαλέξτε μιά απάντηση
1. Ο Κ ουτσονόμος........................J
2. Ο εκλογικός νόμος της Ελληνκήι
Δημοκρατίας, έτο ς 1989 μ.Χ......—
3. Ο νόμος τη ς βαρύτητας...........
ι· »

Ποιά εφημερίδα ή περιοδικό είχε ία
εξή ς (πρωτοσέλιδους των432σπγμά
τίτλους, αρχές της δεκαετίας το
εβδομήντα:

Πισώπλατη μαχαιριά στο στήθος
δέχτηκε ο Παναθηναϊκός*

και
Αυτοί δεν ήταν θεοί! Ήταν Ημίθεοι! =

Παρακαλούμε διαλέξτε μιά απάντησι 1. Η Καθημερινή .. (κανένας πόντοι
2. Η Αθλητική Ηχώ......... (2 πόντο
3. Το Α Ν Τ Ι......................(1 πόντος

Αν κάνατε εσείς τον συντονισμό της εκπομπής του τέσ τ 1, πως
θα αναφέρατε τον αγώνα Απόλλωνα Αθηνών-Απόλλωνα Καλα
μαριάς, ώστε να γίνετε κατανοητός από τους ακροατές σας;
(Ευκαιρία να δ είξετε την δημουργικότητά σας - όχι μόνο να μου
κάνετε κριτική!)

Παρακαλούμε διαλέξτε μιά απάντηση:
1. Απόλλων-Απόλλων.............................................................. (κανένας πόντος)
2. Απόλλωνος Ριζούπολης-Απόλλωνος Καλαμαριάς........................ (1 πόντος)
3. Απόλλων-Καλαμαριά...................................................................... t.. (2 πόντοι)
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1 Υποθέτω στι ο καλός αυτός ανταποκρπήςπή
παράδειγμα από τον Α. Γ. ΓΊαπανδρέου ft
απλώς προήδρβυα), αλλιώς δον οξηγΚτα γιο
θεωροί φυσοτό το να μην οΒο τίποτα. Eyùeiik
μκροφώνουα, Ισως:
* Πισώπλατη εντάξει. Στο στήθος εντύζα. Αλλάι
σώπλστη στο στήθος;
* Προφανώς στον εγκέφαλο του ουντύιαη τογχ
θέμα Η ρ- λειτουργεί εμφατικά, ένα πρόθεμαη
πλέον μόνο έμφαση μπορεί να 6Να στο νόμ

Χαρακτηριστικό της «φόρας» που εχει
πάρει το «Συγκρότημα του Ταύρου» είναι
το παρακάτω απόσπασμα από τον «ΔΗΜ.
ΛΟΓΟ» (29 Οκτωβρίου)»:
«Καλά, φοβερό σύνθημα έχουν οι νεοδημοκράτες, κατά πως διαβάζω στις χθεσινές φαοιοτοφυλλάδες της Δεξιάς:

ση της χώρας έχει και τους συναινετικούς
δρόμους
Ολα δείχνουν ότι η χώρα θα βαδίσει ομαλά
στην ψηφοφορία της 5ης Νοεμβρίου. Η υπηρε
σιακή κυβέρνηση του Ιωάννη Γρίβα εγγυάται
και την ομαλότητα και τη γνησιότητα. Ομαλές
θα είναι και οι μετεκλογικές εξελίξεις. Οι αυριανικές κραυγές του Ανδρέα Πανανδρέου η
χούν τώρα παράταιρα και στους οπαδούς του
ΠΑΣΟΚ».

Σήμερα μήνυμα
από τη θεσσαλοΝΙΚΗ ,;|ρΡ
Συγκέντρωση ιου Συνασπισμού σπ ς

7μ

μ στο Π αλ α ι ντε Σ π ο ρ

(ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 29 Οκτωβρίου).
ΤΡΙΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. Ο X. Φλωράκης στην
τηλεοπτική του συνέντευξη θα αποκαλύψει τα πρακτικά της συζήτησης Παπαν
δρέου - Μπέικερ, όπου ο τότε πρωθυ
πουργός προσέφερε «γην και ύδωρ»
στους Αμερικανούς (διάβαζε: βάσεις και
Ρασίντ).
Η «ΑΥΓΗ» (2 Νοεμβρίου) θα σαρκάσει
πολύ εύστοχα:
«Γειά σου υπερήφανη εξωτερική πολιτική του
ΠΑΣΟΚ με τα ωραία σου. Γειά σου, διδάκτορα

μίστερ Μπέικερ
- Δυο ψηλοί, δυο ψηλοί, θα τους κόψουν τη
χολή!
(Εννοούν τον σύζυγο της κυρίας Μαρίκας με
τα πράσινα —χολεριασμένα— μάτια, και τον
άλλο, τον ανεκδιήγητο Μίκη Θεοδωράκη).
. Εμείς δεν λέμε τίποτε: τους, καλούμε να
πάρουν μόνο μεγάλη φόρα, και να έρθουν!»

Η ΝΔ επικαλούμενη την κατάσταση
της οικονομίας και την κρίση των θε
σμών, έχοντας επανασυσπειρώσει στις
.τάξεις της πρώην ηγετικά στελέχη της
(Ράλλης, Παπαληγούρας) σε συνδυασμό
με τη συμμετοχή του Μίκη Θεοδωράκη
σε εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο επι
κράτειας (προφανής ο συμβολισμός) διαβεβαιωνει και πάλι ότι θα αναδειχθεί αυ
τοδύναμη.
0 Συνασπισμός; Ας αφήσουμε καλύτε
ρα τον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» (1 Νοεμβρίου) να
εκθέσει τα επιχειρήματά του:
«Αξίζει τον κόπο να αναλογιστεϊ ο καθένας τι
θα είχε συμβεί αν η Αριστερά δεν έδινε τη λύ
οη που δόθηκε στις αρχές του Ιούλη 1989. Οι
ευθύνες για τα πρωτοφανή σκάνδαλα θα πα
ραγράφονταν. Θα είχαμε ήδη πάει στις εκλο
γές, στα τέλη του περασμένου Ιούλη, οπότε η
ΝΔ θα είχε άνετα κερδίσει την αυτοδυναμία. Η
Αριστερά θα είχε στηθεί στον πάσαλο της α τί
μωσης και η ιδέα των μη αυτοδύναμων κυβερ
νητικών λύσεων θα είχ ε καταποντισθεί, ανοίγοντας έτσι διάπλατα το δρόμο στερέωσης
της μονοκρατορίας του δικομματισμού για
πολλά χρόνια, με την Αριστερά στη γωνία. Ας
αναλογιστεϊ, επίσης, ο καθένας τι θα είχ ε συμ
βεί αν η Αριστερά ε ίχ ε μετατραπεί σε «τσό
ντα» του παπανδρεϊσμού, συμβάλλοντας σε
μια κυβερνητική «λύση » μαζί με τους σκανδα
λοποιούς και τους καραμπινάτους αυριαγιστές. Ποιο θα ήταν το «πρόσωπο» και η αξιοπι
στία της Αριστερός; Ποιο θα ήταν το οικτρό τέ, λος μιας τέτοιας «προοδευτικής πλειοψηφίας»; Και το σπουδαιότερο, τι ηθικά και πολι
τικά ερείσματα θα είχ ε ήδη κερδίσει η ΝΔ, ως
"συνεπής δύναμη κάθαρσης;” ».

Είναι γεγονός ότι στην εκλογική ανα
μέτρηση του Νοεμβρίου απουσιάζουν οι
πλαστικές σημαίες, τα μεγάφωνα, το «μέγα πλήθος και μέγα πάθος».
«Οι αρένες με τους μονομάχους ετελείωσαν.
Και όσοι ονειρεύονται τη δικομματική πόλωση,
ας προσγειωθούν. Η κυβέρνηση Τζαννετάκη έ 
χει πείσει το εκλογικό σώμα ότι η διακυβέρνη

του τέρμιναμπλ και του τερμινέιτ. Γειά σου περηφάνειυ με τα τέρμινα. Έ χετε γεια «ήρεμα
νερά» και ξηλωμένες βάσεις. Γειά σου Ανδρέα
Αμερικανοφάγε, Τουρκοφάγε και ειρηνόφιλε.
Γειά σου πρωταθλητή του είπα —ξείπα, του
σήκω— κάτσε, του θα, θα, θα.
Κοτζάμ Μπέικερ κατατρόπωσες με το υπε
ρήφανο όχι σου».

Μια «άλλη άποψη» εκφράζει η «ΝΙΚΗ»;
« Ηταν κατά γενική ομολογία απόλαυση, προ
χθές το βράδυ στην τηλεόραση, ο Χαρίλαος. Ε
κεί που κάπως φαινόταν να μειώνει την αναπό
φευκτη εκλογική του πτώση ο «Συνασπισμός»
ήρθε ο πρόεδρός του να τον χαντακώσει».

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Η σειρά του Α. Πα
πανδρέου να συνεντευξιασθεί από τηλε-

ΤΑ ΝΕΑ

» » ΑΕΚ-ΠΑΟ

αποκλείστηκα«

Για συνάντηση χορνήήζ

ΠΡΟΤΑΣΗ

f

ΕΘΝΟΣ

!Τ ο ζο φ ε ρ ό 2ήμερο της Αθήνας
Το ξεγύμνωμα στην TV ■
κατεβάζει το ΠΑΣΟΚ |

Πνίγει την πόλη το όπλητηρι.'
της πολιτικής αόιαφορία: '

ΝΕΦΟΣ+
ΜΑΡΙΑΣ
«ΕΘΝΟΣ». «Τον έστησαν στον τοίχο. Δεν
αντέκρουσε το διάλογο της υποταγής».
«ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ». «Ανδρέας: Καταγγέλλω
τον Φλωράκη».
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» «Βατερλώ του παπαν-

δρείσμού».
«ΑΥΓΗ»: « Αφωνος ο Παπανδρέου».
«ΠΡΩΤΗ»: «Έκανε τον Αμερικανό. Κωμι

κές απαντήσεις Παπανδρέου για την συ
ναλλαγή με τον Μπέικερ».
Ορισμένες εφημερίδες θα κινηθούν σε
άλλο μήκος κύματος:
«ΝΕΑ»: «Πρόταση από Ανδρέα σε Συνα
σπισμό για συνάντηση κορυφής».
«ΕΞΟΡΜΗΣΗ»: «Ανδρέας: Ιστορική πρότα
ση».
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». «Α. Παπανδρέου: Ελιγ
μός για κοινό μέτωπο μ ε την Αριστερά».
Το «έγκυρον» φύλλο του Συγκροτήμα
τος, η «ΑΥΡΙΑΝΗ» εξαργυρώνοντας το
«γραμμάτιο» που αποκαλούσε την τηλε
όραση ((φασιστική», θα γράψει:
«Αγανάκτηση για την τηλεόραση. Οι δημοσιο
γράφοι, άνθρωποι του Κύρκου και του Φλωρόκη, δεν άφηναν τον Ανδρέα να μιλήσει. Νίκη
περιμένει ο Α. Παπανδρέου. Μια κυβέρνηση
των προοδευτικών δυνάμεων είναι το μέλλον
της χώρας».

Η προεκλογική περίοδος του Νοεμ
βρίου θα κλείσει με τη συναυλία της ΝΔ
στο Ολυμπιακό Στάδιο και τη συγκέντρω
ση του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Κατά τα
άλλα, η Αθήνα ζει υπό την σκιά του νέ
φους και των απαγορευτικών μέτρων. Το
νέφος σημείωσε τιμές ρεκόρ ενώ από τις
7 το βράδυ της Πέμπτης έως τις 5 το από
γευμα της Παρασκευής τέθηκαν σε ε
φαρμογή απαγορευτικά μέτρα για την
κυκλοφορία των Ι.Χ.
Αρκετά δηκτικός είναι ο τίτλος της «Ε

απόΑνδρέα
σε Συνασπισμό

Eyyn'jcni:
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ΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ»:

4
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«Των ο ικιώ ν ημώ ν εμπιπραμένων... υ μ είς
άδετε».
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Αποκλείει συνεργασίες ο Μητσοτακης ,
οράσεως. Ας δούμε πώς περιγράφει ο
Τύπος της επομένης ημέρας την εμφάνι
σή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
«ΔΗΜ. ΛΟΓΟΣ»: ((Καταγγέλλω τον Φλωράκη. Έ κρ ηξη του Ανδρέα για τα όσα εξέμ εσ ε ο Χαρίλαος».
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Νοκ-άουτ ο υπόδικος
απατεώνας».
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ». Κ α τ ά π ιε Β ά σ εις Μ ένιο. Α μήχανος στα καυτά ερ ω τήμ α 
τα».

'ΨΗΦΟΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ. ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΨΗΦΟ ΣΤΟΝ ITI0TÄKH
Οποιος θέλει naξαναφέρει τη Δεξιό, ας ψηφίσει σήμερα Φλοράκη ■Κύρκο
ΒΦΤΜΑΠΟΑΤΤΧUlCiOllATO
TΠΑTHUBUMMAHii »AO

Ανδρέας: Δικαιώθηκα
γιατηχούνταστην TV V ÿ
ΧΙΛΙΑΔΕΣΔΕΞΙΟΙΚΑΙΑΡΙΣΤΕΡΟΙΨΗΦΙΖΟΥΝΣΗΜΕΡΔΜΑΖΙΚΑΠΑΣΟΚ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

WHO0ΑΝΑΡΙΑΣ
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άποτε η προεκλογική περίοδος ήταν ψυχωφελής τουλά
χιστον οοο το μπάνιά rou λαού Τώρα έχουν όλα πλαστι
κοποιηθει και οποιαδήποτε προεκλογική δραστηριότητα
προκαλεί αίσθημα ναυτίας και ασφυξίας. Και τις μεν συγκεν
τρώσεις ο πολίτης μπορεί ευχερώς να αποφύγει αλλά τις απο
στολές φυλλαδίων και επιστολών που αυτήν την εποχή κατα
κλύζουν τα γραμματοκιβώτια δυστυχώς πρέπει να τις αντιμε
τωπίσει κατά κάποιο τρόπο.
Έχω καταλήξει, μετά από πολλές σκέψεις, ότι η καλύτερη
αντιμετώπιση είναι η ανάγνωση του περιεχομένου με την ελπί
δα ότι θα βρεθεί το κεντρικό αστείο που συνδέει υποψήφιο και
ψηφοφόρο. Είναι η μόνη ικανοποίηση που ο πολίτης μπορεί να
αισθανθεί κατά την περίοδο που είναι θεωρητικά κυρίαρχος έ
στω και αν πρακτικά μεταπίπτει στο ρόλο του νεροκουβαλητή.
Οτι τα περισσότερα φυλλάδια και επιστολές είναι αστεία κα-
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Καθημερινόνοόμαστε υήητ. -
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Αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για την μεγάλη βοήθεια non
μου αροσφέρατε στον ποοσωπινά ■■·<'·· -■ >—

Οι φίλοι rov .. -

ταδεικνυεται και θεωρητικά και εμπειρικά. Ό ταν σπανιώτατα ασχολειται κάποιος με τις ιδέες του και τις πράξεις του, τότε
στην προσπάθειά του να παρουσιάσει τον καλύτερο εαυτό του
είναι εύκολο να παρασυρθεί σε γκροτέσκα κείμενα. Θα ήταν εν
διαφέρον να κατασκευάζαμε το Μέσο Γράμμα και τό Μέσο Φυλ
λάδιο με απάνθισμα από τους καλύτερους εαυτούς των υποψη
φίων αλλά δυστυχώς δεν έχω γίνει αποδέκτης ικανού αριθμού
«ιδεών» των υποψηφίων. Μπορώ όμως να σκιαγραφήσω την τυ
πική δομή του.

' ιοολον th a t πολλοί και σιαθιροί

ως χέρι εννοούμε καλλιγράφο εθελοντή αν θελουμε ναέχουμι
Αγαπητέ ιρίλε.
ΰεν είναι, τυχαίο ότι. απευθύνομαι, στην αρχή της προεκλονιχής μου εκστρατείας, οε
σένα με την ιδιότητά σου ως Μηχανικού.
Οε Μηχανικοί είοθε το πιο ζωντανό κομμάτι των επιστημόνων και έπρεπε να βρίσκεοθΓ
στην καρδιά της παραγωγικής δια δικα σ ία ς της χώρας μας. Δυστυχώς, τα τελευταία
χρόνια εξωγενείς παράγοντες δεν σας επιτρέπουν να διαδραματίσετε το ρόλο που
δικαιωματικά σας ανήκει.

1. Φάκελος
Τα λουλούδια βοηθούν την οικολογική χροιά. Ανακυκλωμένο
χαρτί όπως αυτό που χρησιμοποιούν οι Ελβετικές τράπεζες

Α γ α π η τ έ Κ ύ ρ ι ε Καφαντάρη,

ιην
Ε μαθα α πό ιυ ν

oac π τ ■-

Θέ.λα-, vu of κυχυριοιήοοί κο: ίωρα για την υποστήριξή που μου διντ.ις μτ.χμι υημκμιΐ Λ.,ιποστήριξη Iη χρΜάζομαι και πάλι στις εκλογεζ του Απριλίου γιο να μπορέοω να ουν» νιο·.·
νιζομαι γιο πένπ γιατοΝ ομο γιο τη Θεοοαλια. γιο τη χωρά Σου ζητώ να πνανΓωοπί. ι · λ ··■ ··■'!··,·
ί,Γ| σου f7Tο ουγχρονο προοδευτικό και ανανεωιικο πνεύμα που εκφραέω στο N o ir> *·'. . ·
3πιωοειτ κο. πάλι τις κοινές ματ ιδέες τα οράματα τ<~·
~

δεν βοηθά στην Ελλάδα καθ’ ότι χρώματος υποκίτρινου ενώ ό
λες οι αποστολές των υποψηφίων γίνονται με άσπρους φακέ
λους ώστε να συσχετίζονται με «το άσπιλον». Μπορεί όμως ως
παρηγοριά για την αδύνατη ανακύκλωση να δηλωθεί: «το χαρτί
ανακυκλώνεται δεν βλάπτει το περιβάλλον». Ο υποψήφιος αυ
τός είναι έτοιμος να υπουργοποιηθεί και μάλιστα στο ΠΕΧΩΔΕ
γιατί ελαχιστοποίησε την απόσταση λόγων και έργων

2. Εισαγωγή και κλείσιμο
Καλόν είναι να γραφτούν με το χέρι. Το βλέπουμε ακόμα και
στις εφημερίδες σε ψευδογράμματα (με σχέδιο φύλλου επιστο
λής ελαφρά κυρτό στην μια άκρη του για την αίσθηση του βά
θους) συνήθως από υποψήφιους αρχηγικού κύρους. Βεβαίως
30

πιστότητα. Και τότε μπορεί να γραφτεί και το μικρό όνομα τού
ψηφοφόρου - σατανική προσέγγιση της ιδέας της οικειότητας
Ο υποψήφιος της προπατορικής εκλογικής περιφέρειας μόλιι
έστειλε ένα τέτοιο στον μακαρίτη από οκταετίας πατέρα μου.
Ίσως πιο αληθοφανές ως προσωπικό είναι όχι παραδάξωςτό
λιγότερο προσωπικό. Δηλαδή τυπώνεται το «Αγαπητέ» και έ
νας κατάλληλος πλαστογράφος αναλαμβάνει να γράψει ιδίο
γράφως το «φίλε» υποκαθιστώντας έτσι τον πολυάσχολο υπο^ΐ
ψήφιο ο οποίος παρουσιάζεται ως ρεαλιστής, ότι δεν προλα
βαίνει να τα γράψει όλα αλλά πάντως προσπαθεί διαλέγοντας
μια, την πιο αγαπητική λέξη «φίλε».
>

ί ΕΠ ΙΣΤ Ο Λ Ε Σ
του Στέλιου Π. Καφαντάρη
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6 Τον Ιούλιο του
1963 ο νεαρός τότε
δημοτικός
σύμβουλος έγινε
δεκτός από τον Τζων
Κέννεντυ στον
Λευκό Οίκο. Όταν η
συνάντηση που ήταν
εγκάρδια τελείωσε, ο
Πρόεδρος χάρισε μια
φωτογραφία του
στον επισκέπτη του
με ιδιόχειρη
αφιέρωση. Τρεις
μήνες αργότερα, ο
Τζων Κέννεντυ
έπεφτε νεκρός μέσα
στο αυτοκίνητό του,
στο Ντάλλας του
Τέξας.

ψήφιος σας προσκαλεί σε μια συνάντηση-κοκτέιλ στο Διογένης
Palace όπου θα μιλήσει με θέμα: Η ανάγκη για μια ολοκληρωμέ
νη οικογενειακή πολιτική»»).
Αλλά πρώτιστα περιέχεται βιογραφικό άλμπουμ: Ο Υποψή
φιος στο Στρατό, στην οργάνωση νεολαίας, με τη μνηστή του,
με τη γυναίκα τα παιδιά του το σκύλο του και τις τριανταφυλ
λιές του, με τον Καραμανλή, Μητσοτάκη, Παπανδρέου (με αυτή
τη σειρά ή και αντιστρόφως), σε συνεστιάσεις, σε γυμνάσια, σε
πίττες, σε μεγάλες συσκέψεις μια τόση δα κουκιδίτσα αλλά πό
σο σημαντικά τα αποφασισθέντα. Ενίοτε φαίνονται και μόνο έρ
γα που εγένοντο κατά την αυτήν περίοδο που έπαιζε δημόσιο
ρόλο, ή τέλος και μόνο σήματα έργων.
Ορισμένοι εμπνέονται από την πανεπιστημιακή διαδικασία
και δημοσιεύουν φωτογραφίες πιστοποιητικών. Αυτό δεν ικα
νοποιεί καθώς πρώτιστα ο Υποψήφιος είναι «άσπιλος» εξού και
μπορεί να δημοσιεύσει απλώς το περιεχόμενο των πιστοποιητι-·
κών. Και βέβαια όλοι με λίγες εξαιρέσεις δημοσιεύουν τα απο
σπάσματα από τον Τύπο όπου αναφέρονται ως ενός είδους
πρωταγωνιστές - είναι το ασυγχώρητο ψευδογεγονός, το αντικατοπτρικό του οφ δη ρέκορντ στο οποίο δυστυχώς ο ελληνι
κός τύπος είναι ιδιαίτερα επιρρεπής.
Με αυτό το πακέτο τελειώνει και η επιστολική προεκλογική
προσπάθεια του Υποψηφίου. Ραντεβού στις επόμενες εκλογές
για τους περισσότερους. Διότι υπάρχουν και οι λίγοι με αληθι-

Α γαπ ητά

Το κλείσιμο γίνεται με υπογραφή στο χρώμα μελάνης της
προσφώνησης, έτσι που να φαίνεται ότι υπέγραψε προσωπικά
ο υποψήφιος και να ενισχύεται ταυτόχρονα η πλαστογραφία
της αρχής. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ο πρώτος διδάξας τη δι
χρωμία το 1977 φιλοδωρήθηκε με αρκετούς σταυρούς κολα
κευμένων επειδή έστειλε μπιλιέτα με γαλάζια υπογραφή.
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δύσκολο αλλά α π ο ιτλ ίο μ α τικ ό

αγώνα

Ίσως αδικώ το νέο στυλ μάρκετινγκ που εγκαινιάσθηκε τότε,
αλλά θα έπρεπε να είναι πολύ τεμπέληδες οι υποψήφιοι που εν
γνώσει του θετικού αποτελέσματος μιας γνήσιας υπογραφής ε
ξακολουθούν να χρησιμοποιούν το όφσετ. Απλώς είναι ένας
συμβιβασμός ελλείψει αληθινής μελέτης του αντίκτυπου της
μπλε μελάνης.

3. Κυρίως κείμενο
Απαιτείται μια μικρή σύνδεση (η κρίσιμη λέξη είναι «αγώνας»
π.χ. κοινοί αγώνες μας ένωσαν, δώσαμε μαζί ένα δύσκολο αλλά
αποτελεσματικό αγώνα κλπ. κλπ.).
Οι πιο πονηροί βάζουν μια τομή συνόλου (niche) (εμείς σαν
γονείς, σαν συναπόφοιτοι, σαν συνάδελφοι κλπ). Το επιστέγα
σμα αυτής της τακτικής δημιουργήθηκε πάλι από τον επανα
στάτη της μπλε υπογραφής του ’77: «Αγαπητέ κύριε Κ. έμαθα α
πό τον Α.Λ. ότι μπορώ να βασίζομαι σε σας κλπ. κλπ.*». Ας ση
μειωθεί ότι όλα αυτά είναι με τη νέα τεχνική Λαίηζερ που το κά
νει απολύτως προσωπικό γράμμα με διεύθυνση κλπ.
Το σώμα του γράμματος μένει ουδέτερο και γενικόλογο στις
γραμμές του κόμματος. Είναι αδόκιμο να γράφονται βιογραφικά στοιχεία γ ι’ αυτό και οι υποψήφιοι που γράφουν «σπούδασα
και αυτοδημιούργησα επιχειρήσεις» μάλλον αποτυγχάνουν.
Ουσιώδη βιογραφικά λέγονται μόνο στα φυλλάδια που συνή
θως εσωκλείονται.
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4. Εσώκλειστα
ί
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Σπανίως επισκεπτήριο και αυτό για ενίσχυση της αλήθειας.
Ορισμένα έχουν φωτογραφία όπως οι γιαπωνέζικες κάρτες για
εξοικονόμηση μηνυμάτων.
Ενίοτε πρόσκληση σε συγκέντρωση ή κοκτέιλ (π.χ. «ο Υπο-

Ζ η τ ώ τ η ψ ή φ ο σ α ς κ α ι τ η ν ε ν ε ρ γ ό β ο ή θ ε ι α σας, δ ι ό τ ι μ π ο ρ ώ να
σ υ μ β ά λ λ ω α π ο φ α σ τ σ τ τ κ ά κ α τ α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά σ τ η ν ε π ί λ υ σ η των
σ ο β α ρ ώ ν π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν π ο υ α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ μ ε . Ε χ ω αποδείξει, ότι
μ π ο ρ ώ ν α κ ά ν ω πολλά. Γ ν ω ρ ί ζ ω τ α πρ οβ λ ή μ α τ α , ξ έ ρ ω πως ο ρ γ α ν ω
ν ο ν τ α ι οι λύ σε ις , μ π ο ρ ώ ν α κ ι ν ή σ ω α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά τ ο υ ς γ ύ ρ ω
μσυ, ν α ο λ ο κ λ η ρ ώ σ ω ό , τ τ α ν α λ α μ β ά ν ω . Λ ί γ α ό μ ώ ς μ π ο ρ ώ να κ ά ν ω
χ ω ρ ί ς τ η ν σ υ μ π α ρ ά σ τ α σ ή σας, χωρί ς τη ψ ή φ ο σας.
Κ α ι π ά λ ι ε υ χ α ρ ι σ τ ώ γ ι α τη ν π ο λ ύ τ ι μ η υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η σας.
Με ι δ ι α ί τ ε ρ α φ ι λ ι κ ο ύ ς χα ιρ ε τ ι σ μ ο ύ ς ,

νποψήφιος βουλευτής
Υ.Γ.

Κ ά θ ε α π ό γ ε υ μ α 5.00 - 7.00 εί μ α ι στ ο γ ρ α φ ε ί ο και θα
χ α ρ ώ π ο λ ύ να σ α ς δω.

νή στόφα πολιτευτού που στέλνουν ευχαριστίες, ευχές Χρι
στουγέννων και ονομαστικές. Δεν είναι κρίμα πόση επινοητικό
τητα να πετιέται τελικά στο καλάθι των αχρήστων; Μήπως θα έ
πρεπε να επιληφθεί το Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο ή έ
στω η Βιβλιοθήκη της Βουλής;
ΥΓ. Για να μην φανεί ότι έχω παρασυρθεί από σατυρική διάθε
ση παραθέτω φωτογραφίες από το άλμπουμ. Χωρίς λόγια.
·.#
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ΙΖΑΝΤΟΡA ΝΤΑΝΚ ΑΝ
Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Άγγελος Σ. Βλάχος
ΣΧΕΔΙΑ
Χρίστος Καράς
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Ω Κ Ε Α Ν ΙΔ Α
ν,·

'Η αύτοβιογραφία της Ίζαντόρα
Ντάνκαν είναι ενα πιστό καί συ
ναρπαστικό άντιφέγγισμα του ε
κρηκτικού ταμπεραμέντου της. Μέ
σα άπό τίς σελίδες αύτου του τόσο
σημαντικού γιά τήν ιστορία του
χορού βιβλίου, ξετυλίγεται ή ζωή
τής ξεχωριστής αυτής 'Ιέρειας, καί
ό ρόλος της στήν έξέλιξη τής τέ
χνης στίς αρχές του αιώνα μας.
Έ να βιβλίο συναρπαστικό, με
ταφρασμένο άπό τήν Ά ννα Σικελιανοΰ.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ Ν Ε Φ Ε Λ Η
Μαυρομιχάλη 9, Αθήνα, τηλ. 360.77.44
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Η ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ
του Παντελή Μούτουλα
▼

σο περνούν οι μέρες, η πιθανο
1 τητα ολομέτωπης ρήξης στις
σχέσεις της σοβιετικής με τη λ ι
θουανική κυβέρνηση απομακρύνεται. Ό 
πως συμβαίνει συνήθως στις διμερείς αν
τιπαραθέσεις, ο ισχυρός οφ ελείται από
όλους τους δήθεν ουδέτερους ή αστάθ
μητους παράγοντες και η πλάστιγγα
γέρνει προς το μέρος του. Ο ισχυρός ε ί
ναι βέβαια η σοβιετική πλευρά, που εκμεταλλεύεται κατά τον καλύτερο τρόπο
τον παράγοντα χρόνο και τον παράγοντα
φόβο και επιβάλλει σταδιακά τις λύσεις
που θέλει, χωρίς να καταφεύγει στο απο
φασιστικό χτύπημα.
Ασφαλώς η αναπάντεχη προσφυγή
στην ολοκληρωτική βία δεν πρέπει να α
ποκλείεται και κυρίως όσο οι Λιθουανοί
εθνικιστές επιμένουν στην αρχική θέση
τους. Οι εξελίξεις, όμως, τείνουν προς
διαπραγματεύσεις. Οι προϋποθέσεις, οι
όροι, το αντικείμενο των διαπραγματεύ
σεων και οι μέγιστοι στόχοι της κάθε
πλευράς προσφέρονται προς το παρόν
για κάθε είδους εικασίες. Γνωστή είναι
βέβαια η θέση των Λιθουανών, οι οποίοι
προσπαθούν να την πραγματοποιήσουν
μονοβερώς. Η ανεξαρτητοποίηση. Η επί
σημη Λιθουανία θεωρεί τη Σοβιετική Έ 
νωση ξένο κράτος, που ασκεί κατοχή στα
εδάφη της. Η Βίλνα επικαλείται τη συμ
φωνία «αναγκαστικής προσάρτησης»
που, είναι προϊόν της συμφωνίας Μολότωφ-Ρίμπεντροπ του 1939. Την έχει κα
ταγγείλει ως παράνομη και άκυρη και έ
χει διακηρύξει ότι γ ι’ αυτήν ισχύει το
προπολεμικό καθεστώς της πλήρους α
νεξαρτησίας και κυριαρχίας της.
Αντίθετα το Κρεμλίνο καθυστερεί να
αηοκαλύψει τα διπλωματικά χαρτιά του.
Ίσως πρόκειται για ελιγμό στα πλαίσια
της τακτικής σταδιακής προσέγγισης
που ακολουθεί. Αργά ή γρήγορα όμως
θα τα αποκαλύψει και ήδη έχει αρχίσει
να το κάνει με έντεχνο τρόπο. Στη συνέ
χεια του κειμένου παραθέτουμε ορισμέ
νες πληροφορίες, που είναι πολύ πιθανό
να επαληθευθούν σύντομα ως η επίσημη
επιχειρηματολογία της Μόσχας απέναν
τι στη Βίλνα, αν και όταν η κυβέρνηση
Λαντσμπέργκις υποχρεωθεί να συζητή
σει το θέμα στο τραπέζι των διαπραγμα
τεύσεων.
Σύμφωνα με την άποψη της Μόσχας
λοιπόν, η ιστορία αρχίζει το 1917, όταν η
Λιθουανία απέκτησε την ανεξαρτησία
της με τη συμφωνία του Μπρεστ Λιτόβσκ. Η συμφωνία, υποστηρίζει η Μό
σχα, υπογράφηκε υπό την απειλή των
γερμανικών όπλων και ήταν αναγκαστι
κός ελιγμός του Λένιν στην προσπάθειά
του να διασώσει τα υπόλοιπα εδάφη της
χώρας. Το περιεχόμενο της συμφωνίας
υπαγορεύτηκε από την ισχυρή Γερμανία
και εξυπηρετούσε τα συμφέροντά της
και μόνον αυτά.
Τον Αύγουστο του 1939 υπογράφηκε η
ί

συμφωνία Μολότωφ - Ρίμπεντροπ. Που
θενά στη συμφωνία αυτή ή στα μυστικά
πρωτόκολλα που τη συνοδεύουν, λέει
σήμερα η Μόσχα, δεν αναφέρεται έστω
και το ελάχιστο για τις τρεις βαλτικές δη
μοκρατίες. Μάλιστα ο Χίτλερ χρησιμο
ποίησε αυτό το δεδομένο ως επιχείρημα
για να κηρύξει τον πόλεμο κατά της
ΕΣΣΔ. Στο ανακοινωθέν του ανέφερε ότι
η Γερμανία είχε κάθε δικαίωμα να επανακτήσει τα εδάφη που της ανήκαν.
Η Λιθουανία και η ΕΣΣΔ υπέγραψαν
στις 10-10-1939 διμερή συμφωνία για την
ανάπτυξη σοβιετικών στρατιωτικών δυ
νάμεων στη Λιθουανία. Η Μόσχα τονίζει
ότι το Σαγιούντις δεν έχει καταγγείλλει
αυτή τη συμφωνία, με βάση την οποία η
ΕΣΣΔ παραχώρησε στη Λιθουανία την πε
ριοχή της Βίλνας. Το Κρεμλίνο υποστηρί
ζει ακόμη ότι τα σοβιετικά στρατεύματα
παρέμειναν αυστηρά στις καθορισμένες
περιοχές και σε καμιά περίπτωση δεν αναμίχθηκαν στα εσωτερικά της Λιθουα
νίας, ούτε και στις ελεύθερες εκλογές
που διεξήχθησαν το 1940.
Στις εκλογές της 17-6-1940 ο λαός της
Λιθουανίας ανέτρεψε, όπως λέει η Μό
σχα, την αστική κυβέρνηση που είχε συ
νεργαστεί με τους Γερμανούς ναζιστές
και εγκαθίδρυσε σοσιαλιστικό καθε
στώς. Η επιλογή του ήταν απολύτως ε
λεύθερη και νόμιμη και κανείς δεν μπο
ρεί σήμερα να την αμφισβητήσει. Οποια
δήποτε απόφαση για ανεξαρτητοποίηση
πρέπει να εκφράζει το μεγαλύτερο μέ
ρος του λαού της Λιθουανίας και να ε
φαρμοστεί στα πλαίσια του νέου νόμου
για το δικαίωμα απόσχισης των δημοκρα
τιών, που ετοιμάζει το Ανώτατο Σοβιέτ
της ΕΣΣΔ.
Ακόμη και στην περίπτωση που οι Λιθουανοί αποφασίσουν με δημοψήφισμα
ότι θέλουν ανεξαρτησία, το Κρεμλίνο
δεν θα έχει πει την τελευταία λέξη του.
Θα υπενθυμίσει ότι εκτός από την περιο
χή της Βίλνας, η Λιθουανία «χρωστάει»
κι άλλα εδάφη. Η Λευκορωσία της έχει
παραχωρήσει έκταση 3.000 τ.χμ. με πλη
θυσμό 55.000 κατοίκων. Το 1945 η Λι
θουανία απέκτησε, χάρη στις ενέργειες
της ΕΣΣΔ, το λιμάνι Κλαϋπέντα και τη
διοικητική περιοχή στην οποία ανήκει η
πόλη. Όσο για τις υπόλοιπες περιοχές
της που ήταν υπό γερμανική κατοχή, η
Μόσχα δεν χάνει ευκαιρία να υπενθυμί
σει ότι απελευθερώθηκαν με τίμημα τη
ζωή χιλιάδων Σοβιετικών στρατιωτών.
Αφού αποζημιωθεί για όλα αυτά, η Μό
σχα θα ζητήσει εγγυήσεις για το σεβα
σμό των δικαιωμάτων των 500.000 Ρώ
σων, των 300.000 Πολωνών και των
70.000 Ουκρανών (οι αριθμοί είναι δικοί
της) της Λιθουανίας, ώστε να μην είναι τα
θύματα της ανεξαρτητοποίησης.
Το επόμενό αίτημα της Μόσχας είναι
καθαρά οικονομικό. Πάντα σύμφωνα με
τα στοιχεία που η ίδια παραθέτει, το εξω-

τερικό ισοζύγιο της ανεξάρτητης Λι
θουανίας θα εμφανίσει ετήσιο έλλειμμα
3,7 δις ρούβλια, καθώς θα αποκτήσει με
τατρέψιμο νόμισμα και θα υποχρεωθεί
να καταβάλει τις οφειλές της στην ΕΣΣΔ.
Η εναλλακτική λύση που προτείνει η
κυβέρνηση του Μιχαήλ Γκορμπατσώφ εί
ναι να παραμείνει η Λιθουανία μέλος της
ανανεωμένης ομοσπονδίας, αυτόνομο
και ενδεχομένως προνομιούχο σε ό,τι α
φορά ειδικές δανειακές, εμπορικές και
τελωνειακός ρυθμίσεις. Η Μόσχα δεν έ 
χει καμιά αντίρρηση να ανοίξει η Λιθουα
νία το παράθυρό της προς τη Δύση, αρ
κεί να δεσμευτεί ότι δεν θα δραπετεύσει
από κει.
Αυτή η πρόταση όμως αγνοεί το βαθύ
εθνικό αίσθημα που διακατέχει μεγάλο
μέρος του πληθυσμού της Λιθουανίας.
Οι εθνικιστές δεν συμμερίζονται καθό
λου την άποψη ότι η ιστορία της διαμά
χης τους με τη Μόσχα αρχίζει το 1917,
διότι και παλιότερα ο τόπος τους υπέφε
ρε από τη ρωσική αυτοκρατορία. Το 1795
η Λιθουανία διαμελίστηκε σε πρωσσική
και ρωσική. Στο ρωσικό τμήμα οι Λιθουανοί υπέστησαν τις προσπάθειες του τσά
ρου να τους εκρωσίσει. Η διδασκαλία και
η χρήση της γλώσσας τους είχε απαγορευθεί και μόνο με τις τέχνες, όπως η ζω
γραφική, κατόρθωσαν να διατηρήσουν
τον πολιτισμό τους.
Στη σύγχρονη εποχή ανάλογη κατα
πίεση ένιωσαν στη δεκαετία του 1950, ό
ταν ο τόπος απομονώθηκε από τη Δύση
και απαγορεύτηκε η θρησκευτική λα
τρεία. Το σταλινικό καθεστώς τοποθέτη
σε Ρώσους σε όλες τις θέσεις-κλειδιά
στην οικονομία, επέβαλε αναγκαστική
εκβιομηχάνιση εις βάρος της αγροτικής
ανάπτυξης και υποχρέωσε τους αγρότες
στον κολεκτιβισμό που συσσώρευσε τε
ράστια δεινά, όχι μόνο στη Λιθουανία,
αλλά σε ολόκληρη τη Σοβιετική Ένωση.
Με όλα αυτά είναι φανερό ότι η σημε
ρινή αντιπαράθεση δεν είναι καθόλου α
πλή. Δεν πρόκειται για δυο πλευρές που
έχουν κάποιες διαφορές να λύσουν με α
πλές διαπραγματεύσεις έστω και μακρο
χρόνιες. Οι διαφορές της ΕΣΣΔ με τη Λι
θουανία δεν θα λυθούν στο τραπέζι από
μέλη επιτροπών ή αντιπροσωπειών. Η ε
κατέρωθεν επιχειρηματολογία είναι βέ
βαια αληθινή, θα αναπτυχθεί οπωσδήπο
τε με πάθος και επιμονή, αλλά θα παραμείνει στοιχείο της ρύθμισης της εκκρε
μότητας, όχι η συνολική ρύθμιση. Η τε
λευταία μπορεί να προκύψει μόνον όταν
διευθετηθούν οι οικονομικές, πολιτικές
και πολιτιστικές σχέσεις στην ευρύτερη
περιοχή της Βαλτικής, της Σοβιετικής Έ 
νωσης και της ανατολικής Ευρώπης πά
νω σε νέες βάσεις, με νέα δεδομένα, δια
φορετικές ισορροπίες και προπαντός
καινούριες αντιλήψεις σχετικά με τη δη
μοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και
τη συνεργασία.
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ίναι σαν να εισβάλλει ένας άνδρας
σε ένα σπίτι, βιάζοντας την ιδιοκτήτρια, την οποία αναγκάζει στη
συνέχεια να ζήσει μαζί του για 50 περί
που χρόνια. Κάποτε ο γερασμένος εισβο
λέας αρρωσταίνει κάτω από το βάρος
των αμαρτιών που ο ίδιος έχει διαπράξει,
και η βιασθείσα βρίσκει την ευκαιρία να
του ζητήσει να τα μαζέψει και να της α
δειάσει τη γωνιά. Τότε ο εισβολέας καλεί
την αστυνομία —με την οποία διατηρεί ι
διαίτερους δεσμούς— να επέμβει υπο
στηρίζοντας ότι όλα αυτά τα χρόνια είχε
κουβαλήσει στο σπίτι το σαλονάκι και
την τηλεόραση. Το νομικό του επιχείρη
μα, είναι ότι ακόμη και αν η συμβίωση
δεν έχει νομιμοποιηθεί, ο γάμος υφίσταται και το διαζύγιο δεν μπορεί να βγει,
παρά αν η βιασθείσα του πληρώσει τα
δώρα που έφερε στο σπίτι, η αξία των ο
ποίων πρέπει να καθορισθεί μετά από
μακρόχρονες διαπραγματεύσεις...

Ε

Το συναινετικό διαζύγιο
Με ευκαιρία την Λιθουανία, το προη
γούμενο παραμύθι, διηγήθηκε στους ξέ
νους δημοσιογράφους, στη Μόσχα, η αυ
τού εξοχότης ο κύριος Γιούρι Ρεσέτοβ.
Δικηγόρος, επικεφαλής του τμήματος
του υπουργείου Εξωτερικών για τα... αν
θρώπινα δικαιώματα και τη διεθνή συ
νεργασία σε ανθρωπιστικά θέματα, ο κύ
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ριος Ρεσέτοβ υποστήριξε ούτε λίγο ούτε
πολύ ότι «ο γάμος (σ.σ. μεταξύ της Λι
θουανίας και της Ρωσίας) πραγματο
ποιήθηκε, έστω και αν δεν νομιμοποιή
θηκε ποτέ, και αυτό υποδεικνύεται από
τα γαμήλια δώρα». Επομένως, «τόσα
χρόνια κοινής ζωής, κάνουν υποχρεωτι
κό το μοίρασμα της περιουσίας που απο
κτήθηκε από κοινού, και αυτό είναι ένας
γενικός νομικός κανόνας». Ά ρ α η Λι
θουανία που προσαρτήθηκε με τα τανκς
του Στάλιν το 1940, ύστερα από εκείνο το
αισχρό μυστικό σύμφωνο μεταξύ του Μο·
λότωφ και του ομόλογού του, υπουργού
Εξωτερικών των Ναζί, Ρίμπεντροπ, θα
πρέπει τώρα να πληρώσει —συγνώμη
για την αθυροστομία— και τα... γαμισιότικα!
Το πρόβλημα με τον Μιχαήλ Γκορμπατσώφ δεν είναι τόσο οι δικαιολογημένες
ανησυχίες του για την απόσχιση της Λι
θουανίας, όσο το γεγονός ότι δίνει έδα
φος στους διαφόρους κυρίους Ρεσέτοβ.
Τη στιγμή που η οικονομία καταρρέει, οι
εργάτες απειλούν να εξεγερθούν και ο ί
διος δεν έχει καλά καλά καθήσει στη νέα
προεδρική καρέκλα με τους τελειοποιη
μένους μοχλούς ελέγχου της αυτοκρα
τορίας, η δημοκρατία των 4 εκατ. Λιθουανών δείχνει να τον προκαλεί όπως στα
Μίκυ Μάους ο Τζέρυ προκαλεί τον Τομ.
Στα γρήγορα οι νεοεκλεγμένοι βουλευ
τές της μικρής δημοκρατίας της Βαλτι

κής ψηφίζουν υπέρ της ανεξαρτησίας
τους, καθιερώνουν νέο νόμισμα που θα
αντικαταστήσει το —άχρηστο πλέον σε
οποιαδήποτε σοβαρή συναλλαγή ρού
β λι— ψηφίζουν νόμο-πρότυπο για την ε
λευθερία του Τύπου, καλούν τους στρατευμένους Λιθουανούς να πάψουν να υ
πηρετούν στο σοβιετικό στρατό, ετοιμά
ζονται να ενεργοποιήσουν την πρεσβεία
τους στην Ουάσιγκτον, η οποία δεν έχει
κλείσει ποτέ, αφού η Δύση δεν έχει ποτέ
αναγνωρίσει την προσάρτηση των τριών
δημοκρατιών της Βαλτικής.
Την ίδια στιγμή, ο ηγέτης του Κρεμλίνου δέχεται τις κριτικές των δεξιών, που
δεν παύουν να του καταλογίζουν ότι με
τά την Ανατ. Ευρώπη, η Αγία Ρωσία αρχί
ζει να χάνει και τις δικές της δημοκρα
τίες... η αποδοχή της απόσχισης της Λι
θουανίας θα έδινε το πράσινο φως γι’ αυ
τούς που περιμένουν στον προθάλαμο:
Εσθονία, Λ εττονία, Μολδαβία, Γεωργία,
Αζερμπαϊτζάν. «Στο τέλος θα μείνουμε
με τη δημοκρατία της... Μόσχας», ψιθυ
ρίζουν χαιρέκακα αυτοί που στην τελευταία ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΣΕ αναλύ
θηκαν σε λυγμούς για την απώλεια των
«κρατών-προφυλακτήρων», όπως όχι και
τόσο κολακευτικά χαρακτήρισαν την Πο
λωνία, την Αν. Γερμανία, την Τσεχοσλο
βακία, την Ρουμανία ή την Ουγγαρία.
Το να καταλογίζεται όμως η ευθύνη
για τη σημερινή λιθουανική κρίση στους
ίδιους τους Λιθουανούς επειδή βιάστη
καν, όπως γίνεται σήμερα από μια μερίδα
του διεθνούς Τύπου, είναι σαν να κατη
γορεί κανείς τη βιασθείσα ότι έτρεξε να
φύγει όταν ο άρρωστος βιαστής είχε πά
ει στην τουαλέτα —για να επικαλεσθούμε τη μέθοδο, ανάλυσης του κ. Ρεσέτοβ
Στην πραγματικότητα και στον τομέα
των εθνικιστικών ταραχών, η ηγεσία του
Κρεμλίνου έδειξε την ίδια προχειρότητα
με αυτή που επιδεικνύει καθημερινά στα
θέματα των οικονομικών ή των πολιτικών
μεταρρυθμίσεων. Οι Λιθουανοί βαδίζουν
προς την ανεξαρτησία από τον περασμέ
νο Δεκέμβριο, όταν το ίδιο το Λιθουανικό
ΚΚ αποφάσιζε να αποσχισθεί από το
κκςε , αλλά το τελευταίο μοιάζει πάντα
να βρίσκεται στο δικό του μακάριο κό
σμο: διστακτικότητα, αμφιταλαντεύσεις,
μισόλογα για τη δημιουργία μιας «νέας
ομοσπονδίας σοβιετικών κρατών», παρά
λογη εμμονή στην ιδέα του κέντρου που
αποφασίζει για τα πάντα. Όταν στη Βου
λή οι βουλευτές διύλιζαν επί μέρες τον
κώνωπα, για το αν θα δοθεί η γη στους α
γρότες και θα καθιερωθεί η περίφημη α
τομική ιδιοκτησία, ο Γαβριήλ Ποπώφ

ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ
πρότεινε να αποφασισθεί το ζήτημα από
το Κοινοβούλιο κάθε ξεχωριστής δημο
κρατίας, ανάλογα με τη δική της κουλ
τούρα: οι λαοί της Βαλτικής έχουν παρά
δοση στην ατομική ιδιοκτησία της γης,
την ίδια στιγμή που οι Ρώσοι αγρότες
ΐ δεν είχαν ποτέ αυτή την ευκαιρία, ούτε
πριν από την επανάσταση του 1917.
Παρότι η γκορμπατσοφική πτέρυγα
του κκςε επιθυμεί διακαώς την καθιέρω- ση της ατομικής ιδιοκτησίας, απέρριψε
: την πρόταση, προσκολλημένη στην πα
ράνοια που θέλει το Κρεμλίνο να αποφα
σίζει για τα πάντα. Το τελευταίο βήμα ή
ταν η ψήφιση —αντί της «νέας ομοσπον
δίας» που θα έθετε σε νέες βάσεις τις
-,σχέσεις μεταξύ των 15 δημοκρατιών—
του νόμου περί προεδρικών εξουσιών, οι
οποίες δίνουν στον πρόεδρο της ΕΣΣΔ το
y δικαίωμα να κηρύσσει το στρατιωτικό νόι: μο σε όλες τις δημοκρατίες ή να καταρ
γ ε ί τα κοινοβούλια των τελευταίων. Είναι
„„μετά απ' αυτά το Βίλνιους ή μήπως η Μό. σχα που προκαλεί;

Η «συμπάσχουσα» Δύση
Η επικράτηση αυτής της παλιάς λογι
κής, οδήγησε και στην υιοθέτηση των
- κλασικών συνταγών. Τα τανκς του ΚόκκιΓ, νου Στρατού άρχιζαν να χορεύουν στην
πλατεία του Βίλνιους, να καταλαμβά
νουν τα γραφεία του κόμματος και να α·
παγάγουν τους «λιποτάκτες» από τα νο; σοκομεία, ενώ στρατιωτικά ελικόπτερα
προφανώς για να αποκαταστήσουν τη...
lt; νομιμότητα έριχναν προκηρύξεις καλών:: τας σε συγκέντρωση το ρωσόφωνο πλη: θυσμό. Για να προωθηθεί παραπέρα η
; γκλάσνοστ (διαφάνεια) οι ξένοι δημοσιογράφοι εκαλούντο να εγκαταλείψουν αc μέσως τη Λιθουανία, την ίδια στιγμή που
ρ για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, οι
σοβιετικές αρχές επέστρεφαν και στη
t λογική της ξενοφοβίας: μία απόφαση της
αμερικανικής Γερουσίας, η οποία δεν συ; :νιστούσε παρά ψυχραιμία, καταδικάζονταν ως επέμβαση στα εσωτερικά της
„·, Το κωμικοτραγικό είναι ότι είναι οι
|^ΗΠΑ και γενικότερα η Δύση, είναι που
..■στήριξε τον Γκορμπατσώφ σε βάρος της
‘ Λιθουανίας: από το τέλος του Β’ Παγκό' σμιου Πόλεμου και μετά, οι Αμερικανοί
1’/διπλωμάτες που υπηρετούν στη Μόσχα
'■ επί παραδείγματι, δεν ταξίδευαν ποτέ
^ στη Βαλτική για μην θεωρηθεί ότι ανα
γνωρίζουν την προσάρτησή τους στην
ΕΣΣΔ Αυτή τη φορά, αποφεύγο»>'·' ·νο τα
ξιδέψουν για να μην αναγνωρίσουν εμμέξ ω ς την ανεξάρτητη Λιθουανία. Τις

προηγούμενες μέρες, ήταν τα αμερικανι
κά περιοδικά που ανέλυαν γιατί η Λι
θουανία δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα
ως ανεξάρτητη χώρα και οι Αμερικανοί ε
πίσημοι που καταλόγιζαν βιασύνη στους
Λιθουανόύς ηγέτες.
Φοβούμενη ότι η αποσύνθεση της ΕΣ
ΣΔ θα οδηγούσε σε ανεξέλεγκτες κατα
στάσεις, ιδίως στις μουσουλμανικές σο
βιετικές δημοκρατίες, είναι η Δύση που
στηρίζει σήμερα τη «ρωσική αυτοκρατο
ρία», τουλάχιστον όσο έχει επικεφαλής
της τον Μιχαήλ Γκορμπατσώφ. Στην κα
τάσταση που βρίσκεται ο τελευταίος, ι
δίως στον τομέα της οικονομίας η οποία
έχει απόλυτη ανάγκη τα δυτικά κεφά
λαια, δεν θα μπορούσε να αντέξει σε μία
λιθουανική κρίση, αν θα είχε να αντιμε
τωπίσει και την Ουάσιγκτον. «Ακόμη βέ
βαια και αν κάποιος δωροδοκήσει το δι
καστήριο, είναι σχεδόν αδύνατο να επι
τύχει μια μακρόχρονη συμβίωση. Το πο
λύ πολύ να καθυστερήσει την έκδοση
του διαζυγίου». Ακόμη και αν η στρατηγι
κή παραμένει η ίδια (βλέποντας και κά
νοντας) ο Γ κορμπατσώφ ουσιαστικά, λι
γότερο ή περισσότερο συνειδητά, αγωνί
ζεται —και στο θέμα των εθνοτήτων— α
πλώς για να κερδίσει χρόνο. Τα 5 χρόνια
διαπραγματεύσεων που οι Σοβιετικοί η
γέτες σκέπτονται να επιβάλλουν ως όρο
για την αποχώρηση, οι οικονομικές κυ
ρώσεις η η καθιέρωση δημοψηφίσματος
για την απόσχιση που θα απαιτεί την
πλειοψηφία των 2/3 (και γιατί το 1/3 να ε
πιβάλει τη γνώμη του στην πλειοψηφία;)
μπορεί να καθυστερήσουν τη Λιθουανία
ή να κάνουν θεωρητικά αδύνατη την απο
χώρηση της Λεττονίας που έχει 40%
ρωσσόφωνο πληθυσμό, αλλά δεν μπο
ρούν να αποφύγουν το μοιραίο: «αν το
ζευγάρι είναι πολιτισμένο», αν δηλαδή οι
ηγέτες της περεστρόικα αποφασίσουν
να την προχωρήσουν, θα πρέπει να δε
χθούν και στην πράξη «ενα πολιτισμένο
διαζύγιο».

Ποιος έχει σειρά;
Μετά τη Λιθουανία, και η Εσθονία απο
φάσισε την περασμένη Παρασκευή να
ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Μό
σχα για την απόσχισή της. Οι ποδοσφαι
ρικές ομάδες της Γεωργίας —μεταξύ
των οποίων φιγουράρει η «Δυναμό»
Τιφλίδας— μία από τις καλύτερες ομά
δες της ΕΣΣΔ— αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στο πανσοβιετικό πρωτάθλη
μα. Αναρωτιέται κανείς τι θα κάνει το
Κρεμλ»νο··*·θς να'πλΛθΐϋ κοι -το τυπογρα
φεία των εφημερίδων της Εσθονίας
—όπως ήδη έκανε με αυτά της Λιθουα-

του Στέλιου Κούλογλου

νιας— ή μήπως θα βάλει τους σοβιετι
κούς στρατιώτες να παίζουν ποδόσφαι
ρο με τα γεωργιανά χρώματα;
Η μόνη ρεαλιστική λύση για την απο
φυγή της αναπόφευκτης αποσύνθεσης,
είναι μια συνομοσπονδία εντελώς νέας
μορφής, που θα δίνει ουσιαστικές εξου
σίες στις δημοκρατίες. Μόνο που με τη
σημερινή συμπεριφορά των κεντρικών
αρχών, ένα τέτοιο σχέδιο μοιάζει τόσο
ρεαλιστικό όσο και η καθιέρωση της ισό
τητας ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναί
κα...
Στην πραγματικότητα, ίσως συμβεί το
χειρότερο, με σκοπό τη γνώση και τη
συμμόρφωση και των υπολοίπων δημο
κρατιών. Είτε να καταργηθούν με προε
δρικό διάταγμα οι τοπικές αρχές και η Λι
θουανία να υπαχθεί κατ’ ευθείαν στον
πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως προβλέπεται από το ανανεωμένο σύνταγμα
και προτείνεται από το ρωσόφωνο πλη
θυσμό των Βαλτικών χωρών, κάτι που θα
έσπρωχνε τους Λιθουανούς σε ένα παρατεταμένο πολιτικό ανταρτοπόλεμο. Η
ακόμη χειρότερα να υποκινηθούν συγ
κρούσεις μεταξύ των Λιθουανών και των
Ρώσων, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν
ως πρόσχημα για την επέμβαση του Κόκ
κινου Στρατού και την επιβολή της «τα
ξης» και της «νομιμότητας»: Δόξα τω
Θεώ, η Κα Γκε Μπε έχει αρκετή πείρα σε
τέτοιες προβοκάτσιες. Μήπως ακριβώς
οι αιματηρές συγκρούσεις στο Αζερ
μπαϊτζάν και το Τατζικιστάν δεν υποκινή
θηκαν και από τις μυστικές υπηρεσίες,
με σκοπό την υπονόμευση της περε
στρόικα και του ίδιου του Γ κορμπατσώφ;
Εδώ όμως έγκειται και το ουσιαστικό
πρόβλημα σε ό,τι αφορά τον τρόπο με
τον οποίο ο Μιχαήλ Γκορμπατσώφ χειρί
ζεται τη λιθουανική κρίση: ο ηγέτης του
Κρεμλίνου βαδίζει στην κόψη του ξυρα
φιού, δίνοντας στον —δυσαρεστημένο
και ντροπιασμένο από τις μαζικές απο
χωοήσεις από τις «χώρες - προφυλακτη
ρες» —Κόκκινο Στρατό, την πρωτοβου
λία των κινήσεων, ενθαρρύνοντας τη
δράση της Κα Γκε Μπε, προχωρώντας σε
αντιδημοκρατικά μέτρα, διορίζοντας τον
πολύ κύριο Ρεσέτοβ συνήγορό του. με
σκοπό να πείσει τη σοβιετική κοινή γνω
μη ότι δεν υπάρχει μεγάλη διάφορά με
ταξύ του γάμου και του βιασμού. Ακόμη
και αν οι Ρώσοι πολίτες, οι οποίοι αναζη
τούν πάντα έναν αποδιοπομπαίο τράγο
πεισθούν ότι είναι οι Λιθουανοί που έ
χουν άδικο, πώς μπορεί να μεταρρυθμι
στεί μια κοινωνία που διδάσκεται ότι το
δίκαιο είναι άδικο, και ότι το ψέμα είναι α
λήθεια:

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΤΗΣ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ
του Τάσου Αναστασίου
τη χωρά της Ανατολικής Ευρώπης με την πιο «πο
λύχρωμη» εκδοτική μεταρρύθμιση κυριαρχούσε ως
πριν από λίγους μήνες το στυγνότερο καθεστώς λο
γοκρισίας: Η Ανατολική Γερμανία πέρασε κατευθείαν α
πό το υπουργείο Πληροφοριών του Γκαίμπελς- στον ε 
λεγχόμενο από το αρμόδιο γραφείο του κόκκινου στρα
τού, Τύπο.
Αλλά όλα αυτά έχουν ελάχιστη σημασία μπροστά στη
σύγκριση με τα όσα διαδραματίζονταν στον Τύπο τους
τελευταίους μήνες της εξουσίας Χόνεκερ. Επειδή είναι
πιθανόν να κατηγορηθεί ο γράφων για «αγοραίο αντικομμουνισμό» θεωρήθηκε καλό να παρατεθούν δύο κεί
μενα οδηγιών προς τον Τύπο από τις αντίστοιχες επο
χές·
• Το πρώτο προέρχεται από το χέρι του Γ ιό α κιμ Χέρμαν πρώην αρχισυντάκτη της κομματικής εφημερίδας
«/Υόυες Ντώυτσλαντ» και από τον Οκτώβριο του 1978 ώς
την κατάρρευση του καθεστώτος Χόνεκερ, υπεύθυνου
για την προπαγάνδα στο Πολιτικό Γραφείο του Ενιαίου
Σοσιαλιστικού Κόμματος Γερμανίας. Ο Χέρμαν είχε με
ταξύ των άλλων εξουσιοδοτηθεί — να αποφασίζει επί 11
ολόκληρα χρόνια, τι θα γράψει και τι δεν θα γράψει ο Τύ
πος, πού θα τοποθετηθούν οι ειδήσεις— εξ ου και ονο
μάστηκε «πλαίσιο» και για πόσα λεπτά της ώρας θα πα
ρουσιάζεται ο Έ ριχ Χόνεκερ στην τηλεόραση. Ο ανα
πληρωτής του Χέρμαν, Χ ά ιντς Γ κ έ γ γ ελ παρέδιδε κάθε ε
βδομάδα στους αρχισυντάκτες των εφημέρίδων της Α
νατολικής Γερμανίας κατάλογο με το τι επιτρέπεται και
τι δεν επιτρέπεται να γράφουν.
• Το δεύτερο ντοκουμέντο που δημοσιεύει σήμερα το
- α ν τ ί » είναι μια ανθολογία αντίστοιχων γραπτών οδη
γιών από την περίοδο 1934-1938. Ο διευθυντής της υπη
ρεσίας Τύπου του Γκαίμπελς Ά λ φ ρ ε ν τ Ινγκεμ α ρ Μπερντ και ο αναπληρωτής τους Β έρ ν ερ Σ τέφ α ν. Οι οδηγίες
διαβιβάζονται προς όλες τις αρχισυνταξίες των εφημε
ρίδων της ναζιστικής Γερμανίας και μετά την παραλαβή
και την «αφομοίωσή» τους από τους υπεύθυνους συντά
κτες. έπρεπε να καταστρέφονται. Ένας παλαίμαχος δη
μοσιογράφος ο Φ ριτς Σ έν γ κ ερ είχε το κουράγιο να τις
αρχειοθετήσει και να τις παραδόσει μετά τον πόλεμο
στο «Ομοσπονδιακό Ιστορικό Αρχείο».
Δημοσιεύουμε και τα δύο κείμενα χωρίς άλλα σχόλια
με την ελπίδα ότι θα αποτελέσουν μια ελάχιστη συνει
σφορά για την απαλλαγή της ελληνικής Αριστερός από
όσα ολοκληρωτικά χαρακτηριστικό είναι ενσωματωμένα
στην πολιτική της κουλτούρα.
*
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Η Λ Ο Γ Ο Κ Ρ ΙΣ ΙΑ ΤΟΥ ΧΕΡΜ ΑΝ
5-1-1989
Το σοβιετικό φιλμ «Θα μείνου
με» να μην αναφερθεί ούτε
στη στήλη των κινηματογρά
φων.
5·1 1989
Οι πτήσεις σε χαμηλό ύψος
δεν θα αποτελούν για μας
θέμα1.
5- 1-1989
Σας συνιστούμε να μην δημο
σιεύετε ρεπορτάζ του ελεύθε
ρου ρεπόρτερ Χάινς Μπόσεκ.
16-2-1989
Κάθε αναφορά στο Ισραήλ
πρέπει να γίνεται χωρίς να θί
γει τις φιλικές μας σχέσεις με
τις αραβικές χώρες
23-2-1989
Οι επενδύσεις στην Γλδ είναι
συγκεντρω μένες είτε στον
τομέα της μεταποίησης, είτε
στην οικοδόμηση κατοικιών.
Κάθε αίτημα για πρόσθετες
πιστώσεις στον πολιτιστικό
τομέα είναι εντελώς ακατάλ
ληλο για δημοσίέυση.
6- 4-1989
Οι αλλαγές του εκλογικού νό
του δεν σημαίνουν και αλλα
γές στις αρχές της σοσιαλι
στικής δημοκρατίας
13-4-1989
Δεν δημοσιεύουμε οτιδήποτε
έχει σχέση με τη διέλευση
του σοβιετικού αγωγού φυσι
κού αερίου δια μέσου της
Τσεχοσλοβακίας 2
20-4-1989
Δεν δημοσιεύουμε αριθμούς
για το αναμενόμενο πλήθος
των νέων στη «Συνάντηση της
Πεντηκοστής» Ό ,τ ι δήμο
σιεύεται για την προετοιμα
σία της συνάντησης θα πρέ
πει να χαρακτηρίζεται από
την υπερηφάνεια της νεο
λαίας για τη χώρα που της
προσφέρει μια σίγουρη προο
πτική. Και η χαρά για τη γιορ
τή θα πρέπει να αντανακλάται
στα κείμενα.
20-4-1989
Κατά την προετοιμασία της
γιορτής της ίδρυσης της Δη
μοκρατίας θα πρέπει να γίνε
ται μνεία των βασικών αξιών
που διέπουν τη ζωή μας. Τα
40 χρόνια της ΓΛΔ είναι 40 επι
τυχημένα χρόνια και όχι 40
χαμένα χρόνια όπως εκτιμούν
σε άλλες χώρες για τη δική
τους ανάπτυξη3. Κατά την
προετοιμασία των γενεθλίων
πρέπει να παρουσιαστεί ένας
απολογισμός επιτυχιών μαζί
με κείμενα που να προτρέ
πουν σε αύξηση της παραγω, γικότητας.

27-4-1989
Δεν δημοσιεύουμε οτιδήποτε
για το ατύχημα στο εργοοτάσιο Βίσμοντ.
1- 5-1989
Στο μέλλον θα έχουμε λιγότε
ρο ρεπορτάζ για τις γερμανο
γερμανικές σχέσεις.
2- 5-1989
Να αγνοήσουμε την επέτειο
των γενεθλίων της Γκίζελα
Μόυ4. Είναι δική της επιθυμία
2-5-1989
Να είστε πολύ προσεκτικοί
στη δημοσίευση των ανταπο
κρίσεων από την Κίνα Η πο
ρεία των μεταρρυθμίσεων πα
ρουσιάζει και αρνητικές ό
ψεις. Κανένα σχόλιο για τα ε
πεισόδια με τους φοιτητές
4-5-1989
Να μην κάνουμε κατάχρησηη
στη χρησιμοποίηση του όρου|
«στα χρώματα της γλδ» Σε
τελική ανάλυση αυτό που θέ
λουμε να δείξουμε είναι η υ
περοχή του σοσιαλισμού
15-6-1989
Να μην δημοσιευθεί οτιδήπο
τε σχετικό με την αντιπαράθε
ση για το αν μπορεί να πάρει
μέρος στις εκδηλώσεις για
την ημέρα του Ολυμπισμού ο
πρώην αθλητής της ΓΛΔΣμιτ
21-6-1989
Στο εξής δεν έχουμε λόγο να,
απ αντούμε με περίσκεψη
στην επίθεση των ομοσπον
διακών μέσων ενημέρωσης
Επιθετικά να προπαγανδίζου
με τις αξίες του σοσιαλισμού,
και αποτελεσματικά να ξεσκε
πάζουμε τα εγκλήματα του
καπιταλισμού.
24-6-1989
Αίρεται η απαγόρευση δημο
σίευσης υλικών που αφορούν
την ΕΣΣΔ, μετά τη συνάντηση
του Έ ριχ Χόνεκερ με τον Μ ι
χαήλ Γ κορμπατσώφ.
27-7-1989
Δεν ασχολούμαστε με τα προ
βλήματα όσων θέλουν να εγ
κατασταθούν στην ΟΔΓ
2-8-1989
Παρακαλούμε αποφεύγετε
δημοσιεύματα για την κακόμεταχείρ ι ση των ξένων.
10-8-1989
Να αναφερόμαστε λεπτομε
ρως στην εξομάλυνση της κα
θημερινής ζωής στην Κίνα
Να αποσιωπούμε τις σχέσεις
της Κίνας με τους Κόκκινους
Χμερ
♦
10-8-1989
Δεν δημοσιεύουμε στις εφη
μερίδες τις δυσκολίες για τον

Λ. ΤΟΛΣΤΟΗ Ά ν ν α Καριένινα
.ανεφοδιασμό των κατάστημά(των σε τρόφιμα.
31-8-1989
Δεν δημοσιεύουμε οτιδήποτε
για εκείνους που εγκαταλεί
πουν τη χώρα.
7-9-1989
Το θέμα «Μετεγκατάσταση
στη Δύση» δεν είναι δυνατόν
να καθορίζει το δημόσιο διά
λογο στη ΓΛΔ. Τα γεγονότα
ζημιώνουν την εικόνα μας. Με
τη βοήθεια των δυτικών μέαων ενημέρωσης γίνεται προ• απάθεια να δυσφημιστεί η
ΙΟχρονη ιστορία επιτυχιών
της χώρας μας, διότι η θέση
: /ια την ολοκληρωτική χρεω;οπία του σοσιαλισμού δεν έ·
: ;ει σχέση με την πραγματικόητα στη ΓΛΔ. Δεν θα επιτρέιουμε να μας προβοκάρουν.

1. Το Σεπτέμβριο του 1988 δυο ιτα
λικά μαχητικά αεροπλάνα του ν α
το συγκροΰστηκαν στη διάρκεια
επιδείξεων σε χαμηλά ύφος στο
Ράμσταϊν της Δυτικής Γερμανίας
Στη Δυτική Γερμανία το θέμα προκάλεσε μεγάλη δημόσια συζήτη
ση.
2. Η απαγόρευση έχει σχέση με το
ότι οι Ανατολικογερμανοϊ, παρά
το γεγονός ότι πήραν μέρος στην
κατασκευή του αγωγού δεν έκα
ναν χρήση φυσικού αερίου και «έ
καιγαν» λιγνίτη για τις παραγωγι
κές τους δραστηριότητες αλλά
και τη θέρμανση των κατοικιών. Η
εντολή αυτή σχετίζεται επίσης και
με την απαγόρευση της αναγρα
φής ειδήσεων από την ΕΣΣΔ.
3. Αναφορά στην αυτοκριτική του
κ κ ς ε και την επανεξέταση από
τους Ούγγρους των γεγονότων
του 1956.
4. Γκιζέλα Μόυ: Διάσημη ερμηνεύτρια των τραγουδιών του Μπρεχτ.

Έκδοση πλήρης, τέσσ

Η Λ Ο ΓΟ Κ Ρ ΙΣ ΙΑ ΤΟΥ Γ Κ Α ΙΜ Π Ε Λ Σ
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^ .11.1934
κάθε αναφορα
ιε θέματα της Ευαγγελικής
I κκλησίας1
k 5.5.1935
Ια αποφευχθούν δημοσιευ
γ; ατα για τον ιταλοαιθιοπικό
;·; όλεμο. Η σύσταση αυτή ι
;ο·;. χύει γενικότερα για το σύνο
ο της ιταλικής εξωτερικής
, ολιτικής που πρέπει να πα.,t θυσιάζεται κατά τρόπο τέ' ιοιο ώστε να μην δημιουργεί^ . 31 οποιοδήποτε πρόβλημα
ΐ:, τις σχέσεις μας με την Ιτα
' ια Αυτό ισχύει και για τις εκ<c'‘ οεμοτητες στο νότιο Τυρόο.
. . 3-1936
ισβολή στην αποστρατιωτι
ποιημένη Ρηνανία.
9(9 ρειαζόμαστέ ωραίες εικόνες
s,■ πό τη Ρηνανία που να ενθουnc ιάζουν τον πληθυσμό,
fli 3-1936
b' α «κατεβάσουμε» τους τόr# ους για την Ρηνανία.
^ ημειωση: Αυτό δεν σημαίνει
πθα πάψουμε να προετοιμόJL.όυμε τον πληθυσμό για πό;.ί;/εμο,
Απαγορεύεται
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^ ιΛ:ίκη του Μάρτιν Νυμέλλερ2.
, αμιά αναφορά στη δίκη Νυ^",έλλερ.
2-3-1937
·# απική εγκύκλιός ενατίον
)υ εθνικοσοσιαλισμού.
παγορεύεται η δημοσίευσή
{ρι^.'ΐς. Οποιος θέλει να τη διαο#'.·όσει ας την αναζητήσει στον
Kirf' Οσσερβατόρε Ρομάνο». ΑνΡ θετά σας εφιστούμε την
^0 ροσοχή στο άρθρο του «Λαϊ-

,Μ4

κού παρατηρητή» (Völ Kischer Beobachter).
25-3-1937
Να αναδημοσιεύσετε τη διά
λεξη του καθηγητή Ζίγκλερ
για την «κουλτούρα της παρα
κμής »3που δόθηκε στο Μόνα
χο. Να δοθούν δυο τουλάχι
στον στήλες σε κάθε εφημερί
δα.
22- 7-1937
Καμιά αναφορά στην πτώση
της γέφυρας στο Καλβ του
Βύρτεμπεργκ. Ο γερμανικός
Τύπος δεν πρέπει να αναφερ
θεί στην έκρηξη του εργοστα
σίου χρωμάτων. IG FARBEN
στο Μπίττερφελντ.
23- 7-1937
Καμιά αναφορά στο διεθνές
σκακιστικό συνέδριο που αρ
χίζει στις 10 Αυγούστου στο
Νόττιγχαμ. Για την Ισπανία
(σ.σ. Εμφύλιος πόλεμος) να
ενταθούν οι ανταποκρίσεις
για τα πλοία που μεταφέρουν
πολεμοφόδια που στέλνουν
οι διάφορες χώρες.
15-3-1938
Προσάρτηση της Αυστρίας.
Καμιά αναφορά στα γεγονότα
της Αυστρίας. Η οδηγία ισχύ
ει για τις εφημερίδες της Αυ
στρίας.
1.0ι προτεστάντες στράφηκαν
σχεδόν αμέσως κατά του Εθνικόσοσιαλιστικού καθεστώτος
2. Μάρτιν Νυμέλλερ: Προτεστάντης ιερέας που συνελήφθη και εκτελέστηκε από τους ναζί.
3. Ναζιστική έκθεση δυσφήμισης
του ιμπρεσσιονισμού, του Μπαουχάουζ, του εξπρεσσιοΥισμού· ολό
κληρης της γερμανικής κουλτού
ρας του μεσοπολέμου.
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ΑΝΔΡΕΑ
ΛΕΝΤΑΚΗ
ΤΑ ΕΙΠΕ ΟΛΑ Ο ΜΑΡΞ;
ΑΝΔΡΕΑ ΛΕΝΤΑΚΗ

Za eine όΛαο Μαρζ;

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
το υ C h ris tia n T ietze
ο πρόβλημα της γερμανικής ενοποί
ησης συζητείται ήδη από το 1945.
Μια συζήτηση όμως που δεν οδηγεί
σε κανένα αποτέλεσμα χάνει στο τέλος
σε σοβαρότητα. Δεν είχαν ήδη άραγε ε 
θιστεί οι Γερμανοί στην κατάσταση αυτή;
Δεν είχαν ήδη συχνά δοθεί υποσχέσεις;
Παρ’ όλα αυτά όταν ξαφνικά προέκυψε
το αίτημα της ενοποίησης, οι λύσεις που
προτάθηκαν ήταν εξαιρετικά πρόχειρες.
Μήπως γιατί η πολιτική ήρθε και εδώ πά
λι πολύ αργά; Μετά την πρώτη σύγχυση,
σχεδόν όλα τα κόμματα και οι συσπειρώ
σεις τέθηκαν υπέρ της ενοποίησης. Γεν
νήθηκε έτσι το ερώτημα πώς το αίτημα
αυτό για ενοποίηση θα γίνει πραγματικό
τητα. Θα πρέπει κατ’ αρχήν να ορισθεί το
σημείο εκκίνησης. Το Neues Forum από
την αφετηρία του θεώρησε δεδομένη την
ύπαρξη δυο γερμανικών κρατών. Το ση
μείο αυτό εκκίνησης —εννοείται ότι το
πρόβλημα παραμένει και στην περίπτω
ση μιας νέας, ελεύθερα εκλεγμένης
κυβέρνησης— προϋποθέτει τα ακόλου
θα ερωτήματα: Τι θα πρέπει να θεσπισθεί
εξ αρχής; Τι θα θέλαμε να διατηρηθεί;
Ποια θα είναι η ταυτότητά μας αν έχουμε
πράγματι δική μας ταυτότητα; Τι θεω
ρούμε απαραίτητο, και κατά πόσο είμα
στε διατεθειμένοι να κάνουμε υποχωρή
σεις και συμβιβασμούς; Η κατάσταση α
παιτεί μια ήρεμη και ξεκάθαρη επανεκτί
μηση. Επιχειρήματα και δεδομένα θα
πρέπει να αντιπαραβληθούν, σε προτά
σεις και οι προοπτικές να συγκριθούν.
Για την DDR τα πρώτα βήματα είναι πολύ
δύσκολα διότι πρέπει να αντιμετωπίσει
τις συνέπειες της 40χρονης κακής οικο
νομικής διαχείρισης και απουσίας δημο
κρατικών θεσμών και δικαιωμάτων. Αλλά
και στην Ομοσπονδιακή Γερμανία η κα
τάσταση είναι περιπλεγμένη εξαιτίας
της διπλής πίεσης χρόνου: εάν τα αποτε
λέσματα των διαπραγματεύσεων δεν εί
ναι άμεσα, τόσο περισσότεροι Ανατολι
κοί θα περνούν καθημερινά τα σύνορα
για την Ομοσπονδιακή Γερμανία.
Το πρόβλημα αυτό είναι κοινό για τις
δυο χώρες και αναγνωρίζεται η ανάγκη
άμεσης διευθέτησής του. Μπορεί άραγε
ακόμη σήμερα η μετακίνηση αυτή από το
ένα τμήμα της χώρας στο άλλο —όταν
πια έχουν εκλείψει οι πολιτικοί λόγοι—
να υποστηρίζεται οικονομικά; Και δεν δη
μιουργεί άραγε τετελεσμένα γεγονότα
που αργότερα μόνο με υπέρογκο κόστος
θα μπορέσουν να αρθούν; Σίγουρο είναι
ότι συντηρούνται οι προκαταλήψεις, η
δυσπιστία και η ανασφάλεια. Ο δεύτερος
παράγων συνδέεται με τις επικείμενες ε
κλογές στην Ομοσπονδιακή Γερμανία. Ε
άν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του CDUCSU κατορθώσει μέχρι το φθινόπωρο να
σημειώσει εμφανείς επιτυχίες, έχει με
γάλες πιθανότητες επανεκλογής. Εφό
σον όμως αποτύχει θα υποστεί τις συνέ
πειες ενός ατυχούς πειράματος: είναι δη
λαδή πιθανή η ανατροπή της.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρί
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Στο βιβλίο αυτό εκφράζεται η
σύγκρουση στο θεωρητικό πεδίο
με την αντίληψη ότι ο Μαρξι
σμός είναι επιστήμη, ενώ απλώς
είναι μία επιστημονική μέθοδος
για την ανάλυση των κοινωνικών
φαινομένων (...)
Το βιβλίο αυτό είναι η σύγ
κρουση στο θεωρητικό πεδίο με
τους ισμούς, τη θρησκειοποίηση,
δηλαδή του μαρξισμού (...)

ΖΕΜΠΑΛΝΤ/ΚΡΑΟΥΤ
'' ΜΑ ΘΕΛΩ ΜΟΝΟ
ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΟΥ/,

το ιυνδρομο U τΗΐ mmi

δωρικός
(...) Συνέπεια της πλήρους ε 
ξάρτησης του παιδιού από τη μη
τέρα είναι ότι, όταν το παιδί με
γαλώσει, δεν είναι πια ικανό να
πάρει αυτόνομα αποφάσεις. Η ανωριμότητά του το ωθεί να χρει
άζεται, ακόμα και ως ενήλικας,
κάποια κατευθυντήρια αρχή (...)
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΔΩΡΙΚΟΣ»
Μαυρομιχάλη 64, Τηλ. 3629675
ΑΘΗΝΑ

σκεται η νομισματική ενοποίηση. Τώρα
βρίσκεται στο στάδιο των διαπραγματεύ
σεων. Θα πρέπει να υπολογισθούν επα
κριβώς οι συνέπειες μιας τέτοιας ρύθμι
σης, που κατά γενική ομολογία πρόκει
ται για μοναδικό, στην παγκόσμια ιστο
ρία, πείραμα.
Σε ό,τι αφορά όμως τη γερμανική ενο
ποίηση, θα πρέπει να προνοήσουμε για.
ό,τι θα ακολουθήσει την «ημέρα X» όπως
ονόμασε ο Kohl την ημέρα πραγματοποί
ησής της.
Οι Γερμανοί θα πρέπει να υποστηρι
ξουν την ευρωπαϊκή ενότητα και ειρήντί1
και μάλιστα να συνεισφέρουν έτσι ώστΓ
να πείσουν τους γείτονές τους για tic
προθέσεις τους και να αναδείξουν ότι δι
δάχθηκαν από την ευρωπαϊκή και την ι
διαίτερή τους ιστορία. Ουσιαστική συνει
σφορά θα ήταν πιθανόν η αποστρατικο
ποίηση της Γερμανίας αφού μέσω αυτήι
θα ελευθερωθούν οι δυνατότητες δρά
σης στο θεσμικό τομέα και θα γίνει έτσ
δυνατή η πραγματοποίηση ενός προ
γράμματος όμοιου με το σχέδιο Mar
shall.
Η ενοποίηση των Γερμανιών είναι κα
ταρχήν —ακόμη και κατά το σύνταγμα
άρθρο 23— δική μας υπόθεση, πράγμι
που σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να θέ
σουμε τις προϋποθέσεις των διαπραγμα
τεύσεων. Θα πρέπει να καθορίσουμε \ο\
τρόπο —έστω και σε γενικές μόνο γραμ
μές, μιας και είμαστε συμβιβαστικοί κα
επιδεκτικοί μαθήσεως— με τον οποίο θ(
διαπραγματευθούμε και τέλος θα πρέπε
να επιβάλουμε το ρυθμό, που επιθυμού
με, σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Θ<
πρέπει και μελλοντικά να φανούμε ελα
στικοί ώστε να μπορέσουμε να πραγμο
τοποιήσουμε μια ενότητα που θα εξε|
σφαλίζει κοινωνική ασφάλεια και θα εμ
πνέει εμπιστοσύνη στους γείτονές pac
διότι στο μέλλον η ενοποίηση που θι|
διαρκέσει δεν θα είναι εκείνη που θα έχε|
επ ιτευχθεί στο συντομότερο δυνατι
χρονικό διάστημα αλλά εκείνη που θα ε
ναι σωστότερα προετοιμασμένη.
* Ο Christian Tietze, στέλεχος του Neuel
Forum —οργάνωση Βερολίνου— ήταν απ]

τους καλεσμένους στο Συμπόσιο για την Ave
τολική Ευρώπη (Πάντειος 8-11/3/90). Το άρθρ<
αυτό το έγραψε ειδικά για το a n t i .

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Ανθρώπινο
πολύ
ανθρώπινο, 2

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Θα κυκλοφορήσουν
ΑΠΑΝΤΑ
ΝΙΤΣΕ
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Το κύριο πρόβλημα που διέκρινε την πρώτη οικουμενική μεταπολεμική
κυβέρνηση έδωσε το πρόσχημα για το σχηματισμό της και τελικά την
οδήγησε —έστω έμμεσα — σε άδοξο τέλος ήταν η επιδείνωση της
χρόνιας κατά τη γνώμη μου κρίσης της οικονομίας μας. Η παράλληλη
σημαντική χειροτέρευση του οικολογικού προβλήματος είναι άμεσα
συνδεδεμένη με την κρίση του μοντέλου ανάπτυξης της χώ ρας μας.
Στο βαθμό δηλαδή που η οικονομική κρίση και η σημερινή όξυνση της
αντανακλούν τις δομές που δημιούργησε το μοντέλο ανάπτυξης που
υιοθετήθηκε μεταπολεμικά από όλα τα κόμματα στην εξουσία η ίδια η
κρίση, με τις οικολογικές της διαστάσεις, παίρνει οικουμενικό
χαρακτήρα. Σαν οικουμενική, όμως, η κρίση δεν προσφέρεται για
κομματική εκμετάλλευση, αλλά ούτε και μπορούσε να αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά από την οικουμενική κυβέρνηση που ακριβώς στήριξε
τον συναινετικό της χαρακτήρα πάνω στο ίδιο το μοντέλο ανάπτυξης
που είχε οδηγήσει στην κρίση.
Αλλά και στο βαθμό που η κρίση είναι αποτέλεσμα, όπως θα δούμε,

ρα, μπορούν να εξηγηθούν με αναγωγή
οτη δομή της οικονομίας μας. Τα προ
βλήματα αυτά βρίσκεται κατεξοχήν σε
εγγενή αδυναμία να λύσει μια οικουμενι
κή καθώς και όποια άλλη μονοκομματική
κυβέρνηση από τα κόμματα που την στη
ρίζουν σήμερα. Και αυτό γιατί τα μέτρα
που εισηγούνται τα παραδοσιακά κόμμα
τα παίρνουν δεδομένο το μοντέλο ανά
πτυξης και το θεσμικό πλαίσιο που μας ο
δήγησε στη σημερινή κατάσταση, παίρ
νουν δηλαδή δεδομένες τις παραμέ
τρους του συστήματος και απλώς ασχο
λούνται με αλλαγές στις μεταβλητές
του.
Δεύτερο συστατικό στοιχείο της σημε
ρινής κρίσης είναι η δημοσιονομική κρί
ση του κράτους που εκδηλώνεται με τα
υπέρογκα ελλείμματα, τη δραματική αύ
ξηση του δημόσιου δανεισμού και τις αν
τίσ τοιχες πληθωριστικές επιπτώσεις. Η
δημοσιονομική κρίση, που έχει πολλές ο
μοιότητες με τις αντίστοιχες κρίσεις των
ανεπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών
στη δεκαετία του ’70, ήταν συνέπεια πε
ρισσότερο της προσπάθειας του ΠΑΣΟΚ

ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΑ/
μονοκομματικής πολιτικής, πάλι, η οικουμενική κυβέρνηση, λόγω
ακριβώς του συναινετικού χαρακτήρα της, βρισκόι§ν από την αρχή σε
αντικειμενική αδυναμία να αντιμετωπίσει την κρίση. Γι' αυτό και τόσο
τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που πήρε, όσο και τα μεσοπρόθεσμα μέχρι
το 1992 που αναμένεται να προτείνει η ειδική επιτροπή
εμπειρο Τ^·ωμόνων, δεν πρόκειται να οδηγήσουν στη ριζική
αναδιάρθρωση και αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας. Μια
αναδιάρθρωση που σήμερα πια παίρνει τη μορφή επιτακτικής ανάγκης
για την αντιμετώπιση, σε μακροπρόθεσμη βάση, της οικονομικήςοικολογικής κρίσης.
Στο άρθρο αυτό θα προσπαθήσω πρώτα να εξετάσω τα αίτια της
σημερινής κρίσης που είναι περισσότερο κρίση δομική παρά
δημοσιονομική. Θα συνεχίσω με μια ανάλυση των λόγω ν που οδηγούν
στη βάσιμη υπόθεση ότι το μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης
εξάντλησε τις αναπτυξιακές του δυνατότητες. Μετά από μια σύντομη
περιγραφή των εναλλακτικών λύσεων στη (δημοσιονομική) κρίση που
προσφέρουν σήμερα ο νεο φιλελευθερισμός και η ευρω-αριστερά, θα
καταλήξω με τη σκιαγράφηση ενός εναλλακτικού μοντέλου ανάπτυξης
για την έξοδο της χώρας από το οικονομικό και οικολογικό αδιέξοδό
της. Το εναλλακτικό αυτό μοντέλο αντιμετωπίζει την οικονομική οικολογική κρίση σαν ένα ενιαίο σύνολο και όχι σαν δυο χωριστά, αν
όχι άσχετα, προβλήματα, όπως τα αντιμετωπίζει τόσο η φιλελεύθερη
όσο και η σοσιαλιστική ιδεολογία.
κρίση της οικονομίας μας μπορεί
να εξετασθεί αποδοτικά αν την α
ναλύσουμε στα συστατικά στοι
χεία της που κατά τη γνώμη μου είναι τα
εξής:
Πρώτο συστατικό στοιχείο είναι τα
χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα που α
ποτελούν συμπτώματα του μοντέλου α
νάπτυξης. Έτσι, η χρόνια κρίση στο ισο

Η
40

ζύγιο πληρωμών που δείχνει τάσεις μα
κροπρόθεσμης χειροτέρευσης, το πρό
βλημα απασχόλησης που εκδηλώνεται
μέσα από το πλέγμα ανεργία-μετανάστευση, η χαμηλή παραγωγικότητα και
οι πληθωριστικές της επιπτώσεις καθώς
και οι οικολογικές συνέπειες της μεταπο
λεμικής ανάπτυξης, που στη χώρα μας
παίρνουν ιδιαίτερα δραματικό χαρακτή-

να διατηρήσει ένα τεχνητά ψηλό κατανα
λωτικό επίπεδο, μέσω της επέκτασης της
κρατικής κατανάλωσης και λιγότερο της
απόπειρας δημιουργίας ενός υποτυπώ
δους κοινωνικού κράτους στη χώρα μας.
Η κρίση αυτή οδηγεί ακριβώς στο ίδιο α
ποτέλεσμα όπως και η αντίστοιχη κρίση,
πριν μια δεκαετία, στις καπιταλιστικές
μητροπόλεις: την άνοδο της συναίνεσης
του νεοφιλελευθερισμού.
Στο πλαίσιο του υπάρχοντος μοντέλου
ανάπτυξης είναι η δημοσιονομική μόνο
πλευρά της κρίσης που είναι αναστρέψι
μη, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως ανεστράφη η συγγενής κρίση στη Δύση. Με
τη δραστική δηλαδή περικοπή των δημο
σίων δαπανών και των απασχολουμένων
στο δημόσιο τομέα, την απελευθέρωση
της αγοράς εργασίας (δηλαδή των απο
λύσεων) και τον αντίστοιχο περιορισμό
της συνδικαλιστικής δύναμης, τις μαζι
κές ιδιωτικοποιήσεις, την ουσιαστική εγ
κατάλειψη της απόπειρας κοινωνικού
κράτους και, ειδικότερα για την Ελλάδα,
την αποτελεσματικότερη οργάνωση της
συλλογής των ανεξέλεγκτων σήμερα δη
μόσιων εσόδων —πράγμα που, με δεδο
μένη τη φύση και οργάνωση του κρατι
κού μηχανισμού στη χώρα μας, είναι ι
διαίτερα δύσκολο.
Από την άποψη επομένως αυτή, μια
μονοκομματική κυβέρνηση της Δεξιάς εί
ναι ίσως σε καλύτερη θέση να αντιμετω
πίσει την πλευρά αυτή της κρίσης από τα
κόμματα της παραδοσιακής Αριστερός
(ΠΑΣΟΚ, Συνασπισμός) με τις παλινωδίες
και ασυνέπειες που αναγκαστικά επιβάλ
λει η προσπάθεια συμβιβασμού μεταξύ
των φιλελεύθερων λύσεων της δημοσιο
νομικής κρίσης και της σοσιαλδημοκρα

τικής ιδεολογίας. Είναι άλλωστε χαρα
κτηριστικό ότι οι διεθνείς οργανισμοί
(ΕΟΚ, ΟΟΣΑ, ΔΝΤ) συνιστούν παρόμοια με
τα παραπάνω μέτρα για την αντιμετώπι
ση της κρίσης, μέτρα δηλαδή που βρί
σκονται πολύ πλησιέστερα στο νεοφιλε
λεύθερο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρα
τίας παρά στις (προεκλογικές) θέσεις της
παοαδοσιακής Αριστερός.

Η διαρθρωτική πλευρά
της κρίσης και το
μεταπολεμικό μοντέλο
ανάπτυξης
Η μεταπολεμική οικονομική ανάπτυξη,
στηριζόταν (όπως άλλωστε και σε όλες
τις χώρες που θα μπορούσαμε να χαρα
κτηρίσουμε «οικονομίες ανάπτυξης») σε
ένα συγκεκριμένο σύστημα αξιών, ανα
πτυξιακών φορέων και μεθόδων.
Οσον αφορά το σύστημα αξιών πρώ
τα, το ελληνικό μοντέλο ανάπτυξης εν
σωματώνει το σύστημα που πηγάζει από
:;· τον κλασικό ορισμό της προόδου που ε

τών σοσιαλιστικών θέσεων, με τους πρώ
τους να αναθέτουν βασικά την αναπτυ
ξιακή διαδικασία στο ιδιωτικό κεφάλαιο,
και τους δεύτερους να δίνουν ισχυρό ρό
λο (αν όχι καθοριστικό, όπως στην περί
πτωση του τέως υπαρκτού σοσιαλισμού)
στο κράτος, δηλαδή τους γραφειοκράτες
που ελέγχουν τον κρατικό μηχανισμό.
Στην Ελλάδα, παρά τη σημαντική επέκτα
ση του κράτους στη μεταπολεμική περίο
δο, ο κρατικός τομέας δεν έπαιξε ποτέ έ
να σημαντικό άμεσο ρόλο στην αναπτυ
ξιακή διαδικασία, στη διαδικασία δηλαδή
αναδιάρθρωσης της παραγωγικής δο
μής. Αντίθετα, περιορίστηκε πάντα σε έ 
ναν έμμεσο ρόλο ενίσχυσης της ποσοτι
κής διαδικασίας αύξησης του εθνικού ει
σοδήματος, που συνεπάγεται απλώς την
επέκταση της υπάρχουσας παραγωγικής
δομής, σε συνδυασμό με κάποια βελτίω
ση της υποδομής (μεταφορές, επικοινω
νίες, ενέργεια κ.λπ.). Η αναπτυξιακή, ε
πομένως, διαδικασία αφέθηκε στις δυνά
μεις της αγοράς, ανατέθηκε δηλαδή στο
ιδιωτικό, ντόπιο και ξένο, κεφάλαιο,
στους δυναμικούς επιχειρηματίες.

ilKTIKH ΑΝΑΠΤΥΞΗ
,^πικράτησε μετά τη βιομηχανική επανά
σταση και ταυτίζει την ανθρώπινη ευημεr ρία με τη συσσώρευση υλικών αξιών και
,^τον ανθρωποκεντρισμό, την επιστημονι' κή δηλαδή κυριαρχία του ανθρώπου πά
νω στη φύση. Το κριτήριο της προόδου
® είναι επομένως η συσσώρευση πλούτου
με τη μορφή καταναλωτικών αγαθών και
Γ .η συνακόλουθη ποσοστική ανάπτυξη
10 των παραγωγικών δυνάμεων, καθώς και
lCl η αύξηση της οικονομικής αποδοτικότη- τας που αποτελεί την προϋπόθεση για
*::: την βελτίωση της υλικής ευημερίας. Το
κριτήριο αυτό της προόδου αποδέχονται
# τόσο η φιλελεύθερη όσο και η σοσιαλι*
f ' στική ιδεολογία (μαρξιστική και σοσιαλ
δημοκρατική). ΓΓ αυτό και η αποτυχία
(Cii του υπαρκτού σοσιαλισμού, σε σχέση με
[9 τον φιλελεύθερο καπιταλισμό, όσον αφο
ί ρά την ικανοποίηση του παραπάνω κρτ^ιΐ! τηρίου, οδήγησε και στην κατάρρευσή
1}U# TOU.

^

Με βάση το κριτήριο αυτό η ελληνική
μεταπολεμική ανάπτυξη θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί επιτυχής, τουλάχιστον
V : για την περίοδο 1950-80 όταν το εθνικό
, της εισόδημα αυξανόταν με τον ψηλό
ρυθμό του 6%. Τα όρια, όμως, της «ανά^y πτύξης» αυτής φάνηκαν καθαρά στην
προηγούμενη δεκαετία, όταν ο ρυθμός
1^ αυτός έπεσε στο 1%, με συνέπεια να αυ
ξηθεί ακόμα περισσότερο το ήδη τέράστιο άνοιγμα της χώρας σε σχέση με τις
ip# καπιταλιστικές μητροπόλεις, έτσι ώστε
)ΐ|; το κατά κεφαλήν εισόδημά μας να είναι
,ιϋ σήμερα σχεδόν το μισό του μέσου κοινο{ο#, τικου.
0p||i
Οσον αφορά τους αναπτυξιακούς φο0 ρεις εδώ σημειώνεται η κύρια διαφοροποίηση μεταξύ των φιλελεύθερων και

Τέλος, όσον αφορά τη μέθοδο ανάπτυ
ξης, η στρατηγική ανάπτυξης με βάση
τις δυνάμεις της αγοράς συνεπάγεται εί
τε μια εσωτερική ανάπτυξη, που στηρίζε
ται στο ντόπιο κεφάλαιο, την εσωτερική
αγορά και την ανάπτυξη μιας ενδογε
νούς τεχνολογίας ή την προσαρμογή της
ξένης τεχνολογίας στις ντόπιες συνθή
κες (περίπτωση ανεπτυγμένων καπιταλι
στικών χωρών τον καιρό της ανάπτυξής
τους) είτε μια εξωσΐρέφή ανάπτυξη, που
βασίζεται στην ξένη αγορά και τεχνολο
γία καθώς και το ξένο κεφάλαιο. Στις χώ
ρες του τ. υπαρκτού σοσιαλισμού το κρά
τος ανέλαβε ουσιαστικά να παίξει το ρό
λο που έπαιξε η αστική τάξη των ανε
πτυγμένων χωρών τον καιρό της εκβιο
μηχάνισής τους και αποπειράθηκε μια ε·
σωστρεφή ανάπτυξη που είχε το ιδιότυ
πο όμως χαρακτηριστικό ότι δεν στηρί
ζονταν στις δυνάμεις της αγοράς. Η επι
λογή της στρατηγικής αυτής απέβλεπε
στην αποφυγή ενσωμάτωσης των χωρών
αυτών στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύ
στημα. Ο στόχος αυτός φυσικά εγκαταλείφθηκε σήμερα με την αποτυχία του
πειράματος. Από την άλλη μεριά, χώρες
σαν την Ελλάδα, που ιστορικά επίσης έ 
χασαν το τραίνο της ανάπτυξης, αναγκά
στηκαν να ακολουθήσουν μια μέθοδο α
νάπτυξης που βασιζόταν είτε καθαρά
στην εξωστρεφή ανάπτυξη είτε σε κά
ποιο μικτό τύπο εσωστρεφούς και εξωστρεφούς ανάπτυξης, με σαφή όμως έμ
φαση στην εξωστρέφεια. Το αποτέλεσμα
και στις δυο περιπτώσεις ήταν κοινό: η
ενσωμάτωση σε ένα παγκόσμιο, ιεραρχι
κά οργανωμένο, σύστημα σχέσεων κυ
ριαρχίας και εξάρτησης.
Το ιδιότυπο, όμως, χαρακτηριστικό

της ελληνικής εξωστρέφειας, που παίζει
καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή της
διαδικασία, είναι ότι δεν εκδηλώνεται, ό
πως συνήθως, με τον εξαγωγικό χαρα
κτήρα της οικονομίας. Οι εξαγωγές εμ
πορευμάτων μας μόλις καλύπτουν το
41 % των εισαγωγών μας σε όλη τη μετάπολεμική περίοδο και αυτό αποτελεί ένα
από τα χαμηλότερα ποσοστά στ,ον κό
σμο. Η εξωστρέφεια της οικονομίας μας
εκδηλώνεται με την ολοκληρωτική σχε
δόν εξάρτηση της αναπτυξιακής διαδικα
σίας από τους άδηλους πόρους (εμβά
σματα μεταναστών, ναυτικών, τουριστι
κό συνάλλαγμα) και την εισαγωγή κεφα
λαίων. Τόσο όμως οι άδηλοι πόροι όσο
και τα εισαγόμενα κεφάλαια δεν είχαν
ποτέ βασική τους κατεύθυνσηΓτις παρα
γωγικές επενδύσεις στη μεταποίηση.
Έτσι, σε συνδυασμό με την αποστρο
φή προς παραγωγικές βιομηχανικές ε
πενδύσεις του ντόπιου κεφαλαίου, κα
θώς και την αντίστοιχη σχετική αδιαφο
ρία του ξένου επενδυτικοί/κεφαλαίου, η
ανάθεση βασικά της οικονομικής ανά
πτυξης στην ιδιωτική πρωτοβουλία και

του Τάκη Φωτόπουλου
τις δυνάμεις της αγοράς οδήγησε σε μια
διάρθρωση επενδύσεων όπου μόνο το
15% των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου
στρεφόταν στη μεταποίηση σε ολόκληρη
την μεταπολεμική περίοδο, ενώ το 42%
των ιδιωτικών επενδύσεων στρεφόταν
στις κατοικίες και τα 2/3 των δημοσίων
στην υποδομή. Χαρακτηριστικά, στην πε
ρίοδο της «βιομηχανικής μας άνοιξης»»
(1960-76) η Ελλάδα αφιέρωνε 3% του ε
θνικού εισοδήματος της για επενδύσεις
στη μεταποίηση, όταν οι ήδη βιομηχανοποιημένες χώρες του κέντρου (Γαλλία, Ι
ταλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Βέλγιο) καθώς
και ημι-περιφερειακές χώρες όπως η Ι
σπανία και η Πορτογαλία, αφιέρωναν δι
πλάσιο ποσοστό!
Η συνέπεια είναι ότι η Ελλάδα σήμερα
έχει μια από τις χαμηλότερες αναλογίες
μεταποιητικού στο εθνικό προϊόν μεταξύ
των χωρών του ΟΟΣΑ (η μέση αναλογία
μεταποιητικού στο εθνικό προϊόν ήταν,
το 1986-87, 25% στις ευρωπαϊκές χώρεςμέλη του ΟΟΣΑ και 16% στην Ελλάδα) και
ίσως τη χαμηλότερη, αν ληφθεί υπόψη
το σχετικά χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδη
μα της και η επικράτηση μικρών μονάδων
(36 μόνο επιχειρήσεις έχουν πάνω από
1.000 απασχολούμενους) με μεταποιητι
κή δραστηριότητα που συγκεντρώνεται
σε χαμηλά στάδια επεξεργασίας. Δεν εί
ναι, επομένως, απορίας άξιον ότι προσφάτως δημοσιευθείσα λίστα τών 500
μεγαλύτερων ευρωπαϊκών βιομηχανιών
δεν περιλαμβάνει ούτε μια ελληνική επι
χείρηση (ενώ περιέχει 6 τουρκικές) και ό
τι η ελληνική βιομηχανική συμμετοχή
στην ευρωπαϊκή αγορά αντιπροσωπεύει
1,26% της συνολικής παραγωγής, με την
υφαντική βιομηχανία —το σημαντικότε·

ρα κλάδο μας— να συμμετέχει με 4,2%.
Οι συνέπειες της αποτυχίας του μετα
πολεμικού μοντέλου ανάπτυξης να δη
μιουργήσει μια ολοκληρωμένη παραγω
γική δομή ήταν πολλαπλές και κρίσιμες.
Σε αντίθεση με τις καπιταλιστικές μητροπόλεις, η ελληνική αναπτυξιακή διαδικα
σία δεν περιλαμβάνει την ενδιάμεση φά
ση εκβιομηχάνισης. Έτσι, η Ελλάδα γίνε
ται μια ιδιότυπη μεταβιομηχανική κοινω

νία πριν ακόμα ολοκληρωθεί η παράλλη
λη (αλλά θεμελιακά διαφορετική) διαδι
κασία στις ανεπτυγμένες χώρες. Χαρα
κτηριστικά, ο τομέας των υπηρεσιών αυξανότανν στην Ελλάδα στην περίοδο
1965-80 με διπλάσιο ρυθμό από ό,τι στις
ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες.
Από τη φάση, δηλαδή, της προπολεμι
κής αγροτικής οικονομίας η χώρα μετα
βαίνει απευθείας στη φάση της μεταπο
λεμικής οικονομίας των υπηρεσιών με
πάνω από το μισό του εθν. εισοδήματος
να παράγεται στον τριτογενή τομέα, που
απορροφά μεταπολεμικά τη συντριπτική
πλειοψηφία του ενεργού πληθυσμού ο ο
ποίος εγκαταλείπει την ύπαιθρο. Δεν θα
αναφερθώ εδώ στις κοινωνιολογικές και
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πολιτικές επιπτώσεις του φαινομένου
που σήμαινε, για παράδειγμα, ότι ποτέ
δεν διαμορφώθηκε στην Ελλάδα αστική
τάξη και αντίστοιχα αστικό κράτος με χα
ρακτήρα και δομές παρόμοιες με αυτές
των καπιταλιστικών μητροπόλεων, αλλά
θα περιοριστώ στις καθαρά οικονομικές
συνέπειες:
— Η απουσία του σταδίου εκβιομηχάνι
σης εσήμαινε ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν
ήταν σε θέση, σε ολόκληρη τη μεταπολε

μική περίοδο, να προσφέρει επαρκείς ευ
καιρίες απασχόλησης στο πλεονάζον ερ
γατικό δυναμικό της χώρας και κύρια στο
πλεονάζον, λόγω τεχνολογικών εξελ ίξε
ων στην αγροτική παραγωγή, αγροτικό
δυναμικό. Το αποτέλεσμα ήταν η μαζική
μετανάστευση αγροτικών πληθυσμών
στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό,
για να ετ&νδρώσουν βασικά τον συνε
χώς διογκούμενο τομέα των υπηρεσιό'ν.
Η μετανάστευση δηλαδή στο εξωτερικό,
μαζί με την εξάπλωση της απασχόλησης
στο δημόσιο τομέα (ο αριθμός των εξαρτώμενων από το δημόσιο ατόμων διπλα
σιάστηκε μεταξύ 1950 και 1981, από
250.000 σε 500.000), ήταν οι βασικές α
σφαλιστικές δικλείδες που πρόσφερε το
μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης στο
πρόβλημα ανεργίας.
Έ τσι όμως καταλήξαμε, παρά την α
πουσία ρημαντικής εκβιομηχάνισης,
(που αποτέ^εσε, σε Ανατολή και Δύση,
το βασικό γενεσιουργό παράγοντα της
σημερινής εκτεταμένης οικολογικής κα
ταστροφής), να έχουμε εξίσου σημαντι
κές, αν όχι σοβαρότερες, επιπτώσεις στο
περιβάλλον με τις αντίστοιχες των βιο
μηχανικών χωρών. Στην εξέλιξη αυτή συνετέλεσε τόσο η συγκέντρωση των δη
μοσίων υπηρεσιών και πολλών εξαρτη
μένων ιδιωτικών, όσο και η ανεξέλεγκτη
συγκέντρωση της μικρής βιομηχανίας
μας, στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Έτσι,
από το 1951 μέχρι το 1981 η περιοχή
πρωτεύουσας υπερδιπλασίασε τον πλη
θυσμό της, συγκεντρώνοντας σήμερα το
47% της ελληνικής βιομηχανίας και το
50% της εμπορικής δραστηριότητας. Αν
τίστοιχα δυσμενείς οικολογικές επιπτώ
σεις είχε η μικρότερη αλλά σημαντική
συγκέντρωση στην περιφέρεια Θεσσα
λονίκης καθώς και η, επίσης ουσιαστικά
ανεξέλεγκτη, τουριστική «ανάπτυξη».
— Η απουσία σημαντικών παραγωγικών
βιομηχανικών επενδύσεων σήμαινε ακό
μα ότι το γενικό επίπεδο της παραγωγι

κότητας εργασίας στην Ελλάδα είναι σε
όλη τη μεταπολεμική περίοδο πολύ χα
μηλότερο από ό,τι στις ανεπτυγμένες κα
πιταλιστικές χώρες, ενώ μακροπρόθε
σμα το άνοιγμα με τις ανεπτυγμένες χώ
ρες μεγαλώνει. Έτσι, τη δεκαετία του ’60
(1960-73), ως συνέπεια, κυρίως, μερικών
σημαντικών ξένων βιομηχανικών επεν
δύσεων, η ελληνική παραγωγικότητα ερ
γασίας αυξανόταν με σχεδόν διπλάσιο
ρυθμό από το μέσο κοινοτικό (8,8% έναν
τι 5,1%). Εντούτοις, στο τέλος της περιό
δου, το 1972, ο μέσος όρος του δείκτη
παραγωγικότητας στις κοινοτικές χώρες
ήταν περίπου 80% μεγαλύτερος από τον
αντίστοιχο ελληνικό, ενώ το συνολικό
κόστος εργασίας ήταν 146% χαμηλότε
ρο στην Ελλάδα από την Κοινότητα. Στη
δεκαετία του 70, η ελληνική παραγωγι
κότητα αυξάνει με τον ίδιο περίπου ρυθ
μό όπως και η κοινοτική (3,4% και 3% αν
τίστοιχα για την περίοδο 1973-79) και, τέ
λος, στην δεκαετία του ’80 (1979-88) η αύ
ξηση στην ελληνική παραγωγικότητα μη
δενίζεται (0,2%) έναντι σημαντικής αύξη
σης στην κοινοτική (2,3%). Ακόμα η έλ
λειψη σημαντικού βιομηχανικού τομέα
σήμαινε την απουσία εφαρμοσμένης έ
ρευνας και της δυνατότητας ανάπτυξης
εγχώριας τεχνολογίας καθώς και αντί
στοιχα χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (α
πόρροια, επίσης, του γενικότερου επιπέ
δου ανάπτυξης) και ανυπαρξία σημαντι
κού εξειδικευμένου εργατικού δυναμι
κού, με παραπέρα αρνητικές συνέπειες
στην παραγωγικότητα.
Τα χρόνια και διογκούμενα ελλείμμα
τα στο εμπορικό ισοζύγιο (τη διαφορά
δηλαδή μεταξύ των εμπορευμάτων που
εξάγουμε και αυτών που εισάγουμε), που
φανερώνουν την έλλειψη ανταγωνιστι
κότητας των εξαγωγών μας, σε συνδυα
σμό με τη διογκούμενη κατάκτηση της ε
σωτερικής αγοράς από ξένα προϊόντα, έ
χουν βασική αιτία την αντίφαση που δη
μιουργεί μια υποτυπώδης μεταποιητική
βάση που συνυπάρχει μαζί με ένα σχετι
κά ψηλό βιοτικό και καταναλωτικό επί
πεδο —επίπεδο που δημιούργησε η δρα
στική αύξηση των άδηλων πόρων και εισ
ροών κεφαλαίου στη μεταπολεμική πε
ρίοδο. Η αύξηση, επομένως, του εργατι
κού κόστους στη μεταπολιτευτική περίο
δο, που άλλωστε, παρά τη σχετική μυθο
λογία, συνολικά στην προηγούμενη δε
καετία δεν αυξήθηκε ταχύτερα από τον
πληθωρισμό (ο μέσος όρος αύξησης του
κατά μονάδα εργατικού κόστους στη δε
καετία 1980*89 ήταν 19%, όσο δηλαδή
περίπου και ο πληθωρισμός) δεν ήταν η
βασική αιτία χειροτέρευσης της ήδη χα
μηλής ανταγωνιστικότητας των ελληνι
κών προϊόντων που στηριζόταν, σχεδόν
αποκλειστικά, στο χαμηλό κόστος παρα
γωγής. Η κύρια αιτία ήταν η απουσία ση
μαντικών επενδύσεων σε νέους, τεχνο
λογικά προχωρημένους, κλάδους, καθώς
και σε επανεξοπλισμό των παλιών, που
θα διεύρυναν την ανταγωνιστική ικανό
τητα των προϊόντων μας.
— Μια άλλη συνέπεια της απουσίας ενός
σημαντικού μεταποιητικού τομέα, ο ο
ποίος από τη φύση του χαρακτηρίζεται α
πό μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης σε
σχέση με τις υπηρεσίες, είναι η σχετικά

με τις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώ
ρες πολύ χαμηλή αναλογία των μισθοβίωτων στον ενεργό πληθυσμό (43% το
1981 στην Ελλάδα, έναντι μέσου όρου
! πάνω από 90% στην ΕΟΚ) ή αντίστοιχα,
την ψηλή αναλογία αυτό - απασχολού
μενων (27,λ% στην Ελλάδα το 1986 έναν
τι μέσου όρου 10,8% στην ΕΟΚ). Το γεγο
νός αυτό αποτελεί βασική αιτία της μεγά■ λης έκτασης φοροδιαφυγής και φοροα; ποφυγής στη χώρα μας όπου, όπως είναι
, γνωστό, μόνο οι μισθοδίαιτοι συλλαμβάνονται αποτελεσματικά από τη φορολο' γική μηχανή.

του ανοίγματος μεταξύ δαπάνης και πα
ραγωγής είναι το χρόνιο και συνεχώς
χειροτερεύον έλλειμμα στο εμπορικό ι
σοζύγιο. Το έλλειμα αυτό ως ποσοστό
του εθνικού εισοδήματος διπλασιάστηκε
από τη δεκαετία του ’50 μέχρι σήμερα (α
πό 9% μέσο όρο στην πρώτη δεκαετία σε
18% την τελευταία).

Ακόμα, το μεγάλο μέγεθος της παρα
οικονομίας, που ξεπερνά σήμερα το 1/3
' του εθν. εισοδήματος, δεν είναι άσχετο
με την παραγωγική δομή που δημιούργησε το μοντέλο ανάπτυξης. Όπως δεί' χνουν σχετικές μελέτες, το μέγεθος της
• παραοικονομίας, διεθνώς, αλλά και στην
• Ελλάδα, αγγίζει το μέγιστο όριο στον το
μέα των υπηρεσιών και το ελάχιστο στη
μεταποίηση. Δεδομένης της σχέσης με
ταξύ της παραοικονομίας/φοροδιαφυγής
και της ανισότητας στην κατανομή εισο. δήματος δεν είναι επομένως απορίας ά, ξιον ότι σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση
, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα,
; στη περίοδο 1973-77, είχε τη μεγαλύτερη
ανισοκατανομή εισοδήματος μεταξύ των
χωρών της ΕΟΚ, ενώ το 1984-85, με ένα
τέταρτο σχεδόν του πληθυσμού στη χώ
ρα μας να έχει διαθέσιμο εισόδημα κάτω
από το μισό του μέσου ελληνικού εισοδή
ματος, καταλαμβάνουμε την προτελευ
ταία θέση πριν από την Πορτογαλία.

Είδαμε παραπάνω ότι παρά τις δυσμε
νείς οικονομικο-διαρθρωτικές και οικο
λογικές επιπτώσεις του μεταπολεμικού
μοντέλου ανάπτυξης, εντούτοις, μια ση
μαντική ποσοτική αύξηση του εθνικού ει
σοδήματος και αντίστοιχη υλική βελτίω
ση του επιπέδου, αλλά όχι και της ποιό
τητας ζωής, χαρακτήριζε την περίοδο
1950-80. Στην προηγούμενη δεκαετία, ό
μως, τα σαθρά θεμέλια της «ανάπτυξης»
φανέρωσαν τη προϊούσα εξάντληση των
αναπτυξιακών δυνατοτήτων του μοντέ
λου αυτού. Αν εξετάσουμε τους τρεις με
γάλους τομείς της οικονομίας τότε θα
διαπιστώσουμε ότι η κατακόρυφη πτώση
της ποσοτικής ανάπτυξης στη δεκαετία
του '80 ούτε τυχαία ήταν αλλά ούτε.και
προσωρινή.
Στον πρωτογενή τομέα, ο αγροτικός
εκσυγχρονισμός, που έδωσε σημαντική
ώθηση στην αγροτική και γενικότερη οι
κονομική ανάπτυξη στην μεταπολεμική
περίοδο, έδειξε καθαρά τα όριά του. Έ 

—Τέλος, το μεταπολεμικό μοντέλο ανά
πτυξης, είχε σημαντικές συνέπειες και ό
σον αφορά την καταναλωτική δομή της
χώρας. Ιδιαίτερα, ο αποφασιστικός ρολος που παίζουν οι υπηρεσίες στη χώρα
μας, που σε σημαντικό βαθμό είναι μη
παραγωγικές, σε συνδυασμό με τις ση
μαντικές εισροές εισοδημάτων από το ε
ξωτερικό (εμβάσματα κ.λπ.) οδήγησαν
στη δημιουργία μιας καταναλωτικής κοι
νωνίας και στη σημαντικά ταχύτερη αύ
ξηση της καταναλωτικής δαπάνης από
την παραγωγή. Έτσι, ένα τεράστιο ά
νοιγμα μεταξύ δαπάνης και παραγωγής
δημιουργείται, το οποίο, μάλιστα, δεί
χνει μακροπρόθεσμες τάσεις παραπέρα
διεύρυνσης (το άνοιγμα αυτό ήταν 18,6%
του εθνικού εισοδήματος στις δυο πρώ
τες μεταπολεμικές δεκαετίες και 20,2%
στις δυο τελευταίες, 1970-88). Σύμπτωμα

τσι, η εξάντληση των αναπτυξιακών δυ
νατοτήτων του μεταπολεμικού μοντέλου
γίνεται φανερή από το γεγονός ότι το ι
σοζύγιο αγροτικών προϊόντων από θετι
κό υπέρ της Ελλάδος πριν την ένταξη
στην ΕΟΚ μεταβάλλεται σε αρνητικό με
τά την ένταξη. Χαρακτηριστικά, τα κοινο
τικά τρόφιμα, κάλυπταν 6% των αναγ
κών μας το 1980 και 28% το 1987! Η ση
μαντική βελτίωση του αγροτικού εισοδή
ματος στην τελευταία δεκαετία, όπως
πρόσφατη μελέτη του ιδρύματος Μεσο
γειακών Μελετών δείχνει, οφείλεται βα
σικά στις σημαντικές κρατικές και κοινο
τικές επιδοτήσεις της δεκαετίας αυτής
και όχι σε σημαντική βελτίωση των αγρο
τικών παραγωγικών επιδόσεων. Οι κοινο
τικές όμως επιχορηγήσεις αναμένεται να
εξαφανιστούν σταδιάκά με τη φιλελευθε
ροποίηση του αγροτικού εμπορίου στο

Γιατί το μεταπολεμικό
μοντέλο εξάντλησε
τις αναπτυξιακές του
δυνατότητες

πλαίσιο της ολοκληρωμένης εσωτερικής
αγοράς του 1993.
Ακόμα, η αυξανόμενη πίεση από τα οι
κολογικά και καταναλωτικά κινήματα,
που γρήγορα θα φτάσει και στη χώρα
μας, για τον περιορισμό της εντατικοποί
ησης της αγροτικής παραγωγής, την ε
πέκταση της οργανικής καλλιέργειας,
την αποβιομηχανοποίηση της κτηνοτροφικής και γενικότερα της αγροτικής πα
ραγωγής, που επέτρεψε μεν τη μαζική
αύξηση της ποσότητας αγροτικών προϊ
όντων με αντίστοιχη όμως υποβάθμιση
της ποιότητάς τους, όλα αυτά σημαίνουν
ότι οι πιθανότητες για παραπέρα επέκτα
ση της αγροτικής παραγωγής και στήρι
ξη της ποιοτικής ανάπτυξης σε μια παρό
μοια επέκταση είναι σχεδόν μηδαμινές.
Στο δευτερογενή τομέα, οι βασικοί μο
χλοί ανάπτυξης μεταπολεμικά ήταν ο οι
κοδομικός οργασμός του ντόπιου κεφα
λαίου και οι ξένες επενδύσεις, που πή
ραν σημαντικές διαστάσεις σε μερικούς
βιομηχανικούς κλάδους στις δεκαετίες
του ’60 και του 70. Και όσον αφορά, πρώ
τα, την οικοδομική δραστηριότητα, που
έδωσε την ώθηση στη μεταπολεμική ανά
πτυξη του δευτερογενούς τομέα και α
πορρόφησε ένα πολύ σημαντικό τμήμα
των εμβασμάτων και εισροών κεφα
λαίου, είναι φανερό ότι ήδη εξάντλησε
τις αναπτυξιακές δυνατότητές της και
βαθμιαία οι επενδύσεις σε κατοικίες θα
φθάσουν τα πολύ χαμηλότερα ευρωπαϊ
κά επίπεδα (εκτός βέβαια αν αρχίσουμε
να κτίζουμε καινούργια πρωτεύουσα!).
Είναι άλλωστε ενδεικτικό σχετικά ότι οι
επενδύσεις σε κατοικίες έπεσαν από ένα
μέσο ποσοστό 7% του εθν. εισοδήματος
στη δεκαετία του 70 στο 4,5% στην
προηγούμενη δεκαετία.
Όσον αφορά τις ξένες επενδύσεις
που σήμερα αποτελούν τη μοναδική ελ
πίδα των παραδοσιακών κομμάτων για
κάποια συνέχιση της «ανάπτυξης», οι
προοπτικές είναι κάθε άλλο παρά ευοίω
νες. Γενικά, οι ξένες άμεσες επενδύσεις
αντιπροσωπεύουν στη μεταπολεμική μέ
χρι το 1980 περίοδο λιγότερο από το 3%
του ετήσιου συνολικού σχηματισμού κε
φαλαίου, πράγμα που σημαίνει ότι το ξέ
νο κεφάλαιο δεν θέλησε —ούτε άλλωστε
αυτό μπορούσε να είναι το κίνητρό του—
να παίξει ένα σημαντικό αναπτυξιακό ρό
λο.
Η συγκέντρωση όμως του ξένου κεφα
λαίου σε τρεις βασικά μεταποιητικούς
τομείς (αλουμίνιο, διϋλιστήρια, χημικά
προσελκύουν στην ίδια περίοδο 60%
των ξένων επενδύσεων) συνεπάγεται μια
εντελώς αποσπασματική εκβιομηχάνιση
στους μοντέρνους κλάδους. Ακόμα, η εκ
βιομηχάνιση αυτή έχει σχεδόν ασήμαν
τες επιπτώσεις στο γενικό επίπεδο απα
σχόλησης (λόγω των μεθόδων έντασης
κεφαλαίου που χρησιμοποιούνται) και
αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο Ισοζύγιο
Πληρωμών, όπως έχουν δείξει σχετικές
μελέτες και φανερώνει η συνεχής μετα
πολεμική επιδείνωσή του, όσο ακόμα και
στην αποδοτικότητα και ανταγωνιστικό
τητα (λόγω της μη εγκατάστασης από μέ
ρους των ξένων επιχειρήσεων του άριστου μεγέθους παραγωγής, αλλά ενός
μεγέθους προσαρμοσμένου συνήθως
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στο μέγεθος της μικρής σχετικά ελληνι
κής αγοράς). Τέλος, εξαιτίας των περιο
ρισμών που επέβαλαν οι ξένοι πωλητές
τεχνολογίας, αλλά και της έλλειψης συν
τονισμένης προσπάθειας από μέρους
μας για την εγχώρια προσαρμογή ξένων
τεχνολογικών μεθόδων, όχι μόνο δεν ε
πιτεύχθηκε, όλα αυτά τα χρόνια, μια ση
μαντική μεταβίβαση τεχνολογίας, αλλά
και ενισχύθηκε η εξάρτησή μας από την
ξένη τεχνολογία και τα ξένα καταναλωτι
κά πρότυπα.
Ακόμα όμως και αυτή η αποσπασματι
κή και εξαρτημένη εκβιομηχάνιση που
είχε έναυσμα τις ξένες επενδύσεις ανα

σεις, για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι
επίσης σχεδόν μηδαμινέ«?. Η δραστική
μεταστροφή του δυτικού κεφαλαίου
προς τις ανατολικές χώρες ήδη άρχισε.
Το τελευταίο τρίμηνο του ’89, 36% του
κοινοτικού κεφαλαίου επενδύθηκε, με τη
μορφή μικτών επιχειρήσεων, στις χώρες
αυτές (Observer, 11/2/90).
Τέλος δεν είναι καλύτερες οι προοπτι
κές για το τμήμα της βιομηχανίας μας
στο οποίο ιστορικά συγκεντρωνόταν το
δασμοβίωτο ντόπιο κεφάλαιο (υφαντικά,
είδη ένδυσης, τρόφιμα, ποτά, δέρματα,
κ.λπ.) —οι λεγόμενοι «παραδοσιακοί
κλάδοι». Οι κλάδοι αυτοί θα αντιμετωπί

κόπηκε από τα μέσα της δεκαετίας του
’70, όταν το μητροπολιτικό κεφάλαιο μετατότΐισε γενικά τις προτιμήσεις του από
τις άμεσες επενδύσεις στην περιφέρεια
στο δανεισμό. Από τότε, ο τομέας των υ
πηρεσιών έγινε ο κύριος φορέας της πο
σοτικής ανάπτυξης στη χώρα μας. Έτσι,
ενώ ο τριτογενής τομέας συνεισέφερε
μέχρι το 50% της αύξησης στο ΑΕΠ πριν
από το 1975, από τότε και μέχρι την άνο
δο του ΠΑΣΟΚ, η συνεισφορά του αυξή
θηκε στα 3/4 της ποσοτικής ανάπτυξης.
Στην τελευταία δεκαετία, η εξάρτηση α
πό τον τομέα των υπηρεσιών έγινε ακό
μα μεγαλύτερη. Ο τομέας αυτός ήταν ο
μόνος που έδειχνε σημαντική αύξηση
(2,4% μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης
στην περίοδο 1980-89) ενώ οι άλλοι το
μείς παρουσίαζαν στασιμότητα <0,2%
στη γεωργία και 0,4% στη μεταποίηση) ή
και απόλυτη πτώση (κατασκευές).
Οι προοπτικές για τη στήριξη της ανά
πτυξης στο ξένο κεφάλαιο είναι σήμερα
ιδιαίτερα σκοτεινές. Στον ανταγωνισμό
για την προσέλκυση ξένων επενδυτικών
κεφαλαίων με άλλες χώρες στην ημι
περιφέρεια (Ισπανία, Νότιο-ανατολική Α
σία) η Ελλάδα, ήδη από την προηγούμε
νη δεκαετία, είχε χάσει το παιχνίδι. Αν
στον ανταγωνισμό από τις χώρες αυτές
προσθέσουμε τώρα αυτόν που θα προέλθει από τις ανατολικές χώρες (κάτι για το
οποίο ανησυχούν σοβαρά ήδη επιτυχη
μένες χώρες στον τομέα αυτό όπως η Ι
σπανία) με το πολύ φθηνότερο και πιο εξειδικευμένο (λόγω της πολύ σημαντικό
τερης εκβιομηχάνισής τους) εργατικό
και επιστημονικό δυναμικό που διαθέ
τουν σε σχέση με τη χώρα μας, καθώς
και το δυνητικά μεγαλύτερο μέγεθος της
αγοράς τους, τότε γίνεται φανερό ότι, ό
σα προνόμια και παραχωρήσεις «αποι
κιακού τύπου» και αν είναι διατεθειμένα
να κάνουν τα παραδοσιακά κόμματα, οι
πιθανότητες για μαζικές ξένες επενδύ

σουν στο μέλλον αυξανόμενο ανταγωνι
σμό όχι μόνο, όπως πριν, από τις κοινοτι
κές χώρες με την ανώτερη τεχνολογία
και τις τριτοκοσμικές χώρες με το φθη
νότερο εργατικό δυναμικό, αλλά και από
τις τέως δευτεροκοσμικές χώρες που, μη
διαθέτοντας το ψηλό επίπεδο τεχνολο
γίας των μητροπόλεων, αναμένεται να ειδικευθούν επίσης σε προϊόντα έντασης
εργασία«; και ενδιάμεσης τεχνολογίας
(στα οποία, και μόνο, έχουμε σήμερα σημαντικό θετικό εμπορικό ισοζύγιο) όπου
διαθέτουν το συγκριτικό πλεονέκτημα
της φτηνής και καλά εκπαιδευμένης ερ
γασίας. Έτσι, οι κλάδοι αυτοί αντιμετω
πίζουν μια βαθμιαία μειωνόμενη δυνατό
τητα όχι μόνο εξαγωγών, αλλά ακόμα και
κάλυψης εσωτερικών αναγκών. Χαρα
κτηριστικά, μέσα σε επτά μόνο χρόνια, η
διείσδυση εισαγωγών, η κατάκτηση δη
λαδή της εσωτερικής μας αγοράς, δια
μορφώθηκε ως εξής σε μερικούς από
τους κλάδους αυτούς: είδη τροφίμων,, οι
εισαγωγές από 17% των πωλήσεων το
1980 καλύπτουν το 32% το 1987, καπνός
από 5,5% σε 37%, υφαντικά από 14% σε
27%, είδη ένδυσης-υπόδησης από 5% σε
65%, δερμάτινα από 24% σε 85% ! Και,
φυσικά, η συνολική κοινοτική διείσδυση
διπλασιάστηκε στην ίδια περίοδο.
Εκτό«;, λοιπόν, από λίγες υγιείς μονά
δες, από τις οποίες οι περισσότερες ήδη
περιέρχονται στον έλεγχο του ξένου κε
φαλαίου, οι υπόλοιπες αντιμετωπίζουν
πρόβλημα επιβίωσης, όπως άλλωστε δεί
χνει και το φαινόμενο των προβληματι
κών επιχειρήσεων. Το ξεπούλημα, επο
μένως, στο ξένο κεφάλαιο και η σημερι
νή έξαρση του χρηματιστηρίου είναι αν
τανάκλαση του μεταβατικού φαινομένου
ενοποίησης και συγκέντρωσης του, κοι
νοτικού κύρια, κεφαλαίου εν όψει του
1992. Είναι δηλαδή μεταβατικό φαινόμε
νο που συνεπάγεται τον αφελληνισμρ
της μικρής ελληνικής βιομηχανίας (θα
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πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι ακόμα καί οι
πιο φιλελεύθεροι σ τις ανατολικές χώρες
δεν επιτρέπουν να περιέλθει ο πλήρης έ
λεγχος των εργοστασίων τους στο ξένο
κεφάλαιο, αλλά θεσπίζουν ασφαλιστικές
δικλείδες, ώστε τουλάχιστον το 51%
των μετοχών να μένει σε εθνικά χέρια).
Φαινόμενο, όμως, που στο μέλλον θα έ
χει παραπέρα αρνητικές οικονομικές συ
νέπειες, ιδιαίτερα στο ισοζύγιο πληρω
μών, εξαιτία ς των εκροών μερισμάτων /
κερδών και επαναπατριζομένων κεφα
λαίων.
Η οριστική, όμως, εξάντληση των ανα
πτυξιακών δυνατοτήτων του μεταπολεμι
κού μοντέλου θα εξαρτηθεί από τον κα
θοριστικό, λόγω του όγκου του, τομέα
των υπηρεσιών στον οποίο μέχρι σήμερα
διαθέταμε σημαντικά συγκριτικά πλεονε
κτήματα. Είναι, άλλωστε, γνωστό ότι οι
λεγόμενοι «άδηλοι πόροι», δηλαδή τα ει
σοδήματα μας από τον τουρισμό, τη ναυ
τιλία και τη μετανάστευση (που οδηγού
σε έμμεσα στη διόγκωση του τριτογενούς τομέα) αποτέλεσαν μεταπολεμικά,
όχι μόνο βασικούς τρόπους κάλυψης των
διευρυνομένων ελλειμμάτων στο εμπορι
κό ισοζύγιο, αλλά και τις κύριες πρωτο
γενείς πηγές χρηματοδότησης της παρα
οικονομίας και του διογκωμένου κατανα
λωτισμού. Ή δ η όμως από την προηγού
μενη δεκαετία άρχισαν να φαίνονται ία
όρια των βασικών αυτών πηγών χρημα
τοδότησης του ανοίγματο«; μεταξύ του τι
παράγουμε και τι καταν«ιλίσκουμε.
Έτσι, οι άδηλοι πόροι, που στις δεκαε
τίες του ’60 και του ’70 κάλυπταν περίπου
το 67% με 68% του ελλείμματος στο εμ
πορικό ισοζύγιο, πέφτουν στην προηγού
μενη δεκαετία στο 54% (χωρίς τις κοινο
τικές μεταβιβάσεις, οι οποίες δεν υπήρ
χαν πριν και ούτε θα συνεχιστούν στο δι
ηνεκές). Τα μεταναστευτικά εμβάσματα,
για παράδειγμα, που στη δεκαετία του
’60 κάλυπταν το 32% του ελλείμματος,
μόλις καλύπτουν το 17% στη δεκαετία
του ’80 (80-88), έναντι 24% στην προηγούμενη δεκαετία. Δημογραφικοί και κοι
νωνικοί λόγοι (συνταξιοδότηση μελών
της πρώτης γενιάς, αφομοίωση επόμενων γενιών κ.λπ.) παίζουν ίσως σημαντικότερο ρόλο μακροχρόνια από στενούς
οικονομικούς παράγοντες (ύφεση, επα
ναπατρισμός). Τα ναυτιλιακά εμβάσματα,
επίσης, από 24% στη δεκαετία του ’60
και 28% στη δεκαετία του 70 περιορίζον
ται να καλύπτουν μόνο 18% του ελλείμ
ματος την προηγούμενη δεκαετία, ως συ
νέπεια της παγκόσμιας ναυτιλιακής κρί«της που έκοψε στο μισό τον ελληνικό εμ
πορικό στόλο. Τέλο«;, τα έσοδα από τον
τουρισμό φαίνεται ότι έφθασαν πια το
μέγιστο σημείο τους. Ενώ η αναλογία
τουριστικών εσόδων στο εμπορικό έλ
λειμμα σχεδόν διπλασιάζεται ανά δεκαε
τία τις πρώτες τρεις δεκαετίες (7% τη δε
καετία του ’50, 12% τη δεκαετία του’60,
20% τη δεκαετία του 70) την προηγούμε
νη δεκαετία η αναλογία αυτή μόλις αγγί
ζει το 21 %. Και αυτό, παρά την κατά50%
σχεδόν αύξηση του αριθμού των τουρι
στών την τελευταία δεκαετία.
Οι προοπτικές επομένως για τη συνέ
χιση στήριξης της μεγέθυνσης της οικο-
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νομίας μας στους παραπάνω πόρους ε ί
ναι δυσμενείς. Γίνονται όμως ακόμα δυ
σμενέστερες αν πάρουμε υπόψη την ε
ξάντληση των δυνατοτήτων μετανάστευ
σης —παρά το «1992»— που συνεπάγε
ται η επανένωση των δυο Γερμανιών και
το ουσιαστικό κλείσιμο της γερμανικής
αγοράς εργασίας (κύρια πηγή μεταπολε
μικής απορρόφησης των μεταναστών
μας) για το σημαντικό χρονικό διάστημα
που θα απαιτήσει η απορρόφηση του
πλεονάζοντος ανατολικογερμανικού ερ
γατικού δυναμικού. Οι δυνατότητες για
μετανάστευση στις άλλες κοινοτικές χώ
ρες πάντα ήταν μικρές. Ο δραστικός πε
ριορισμός της δυνατότητας μετανάστευ
σης, όμως, θα επηρεάσει αρνητικά όχι
μόνο το ισοζύγιο πληρωμών, αλλά και
την ανεργία. Σε συνδυασμό με τη δημο
σιονομική κρίση, που συνεπάγεται την α
δυναμία του δημόσιου τομέα να συνεχί
σει να παίζει, μαζί με τη μετανάστευση,
το ρόλο ασφαλιστικής δικλείδας στο
πρόβλημα απασχόλησης, η ανεργία στο
μέλλον θα πρέπει να πάρει σημαντικότε
ρες διαστάσεις, αν συνεχιστεί το μετα
πολεμικό μοντέλο ανάπτυξησ.
Τέλος, η υπόθεση για την εξάντληση
των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του του
ρισμού ενισχύεται όχι μόνο από τα παρα
πάνω στοιχεία που φανερώνουν αυξανό
μενο ανταγωνισμό από χώρες όπως η
γειτονική Τουρκία, οι οποίες προσφέ
ρουν όχι μόνο φθηνότερες, αλλά προ
παντός καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες.
Άλλοι δυο παράγοντες μπορεί να έχουν
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις μακρο

για μελλοντική σημαντική επέκταση του
τουρισμού.
Οι δυσμενείς επομένως εξελίξεις στο
ισοζύγιο των άδηλων πόρων που φανε
ρώνουν μακροπρόθεσμες αρνητικές τά
σεις, σε συνδυασμό με το χρόνια ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο και τη βαθ
μιαία μειωνόμενη εισροή μη δανειακών
κεφαλαίων (που πέφτουν από 3,5% του
εθν. εισοδήματος στην περίοδο 1975-79
σε 2,6% την προηγούμενη δεκαετία), συ
νεπάγονται αυξανόμενη εξάρτηση από
τον εξω τερικό δανεισμό για την κάλυψη
των ελλειμμάτων στο Ισοζύγιο Πληρω
μών. Ό σο όμως αυξάνει το εξωτερικό
χρέος τόσο το Ισοζύγιο θα χειροτερεύει
λόγω των αυξανόμενων πληρωμών για
τόκους. Χαρακτηριστικά, η πληρωμή τό
κων (και κερδών) στο εξωτερικό απορρο
φούσε 2% των καθαρών άδηλων πόρων
τη δεκαετία του ’60 και 5% τη δεκαετία
του 70, για να φθάσει στην δεκαετία του
’80 με την έκρηξη του εξωτερικού χρέ
ους, λόγω των ελλειμμάτων στο Ισοζύ
γιο Πληρωμών και προπαντός των δημο
σιονομικών ελλειμμάτών, το 22% !
Το συμπέρασμα που μπορούμε να βγά
λουμε από τα παραπάνω είναι ότι τα
διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής
οικονομίας παραμένουν σήμερα εξίσου
—αν όχι περισσότερο— άλυτα όσο και
στην αρχή της μεταπολεμικής περιόδου.
Η διαφορά, όμως, της δεκαετίας του ’90
από αυτή του ’50 είναι ότι σήμερα δεν
μπορούμε πια να προσδοκούμε σε κά
ποια ανάπτυξη που θα βασίζεται στην
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πρόθεσμα. Ο πρώτος είναι η αυξανόμενη
προσέλκυση εύπορων τουριστών από «ε
ξωτικές» τοποθεσίες πέρα από τη Μεσό
γειο, που προοιωνίζεται, κατά τους ειδι
κούς, μια σημαντική στροφή του τουρι
στικού ρεύματος στην παρούσα δεκαετία
σε μακρινές διακοπές. Ο δεύτερος παρά
γοντας, που στο μέλλον αναμένεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον πρώτο,
είναι η προϊούσα μόλυνση της Μεσο
γείου γενικά (το «Μπλέ Πλάνο» του ΟΗΕ
που δημοσιεύτηκε πρόσφατα προβλέπει
καταστροφή της Μεσογείου τα προσεχή
40 χρόνια αν δεν περιοριστεί δραστικά η
σημερινή ανάπτυξη) και των ελληνικών
θαλασσών ειδικότερα. Η μόλυνση, σε
συνδυασμό με πιθανή μελλοντική χειρο
τέρευση του ελληνικού κλίματος εξαιτίας του «αποτελέσματος του θερμοκη
πίου», αφήνουν ακόμα λιγότερες ελπίδες

παραπέρα επέκταση μιας δασμοβίωτης
βιομηχανίας (λόγω 1993) ούτε σε μια βελ
τίωση των φανερών και κρυφών εισοδη
μάτων που θα στηρίζεται σε κρίσιμο βαθ
μό στους άδηλους πόρους. Η δραστική ε
πέκταση του δανεισμού, που χρησιμο
ποιήθηκε την προηγούμενη δεκαετία ως
μέσο διατήρησης ενός τεχνητά ψηλού
βιοτικού επιπέδου, είναι επίσης φανερό
ότι εξαντλεί ραγδαία τα όριά της.

F k t f lU H ΛΗΜ. ΠΑΠΛΛΗΜΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΔΗΜ. Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΑ
Ιπποκράτους 8
τηλ. 36.27.318

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ:
Η δημοσιονομική πλευρά της κρίσης.
Νεοφιλελευθερισμός και
Ευρωαριστερά. Ένα εναλλακτικό
μοντέλο ανάπτυξης. Η μετάβαση από
το σημερινό σε ένα εναλλακτικό
μοντέλο ανάπτυξης.
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Πάσχα Κυρίω ν
Διαγενομένου του Σαββάτου, μ εθ ’ εκηβολίας και
υφιπετείας ελαύνομεν προς την τελική ευθεία και οι
εκλογές ευχόμαστε να μην αποτελόσουν σοβαρό
ανασχετικό παράγοντα που θα επηρεάσει την
πασχαλινή ευωχία.
Διότι το ελληνικό Πάσχα είναι η γιορτή της άνοιξης. Η
γιορτή των αισθήσεων, του ανταμώματος και της
επικοινωνίας. Η επιστροφή στις ρίζες της αγροτικής
μας καταγωγής. Μια γήινη γιορτή όπου η
γαστριμαργική απόλαυση και ο ρηνίτης οίνος
ανταμείβουν το σώμα, του χαρίζουν την ευεξία και τη
δύναμη να αποτινάξει την καθημερινή ευτέλεια. Το
Πάσχα είναι η γιορτή της ανάτασης.
Μακριά από τις επινίκιες παράτες, μακριά από τις
ευτελείς συναλλαγές για τα οφφίτσια, μακριά από το
ζόφο της απισχναμένης οικονομίας μας (κι ας βάλαμε
το χέρι βαθιά στο πορτοφόλι μας), μακριά κι από τη
συναινετική παρωδία του προσκηνίου, θα
ανταμωθούμε «εν χορδαίς και οργάνοις».
Πάσχα των Ελλήνων στα χωριά μας ή στη γαλήνη μιας
πρωτεύουσας που ξεκουράζεται.

Ένας περίπατος στις
γκαλερί της Αθήνας
Ένα πρόσφατο άρθρο στην
γαλλική εφημερίδα libera 
tion πληροφορούσε το κοινό
πως η οικονομική κατάσταση
στην Ελλάδα είναι εξαθλιωμέ
νη, το κράτος δεν υπάρχει,
κυβερνήσεις έρχονται και πα
ρέρχονται χωρίς να φέρουν
μια γιατρειά ούτε στα προ
βλήματα των κοινών ούτε στη
φοροδιαφυγή που έχει γίνει
ένα εθνικό σπορ. Ωστόσο πί
σω από το φτωχό συγγενή
που είναι η Ελλάδα στην Κοι
νή Αγορά, κρύβεται εμπόριο
και ιδ ιω τικ ές επιχειρήσεις
που αποδεικνύουν πως παρ’
όλα αυτά οι Έλληνες δεν εί
ναι και τόσο φτωχοί. Η ανά
γνωση αυτής της ιερεμιάδας
με άφησε πολύ θλιμμένη: με
πόνο σκέφτηκα πως στην Ελ
46'

λάδα δεν θα βλέπαμε το αντί
στοιχο ενός Μπωμπούρ, μιας
Βιλλέτ, επιτεύγματα καθαρά
κρατικά και τάσο απαραίτητα
και άμεσα για την πολιτιστική
εξέλιξη ενός λαού... Εδώ μό
νο χάρη στην ιδιωτική πρωτο
βουλία γίνοντα ι πράγματα
που ναι μεν είναι σημαντικά
αλλά δεν αγγίζουν παρά μια
μειονότητα.
Κάτι που αποδεικνύει πολύ
καλά το χάσμα ανάμεσα στο
φτωχό κράτος και την πλού
σια κοινωνία είναι και το εμ
πόριο της τέχνης. Καθώς τε
λευταία ένα γαλλικό περιοδι
κό μου ανέθεσε μια έρευνα
για την εικαστική ζωή στην
Ελλάδα, έκανα με ένα ιδιαίτε
ρο τούτη τη φορά ενδιαφέρον
το συνηθισμένο περίπατο
στις γκαλερί της Αθήνας μ’
αυτή την παντοτινή δίψα που
καλλιεργώ στο εξωτερικό για
τα ελληνικά πράγματα. Συγ
κριτικά με το Παρίσι, χώρο α
ναβρασμού και πληθώρας ει
καστικών γεγονότων και κα
τανάλωσης τέχνης, θα ’πρεπε
να νομίσει κανείς ότι η Αθήνα
υστερεί. Κάθε άλλο. Τηρουμένων των αναλογιών μπορού
με να πούμε πως συμβαίνουν
ενδιαφέρουσες παρουσίες. Η
καλλιτεχνική δημιουργία εί
ναι ανθούσα όσο και το εμπό
ριο της τέχνης. Δεν είναι τυ
χαίο που τα τελευταία χρόνια

πολλοί καλλιτέχνες που ζούσαν στο εξωτερικό γύρισαν
στην Ελλάδα όπως ο Τάκης, ο
Τσόκλης, ο Σπεράντζας και
πολλοί άλλοι. Αυτό σημαίνει
πως σήμερα υπάρχουν συν
θήκες για τη δημιουργία τους
τόσο σε σχέση με το κοινό και
με τον έξω κόσμο. Τώρα μπο
ρείς να ζεις στην Ελλάδα και
να είσαι μέσα στα διεθνή κινή
ματα της τέχνης εφόσον βέ
βαια το επιθυμείς. Επίσης για
τον Έ λληνα καλλιτέχνη η
ζωή είναι πιο εύκολη και ευ
χάριστη εφ’ όσον το κοινό ε ί
ναι ανοιχτό και ενδιαφέρεται
αποκλειστικά για ελληνική τ έ 
χνη.
Ας σταματήσουμε σ’ αυτό
το παράδοξο. Το εμπόριο της
τέχνης αλλά και οι περισσότε
ρες μουσιακές εκθέσεις στην
Ελλάδα αφορούν κυρίως την
ελληνική δημιουργία. Παρα
γωγή και κατανάλωση είναι
ελλη νο κ εντρ ικές. Λ ειτο υ ρ 
γούν σαν κλειστό βάζο πράγ
μα βέβαιο κατανοητό όταν
σκεφτεί κανείς πως η ιστορία
της μοντέρνας τέχνης υπάρ
χει μόλις από τα μέσα του πε
ρασμένου αιώνα και οι Έ λλη 
νες έχουν ανάγκη να στερεώ
σουν την ταυτότητά της εν
σχέσει με μια Ευρώπη που έ
χει μεγάλο παρελθόν. Ωστό
σο ένα άνοιγμα του εμπορίου
αλλά και των άλλων κρατικών
φορέων στη διεθνή παραγω
γή θα δημιουργούσε ενδιαφέ
ρουσες καλλιτεχνικές ανταλ
λαγές και η ελληνική τέχνη, η
οποία στο σύνολό της παρου
σιάζει αρκετό ενδιαφέρον και
πρωτοτυπία θα μπορούσε και
να εξελιχθεί καλύτερα και να
έχει απόηχο και στον έξω κό
σμο.
Η καλλιτεχνική ζωή στην Α
θήνα, όταν κανείς τη βλέπει
απ’ έξω έχει ένα χρώμα επαρ
χιώτικο με όλα τα καλά και τα
κακά που εμπεριέχει αυτή η
έννοια. Ο χώρος είναι στενός,
οι καλλιτέχνες δείχνουν πολύ
συχνά τη δουλειά τους, οι ορ
γανωτές, οι κριτικοί τέχνης εί
ναι πάντα οι ίδιοι και όχι ιδιαί
τερα κριτικοί, υπάρχει μια πο
λύ συμπαθητική και ματαιόδο
ξη κούρσα τους ποιος θα
πρωτοδείξει ποιον. Τυπώνον
ται πολυτελείς κατάλογοι, γ ί
νονται κοσμικά εγκαίνια όπου
συναντιώνται πάντοτε οι ίδιοι
φιλότεχνοι. Υπάρχει γενικά
αρκετό ενδιαφέρον όταν σκε
φ τεί κανείς πως οι 40 γκαλερί
που βρίσκονται στην Αθήνα
και στα περίχωρα είναι από
λυτα βιώσιμες. Οι πωλήσεις
είναι καλές αν και δεν είναι σί
γουρο πως στο βάθος κυριαρ
χεί η αγάπη της τέχνης. Έξω
από τους κύκλους των επαϊόντων παρατηρεί κανείς

παχυλή άγνοια και αδιαφο
ρία. Αγορές είναι κυρίως ε
πενδυτικές πράγμα φυσικό ό
ταν σκεφτείς τον πληθωρι
σμό. Με τι κριτήρια αγορά
ζουν αυτοί οι καινούριοι και
πολυπληθείς συλλέκτες είναι
μυστήριο, θ α έχουν σίγουρα
τους συμβουλάτορές τους ή
και θα ακολουθούν το ένστι
κτό τους γιατί πρέπει να ομο
λογήσουμε πως στην Αθήνα
δεν υπάρχουν πολλά μέσα
για να εδραιώσει κανείς μια
σωστή αισθητική. Εδώ και με
ρικά χρόνια έκλεισαν τα
σπουδαιότερα ειδικευμένα ει
καστικά περιοδικά —ο «Ζυ
γός», τα «Εικαστικά»— όπου
κανείς μπορούσε να πληροφορηθεί σχτικά με την τέχνη
και να πάρει κάποιες θεωρητι
κές και ιστορικές βάσεις. Η
πληροφορίες που μπορεί κα
νείς να έχει από τα γενικής ύ
λης περιοδικά είναι ανεπαρ
κής, διογκωμένη και ματαιό
δοξη, Κάποτε άκουσα να λέει
ένας γνωστός καλλιτέχνης
γελώντας «θα τραβάνε τα
μαλλιά τους οι Αθηναίοι μ’ αυ
τά που αγόρασαν στις αρχές
του ογδόντα». Μια άλλη φορά
είδα να βγαίνει από μια σκονι
σμένη κάβα το έργο διάσημου
ζωγράφου. Φυσικά αυτά συμ
βαίνουν παντού κι ούτε είναι
κατακριτέα. Το έργο έχει τη
μοίρα του και υπακούει στη
μόδα και στη διάθεση του ι
διοκτήτη του.
Στα πράγματα που παρου
σιάζονται στις γκαλερί βασι
λεύει μια μικρή αναρχία. Δεν
υπάρχουν γκαλερίστες με ει
δικές προτιμήσεις που να υ
ποστηρίζουν ένα ή μια ομάδα
καλλιτεχνών. Τα κριτήρια εί
ναι το πόσο κανείς είναι γνω
στός, πόσο μιλούν γι’ αυτόν,
πόσο προσοδοφόρος μπορεί
να γίνει. Η έλλειψη συναγωνι
σμού και σύγκρισης με ξέ
νους καλλιτέχνες κάνει τους
εδώδιμους να φαίνονται κα
λύτεροι να επιβάλλονται γρη
γορότερα και να βρίσκουν
σύντομα το κοινό τους. Ωστό
σο μέσα σ’ όλα αυτά βγαίνει
δουλειά, όλο και κάτι γίνεται,
μέσα στην περιθωριακότητά
της η Ελλάδα δεν υφίσταται
τυφλά τις προσταγές τις διε
θνούς πρωτοπορίας, υπάρ
χουν ακόμα καλλιτέχνες που
δουλεύουν με σχετική άγνοια
και αθωότητα κι αυτό είναι ευ
χάριστο και φέρνει εκπλή
ξεις. Γι’ αυτό ο περίπατός μου
σε μερικές γκαλερί της Αθή
νας δεν έμεινε άκαρπος.
Εκείνο που μ’ εξφπληξε
τούτη τη φορά δεν ήταν τόσο
τα εκτιθέμενα όσο οι χώροι υ
ποδοχής, οι γκαλερί δηλαδή.
Υπάρχουν γκαλερί στην Αθή
να που είναι ιδιαίτερα εντυ-

πωσιακές και επιβάλλονται
στα έργα. Όταν κανείς μπαί
νει π.χ. στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη έχει την εντύπωση
πως οι καλλιτέχνες φ τιά
χνουν τα έργα τους για να τα
τοποθετήσουν στο μαγικό τε
τράγωνο. Πραγματικά ιδανική
αυτή η αίθουσα με τέλειες α
ναλογίες και σπουδαίο φωτι
σμό, τεχνικός παράδεισος ό
που τα έργα φαντάζουν σε
φρίζα εξιδανικευμένα και α
ποθεωμένα. Καταλαβαίνει κα
νείς γιατί οι περισσότεροι
καλλιτέχνες ονειρεύονται να
εκθέσουν σ’ αυτό το χώρο.
Και το κοινό άλλωστε υφίσταται προφανώς την ίδια σαγή
νη.
Ωστόσο ο χώρος αυτός
μπορεί να γίνει και παγίδα για
το έργο και εξάροντάς το να
το εξουδετερώσει και να το
μεταμορφώνει σε μια απλή
διακόσμήση. Οι πίνακες του
Κόττη, παιγνιδιάρη καλλιτέ
χνη, ευαίσθητου και εύθραυ
στου γίνονται μέσα σ’ αυτή
την αίθουσα μουσειακοί κι α
ποκτούν μια σοβαρότητα που
διερωτάσαι αν δεν την προκάλεσε μάλλον η προοπτική του
χώρου παρά μια προσωπικότερη ανάγκη. Τι διαφορά από
τα αραχνοΰφαντα έργα που
τρεμούλιαζαν στη μικρή και
κάπως μίζερη γκαλερί του Σάμυ Κινζ στο Παρίσι. Εδώ ο
καλλιτέχνης άπλωσε το όρα
μά του, τη διήγηση, τη διακοσμητική του διάθεση με πε
ρισσότερη σιγουριά με ωριμό
τητα ως προς το βάθος του
χρώματος και τη ματιέρα.
Δένδρα σιδηρόδρομοι, που
λιά, η παιδική ηλικία που λει
τουργεί όπως και στον Σαγκάλ. Τα τοπία, πραγματικά η
ονειρικά είναι αναβράζοντα υ
λικά, εικονογραφικό ντελίριο,
αναφορές σε αγαπημένους
ζωγράφους, Κίφερ, Μπάσκια,
τόλμη και στερεότητα.
Καταπληκτική επίσης κι η
γκαλερί Κρεωνίδη, λιγότερο
μαγνητική από του Ζουμπουλάκη λόγω των πολλών επι
πέδων αλλά κατάλληλη να
δείξει πολλούς καλλιτέχνες.
Ενδιαφέρουσα η παρουσία
των Καρά, Μυταρά και Θόδω
ρου: πρόκειται για μια ωραία
προσπάθεια να δειχθ ού ν
τρειςάπό τους μεγάλους των
χρόνων του ’60, αλλά γιατί
αυτοί; Μια ευρύτερη έκθεση
προσθέτοντας Τσόκλη, Κεσανλή κτλ., θα ήταν θαυμάσια
και θα μπορούσε επίσης να ε
ξαχθεί και στο εξωτερικό.
Εντυπωσικός ο καλλιτεχνι
κός χώρος της Ιλεάνας Τούντα στην οδό Αρματωλών και
Κλεφτών. Χώρος τεράστιος
που θυμίζει τα λοφτ της Νέας
Υόρκης, φυσικά πολυτελέστε
ρος με μαγαζί και μπαρ. Χώ
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ρος σκληρός που δύσκολα
στέκει η οποιαδήποτε εντιμίστικη ζωγραφική. Ίσως γ ι’ αυ
τό κι ο Σακελίων μεταχειρίζε
ται ένα ιδίωμα σκληρό και βερύγδουπο υπογραμμισμένο
με παχειά υλικά και μια κατα
σκευή στη μέση που τείνει να
σπάσει τη χαοτική ένταση του
χώρου. Στο πατάρι αφιερωμέ
να σε βίντεο και φωτογραφία
μας αποκαλύπτεται η Βουβούλα Σκούρα καλλιτέχνις
ευαίσθητη και ευρηματική. Οι
φωτογραφίες της μεταμον
τέρνες, νοσταλγικές, σκια
γραφούν μια αφήγηση. Χαρ
τιά κολλημένα και φωτογραφημένα χρώματα και πήγαινε
- έλα ανάμεσα στη φωτογρα
φία και στη ζωγραφική κατα
σκευάζουν μια εικόνα συχνά
μυστηριώδη όπου το φλου και
το άμορφο θέλγουν και τυραννούν τη φαντασία του θε
ατή.
Φυσικά ο χώρος της Ιλεάνας Τούντα χρωστάει μεγάλο
μέρος της γοητείος του στο
μπαρ που συγκεντρώνει τον
περισσότερο κόσμο και διερωτάσαι αν όλοι αυτοί ήρθαν
για να πιούνε ή για να κατανα
λώσουν τέχνη. Αλλά γιατί όχι;
Μήπως η ’ίςις -Λ -ς σιους
χρόνους ί
''"Γ1 '>·:
"πιο. υ ;
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θρυλικής γκαλερί της; Βέβαια
από τότε οι παριζιάνοι έχουν
πολύ σοβαρευτεί. Όμως δεν
είναι άσχημα η τέχνη να απο
τελεί μέρος της ζωής και της
απόλαυσης, έτσι ίσως να γίνε
ται πιο προσιτή στον αδαή κό
σμο.
Αυστηρότερη η έκθεση αλ
λά και ο χώρος στην γκαλερί
αδ όπου ανακάλυψα γλυπτά
του Σκλαβενίτη, φόρμες όρ
θιες πρωτότυπες συγκεντρω
μένες στο κέντρο «Πύρινες
σπάθες» απ’ την «Οργή των
Αρχαγγέλων». Μια όψη της
δουλείας του Σκλαβενίτη, πο
λύπλευρης και πλούσιας σε
προεκτάσεις και σε κομψότη
τα από ένα υλικό γήινο και γε
μάτο από κοσμική ένταση.
Τα «Μαγνητικά λουλούδια»
του ϊόκη στην αίθουσα Μέ
δουσα που έδωσαν μια ικανο
ποίηση. Ύστερα από τα αμφί
βολα συντρίμμια των ερωτι
κών κορμιών που του υπαγόρεψε ίσως κάποια μεταμον
τέρνα ανησυχία μου άρεσε να
αναγνωρίσω σ’ αυτά tç λου
λούδια μια επάνοδο στη σκλη
ρή απλότητα του μοντέρνου.
Η γκαλερί Μπερνιέ στα
σκαλάκια της οδού Μαρασλή
είναι η μόνη γκαλερί που δεί
χνει ξένους καλλιτέχνες. Για
μερικούς ίσως η γκαλερί αυτή
να είναι σαν μια κλειδαρότρυ

πα μέσα από την οποία βλέ
πουν τι συμβαίνει στον έξω
κόσμο, ένα κόσμο που όπως
είπαμε λίγο ενδιαφέρει το ελ
ληνικό κοινό που ασχολείται
αποκλειστικά με τα «γκρεκοελληνικά». Διερωτώμαστε κα
τά πόσο ο Χουάν Μουνιόζ με
τις περίεργες σκουριασμένες
κατασκευές του που θυμίζουν
σκηνές και φιγούρες του Κα
ραγκιόζη θα μπορούσαν να
πουν κάτι στο ελληνικό κοινό.
Φυσικά ο περίπατός μου
δεν μπορεί να συμπεριλάβει
όλες τις γκαλερί της Αθήνας.
Γι’ αυτό θα σταθώ σε μια τε
λευταία, τις Νέες Μορφές, σί
γουρη αξία της αθηναϊκής
κα λλιτεχνική ς ζωής όπου
βρήκα τις εικόνες που χάρη
στην πρωτοτυπία και την υψη
λή αισθητική τους μου μείναν
αξέχαστες.
Εδώ ο χώρος δίχως ιδιαίτε
ρη ακτινοβολία δεν επεμβαί
νει στην εκτίμηση των εκθε
μάτων. Έ τσ ι τα έργα της Λιλής Ελευθερίου, Ελληνίδας
του εξωτερικού που εκθέτει
για πρώτη φορά στην Αθήνα
διεκδικούν κατ’ ευθείαν τον
θεατή. Έ να λυρικό γιορταστι
κό κλίμα κυριαρχεί σ’ αυτή τη
δημιουργία: ταινίες, γιρλάν
τες, χειρονομιακές επεμβά
σεις, κινητικότητα από κουρέ
λια - χρώματα που αντλούν τη
δόξα τους από την ισορροπία
των τόνων και τον πλούτο
των αντιθέσεων. Μέσα στην
εκρηκτική συντέλεια του χρώ
ματος σώμα ξεδιπλώνει την
πλαστική και ανάγλυφη σύ
στασή του με αρμονία χορευ
τική. Τα μέλη, ελαστικά αιωρ ο ύ ν τα ι σ τρ ιφ ο γ υ ρ ίζ ο υ ν
σ τροβιλίζονται κουλουριάζονται σαν πλοκάμια χταπο
διού. Οι στογγυλοί σωλήνες
των δαχτύλων φτιάχνουν
ρυθμούς, οι μυς γίνονται λείοι
διογκώνονται, αναδιπλώνονται.Το σώμα πάντα γκρίζο έ
τσι ίσως όπως γεννήθηκε
χρόνια πριν μέσα απ’ το φώ
σφορο του μουσαμά των πρώ
των εικόνων της Λιλής Ελευ
θερίου. Έ τσι παρ’ όλο τον αι
σθησιασμό και την ηδονική
χλιδή της φόρμας, ο πίνακας
διατηρεί τη λογική της διάτα
ξης και την ψυχρότητα επιτειδευμένης απόστασης. Μέσα
στον πλούτο του ντεκόρ, στο
όργιο της κίνησης που πάντα
μας εκπλήσσει με την ευρη
ματική της χάρη, αυτή η σκλη
ρή μαρμάρινη αναφορά εν
σαρκώνει και εξασφαλίζει τη
στέρεα δομή της εικόνας. Εί
ναι η σπονδυλωτή καρδιά του
αραμπέσκ. Το κεφάλι διακρι
τικό, σχεδόν απρόσωπο δεν
είναι παρά η συνέχεια του σώ
ματος, τα μάτια κλε?!τ:Λ; ■' '
ρίς βλέμμα ?'
καμιά έκφραση, ίιρεμια αρμα47

via και ανέκφραστο μας αφή
νουν ελεύθερους να απολαύ
σουμε την ευτυχία των γραμ
μών, την άνθιση των μελών.
Τα σχέδια στο ίδιο μοτίβο εί
ναι παραμυθένια δείγματα
μιας δεξιοτεχνίας και μιας
μουσικής έξαρσης που σπά
νια έχουμε την τύχη να συ
ναντήσουμε. Η όλη έκθεση εί
ναι ένα σπάνιο εικαστικό γε
γονός.
Ευριδίκη Τρισσόν · Μιλσανή.

OAißcp Στόυν: Γεννημένος την 4η Ιου
λίου. Τομ Κρουζ.

Όσκαρ: βραβεία
για ειδικές ανάγκες;
Το μεγάλο κοινό. Ολοένα
και πιο μεγάλο κοινό. Εισιτή
ρια και χρήμα.
Σε αυτό το πλαίσιο η μεγά
λη κινηματογραφική βιομηχα
νία του Χόλλυγουντ εμπερι
κλείει τις επιδιώξεις της. Αυ
τό το πλαίσιο εξηγεί και τις ε
πιλογές της: Κινηματογραφι
κοί αστέρες - μύθοι, επίδειξη
των χρημάτων σε υπερπαρα
γωγές · κολοσσούς, κολακεία
του μέσου όρου των θεατών,
κώδικες · κλειδιά βάσει των ο
ποίων προσελκύεται το κοινό.
Η επιδίωξη της επιτυχίας, ό
πως αυτή προσμετράται σε ει
σιτήρια, εξηγεί γιατί το Χόλ
λυγουντ προτιμάει να κατα
στρέφει τις μεγάλες του ελπί
δες (από τον Γκρίφιθ στον
Στροχάιμ, από τον Ουέλλες
στον Κόππολα, από τον Τσιμίνο της «Πύλης της δύσης»
στον Κασσαβέτη κ.λπ.) παρά
να τους προσφέρει ευκαιρίες
για ανάδειξη της δημιουργι
κής τους ιδιοσυγκρασίας.
Η συγκρότηση της κινημα
τογραφικής παραγωγής σε
τεράστια βιομηχανία, συνέβα
λε, εξάλλου, στο να γίνει κα
τορθωτή η επιβίωση του κινη
ματογράφου στη μορφή που
άκμαζε και τις προηγούμενες
δεκαετίες, μολονότι η τρομα
κτική ανάπτυξη των μέσων
μαζικής επικοινωνίας, στον υ
πόλοιπο κόσμο, δημιούργησε
τα χαρακτηριστικά της κρί
σης. Οι μεγάλες κινηματογρα
φικές εταιρείες του Χόλλυ
γουντ, χάρη στην πολιτική
των συγχωνεύσεων με συγγε
νείς βιομηχανίες των media

(εκδοτικούς οργανισμούς, τη
λεοπτικά δίκτυα, δισκογραφικές εταιρείες), στον εκ νέου
σχεδιασμό της πολιτικής των
αιθουσών και στη διοχέτευση
των προϊόντων τους από την
τηλεόραση (οι ανάγκες της ο
ποίας για πρόγραμμα αύξη
σαν τη ζήτηση) και από την α
γορά του βίντεο διατήρησαν
στα ύψη τα παραγωγικά stan
dards του Χόλλυγουντ και,
βεβαίως, πολλαπλασίασαν τα
κέρδη τους.
Μια βιομηχανία, που παρά
γει και εμπορεύεται πολιτιστι
κά προϊόντα, χρειάζεται να ε
φευρίσκει τρόπους ώστε να
τονώσει το τζίρο των προϊόν
των της —που αφορούν πε
ρισσότερο καταναλωτικές πα
ρά βασικές ανάγκες. Ένας α
πό τους τρόπους αυτούς είναι
η πομπώδης επιλογή και επι
βράβευση των πιο αβανταδό
ρικων προϊόντων της. Μια επι
βράβευση, που, φυσικά, διευ
ρύνει την απήχησή τους στην
αγορά. Τα βραβεία «Όσκαρ»
αυτή η 'λογική τα γέννησε
—μάλιστα, τόσο νωρίς, ώστε
ήδη έχουν κλείσει 62 χρόνια
που απονέμονται.
Τα βραβεία Όσκαρ, πάνω
απ’ όλα, είναι εικόνα της αμε
ρικανικής κοινωνίας —που θα
τα καταναλώσει. Βραβεία
που, κατ’ αρχήν, κολακεύουν
την επιφάνεια των πραγμά
των. Η ηθικολογία και η φι
λανθρωπία είναι στο επίκεν
τρο της λογικής αυτών των ε
πιβραβεύσεων τα τελευταία
χρόνια: τα άτομα με ειδικές α
νάγκες και η μεγαλόψυχη κοι
νωνία που βρίσκει τρόπους
να τα εντάσσει στην καθημερινότητά της έχουν την τιμη
τική τους. Μόνο τα τέσσερα
τελευταία χρόνια έχουν βραβευθεί: η Μάρλι Μάτλιν, κω
φάλαλη στα Παιδιά ενός κα
τώτερου Θεού (1986), ο Ντάστιν Χόφμαν, αυτιστικός στον
Άνθρωπο της Βροχής (1988),
ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις κι ο Τομ

Κρουζ, ανάπηροι άξιοι του οί
κτου μας με τις ταινίες Το αρι
στερό μου πόδι και Γεννημένος την 4η Ιουλίου (ο δεύτε
ρος, επιπλέον, είναι θύμα του
Βιετνάμ), καθώς και η υπέργηρη Τζέσικα Τάντι στον Σωφέρ
της κυρίας Νταίηζυ (1989).
Βραβεία Όσκαρ. Κινηματο
γραφικά βραβεία για άτομα
με ειδικές ανάγκες;
Βραβεία ενός κινηματογρά
φου που συντηρεί (και συντη
ρείται από) μια κοινωνία με ε ι
δικές ανάγκες: μια συντηρητι
κή κοινωνία που ρέπει (και ε
ξωθείται) στον ακατάσχετο
καταναλωτισμό και που αρέσκεται να κρύβει πίσω από τη
φιλανθρωπία τ ις αποτρό
παιες, καταπιεστικές και αλ
λοτριωτικές της όψεις.
Ηλίας Κανέλλης

«Ακραιφνώς» εθνικά
και ποδοσφαιρικά
εμβατήρια
Κι ενώ διανύσαμε τις τελευ
ταίες μέρες της προεκλογι
κής περιόδου, διανθισμένες
με την πολιτικοποίηση του
ποδοσφαίρου (ή την ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής
ζωής, όπως συνήθως λέγεται)
και τις κομματικές συγκεν
τρώσεις πλημμυρισμένες από
την έξαρση των εκκωφαντικών ήχων-ύμνων που τις συ
νόδευαν, ο Σείριος «κατέθε
σε» ένα πρωτότυπο ντοκου
μέντο.
«Ελλάς: η χώρα των εμβα
τηρίων». «Μια εξωφρενική παρέλασις απίθανων ηχογραφημάτων εθνικού και ποδοσφαι
ρικού ενδιαφέροντος» με στό
χο την ψυχανάλυση των νεο
ελλήνων δια μέσου Ύμνων,
Παιάνων, Θούριων και Εμβα
τηρίων στρατιωτικού, πολιτι
κού και ενίοτε ποδοσφαιρικού
περιεχομένου.
Θα μπορούσαμε να χαρα
κτηρίσουμε αυτόν τον διπλό
δίσκο σαν μια ανθολογία της
εξάσκησης στην υμνολογία η
γετών και καταστάσεων. Υ
μνολογία πεπραγμένων που
παίρνει τον χαρακτήρα ενθυ
μίου ιστορικών γεγονότων.
Αν είναι «αφελής» ή όχι, αυτό

βέβαια κρίνεται από το μέγε
θος του φανατισμού του εκάστοτε ακροατή.
«...Με την έκδοση αυτού
του άλμπουμ, άλλοι θα αι
σθανθούν δικαιωμένοι για
ό,τι έγραφαν ή τραγούδησαν
κάποτε κρυφά, και άλλοι θα
βρεθούν εκτεθειμένοι για ό,τι
τραγούδησαν κάποτε φανε
ρά», σημειώνεται σχρ εσώφυλλο της έκδοσης.
Εμείς πάντως ακροαζόμα
στε τον Ύμνο του Ελευθ. Βενιζέλου (γραμμένο, από τον
Μαν. Καλομοίρη) σε αυθεντι
κή ηχογράφηση του 1918 δί
πλα στο εμβατήριο «Του αη
τού ο γυιός» που γράφτηκε
σαν αντίδραση για τον προη
γούμενο (ύμνο) την εποχή του
εθνικού διχασμού.
Ακούμε τον Στράτο Παγιουμτζή να τραγουδά τον
«Ύμνο του Ολυμπιακού» και
τον Στέλιο Καζαντζίδη τον
«Ύμνο της ομάδας της ΑΕΚ».
Φυσικά δεν μπορούσαν να
μην συνυπάρξουν σε αυτήν
την παρέλαση των ηχογραφημάτων τα εθνικοπρεπή εμβα
τήρια από τις στρατιωτικές
μπάντες και χορωδίες, πλάι
στους ύμνους για το ΕΑΜ και
τον ΕΛΑΣ. Και ακόμα τα δήμοτικίζο ντα προπαγανδιστικά
κατασκευάσματα της «επταετίας 67-74» με αποσπάσματα
από συνεντεύξεις των δικτα
τόρων σε «απόσταση ανα
πνοής» από αποσπάσματα ο
μιλιών του Γεωργίου Παπανδρέου για τον κίνδυνο μιας ε·
περχόμενης δικτατορίας.

Και ακόμα ο Κ. Καραμαν
λής, και ο Α. Παπανδρέου με
τους σχετικούς προς αυτούς
«ύμνους».
Τέλος η παραγωγή αυτή
του Δ. Ράνιου για τον «Σείριο»
που ξεκινά με ένα «Εγερτή
ριο. Πρωινή προσευχή» ηχο
γράφηση πρωικού εκφωνητή
του ΕΙΡ κλείνει με το γνωστό
«Σιωπητήριο» και τη σημείω
ση του εσώφυλλου:
Ό νειρα γλυκά λοιπόν και
μην ανησυχείτε:
Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ.
γι’ αυτό και δεν έχει καμιά ελπϊ.... ν’ αναστηθεί).
Ν. Μητρόπουλος
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Το παραράδιασμα
ΖΩΡΖΣΑΡΗ

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Προμηθέας

Οι πρώτοι άνθρωποι

Οι θεοί του Ολυμπου
(Δίας, Ηρα, Αθηνά, Άρης)
ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΚΟΡΕΛΗ
. ^ Μ νήσεις από την
Θεογονία, το πιο παλιό παραμύθι
Αννα Φρανκ
του κόσμου
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Βρες αν μπορείς
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ΚΑΙ ΠΑ ΤΙΣ ΛΙΑΚ
Χαρούμενες διακοπές
ΟΑϊΧΑ
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στ' δημοτικού
ΒΑΣΩ ΨΑΡΑΚΗ
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ΠΑΤΑΚΗ
Σύγχρονα βιβλία με σεβασμό στην υπεύθυνη γνώση
Ν ΙΚ Η Τ Α Ρ Α 3, 10678 Α Θ Η Ν Α , ΤΗΛ 36.38.362

ARTPOSITIONs

Ο Βασίλης
Κ α π ετα νγιά ννης γ ρ ά φ ει
για το σ υ λ λ ο γ ικό τό μ ο «Η
κ α θ η μ ερ ινή ζωή σ το
Β υζά ντιο : Τ ομ ές και
σ υ ν έ χ ε ιε ς σ τη ν
ελ λ η ν ισ τικ ή κα ι ρω μαϊκή
παράδοση», Κ έντρ ο
Β υζαντινώ ν Ε ρευνώ ν /
Ε.Ι.Ε , Αθήνα 1989
Ο τόμος περιέχει τις ειση
γήσεις των Ελλήνων και ξέ
νων ομιλητών στο Α' Διεθνές
Συμπόσιο που διοργάνωσε το
Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευ
νών τον Σεπτέμβριο του 1988.
Πρόκειται για μια σημαντι
κή και πολύτιμη έκδοση που
γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέ
ρουσα από το γεγονός της ά

ψογης επιστημονικής παρου
σίασης των εισηγήσεων και
την πολύ επιμελημένη φρον
τίδα της εκτύπωσης.
Η «καθημερινή ζωή»» δεν εί
ναι ένα εύκολο θέμα. Αφορά
όχι μόνο την «καθημερινότη
τα» αλλά και τις σχέσεις του
απλού ανθρώπου τόσο με το
φυσικό περιβάλλον όσο και
με τους μηχανισμούς της ε
ξουσίας, του κράτους και της
εκκλησίας. Κι από αυτή την ά
ποψη μπορεί να τοποθετηθεί
μέσα στο πλαίσιο μιας ευρύ
τερης προβληματικής που ρί
χνει το βάρος στον εντοπισμό
των προσδιοριστικών παρα
γόντων που μπορεί να επιτρέ
ψει το σχηματισμό μιας συν
θετικής εικόνας για τον καθη
μερινό βίο των Βυζαντινών.
Από αυτήν την άποψη η
«καθημερινή ζωή» μπορεί και
πάλι να χρησιμοποιηθεί σαν
«καθρέπτης» όπου αντανα
κλώνται οι συνέχειες, οι ασυ
νέχειες και οι τομές γενικότε
ρων κοινωνικών, οικονομι
κών, ιδεολογικών και πολιτι
στικών εξελίξεων στην χιλιε
τή ύπαρξη της βυζαντινής αυ
τοκρατορίας.
Αλλά και το ίδιο το θέμα
στρέφει επίσης την έρευνα
και προς τις εμπειρίες των τα
πεινών και ανώνυμων της ι

0

a

γίες προς τον σημερινό μας
βίο, ορισμένα κατάλοιπα (;)
και η δύναμη της ιδεολο
γίας... και της προπαγάνδας
που στο Βυζάντιο προσέφερε
πολλά παραδείγματα τουλά
χιστον στον τομέα των γυναι
κών που οδηγήθηκαν από την
πορνεία στην αγιότητα!
Πρόκειται για ένα υπέροχο
ανάγνωσμα εξαιρετικά πλου
σιο σε πληροφορίες, «καθη
μερινές» εικόνες και ερμηνευ
τικές ιδέες.
Η προσπάθεια των οργανω
τών του Συμποσίου θα πρέπει
να βρει συνέχεια αν όχι για
κανέναν άλλο λόγο τουλάχι
στον γιατί από τα πεπραγμε
να του προκύπτει ίσως ότι η α
πόσταση που μας χωρίζει απο
τους βυζαντινούς προγόνους
μας σε πολλά θέματα δενφαι
νεται να είναι και τοσο μεγα
λη.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΖΕΦΗ ΔΑΡΑΚΗ
Η Όνειρος
Εκδ. Βιβλιοττωλείον της

«Εστίας », Αθήνα 1990
Η ποιήτρια Ζέφη Δαράκη α ;
ποπειράται μια ενδιαφέρουσα

Π Ζάλη τώ ν Τάξεων

Ξ έ ν η Λ ο γ ο τ ε χ ν ία

ψΕ β!^\ΰ

στορίας μολονότι οι γραπτές
πηγές είναι εξαιρετικά περιο
ρισμένες. Πλήθος όμως πλη
ροφοριών μπορούν να αναζη
τηθούν και να ταξινομηθούν
σωστά αν υπάρχει ένα σύνο
λο από καλά δουλεμένες έν
νοιες και ερμηνευτικά σχήμα
τα που βοηθούν στην τοποθέ
τηση της «καθημερινής ζωής»
σε πιο πραγματικές διαστά
σεις.
Με αυτές τις ανησυχίες, οι
οργανωτές του Συμποσίου
φρόντισαν να διαρθρώσουν
και τη θεματική του που καλύ
πτει ενότητες από την ύστερη
αρχαιότητα ως το πρώιμο Βυ
ζάντιο, το Σώμα και την Υγεία,
τον Οικογενειακό και ερωτικό
βίο, τις πόλεις και την ύπαι
θρο με τα επαγγέλματα και
τις συναλλαγές, την οργάνω
ση και την οικονομία, το στρα
τό, τη σχέση της καθημερινής
ζωής με τον υπερφυσικό κό
σμο και τέλος την ανθρωπολογική και αγιολογική χωρο
γραφία.
Η ίδια η θεματική και το επι
πεδο των εισηγήσεων καθι
στούν το βιβλίο αναγκαστικό
ανάγνωσμα όχι μόνο για τους
ειδικούς αλλά και τον «μέσο»
σύγχρονο Έλληνα, αν μη τι
άλλο για να γίνουν καθ’ όλα
αντιληπτές ορισμένες αναλο
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Αμόκ-To γράμμα μιας άγνωστης

Αμόκ
Το γράμμα
μι*ς άγνωστης

Σ*Τν·*η&wp)

Το πάθος της
περιπλάνησης,
το παραλήρημα
του έρωτα,
η αιώνια δύναμη
της καταστροφής
και της δημιουργίας,
σε δύο νουβέλες που
άντεξαν στο χρόνο.

πριν ψηφίσετε!
δια βά σ τε το
(*) Σ ' ολα τα «xocxà» βιβλιοπωλεία.
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αφηγηση στο μεταίχμιο φαν
τασίας / πραγματικότητας,
κατ’ αναλογία προς την «γρα
φή» της που επίσης εδράζεται
στο μεταίχμιο ποίησης / πεζο
γραφίας. Ως πειραματική υπό
δειξη είναι πολύ ενδιαφέρου
σα, χωρίς όμως πάντοτε να ε ί
ναι αποτελεσματική. Έ χ ει κα
νείς περισσότερο την αίσθη
ση πως η αφήγησή της είναι
«από το όνειρο στο όνειρο»
και πως τα ρεαλιστικά δεδο
μένα της παραμένουν αφανή.
Είναι, άραγε, η Ό νειρος μια
περιοχή που ανήκει δικαιωμα
τικά στο θηλυκό γένος; Ένα
στοιχείο που παραμένει, νομί
ζω, ως το τέλος αδιευκρίνι
στο.
ΛΙΛΑΧΑΜΠΙΠΗ
Από την πλευρά του ανέμου
Εκδ. θεμέλιο, Αθήνα 1989

«Θήλυ γένος: Ανοιξε τα
ποδάρια της / κι έγινε τρίγω
νο χριστουγεννιάτικο / παρ
θένα με τεράστια κοιλιά / σαν
νιο γατί στο μήνα του. / Κάτω
στο εργοτάξιο οι απελεύθε
ροι I καρφώνανε με περισσή
σπουδή τον Γκιούλιβερ. /
Πλησίασε τα αθώα πλάσματα
με αβρότητα τρυγόνας / τα
σήκωσε με προσοχή στα τρυ
φερά της χέρια / και ένα ένα
τα παράχωσε μέσα στη σπη

λιά που έχασκε / βουλώνον
τας καλά τη θύρα. / Ύστερα α
πογειώθηκε σαν αεροπλάνο /
ενω από τα ξέμπλεκα μαλλια /
σφύριζε ο άνεμος»
ΑΝΝΑ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ
Μια γωνιά στο πρωινό σώμα
Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 1990
Μια γωνιά στο σώμα (των ε
φημερίδων) διεκδίκησε πριν
«κάμποσα χρονάκια», μαθητευόμενη δημοσιογράφος τό
τε, η Ά ννα Δαμιανίδη. Την α
πόκτησε στην πρωινή «Αυγή»,
όπου αδιαλείπτως κατά Κυ
ριακήν μας στριμώχνει απαι
τώντας να μοιραστούμε μαζί
της την ευαισθησία, τις ιδέες,
τις αγωνίες, τις αλήθειες, το
χιούμορ της.
Αυτή η «γωνιά στο πρωινό
σώμα», μαζί με κείμενα από
το «ΑΝΤΙ» και το «Πάνθεον», έ 
γινε βιβλίο, γειτονιά, πόλη,
χώρα ολόκληρη. Η Άννα Δαμιανίδη μας ξεναγεί στην ε
θνική και αθηναϊκή καθημερινότητά μας με ύπουλο σκοπό:
να μας αποσπάσει από αυτήν,
να μας πάρει μαζί της «σε άλ
λες πολιτείες» πιο ανθρώπι
νες, πιο τρυφερές. Και με τον
γλυκύ εκμαυλιστικό της λόγο
τα καταφέρνει.
Τούτο το τρίτο βιβλίο της
Αννας Δ αμ ια νίδη (έχουν

προηγηθει οι «Ξυπόλητες»
και το «Σκεύος Ηδονής») δεν
είναι απλά μια ανθολογία
χρονογραφημάτων τα κείμε
να υπερβαίνουν τις αφορμές
που τα γέννησαν, τον χρόνο
στον οποίο αναφέρονται. Α
σχολούνται με τα διηνεκή, τα
ουσιαστικά: τις ανθρώπινες
σχέσεις, το περιβάλλον, τον
έρωτα, τα παιδιά, την πολιτι
κή. Δεν είναι όμως επιστημο
νικά δοκίμια, ούτε εφήμερος
δημοσιογραφικός λόγος περί
παντός του επιστητού. Είναι
λογοτεχνήματα που πρέπει
να διαβαστούν.
ΜΠΟΧΟΥΜΙΛ ΧΡΑΜΠΑΛ
Τρυφερός βάρβαρος
Εκδ. Ηρόδοτος/Maren Sell.

πους της σύγχρονης τσέχι
κης τέχνης.
Η μετάφραση στα ελληνικά
έγινε από τη Ρενέ Ψυρούκη
και χρησιμοποιήθηκε δακτυ
λογραφημένο αντίγραφο του
χειρογράφου με ιδιόχειρες
διορθώσεις του συγγραφέα.
Είναι κι αυτό ένα από τα βι
βλία που δεν εκδόθηκε στην
Τσεχοσλοβακία αλλά διαδό
θηκε με τα δακτυλογραφημέ
να αντίγραφα που κυκλοφο
ρούσαν από χέρι σε χέρι. Το
1981 εκδόθηκε ένα μέρος του
Τρυφερού βάρβαρου σε ένα
λογοτεχνικό κολάζ του Χράμ
παλ που κυκλοφόρησε στην
Πράγα με τον τίτλο Ποιητικές
λέσχες.

Αθήνα 1990

Με υπότιτλο «Παιδαγωγικό
κείμενα» το βιβλίο αυτό του
Τσέχου συγγραφέα Μ. Χράμπαλ, ανήκει στην ενότητα των
κειμένων του των αφιερωμέ
νων στον αυτόχειρα ζωγράφο
και χ α ρ ά κ τη Β λ ά ν τ ιμ ιρ
Μπόουντνικ (1924-1968). Ο
Χράμπαλ σημαδεύτηκε από
την αυτοκτονία του φίλου του
που ύστερα από είκοσι χρόνια
από το θάνατό του, αναγνωρί
στηκε ως ένας από τους πλέ
ον αυθεντικούς εκπροσώ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Μυστική δίοδος
Εκδ. Χειρόγραφα, Θεσσαλονίκη
1989

«Κυοφορία: Φοβάμαι μητέ
ρα / Ένα έμβρυο καχύποπτο
διαστέλλει / τη μήτρα μου /
Κροταλίζει η κοιλιά μου / από
τον τρόμο του. Το ακούω / ν'
αποσύρεται με φυσήματα α
νήσυχα / σε έναν άχρονο ύ
πνο / Φοβάμαι μητέρα / θα πνι
γεί στα νερά μου / κοιμισμένο
κι αγέννητο».

απο τα βιβΑία της «γνώσης»
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ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ
(Ο Αλέξανδρος Γκέρτσεν)

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ «Γ Ν Ω Σ Η .

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η

Π Ε Ζ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ

(0 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΕΡΤΣΕΝ)
Το 1948 σημαδεύει νέα εποχή στον κόσμο μέσα από μια
διασπασμένη πλέον ιδέα του λαού η οποία έως τότε
αποτελούσε το ωραιότερο λάβαρο του 19ου αιώνα. Η
διάσπαση που καθορίστηκε από την χρονολογία αυτή,
πέραοε στην ατομική συνείδηση, στους διανοούμενους και
στους καλλιτέχνες, εγκαινιάστηκαν και καινούργιες
περιπέτειες σε μια προσπάθεια νέας σύνθεσης που δεν
ευνοούσε να πραγματοποιηθεί. Της νέας αυτής συνείδησης,
της κατακερματισμένης σε πολλά και διαφοροποιημένα
σπαράγματα, προεξέχει η σπουδαία μορφή του
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΚΕΡΤΣΕΝ ο οποίος μέσα από τις δικές του
απογοητεύσεις, προσπάθειες και παθήματα διατυπώνει
δικές του προτάσεις και πρακτικές.

εκδόσεις «γνώση »

ίπποκματους 31, 106 80 Αθήνα,
rnft. 3620941 5621194

λύπλευρα τα εσωτερικά και
διεθνή γεγονότα ενώ ταυτό
χρονα καταγράφεται σχολιογραφικά η στάση των Ελλή
νων πολιτικών ηγετών και
των κομμάτων απέναντι στο
μεγάλο ζήτημα της εθνικής α
νεξαρτησίας.
Η εργασία του Κ. Μαρδά
πετυχαίνει να δώσει από τη
μια στον αναγνώστη με τη με
θοδολογία που ακολούθησε
μια σφαιρική εικόνα όλων των
εξελίξεων γύρω από το πρό
βλημα των βάσεων και από
την άλλη να του προσφέρει
μια αναλυτική ερμηνεία των
γεγο νό τω ν χω ρίς αφορισμούς και στερεότυπα. Ακρι
βώς αυτή η απομυθοποίηση
και η εμμονή στις πηγές και
τα ντοκουμέντα, που επιτρέ
πουν να «φωτισθεί» πολύ
πλευρα το πλαίσιο των δε
σμών της εξάρτησης δίνει
στην εργασία τα στοιχεία και
μιας πρωτότυπης έρευνας.
Η αφηγηματική γραφή του
Κ. Μαρδά, που δεν ταυτίζεται
με τη «στεγνή» δημοσιογρα
φική παρουσίαση γεγονότων,
αποτελεί αναμφισβήτητα ένα
ακόμη προτέρημα της εργα
σίας για την ιστορία των αμε
ρικανικών βάσεων στην Ελλά
δα. Κάνει το βιβλίο συναρπα
στικό και ταυτόχρονα ζωντα
νό.

ΜΕΛΕΤΕΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΔΑΣ
Η Ελλάδα στα δίχτυα των
βάσεων
Από το δόγμα Τρούμαν στον Α.
Παπανδρέου
Εκδ. Καστανιώ τη, Α θήνα 1989

Ο δημοσιογράφος Κ. Μαρδας παρουσιάζει σε αυτό το
βιβλίο μια πολύτιμη εργασία
για την ιστορία των αμερικά
νικων βάσεων στην Ελλάδα.
Εξιστορεί με γλώσσα αφηγη
ματική και ζωντανή, αλλά με
ακρίβεια και σεβασμό στις πη
γές του την περίοδο από τον
Μάρτιο του 1947 όταν εξαγ
γέλθηκε από τον X. Τρούμαν
η υπαγωγή της χώρας μας
στην κηδεμονία των ΗΠΑ μέ«χρι και τον Ιανουάριο του
1989, όταν ολοκληρώθηκε η
υπαναχώρηση της κυβέρνη
σης Α. Παπανδρέου με το νό
μο του 1983 που προέβλεπε
την απομάκρυνση.
Οι πηγές που χρησιμοποίη
σε ο Κ. Μαρδάς προέρχονται
από αρχεία εφημερίδων, βι
βλία, στρατηγικές μελέτες,
εκθέσεις του Κογκρέσου,
πρακτικά της Βουλής, έγγρα
φα και προσωπικές μαρτυ
ρίες. Το υλικό είναι κατανεμη
μένο έτσι που να φωτίζει πο

MARCEL DUCHAMP

Ο μηχανικός του χαμένου
χρόνου
Εκδ. Αγρα, Αθήνα 1989

Στον τόμο αυτό περιλαμβά
νονται οι συνεντεύξεις που έ 
δωσε ο Marcel Duchamp στον
Pierre Cabanne. Η προσωπι
κότητα του Marcel Duchamp
παρουσιάζεται μέσα από τις
«πηγαίες», όπως τις χαρακτή
ρισε ο ίδιος, συνεντεύξεις.
Μια από τις πιο διάσημες
προσωπικότητες της Αμερι
κής «είναι ο πρώτος και ο πλέ
ον ευρηματικός άγγελος αυ
τής της εποχής που αφθονεί
σε ένα ανθρώπινο είδος, το ο
ποίο δηλώνει πως του είναι
ξένο: σε καλλιτέχνες». Για
τον Marcel Duchamp το έργο
του ορίζεται ως «πράγμα» και
αναφέρεται στη δημιουργία
του με το ρήμα «κάνω» —γ ι’
αυτόν οι λέξεις «παιχνίδι» ή
«είναι διασκεδαστικό» επα
νέρχονται συχνά και είναι τα
αποδεικτικά στοιχεία της μηδραστηριότητάς του.
Ο νομάσ τηκε ερ ευ ν η τή ς
του απόλυτου και τα έργα του
τα εγκατέλειψε για να συνεχίσουν να ζουν μόνα τους τη δ ι
κή τους ζωή.
Η μετάφραση από τα γαλλι
κά είναι της Λίλιαν Stead - Δασκαλοπούλου, ενώ τα περισ
σότερα αγγλικά κείμενα μετα

φράστηκαν uno I ον ΚυμιΛΛ
Σαρρή. ο οποίος συνεργαστώ
κε στην ολη σύνθεση του ι<·
μου.
Η έκδοση, εκτός από τις συ
νεντεύξεις, συνοδεύεται απο
εργογραφία, κατάλογο έρ
γων, φιλμογραφία, βιβλιο
γραφία, φωτογραφίες του
Duchamp και του έργου του.
καθώς και κείμενα των Apolli
naire. Andre Breton, Octavio
Paz, Νικόλα Κάλας, Robert
Lebel, Arturo Schwarz, Ri
ch a rd H a m ilto n . Jasper
Johns, Robert Rauschenberg
και John Cage για τον
Duchamp

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
ΤΑΚΗΣ ΜΗΤΣΑΚΑΚΗΣ
Ελληνική Ιστορία Νεω τέρω ν
Χρόνων
Μικρός Ερωτικός
Αθήνα 1989

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
Ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης
Εκδ. Δημ. Ν. Παπαδήμα, Αθήνα
1990

ΜΠΡΑΝΙΜΙΡ ΣΤΣΕΠΑΝΟΒΙΤΣ
Ο θάνατος του κυρίου Γκόλουζα
Μετ.: Λεωνίδας
Χατζηπροδρομίδης
Β' έκδοση
Εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 1989

Κυκλοφορεί το τεύχο ς Απριλίου
των «Νέων της Μόσχας»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣ

ΤΟ ΤΕΛΟΣ
Τ Η Σ Μ ΙΚ Ρ Η Σ Μ ΑΣ ΙΙΟ Λ Η Σ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

*
ΖΩΔΙΟ

1989

Θηραμένους 9 - Αθήνα 1 1 7 4 2
Τηλ. 9 2 2 5 8 1 3
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Με επίκαιρη και ενδιαφέρουσα ύλη κυκλοφορεί
το φύλλο Απριλίου των «Νέων της Μόσχας».
Επισημαίνουμε:
• Λ ιθ ο υ α νία : αποκλειστική συνέντευξη με τον
πρόεδρο της Λιθουανίας Β. Λαντσμπέργκις.
• Πού β α δ ίζ ε ι η Α να το λική Ευρώπη: Συμπόσιο
στο Παρίσι και την Αθήνα.
• Η τρ α γω δ ία του Κατίν: Μία από τις πιο σκοτει
νές σελίδες του σταλινισμού.
• Π οιος σ ο σ ια λ ισ μ ό ς; Συνέντευξη με τον Μίλοβαν Τζίλας.
• Homo S o vie ticu s: Αυτός ο άγνωστος.
• Η Εθνικοποίηση των Γυναικώ ν: Μια ιστορική
φάρσα.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ: Ηλικία τής γλαυκής θύμησης (χειρόγραφο)
Ν. ΧΑΊ'ΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΓΚΙΚΑΣ (μετ. Άντώνης Φωατιέρης): *0 Έλύτης καί ή ζωγραφική
ΑΝΤύΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΕΣ: Ή μερίδα τοΰ χρόνου στόν ώριμο ΈΧυτη
ΕΥΓΕΝΙΟΣ θ ’ ΝΗΛ (μετ. Χαρά Κακούλα): Ή τελευταία ίπιθυμία
καί διαθήκη τον Σίλβερντεν "Εμπλεμ θ ' ΝήΧ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ: Μιά ίπίσημη πόλη
ΑΛΕΞ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ: Σταύρος Βαβούρης - ένας ποιητής με λόγιες καταβολές
PENE ΣΑΡ (μετ. Σωκράτης Κ. Ζερβός): Ποιητές * Αλυσίδα 0
Ή ίξαλλη χειροτεχνία Φ Οί παρατηρητικοί καί οί όνειροπόλοι * Κλιτύς
ΚΟΣΤΑΣ ΚΑΖΑΚΟΣ: Οί έψτά Τέχνες
ΤΖΟΝ ΑΠΑΝΤΑΪΚ (μετ. Ρούμπη θεοφανοπούλου) : Φλερτάροντας τήν σύζυγο

ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ
του Ηλία Γκρη
Απόσπασμα από το ομώνυμο
βιβλίο του Ηλία Γκρη που φέρνει
στο φως της δημοσιότητας το
επίμαχο θέμα των ελληνικών
ψυχιατρείων.

j P " φτασα στο Δαφνί απόγευμα. Ο
^ φύλακας με ξερακιανή φάτσα ρυτιδωμένη έδινε την εντύπωση α
πόμαχου εργάτη μεταλλείου. «Είμαι συγ
γενής του Ιάκωβου Σταθάκου», είπα. Το
βλέμμα του εξεταστικό έπεσε πάνω μου.
Έκανε να μου δείξει. «Άσε», λέω. «Ξέ
ρω...». Ανηφόρισα συναντώντας τις γνω
στές εικόνες με έγκλειστους που χαζεύ
ουν περιπλανώμενοι πάνω κάτω ζητών
τας λεφτά με θολωμένα μάτια. Το φως
σκόρπιζε τη χλωμάδα της θλίψης. Για μια
στιγμή σκέφτηκα να ομολογήσω το σκο
πό της επίσκεψής μου. Ή τα ν καιρός τώ
ρα που εργαζόμουν ως ρεπόρτερ στην
κρατική τηλεόραση. Το κόμμα των λεγά
μενων σοσιαλιστών κερδίζοντας θριαμ
βευτικά τις εκλογές πρόβαλε ένα άλλο
πρόσωπο εξουσίας, κάτι που δημιούργη
σε τη διάχυτη εντύπωση ότι ήρθε η στιγ
μή να αποκαλυφθεί η φρίκη της απομό
νωσης. Δεν υπάρχει πιο αποστομωτική
γλώσσα από τη γλώσσα της κάμερας. Ο
προϊστάμενος ενθουσιάστηκε. Πίστευε,
πως ένα τέτοιο ρεπορτάζ «θα σπάσει
κόκκαλα». Με παρακίνησε να επικοινω
νήσω με τον αρμόδιο υπουργό. Η κυρία
που κατέλαβε το θώκο του υφυπουργού
Υγείας, «Τι θες τώρα και τα σκαλίζεις;»
είπε στο τηλέφωνο. Προσπάθησα να της
εξηγήσω. «Άφησε το προς το παρόν»,
μου ’κόψε τη φόρα. «Έχουμε κάποιο
^πρόγραμμα. Θα δεις...». Αποκαρδιώθηκα
και ωστόσο είπα να ψάξω το θέμα. Έ λπ ι
ζα, ότι θα βρω περιθώρια ελιγμού για να
πάρω κάποια στοιχεία αποφεύγοντας τα
προσκόμματα της διοίκησης. Άλλω στε
υπήρχε και η εφημερίδα. Σκεφτόμουν να
μιλήσω στην προϊσταμένη. Έβλεπα κιό■Iλας να ανάβουν τα τηλέφωνα από το ά/ συλο στο υπουργείο. Έβλεπα πανικό
βλητος όλους αυτούς, που σε κάθε επο
χή είναι ταγμένοι να διαφυλάσσουν την
ευπαθή ισορροπία ανάμεσα σε τρελούς
και γνωστικούς.
Βρέθηκα στο διάδρομο. Ο γεροδεμέ! νος τύπος με σορτσάκι, που μου άνοιξε,
έστειλε να φωνάξουν το Βάκη. Στο σαλό

(

νι ένα φως θανάσιμο σαν ίσκιος κυπαρισ
σιών. Σε κίτρινες πλαστικές καρέκλες
και πάγκους κάθονταν τρόφιμοι βυθισμέ
νοι σε σκοτεινιές, αμίλητοι, ασάλευτοι, ανασαίνοντας μυρωδιές από κόπρανα,
χνώτα, απλησιά. Σε λίγο γύρισε ο «αγγε
λιοφόρος». «Κοιμάται», είπε. «Δεν τον ξύ
πναγες ρε», του κάνει ο τύπος με σορ
τσάκι.
Ο Βάκης ήταν κουλουριασμένος στο
κρεβάτι κάτω από μια κουβέρτα ακαθόρι
στου χρώματος. Είχε γυρισμένη την πλά
τη στην πόρτα. Εδώ το φως τυφλό βούλιαζε το θάλαμο. Τον κούνησα, δεν σάλε
ψε. Έκανα το γύρο του κρεβατιού, έσκυ
ψα. «Βάκη. Εγώ είμαι, ο Ηλίας...». Τα μά
τια του κλειστά. Έ τρεμε λες και τον έ
δερνε αγιάζι. Τα χείλη του ανοιχτά. Έ 
τρεχαν σάλια. Δυο ορίζοντες ρυτίδες χα
ράκωναν το μέτωπο. Σταγόνες ιδρώτα.
«Βάκη μ’ ακούς;». Τρέμισαν τα κλεισμένα
βλέφαρα, δεν απάντησε. Η ανάσα του
σαν ρόχθος μακρινός της θάλασσας.
«Κοιμάται». Ο τύπος στεκόταν στην πόρ
τα. Φορούσε άσπρη μπλούζα, με κοιτού
σε σκυθρωπός με μικρά, στρογγυλά μά
τια. «Βοήθησέ με», είπα. Τον σηκώσαμε
καθιστό. Το κεφάλι του λυγούσε στα
πλάγια. «Τι έχει;» ρώτησα το νοσοκόμο.
«Τίποτα μωρέ. Κοιμάται», είπε ξερά, έφυ
γε. «Βάκη μ’ ακούς; Ο Ηλίας είμαι». Έ δ ει
χνε να μη με ακούει. Το δέρμα του ωχρό.
Από το στόμα του έτρεχαν σάλια. Εξακο
λουθούσε να τρέμει. Του μιλούσα συνέ
χεια. Κάποια στιγμή άνοιξε τα μάτια. Το
βλέμμα του θολό πίσω από το γκρίζο α
σπράδι με κόκκινες ρωγμές. Δε σκίρτησε
καν από την ενατένιση της μορφής μου.
Όπως τα άνοιξε έτσι τα ξανάκλεισε. Έ 
σφιξα την κουβέρτα γύρω του για να μην
πέσει. Σηκώθηκα. Ο θάλαμος υγρός με
το φως να γλιστράει από τα τζάμια μουν
τό σαν ξέθωρη μνήμη. Σιδερένια κρεβά
τια με αφρολέξ για στρώμα βάρεναν από
κουβαριασμένα κορμιά. Πλησίασα σε ένα
κρεβάτι. «Τι του κάνανε;» ρώτησα δεί
χνοντας το Βάκη. Ο άνθρωπος γερμένος
στο πλευρό. Κάτι μουρμούριζε. Ξαναρώτησα, έσκυψα. «Οι γαμημένοι... Οι γαμημένοι...», έλεγε. Ήμουν σε απόγνωση.
Ρώτησα παραδίπλα. Τούτος εδώ με απο
σαρκωμένο πρόσωπο, ρουφηγμένα μά

γουλα σήκωσε το κεφάλι. «Είστε κατά
σκοπος»; μου κάνει. Του γύρισα την πλά
τη. «Είμαι ο Κικέρων», είπε. «Χαίρω
πολύ... Ιωάννα της Λωραίνης...». Στην α
πέναντι σειρά ανασηκωνόταν ένας αδύ
νατος άντρας με βουλιαγμένα μάτια. «Ό
λο κουραδομαχίες λένε», είπε. Τον ρώτη
σα για τον Βάκη. «Δεν έχει τίποτα,
κύριε», είπε. «Χαβούζα από χάπια... χα
βούζα, κύριε...».
Έκανα προς το Βάκη. Είχε γύρει ελα
φρά το κεφάλι, σαν τρυγόνα που θέλει
να χώσει το κεφάλι στο φτερό της. Κου
νιόταν αργά μπρος πίσω. Κάθησα κοντά
του. «Μίλησέ μου, Βάκη. Τι σου κάνανε;». *
Σάλεψε τα χείλη του, κάτι μουρμούρισε,
βγήκε βογκητό. Από τους βρόγχους του
ανέβαινε σφυριχτή η πίκρα της ισόβιας
μοναξιάς του. Το πρόσωπό του ξυρισμέ
νο άτσαλα είχε τρίχες εδώ και κει.
Απαυδισμένος σκεφτόμουν να φύγω.
«Στο διάβολο», φώναξα, «και το ρεπορ
τάζ και...». Ο Βάκης ανοιγόκλεισε τα σου
φρωμένα χείλη του. Έσκυψα κοντά. «Αν
με ακούς, μίλησέ μου». Του έσφιξα το χέ
ρι. «Πες μου, με ακούς;». Η ανάσα του μύ
ριζε, από το κορμί του αναδινόταν βρώ
μα. «Πες μου», τον κούνησα ελαφρά από
τον ώμο. «Τι σου έκαναν;» πάσκιζε να μι
λήσει. Δυσκολευόταν να ανασάνει. Κάτι
ψέλλιζε αχνά, ψευδά. Κόλλησα το αυτί
μου στο στόμα του. Μέσα από μια ξέπνοη
σαλάτα με κομματιασμένες λέξεις, φα
γωμένες συλλαβές βγήκε καθαρά μια λέ
ξη σα να ήθελε να δώσει σε αυτή όλη την
ψυχή του... «Νεκρός...». Συνέχισε να κου
νιέται μπρος πίσω μια κέρινη μάσκα πα
ραδαρμένη σε αόρατα κύματα. Τον ξά
πλωσα.
Στο γραφείο των νοσοκόμων βρήκα
δυο άντρες (ο ένας είχε σπεύσει νωρίτε
ρα στο θάλαμο) και μια γυναίκα που ση
κώθηκε μόλις άνοιξα. Ή ταν αδύνατη με
μακρόστενο πρόσωπο λεκιασμένο από α
ραιές φακίδες. «Δεν είναι τίποτα» είπε.
«Έ χει μια δυσκινησία από τα χάπια». Οι
δυο άντρες έμεναν σκυθρωποί, όσο η γυ
ναίκα μου εξηγούσε, ότι ήταν προϊσταμένη και ξέρει από τέτοια συμπτώματα. «Εί
ναι συνήθη», είπε. Από τη μακρόχρονη
θεραπεία και τις μεγάλες ποσότητες
φαρμάκων προκαλείται αναπόφευκτα κά
ποια βλάβη στα νεύρα. «Μην ανησυχείτε,
θα συνέλθει».
Έφυγα βαρύθυμος. Δε γύρισα ούτε να
κοιτάξω πίσω μου. Μέσα από τα κάγκελα
έμενε πανίσχυρη, με περιγελούσε η φρί
κη της απομόνωσης, αφού πάντα θα υ
πάρχουν κάποιοι που φροντίζουν για την
απομόνωση της φρίκης.
Γ
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Έλληνες
πνευματικούς καθοδηγητές της ελ
ληνικής διασποράς στην Αμερική
που γνώρισα αμέσως με το που έφθασα
στον Αγιο Φραγκίσκο την άνοιξη του
1971 ήταν ο Νίκος Ροζάκος. Γνωριστήκα
με σχεδόν τυχαία στο κατάστημα του
Μούντανου, στο κέντρο του πάλαι ποτέ
«ελληνικού γκέτο», εκεί όπου άνθιζε η
ελληνική παροικία από πριν τον Β' Παγ
κόσμιο Πόλεμο μέχρι και τη δεκαετία του
’60. Υπήρχαν εκεί άφθονα ελληνικά μα
γαζιά, ραφτάδικα, μπακάλικα, ανθοπω
λεία και, φυσικά, εστιατόρια. Τότε όμως,
το 1971, είχαν απομείνει μόνο τρία εστια
τόρια, το Μινέρβα, το Ά θ ενς και το Χρυ
σό Παγώνι, το κατάστημα του Μούντα
νου με περιοδικά, εφημερίδες, σουβενίρ
από Ελλάδα και ένα καφενείο - χαρτοπαιχτική λέσχη όπου ο κουρασμένος μεροκαματιάρης μετανάστης εσύχναζε τις
βραδυνές ώρες για την πόκα του και το
γλυκύ βραστό του.
Στου Μούντανου, λοιπόν, ένα απόγευ
μα ανοιξιάτικο του 1971 «έπεσα» πάνω
στον κύριο Ροζάκο όπως πάντοτε τον αποκαλούσα. Είχε απομείνει μόνο ένα αν
τίτυπο του Αθηναϊκού ΒΗΜΑΤΟΣ και θέλα
με και οι δυο μας να γίνουμε κάτοχοί του.
νας απο τους πρώτους

T '* «

Το είχα, ηδη αγόρασες αλλά ο άγνωστος
μου κύριος ήθελε «να του ρίξει, αν γίνε
ται, μια ματιά, γιατί δεν είχε μείνει άλλη
εφημερίδα». Να σημειώσω εδώ ότι την ε 
ποχή εκείνη το ΒΗΜΑ έκανε μια ψευτο
αντίσταση κατά της χούντας του Παπαδόπουλου και πολλά από τα άρθρα του α
ποτελούσαν για τους αντιστασιακούς
Έλληνες μιαν αχτίδα φωτός και ενημέ
ρωσης στο τι πράγματι συντελούνταν
στη στρατοκρατούμενη Ελλάδα. Ο Αγ
γελος Μούντανος μας σύστησε και σε
δέκα λεπτά βρέθηκα με τον κύριο Ροζά
κο να πίνουμε καφέ στου Φόστερς, ένα α
ξιολύπητο καφενείο στη Μάρκετ Στρητ
όπου σύχναζε κάθε καρυδιάς καρύδι.
Με περισσή χαρά ανακαλύψαμε ότι εί
χαμε πολλούς κοινούς γνωστούς και φί
λους —πράγμα που το εκτιμήσαμε και οι
δυο μας όπως έπρεπε: Γιάννης Ρίτσος,
Νικηφόρος, Βρεττάκος, Τάσος Λειβαδίτης, Αθηνά Καλιανέση, κόσμος της Αθή
νας με τον οποίο ο Νίκος Ροζάκος δεν εί
χε αποκοπεί κι ας έλειπε από την Ελλάδα
πάνω από 20 χρόνια. Μου μίλησε με εν
θουσιασμό για την ελληνική παροικία
του Αγίου Φραγκίσκου και κατάλαβα α
μέσως από τις προτιμήσεις του με τι άν
θρωπο είχα να κάνω. Την ίδια κιόλας μέ-

ρα μου έδωσε τα τηλέφωνα του γερου
σιαστή Νίκολα Πετρή, του Νάνου Βαλαωρίτη, του Κώστα Κουβαρά και άλλων ε
πώνυμων και ανώνυμων αγωνιστών κατά
της χούντας «για να συντονίζονται οι
προσπάθειες όλων μας» όπως χαρακτη
ριστικά είχε τονίσει.
Η πρώτη μας αυτή συνάντηση κράτησε
πάνω από τρεις ώρες. Η αργή, μακρόσυρτη φωνή του, τα αλάνθαστα και υπέ
ροχα ελληνικά του, το βάθος της γνώσης
του για το κάθε τι, με έκαναν να κρέμομαι
κυριολεκτικά από τα λόγια του, γιατί με
ανακούφιση διαπίστωνα ότι στην πνευ
ματική ξεραΐλα της ξενιτιάς υπήρχε ένας
άνθρωπος με πραγματικά κοινωνικές και
πνευματικές ανησυχίες, ένας άνθρωπος
μορφωμένος, πράος, γαλήνιος, που πονούσε τον τόπο του αληθινά και τον πλή
γωνε που οι Αμερικάνοι υποστήριζαν τό
σο ένθερμα τη δικτατορία του Παπαδόπουλου.
Λίγους μήνες αργότερα ήρθε η Μελίνα
Μερκούρη στο Μπέρκλεϋ και στο ελληνι
κό αμφιθέατρο του εκεί πανεπιστημίου έ
δωσε συναυλία η Τζόαν Μπαέζ όπου και
η Μερκούρη έπαιξε το ρόλο της. Στη συ
νάντηση που ακολούθησε τη συναυλία, ο
κύριος Ροζάκος πρωτοστάτησε στο να ε
νωθούν όλες οι αντιστασιακές παρέες
και συντροφιές της περιοχής —γιατί
πράγματι για παρέες από φοιτητές επρόκειτο, χωρίς σοβαρό υπόβαθρο. Και στην
πρώτη μου εκδοτική προσπάθεια, το πε
ριοδικό «ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ», ο Νίκος Ροζάκος
ήταν εκείνος που με βοήθησε με κάθε
τρόπο, όχι μόνο με ύλη αλλά και οικονο
μικά. Και αργότερα, στην κοινή ραδιοφω
νική εκπομπή «Ελληνική Ώρα» πάλι ο Νί
κος Ροζάκος μας συμπαραστέκονταν και
μας συμβούλευε όλους εμάς τους νεοφερμένους φοιτητές. Και, φυσικά, η «Ε
ταιρεία Ελληνικών Τεχνών», το πνευματι
κό παιδί του Νίκου Ροζάκου, ήταν εκείνη
η οργάνωση που έμπαινε πάντα μπροστά
(μετωπική οργάνωση τη λέγαμε) για κάθε
μια εκδήλωση αντιστασιακού χαρακτήρα
— από φιλολογικά μνημόσυνα για τον Σεφέρη και κονσέρτα πιάνου του Ντίνου
Γιαννόπουλου και Θόδωρου Αντωνίου,
μέχρι οικονομικές εξορμήσεις για τους
πολιτικούς κρατούμενους στην πατρίδα
και κινητοποιήσεις για να στέλνουμε
γράμματα σε Αμερικάνους γερουσιαστές
και βουλευτές για την κατάσταση στην
Ελλάδα.
Ο Νίκος Ροζάκος γεννήθηκε στις Κροκεές της Λακωνίας στις 12 Ιουνίου 1908
και πριν ακόμα κλείσει ένα χρόνο ζωής,
με τη μητέρα του διέσχισαν τον Ατλαντι
κό για να συναντήσουν τον πατέρα του
που είχε προηγηθεί στο ταξίδι. Στην πό
λη Γκρήνβιλ στη Νότια Καρολάϊνα πέρα-

Ο ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΡΟΖΑΚΟΣ
του Ντίνου Σιώτη
σε τα παιδικά του χρόνια όπου, όπως ο ί
διος μας πληροφορεί σε ιδιόγραφο αυτοβιογραφικό του σημείωμα, «εκεί διάμεναν τότε τρεις μόνο Ελληνίδες, η μητέρα
μου και δυο άλλες, μέσα σε δεκάδες άν
τρες εργάτες, μοναχούς». Σαν έφτασε ό
μως ο καιρός για το σχολείο γύρισε με τη
μητέρα του στην Ελλάδα για να αρχίσει
και να συνεχίσει εκεί την ελληνική παι
δεία την οποία σαν τελείωσε, ξαναγύρισε στην Αμερική, «μιαν αρχή που τη συν
τηρούσαν ξέχωρα οι Λάκωνες μετανά
στες σε εκείνον τον καιρό».
Στην Ελλάδα τελείωσε Δημοτικό και
Σχολαρχείο όπως καλούσαν τότε τις
τρεις πρώτες τάξεις στο Γυμνάσιο, με
συμμαθητή του και καλό του φίλο στο Γύθειο τον Γιάννη Ρίτσο. Στη συνέχεια
σπούδασε Νομικά και διορίστηκε δικηγό
ρος στη Σπάρτη, όπου και δικηγόρισε για
πάνω από δέκα χρόνια. Για οικογενεια
κούς λόγους ξαναγύρισε στην Αμερική
κατά τη δεκαετία του ’40 —δεν είναι εξα
κριβωμένη η ακριβής ημερομηνία της
δεύτερης, μόνιμης πια άφιξης του στην
Αμερική— όπου σπούδασε Βιβλιοθηκο
νομία και Βιβλιολογία, παρακινημένος α
πό την κλίση του για να μάθει όσα περισ
σότερα από το βιβλίο, την ιστορία και
την αξία του.
Κατά σύσταση του Συμβούλου Παι
δείας στην Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπι
σκοπή Αμερικής Νίκου Βαβούδη, πρωτοεργάστηκε επαγγελματικά σαν γραμμα
τέας στην ελληνική κοινότητα Σακραμέντο Καλιφόρνιας από το 1953 έως το 1955,
χρονιά' που ανέλαβε αρχισυντάκτης
στην ελληνική εφημερίδα «Νέα Καλιφόρ, νια» που είχε τότε κυκλοφορία 5.000 φύλ
λα. Την αρθρογραφία του Νίκου Ροζάκου
:· στη «Νέα Καλιφόρνια» επρόσεξε ο διευ
θυντής και αρχισυντάκτης του «Εθνικού
Κήρυκα» της Νέας Υόρκης Δημήτριος
Καλλίμαχος, ο άξιος δημοκράτης και α• γωνιστής, και υπάρχει απ’ ό,τι γνωρίζω,
σημαντική αλληλογραφία ανάμεσά τους
που αξίζει τον κόπο κάποτε να δημοσιευθεί Παράλληλα με τη δημοσιογραφική
& του αποστολή ο Νίκος Ροζάκος ανέπτυξε
συνεργασία και με άλλα έντυπα στην Αμερική (περιοδικά, εφημερίδες, ημερολόf για), μεταξύ των οποίων ο «Εθνικός Κή; ρυξ», «ATHENE», «Ελληνίδα», «Κρί
κος», «Ελληνισμός Αμερικής», «Εθνικό
Βήμα», «Αργοναύτης» και άλλα. Άρθρα.
$ κριτικές και μελέτες του περιέχονται στα
σημαντικότερα περιοδικά της εποχής
, στην Ελλάδα και Αμερική, αλλά ιδιαίτερη
αναφορά πρέπει να γίνει στην πολιτιστι
κή του σελίδα «Γράμματα και Τέχνες»
της εφημερίδας The Hellenic Journal.
Με τον κύριο Ροζάκο συνεργαστήκαμε
1 πολύ στενά με την έκδοση της δισεβδο£

Ο Νίκος Ροζάκος (δεξιά) με τον Γ.Π. Σαββίδη, σε
συμπόσιο της Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών στον
Ά γιο Φραγκίσκο τον Δεκέμβριο 1989.

μαδιαίας εφημερίδας The Hellenic Jou
rnal του Φρανκ Άγκνοστ που έκανε την
εμφάνισή της τον Απρίλιο του 1975. Με
τη μεσολάβηση του καθηγητή Θανάση
Μασκαλέρη, συναντηθήκαμε, στα γρα
φεία της εφημερίδας και αναλάβαμε ο
μεν Νίκος Ροζάκος την πολιτιστική σελί
δα, εγώ δε τις υπόλοιπες τρεις σελίδες
στα ελληνικά από το σύνολο των δεκαέξη σελίδων. Η συνεργασία μας ήταν σχε
δόν καθημερινή. Από το 1975 μέχρι το
1980 τα λέγαμε στο τηλέφωνο τουλάχι
στον μέρα παρά μέρα. Άνθρωπος βαθύ
τατα δημοκρατικός με προσήλωση στις
ανθρώπινες αξίες, ο Νίκος Ροζάκος έδι
νε στη σελίδα του την «άλλη» διάσταση
της δημοσιογραφίας —φιλτραρισμένη
πάντοτε με το κριτικό βλέμμα του ιστορι
κού και συγγραφέα. Τα κείμενά του θα
μείνουν δείγμα γνώσης ενός βαθυστόχα
στου δημιουργού και αντικείμενο μελέ
της για τους μεταγενέστερους που σκο
πεύουν να ερευνήσουν το νεοελληνικό
πολιτιστικό φαινόμενο στην Αμερική,
διότι ο Νίκος Ροζάκος υπήρξε ένας από
τους σπάνιους ιστορικούς που έσκυψε
με αγάπη, μεράκι και συμπάθεια προς ο
τιδήποτε έχει σχέση με τον πολιτισμό
του Έλληνα μετανάστη στις ΗΠΑ. Συγ
γραφέας του βιβλίου «Νεοελληνική Ανα
γέννηση στη Βοστώνη» (εκδόσεις το Κα
λώδιο. Ά γιο ς Φραγκίσκος. 1975). ο Νικος
Ροζάκος καταπιάστηκε με θαυμασμό με
τον ελληνικό φοιτητικό σύλλογο Ελίκων
ο οποίος έδρασε στη Βοστωνη στις αρ
χές του αιώνα μας.
Ο σύλλογος αυτός, με τα πρώτα δρα
στήρια μέλη του μετανάστες Έλληνες
πτυχιούχους από αμερικανικά πανεπι
στήμια της περιοχής Βοστώνης και φοι
τητές από την Ελλάδα, είχε σκοπούς α
πόλυτα φιλολογικούς και πνευματικούς
και ανέδειξαν το σύλλογό τους σαν τον

πρώτο νεοελληνικό πνευματικό πυρήνα
στην Αμερική ισάξιο με εκείνους που εί
χαν προηγηθεί σε άλλα ελληνικά εκτός
Ελλάδος κέντρα στην Πόλη και την Αίγυ
πτο. Επίσης ο Νίκος Ροζάκος είναι συγ
γραφέας του βιβλίου «Νεοελληνικό Λαϊ
κό Θέατρο στην Αμερική», άλλη σπου
δαία μελέτη για τις θεατρικές προσπά
θειες συλλόγων, κοινοτήτων και οργα
νώσεων σε όλη την Αμερική. Ακόμη ο Νί
κος Ροζάκος έχει γράψει το βιβλίο «Στο
χασμοί στην Ποίηση Γιάννη Ρίτσου» που
αποτελεί μια από τις πλέον εμπεριστατω
μένες μελέτες για το έργο του μεγάλου
μας ποιητή με τον οποίο πήγαν στο ίδιο
σχολείο.
Απ’ ό,τι γνωρίζω ανέκδοτα παραμέ
νουν τα έργα του «Η Κώμη Καλουμένη
Κροκέαι», ιστορική και αρχαιολογική με
λέτη, «Βιβλιογραφία Μάνης», «Greece in
Fiction» όπου βιβλιογραφούνται τα βι
βλία σε αγγλική γλώσσα που έχουν θέμα
ελληνικό, και το «Έργα και Ημέρες του
Jack London» με τους Γαλαξειδιώτες
Ψαροπειρατές στη Βόρεια Καλιφόρνια.
Δυσαναπλήρωτο το κενό που αφήνει
πίσω του με το θάνατό του ο Νίκος Ροζά
κος. Εγκατέλειψε τα εγκώσμια στις 24
Μαΐου 1989, ένα μήνα πριν κλείσει τα 81
του χρόνια. Προσωπικότητα πολύπλευ
ρη και πολυτάλαντη, είχε κερδίσει την α
γάπη και το θαυμασμό όλων όσων τον
γνώρισαν από κοντά ή από μακριά. Δια
τηρούσε αλληλογραφία με αρκετούς
πνευματικούς ανθρώπους, συγγραφείς,
ποιητές, ιστορικούς και ακαδημαϊκούς σε
Ελλάδα και Αμερική. Και κάλυπτε με το
έργο του ένα ευρύτατο φάσμα από τις
δραστηριότητες των μεταναστών —λο
γοτεχνία, θέατρο, μουσική, εικαστικές
τέχνες— έχοντας επαφή «από πρώτο χέ
ρι» με τον Λεκάκη, τον Δάφνη, τον Κουβαρά, την Θεανώ Παπάζογλου Μάργαρη
αλλά και νεώτερους δημιουργούς, όπως
τον Θόδωρο Αντωνίου, τον Μηνά Σάββα,
τον Φώτη Λίτσα, τον Αντώνη Δεκαβάλλε,
τον Θεοφάνη Σταύρου και άλλους πολ
λούς που αγαπούσε ιδιαίτερα. Το έργο
του μόνο με εκείνο του Αριστείδη Φουτρίδη ή του Δημήτριου Καλλίμαχου θα
μπορούσε να συγκριθεί και θα ήταν ευ
χής έργο άλλοι νέοι επιστήμονες, ιστορι
κοί ή συγγραφείς από τη μεγάλη ελληνοαμερικανική οικογένεια, να ξεκινούσαν
από εκεί όπου ο κύριος Ροζάκος σταμά
τησε. για να μεταδώσουν στους νέους
μετανάστες τις αρχές και το μεγαλείο
της ελληνικότητάς τους, την υπερηφά
νεια που πρέπε* να νοιώθουν για την κα
ταγωγή τους και τις εστίες αντιστάσεως
που πρέπει να αναπτύσσουν για να προ
λαμβάνουν τον επερχόμενο αφελληνι
σμό τους.
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Τά κείμενα πού περιέχονται σ’ αύτό τό βιβλίο είναι
οί διαλέξεις πού έδωσε ό Κ. Καστοριάδης στην
Ε λλά δα χό Φεβρουάριο τού 1989. Τό εύρύ φάσμα
χών ενδιαφερόντων θεμάτων πού θίγει ό μεγάλος
σύγχρονος διανοητής διαφαίνεχαι καί άπό τούς
τίτλους χών ομιλιών πού είναι: «Τό “τέλος τής φι
λοσοφίας”;», «Εξουσία, πολίτικη, αύτονομία», «Ή
ψ υχανάλυση καί τό πρόταγμα τής αυτονομίας»,
«Τί σημαίνει έπανάσχαση;», «Τό πρόβλημα τής δη
μοκρατίας σήμερα» καί «Ή τεχνο-έπιστήμη».

ύ ψ ιλ ο χ/βιβλία
Ζω οδόχου Π ηγης 34,106 81 Αθήνα
@ 3638257

. .
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Μήπως είναι δύσκολο να διαβάσετε
αυτό το νούμερο;
Έ να τρισεκατομμύριο εκατόν είκοσι τέσσερα
δισεκατομμύρια δραχμές καταθέσεις στην
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ... και με ανθρώπινο πρόσωπο

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ. ΕΑΑΑΑΟΣ

ί

• Από εκλογές σε εκλογές
και από συμπόσιο σε συμπό
σιο, η στήλη αυτή πλήρωσε τα
σπασμένα και παρέμεινε στο
περιθώριο. Καλή αρχή όμως
από το τεύχος αυτό. Με το
ΑΝΤΙ στον κανονικό ρυθμό της
έκδοσής του ανά 15μερο θα ε
πανερχόμαστε τακτικά στα
προβλήματα των Μέσων Ενη
μέρωσης που έχουν οξυνθεί
τον τελευταίο χρόνο. Και τα
θέματα βρίθουν...

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΜΗΝΑΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
1990

1989

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Τ Υ Π Ο Σ (80)
ΤΑ ΝΕΑ (80)
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (80)
ΕΘΝΟΣ (80)
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ (80)
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ (50)
ΝΙΚΗ (30)
ΑΥΡΙΑΝΗ (40)
0 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ (80)
Η Κ Α Θ Η Μ ΕΡΙΝ Η (80)
Μ ΕΣΗΜΒΡΙΝΗ (80)
Η ΠΡΩΤΗ (80)
]ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ (40)
"ΕΞΟΡΜ ΗΣΗ (80)
|ΔΗΜ. ΛΟ ΓΟ Σ (40)
ΕΣΤΙΑ (70)
| Η ΑΥΓΗ (50)
ΕΛΕΥΘΕΡΗ Ο Ρ Α (80)
Η ΒΡΑΔΥΝΗ
^ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

164.008
132.337
103.052
81.138
74.872
58.841
57.317
56.574
33.915
27.069
24.923
23.302
12.652
11.084
7.145
5.803
3.452
1.491
0
0

181.245
103.601
116.696
118.015
80.443
55.163

- 10
+ 28
- 12
-3 1
-0 7
+ 07

117.169
42.223
19.971
28.320
42.988
21.451

-5 2
-2 0
+ 36
-1 2
-4 6
-4 1

13.302
6.517
4.477
1.363
19.831
6.916

-4 6
- 11
-2 3
+ 09

^Σύνολο πρωιν.-απογευματ
^Σύνολο απογευματινώ ν
Σύνολο πρωινών

878.975
807.396
71.579

979.691
892.802
86.889

- 10
-1 0
-1 8

147.662
129.372
126.128
93.963
72.075
61.542
60.373
57.904
56.312
55.687
12.002
8.520
7.572
5.882
3.073
3.071
2.602
0
0
0

147.477
137.701
126.011
124.636
77.799

00
-0 6
00
-2 5
-0 7

36.052
78.526
116.414

+ 67
-2 6
-5 2

11.340
15.350
7.203
3.549
4.078
1.978
9.158
16.878
3.101

-2 0
-5 1
-1 8
- 13
-2 5
+ 32

903.740
772.009
131.731

917.756
771.467
146.289

-0 2
00
-1 0

83.391

75.918

+ 10

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

%

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ
ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥ Ρ. (80)
ΤΥΠΟΣ ΤΗ Σ Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Σ (80)
KYPIÀK. Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Τ . (80)
ΕΘΝΟΣ Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Σ (80)
ΑΠ0ΓΕΥΜΑΤ. Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Σ (80)
ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ. Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Σ (80)
Η ΚΑ Θ Η Μ ΕΡΙΝ Η (80)
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ (80)
ΑΥΡΙΑΝΗ Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Σ (40)
ί ΝΙΚΗ ΤΗΣ Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Σ (30)
1 ΕΞΟΡΜΗΣΗ Τ Η Σ ΚΥΡ. (80)
0 ΣΤΟΧΟΣ (80)
ΛΗΜΟΚΡ. Λ Ο Γ Ο Σ (40)
Η ΑΥΓΗ (80)
Η ΕΠΟΧΗ (80)
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Κ Ο Σ Μ Ο Σ (80)
ΕΛΕΥΘ. ΩΡΑ Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Σ (80)
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗ Σ Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Σ
ΜΑΧΗΤΙΚΗ Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η
Σύνολο κυριακής
Σύνολο εβδ. κυριακ
Σύνολο πρωιν. κυρ.
ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ (70)

Οπως δείχνει ο πίνακας, οι
ιανελλήνιες κυκλοφ ορίες
των αθηναϊκών εφημερίδων
rov Ιανουάριο έπεσαν, των
JEV καθημερινών κατά 10%
à

και των δε κυριακάτικων κατά
2%, σε σχέση με πέρσι. Τη με
γαλύτερη πτώση και στις δύο
περιπτώσεις σημείωσαν οι
πρωινές ( - 18% και - 10%).

Στις καθημερινές: Ο «Ελεύ
θερος Τύπος» κρατάει την
πρώτη θέση αλλά παρουσιά
ζει μια πτώση ίση με το μέσο
όρο. Τα «Νέα» εξακολουθούν
να παρουσιάζουν μια εντυπω
σιακή άνοδο ( + 28%) και να έ
χουν ανεβεί από την τέταρτη
στη δεύτερη θέση. Εξακολου
θούν να ανεβαίνουν η «Επικαιρότητα» ( + 7%) καθώς και,
πιο εντυπωσιακά, η «Καθημε
ρινή» ( + 36%).
Πτώση μεγάλη εμφανίζει η
«Αυριανή» ( - 52%) αλλά μαζί
με το νέο και φτηνότερο παιδί
της, τη «Νίκη», πουλάει περί
που όσα φύλλα πουλούσε
πέρσι. Κάθετη πτώση έχει και
ο «Δημοκρατικός Λόγος» του
Κουρή (-4 6 % ) καθώς και το
«Έθνος» ( —31 %).
Στις Κυριακάτικες το «Βή
μα» χωρίς, σχεδόν, αλλαγές
κρατάει την πρώτη θέση κι ο
«Τύπος της Κυριακής» τη δεύ
τερη, αλλά με μία πτώση 6%,.
Εντυπωσιακή είναι η άνοδος
της «Καθημερινής» της Κυ
ριακής ( + 67%).
Τα τρία κυριακάτικα φύλλα
του Κουρή («Αυριανή», «Νίκη»
και «Δημοκρατικός Λόγος»,
εμφανίζουν τα ίδια φαινόμενα
όπως τα καθημερινά. Επίσης
πεσμένο είναι το «Έθνος της
Κυριακής» (-2 5 % ).
Η «Κυριακάτικη Ελευθερο
τυπία» δεν έχει χάσει φύλλα
σε αντίθεση με την Καθημερι
νή ( - 12%).
Σημαντική μείωση της κυ
κλοφορίας τους εμφανίζουν ο
«Ριζοσπάστης» (-2 0 % και
-2 6 % ) καθώς και η «Αυγή»
(-2 3 % και - 18%).
Τον Ιανουάριο οι κυκλοφο
ρίες των εφημερίδων δεν εί
χαν επηρεαστεί από την αύ
ξηση της τιμής τους, που έγι
νε το Μάρτιο.
.. . „
ΔΙΟΡΘΩΣΗ:
Στον Πίνακα 3 με τις κυκλο
φορίες των περιοδικών που
δημοσιεύτηκε την περασμένη
εβδομάδα στο «Αντί» («Πέ
φτει η κυκλοφορία, ανεβαίνει
η διαφήμιση» σελ. 42-44) παρεισφρύσανε δύο λάθη στα
σ το ιχ εία του Δ εκεμβρίου
1989:
1. Στα ανδρικά το Penthouse
είχε τα 16.975 φύλλα και όχι
το ΜΕΝ το οποίο, ως τριμη
νιαίο, δεν κυκλοφόρησε καθό
λου.
2. Στα κομπιουτερικά το RAM
πούλησε 10.273 φύλλα και το
COMPUTER 5.590, και όχι αν
τίστροφα.
Η γενική ετήσια κατάσταση
στις δύο κατηγορίες, βέβαια,
δεν αλλάζει.
Και πάλι συγνώμη.
N. I. Κυριαζίδης

αντί
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Δημοχάρους 60
115 21 Αθήνα
Τηλ. 72.32.713 — 72.49.300
72.32.Θ19 - 72.48.240
FAX: 72.26.107
TELEX: 214179 ANTI
• Εκδότης:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131
115 21 Αθήνα
• Διαφημίσεις:
ΑΛΕΚΑ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ
• Γραμματεία-Λογιστήριο:
ΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΠΟΥ
• Σελιδοποίηση, Μοντάζ:
ΤΑΣΙΑ ΛΕΒΟΝ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
• Φωτοστοιχειοθεσία —
Αναπαραγωγή φιλμς:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ»
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 72.49.300
• Εκτύπωση:
«ΕΜΕΣ ΠΡΕΣ ΕΠΕ»
ΝΙΚΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ 88
Τηλ. 51.48.983-51.23.290
• Κάθε ενυπόγραφο άρθρο
•

εκφράζει τις απόψεις του
συγγραφέα του.
Χειρόγραφα δεν επίατρέφονται.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Εσωτερικού
Εξαμ. 2.200 δρχ. Ετήσια 4.400
Ετήσια Οργανισμών,
Τραπεζών, κτλ.: 15.000 δρχ.
Φοιτητική ετήσια: 3.800
Εξωτερικού
Ευρώπη - Μεσογ. χώρες:
εξάμηνη:................. δολ. 25
ετήσια:..................... δολ. 50
Η.Π.Α. · Καναδάς - Αν. ΑαΙα Αυστραλία - Ωκεανία:
εξάμηνη:................. δολ. 28
ετήσια:..................... δολ. 56
• Εμβάσματα, επιταγές:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δημοχάρους 60
115 21 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ:
ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ:

δρχ. 200
δρχ. 300

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

ΝΕΑ ΒΙΒΛ ΙΑ 1989-1990
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Γ ιώργος
Κακουλίδης

Πάνος
Πρωτοπαπάς

Ο μακρύς μονόλογος
της
Μαρίας Πολυδούρη

Το χρώμα
της ορχήστρας

Η αθέατη πλευρά
της σελήνης

Ποίηση

Διηγήματα

'

Ανδρέας
Αγγελάκης

Ποίηση

Ε κ δ ό σ ε ις
JJ.

α

.

Κ α ς ' Α Ν ΙΩ ΤΗ
/

Α π ό π ρ ώ το χέρι

Διηγήματα

Κ Υ Κ Λ ΟΦ ΟΡΟΥΝ

ΝΕΑ ΒΙΒΛ ΙΑ 1989-1990
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Μαλβίνα
Κάραλη

Τ ατιάνα
Γ κρίτσηΜιλλιέξ

Αθηνά
Παπαδάκη

Αθώος σαν αγαπημένος

Δέσποινα
Τομαζάνη

Φωτιά αέσα στό νεοό
’Αλλάζουμε;

Αθώος σαν
αγαπημένος
Αφήγημα

Μυθιστόρημα

Ωχρότατη έως του
λευκού

Φ ωτιά μέσα στο
νερό

ΔΕΤΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ποίηση

Αφήγημα

Αλλάζουμε;

Ε κ δ ό σ ε ις Κ α ς τ α ν ιω τ η
.Η σύγχρονη εκδο~
παρουσία στα ελληνικά γράμματα.

Προσφορά της εταιρίας

ΑΕΜ ΒΩΞΙΤΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
για την ασφάλειά σας και τη μείωση των ατυχημάτων.

O LY M P IC D D B N L L D H A M

ΣΚΟΤΩΘΕΙΤΕ
ΕΠΕΙΔΗ
ΔΕΝ ΦΟΡΑΤΕ ΖΩΝΗ
ΑΣΦΑΛΕI ΑΣ
ΕΙΣΤΕ ΓΙΑ
ΔΕΣΙΜΟ!

