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δεϋνμάται το συμπόσιο του Φαραώ και το χ ο 
ρό των σκλάβων; και τη ϋριαμβευτική επάνοδο του
στρατού, στην ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Τ Η Σ Μ Ο Υ Μ ΙΑ Σ ; Η φαντασία
του αναγνώστη νιώθει πωςμεταφέρεται στο πραγματι
κό · ανασαίνει το πραγματικό* μεθάει με μια δεύτερη
πραγματικότητα, δημιουργημένη από τη μαγεία της
Μούσας».
(Γράμμα του Μπωντλαίρ στον Γκωτιέ)
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ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ...
Al ΓΕΝΕΑ! π α ρ έρ χο ντα ι, ο Κ. Κ α ρ α μ α νλή ς π α ρ α μ ένει. Ο
ικπριαρχης της Δ ε ξ ιά ς απ ο φ ά σ ισ ε, χ ά ρ ιν του κοινο ύ
καλού, να αφ ήσ ει κα τά μ έ ρ ο ς τ ις π ερί φ ρ εν ο κ ο μ είω ν
απόψεις ιου και να επ α ν έλ θ ει σ ε α υ τό που ό λο ι οι
υπόλοιποι πλην αυτού, Θ εω ρούσαν ω ς δ η μ ό σ ιο β ίο της
χωράς. Δ ικαίω μά του, ε λ ά χ ισ τ ο ι θα α ν τισ τέ κ ο ν τα ν
οτον πειρασμό, έστω και στα 85 τους, να α ρνη θο υν να
ιιμηθουν μ ε το ύπατο κ ρ α τικ ό α ξίω μ α . Ό μ ω ς οι
ανακολουθίες του, οι όροι μ ε το υς ο π ο ίο υ ς
επανέρχεται στο κ ο μ μ α τικ ό π α ιχ ν ίδ ι, σ τερ ο ύ ν από τον
«. Καραμανλή το δ ικ α ίω μ α να π α ρ ισ τά ν ει τον «σοφο
κριτή» των π ραττομένω ν. Γ ίν ετα ι κι α υ τό ς έν α ς από
ιούς π ρω ταγω νιστές των α ν τα γ ω ν ισ μ ώ ν και επ ομ ένω ς
οι τοποθετήσεις του ε ίν α ι ε ξ ίσ ο υ μ ε ρ ο λ η π τικ έ ς μ ε των
υπολοίπων. Μ όνοι «γ έ ρ ο ν τε ς σ ο φ ο ί» π α ρ α μ ένο υ ν οι κ.
ίολωτας και Α γ γ ελ ό π ο υ λ ο ς — ό λ ο ι οι υπ όλοιπ οι
αισθάνονται ανθηροί ν ε α ν ίε ς που β ρ ά ζ ε ι το α ίμ α τους
κιh ζητούν να κ α τέ λ θ ο υ ν σ τη ν π ο λ ιτικ ή αρένα.
ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ β έ β α ια η π ροσ π άθεια τη ς σ υ ν τη ρ η τικ ή ς
ιιαρόταξης να σ υσ π ειρώ σ ει το μ ά ξ ιμ ο υ μ τω ν
άυνόμεων της α λλά σε ό λ ε ς τ ις π ρ ο σ π ά θ ειες υπ ά ρ χει
ένα όριο — α λ λ ιώ ς ό λα γ ίν ο ν τα ι ε ξ ο υ σ ια σ τ ικ έ ς
ασκήσεις χω ρ ίς π ερ ιεχ ό μ εν ο . Δ εν ά ρ χ ισ ε λο ιπ ό ν κα λα
η διακυβέρνηση της ΝΔ κα ι ε λ π ίζ ο υ μ ε σε σ ο φ ό τερ ες
μελλοντικές κ ινή σ εις. Η επ ά νο δο ς Κ α ρ α μ α νλή
αποτελεί οπω σδήποτε μ ια «ρ ε β ά ν ς » ας ελ π ίσ ο υ μ ε ότι
θα είναι και η τελ ευ τα ία . Η κυ β έρ νη σ η Τ ζαννετόκη, η
κυβέρνηση Ζολω τα λ ε ία ν α ν τ ις α ιχ μ έ ς και τη ν ένταση,
δημιούργησαν κ εκ τη μ έν α δ ια κ ο μ μ α τικ ή ς σ υνεννόησ ης
ιίου πρέπει να δ ια φ υ λα χθ ο ύ ν.
ΕΥΘΥΝΗ για τη δ ια τή ρ η σ η του ήπ ιου κ λ ίμ α το ς ε χ ε ι
βέβαια και ο μ ε γ ά λ ο ς η ττη μ έν ο ς τω ν εκλογώ ν, το
ΠΑΣΟΚ. ϊο κομμά της α ξ ιω μ α τικ ή ς α ν τιπ ο λ ίτε υ σ η ς
τχει άμεση ανάγκη π ερ ισ υ λ λ ο γ ή ς, α υ το κ ρ ιτικ ή ς ,
ιιροσαρμογης. νέων σ το χεύσ εω ν. Η π αρουσ ία του λ
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IΙα π α νό ρ εο υ σ την η γ εσ ία του κάθε άλλο παρα
ε γ γ υ ό τ α ι τ έ τ ο ιε ς ε ξ ε λ ίξ ε ις . Yur'iji.. ή ιή ρ π ττ j i i o i i οτυ
ΠΑΣΟΚ οι δ υ ν ά μ εις που μπ ορούν v a J ^ j fipsJn
από την τρ ο χ ιά του π α π α ν δ ρ ε ϊ σ μ ο / φ ά ι / Τ ο υ ' Χ
α υ ρ ια νισ μ ο ύ , οι δ υ ν ά μ εις που μ π β φ ί/ν να
\ ^
απ οτελόσ ουν σοβαρή αρισ τερή, < 1 & ιίλ δ η μ ο κρ α τη ι% &
ε ν α λ λ α κ τικ ή πρόταση απ έναντι σ π & \α ϊκ ισ μ ό κ α ιιτ ^ Ε
συντήρηση. Έ χ ο υ ν να δώσουν
α γώ να ^ε& τ
δ υ σ μ εν ές π εριβά λλον. Η υ π ε ρ ί σ χ υ ν ^ ^ ά ^ ^ ^ ^ Γ
α π ο τελ εί ζω τικ ή ανάγκη γ ια τη χ ω ρ ε ^ ^ θ Μ t â p r
Η ΗΓΕΣΙΑ του Συνασπ ισμού τέλο ς ε μ φ α ν τ ζ ^ & Γ
ενθ ο υ σ ια σ μ ένη που οι Α ρ ισ τερ ο ί ψ ηφ οφ όροι δεν
υπ έκυψ αν σ τον π ειρασμό να δώσουν π α ρ α δ ειγ μ α τικό
μ ά θ η μ α σε όσ ους αρνούνται να σ υνα γά γο υν τα
α ν α γ κ α ία σ υμπ εράσ ματα από την κατάρρευσ η του
«υπ αρκτού σ ο σ ια λ ισ μ ο ύ », σε όσους παρέσυραν τον
Συνασ π ισμό σε χ ω ρ ίς προηγούμενο καιροσκοπ ικές και
α λλο π ρ ό σ α λλες α λ λ α γ έ ς συμμαχιώ ν. Α λ λ α γ ές που
δ εν εξυ π η ρ ετο ύ σ α ν άλλη σ κοπ ιμότητα από την ανάγκη
των κ ο μ μ α τικ ώ ν μ η χ α ν ισ μ ώ ν της ΕΑΡ και του ΚΚΕ να
επ ιβιώ σουν. Ω ς πότε όμω ς θα α νέχ ο ντα ι οι Α ρ ισ τερ ο ί
να α π ο τελ εί το σ υ μ φ έρ ο ν των μ η χα νισ μώ ν τον ύψ ιστο
κανόνα; Ω ς π ότε θα α ν έχ ο ν τα ι τη λ α ϊκ ισ τικ ή και
ψ ηφ ο θη ρική σ υμ π ερ ιφ ορ ά τους; Το π α ρ ά δ ειγμ α του
Κ ο μ μ ο υ ν ισ τικ ο ύ Κ ό μ μ α το ς Γ α λ λ ία ς ε ίν α ι εδώ για να
δ ε ίξ ε ι πού ο δ η γ ο ύ ν τα ι οι κ ο μ μ α τικ ο ί μ η χ α ν ισ μ ο ί που
εν δ ια φ έ ρ ο ν τα ι μ όνο γ ια την αναπ αραγω γή τους. Η
ψ ήφ ος προς τον Συνασπισμό ήταν ψ ήφ ος αναμονής
και η υπομονή μ έ χ ρ ι να γίνο υ ν α λ λ α γ ές δ εν είνα ι
α ν εξά ν τλ η τη . Θα έπ ρεπ ε η η γ εσ ία του Συνασπισμού να
ε π ιδ ε ίξ ε ι τη σ ο φ ία που δ εν χ α ρ α κ τη ρ ίζ ε ι τον κ.
Κ αρα μα νλή — α λλά φ α ίν ε τα ι πως εν τέ λ ε ι η εξο υ σ ία
είν α ι ε ξ α ιρ ε τ ικ ά γ λ υ κ ειά σ τις μ ε γ ά λ ε ς η λ ικ ίε ς σε όλες
τις π ο λ ιτικ έ ς π α ρ α τά ξεις. Θα ήτα ν κ ρ ίμ α όμω ς να
δ'ιαψ εύσ ει ο Συνασ π ισ μός ό λ ες τις ελ π ίδ ες που
δ η μ ιο ύ ρ γ η σ ε η ίδρυσ ή του — και ελ π ίζο υ μ ε πως εν
τέλ ει η ζω ή θα υ π ερ ισ χυ σ ει απ έναντι στα δ ό γμ α τα και
τους μ η χ α ν ισ μ ο ύ ς

10
12

15

16

20
22
27
28
32

Υπαρκτός σοσιαλισμός και σχολικά βιβλία
Π. ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ
Η αισθητική της απληστίας
ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
ΑΝΤΗΝΩΡ
Χωρίς εφησυχασμούς...
ΗΜΕΡΟΔΗΚΤΗΣ
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ _
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ
Δ. ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ
Β ΙΒ Λ ΙΟ ______________
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Δ. ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

37
42
46

48
56
57
58

4
6
8
11
52
62
64

Χωρίς
εφησυχασμούς...
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ «πρώτη» —αύριο Σάββα
το— της νέας Βουλής, με αγιασμό, εξαπτέρυγα και ορκωμοσία των 300 βουλευ
τών. Ακολουθεί η εκλογή προέδρου του
σώματος (την Κυριακή), των πέντε αντι
προέδρων (την Δευτέρα), η ανάγνωση
των προγραμματικών δηλώσεων (την
Τρίτη), και, φυσικά, η «συζήτηση επί των
προγραμματικών» που θα κλείσει τα με
σάνυχτα της Πέμπτης, με ψηφοφορία για
παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στη νέα
κυβέρνηση.
Η ΣΧΕΤΙΚΗ διαδικασία (για τη συγκρό
τηση της νέας Βουλής) δεν άλλαξε. Αυτό
που άλλαξε είναι το πολιτικό τοπίο: Η νί
κη της Νέας Δημοκρατίας, η ήττα του ΠΑΣΟΚ (που καταλαμβάνει τώρα τα έδρανα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης) και η
κάμψη της δύναμης του Συνασπισμού κα
τά 57.000 περίπου ψήφους. Αυτό που άλ
λαξε είναι ότι την πρωθυπουργία κατέχει
σήμερα ο αρχηγός της ΝΔ κ. Κ. Μητσοτάκης και ότι την προεδρία της Δημοκρα
τίας θα καταλάβει, από τις 6 Μαΐου —αν
δεν υπάρξουν απρόβλεπτες παρεμβο
λές— ο κ. Κ. Καραμανλής. Αριθμητικά,
το νέο πολιτικό τοπίο εκφράζεται με τα
3.088.137 (ή ποσοστό 46,8%) που συγκέν
τρωσε η ΝΔ με τα 2.543.042 (ή ποσοστό
38,6%) που συγκέντρωσε το ΠΑΣΟΚ, με
τις 677.059 ψήφους (ή ποσοστό 10,3%)
του Συνασπισμού, με τις 50.868 (ή ποσο
στό 0,7%) των Οικολόγων - Εναλλακτι
κών και με τις 44.077 ψήφους (ή ποσοστό
0,6%) που συγκέντρωσε η ΔΗΑΝΑ.
ΓΙΑΤΙ, όμως, νίκησε —έστω με οριακή
πλειοψηφία— η Νέα Δημοκρατία; Εξηγή
σεις (και αναλύσεις) υπήρξαν πολλές.
Μια από αυτές, μάλιστα, την οποία υπο
στηρίζουν οι Α. Ανδριανόπουλος, Στ. Δή
μος και Μ. Έβερτ (βλέπε και «Καθημερι
νή» της περασμένης Κυριακής) αποδίδει
τη νίκη αυτή στο καλύτερο, συγκριτικά
με το ΠΑΣΟΚ, «σχέδιο εκλογικής στρατη
γικής της Νέας Δημοκρατίας» —σχέδιο
που επεξεργάσθηκαν οι ίδιοι και που έδι
νε έμφαση στα παρακάτω σημεία: Η αυ
τοδυναμία δεν έρχεται σε αντίθεση με
τη συναίνεση και τη συμφιλίωση — Με
τη ΝΔ διανοίγονται καλύτερες συνθήκες
για το Αύριο της χώρας — Δεν. υπάρ
χουν προύποθέσεις για προγραμματι
κές συγκλίσεις, όπως δεν υπάρχει σω
στά δομημένη δημόσια διοίκηση που να
4

αντέχει στις κυβερνητικές μεταβολές —
Η λύση των προβλημάτων δεν μπορεί να
προέλθει από απλές κυβερνήσεις δια
χείρισης, αλλά από την χάραξη και ε 
φαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών επι
λογών — Ο λαός θα πρέπει να επ ιλέξει
ανάμεσα σε αυτούς που οδήγησαν τη
χώρα στον γκρεμό (ΠΑΣΟΚ) και σε αυ
τούς που μπορούν να δώσουν διέξοδο
(ΝΔ) — °Την οικονομική ανάπτυξη της
χώρας μπορεί να επιτύχει η ΝΔ (ξένα κε
φάλαια, επενδύσεις, νέες θέσεις εργα
σίας κλπ.) και όχι το ΠΑΣΟΚ, κλπ.
ΑΣΦΑΛΩΣ, σε μια κρίσιμη εκλογική ανα
μέτρηση, η εκλογική τακτική ή στρατηγι
κή ενός κόμματος έχει το ειδικό της βά
ρος. Και είναι κοινός τόπος ότι απέναντι
σε μια πιεστική και ευφυά τακτική της
Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ —με ένα
βεβαρυμένο, αμαρτωλό παρελθόν— αν
τέταξε μόνο... πλαστικά λουλούδια, α
πεμπολώντας τα πάντα —αλλαγή, μετα
σχηματισμό, σοσιαλισμό, όλους τους, μέ
χρι χθες, θεούς και προφήτες του!

ΩΣΤΟΣΟ, και αν υποτεθεί ότι η εκλογι
κή τακτική και στρατηγική του ΠΑΣΟΚ ή
ταν άλλη, το αποτέλεσμα δεν μπορούσε
να ήταν διαφορετικό. Το ΠΑΣΟΚ, από τον
Ιούνιο του 1989, είχε χάσει οριστικά την
αξιοπιστία του. Ο αυταρχισμός του, η έ
παρσή του, η ιδιοποίηση της εξουσίας
και, κυρίως, το σκάνδαλο της συνολικής
αποτυχίας του (να είναι τυχαίο ότι πάρε
δώσε άδεια ταμεία;) σε συνδυασμό με
τον κουτσογιωργισμό, τον αυριανισμό,
τον στείρο κομματισμό, όλα αυτά είχαν
προδιαγράφει το τέλος του ή —έστωτην αρχή του τέλους του. Ποιος νηφά
λιος μπορεί να πιστεύει σήμερα στις ε
παγγελίες του ΠΑΣΟΚ και, ιδιαίτερα, στις
επαγγελίες του αρχηγού του, Πώς το ΠΑ
ΣΟΚ, επί οκτώ ολόκληρα χρόνια, δεν είχε
ανακαλύψει την αναγκαιότητα των «συμ
μαχικών κυβερνήσεων» και την ανακάλυ
ψε μόνο μετά την ήττα του Ιουνίου και
Νοεμβρίου; Σε ποιο «χρονοντούλαπο της
ιστορίας» είχε καταχωνιάσει ο κ. Παπαν
δρέου την Αριστερά (μαζί με τη Δεξιά), ό-

ταν την χαρακτήριζε «ανιστόρητη», «πα
ρωχημένη», «ανίκανη να συλλάβει τα μη
νύματα των καιρών», όταν αποκήρυσσε
και τον «υπαρκτό», και τον «ευρώκομ
μουνισμό», και τη «σοσιαλδημοκρατία»
και αναδείκνυε ως μόνη «συνεπή» αρι
στερή δύναμη στον κόσμο το... ΠΑΣΟΚ;
Και κατά ποια λογική ο πρόεδρος του ΠΑ
ΣΟΚμιλούσε, από τους προεκλογικούς ε 
ξώστες, για... «δικαιωμένη Αριστερά»
(εννοώντας το κόμμα του), όταν η όλη'
συμπεριφορά του κυβερνητικού ΠΑΣΟΚ
προσιδίαζε στη συμπεριφορά των καθε
στώτων του «υπαρκτού» εμπλουτισμέ
νου με ολίγο «γκανταφισμό» ή «χομεϊνισμό»;
ΑΛΛΑ, ΕΣΤΩ καθυστερημένα, έστω υπό
την πίεση των πραγμάτων, το ΠΑΣΟΚ υ
ποχρεώθηκε (έτσι είτε αλλιώς, είχε χά
σει την αυτοδυναμία...) να αναγνωρίσει
την αναγκαιότητα των συμμαχικών κυ
βερνήσεων. Τι απέδειξαν τα πράγματα;
Τα πράγματα απέδειξαν, πρώτον, ότι ο
«Μεγάλος» δεν έχει μπέσα! Και, δεύτε
ρον, ότι δεν μπορεί να αποκρύψει τις
πραγματικές προθέσεις του! Στη μεγάλη
συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ, στο πεδίο του
Άρεως, ο κ. Παπανδρέου απάντησε στα
αλαλάζοντα πράσινα πλήθη με το περί
φημο: «Γενηθήτω το θέλημά σας!». Και ε
ξηγούσε ότι όταν μιλάμε για «συμμαχική
κυβέρνηση» εννοούμε «κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ υπό την πρωθυπουργία μου»!
ΥΣΤΕΡΑ απ’ όλα αυτά, ήταν ποτέ δυνα
τόν το σύνθημα περί «συμμαχικών κυ
βερνήσεων» —σύνθημα σωστό, επιλογή
σωστή— να εύρισκε ευρύτερη απήχηση
στο εκλογικό σώμα; Η ιδέα και μόνο ότι η
χώρα θα μπορούσε να πέσει και πάλι σε
διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με πρωθυ
πουργό τον κ. Ανδρέα Παπανδρέου, α
πώθησε δεκάδες χιλιάδες ψηφοφόρους,
και του ΠΑΣΟΚ και της Αριστερός.

Πόσο εύθραυστη η κυβέρνηση;
ΑΛΛΑ Ο ΓΕΓΟΝΕ, γέγονε. Το ερώτημα
που τίθεται σήμερα είναι ένα: Πόσο εύ
θραυστη είναι η νέα κυβέρνηση; Αν πι
στέψουμε τις πρώτες ανακοινώσεις του
ΠΑΣΟΚ, η ζωή μιας κυβέρνησης που δια
θέτει πλειοψηφία μιας μόνον έδρας, ε ί
ναι μετρημένη και, σύντομα, το αργότε
ρο έως τον Οκτώβριο, ο πρωθυπουργός
κ. Μητσοτάκης θα υποχρεωθεί να προκη
ρύξει νέες εκλογές... Οι εκτιμήσεις αυ
τές, ωστόσο δεν φαίνεται να είναι ακρι
βείς. Η νέα κυβέρνηση, πέρα από τα ερείσματά της στον κρατικό μηχανισμό —και
τα οποία, φυσικά, θα ενισχύσει— διαθέ
τει και ισχυρή λαϊκή δύναμη. (Εκτός αν
δεχθούμε ότι τα τρία εκατομμύρια λαού
που την ψήφισαν είναι «αμελητέα ποσό
τητα»). Από την άλλη, η παρουσία του κ.
Καραμανλή στο ύπατο αξίωμα της πολι
τείας είναι φυσικό να ενισχύσει, τη θέση
και τον «δυναμισμό» της κυβέρνησης, η
οποία αντιμετωπίζει, ασφαλώς, οξύτατα
και πολύπλοκα προβλήματα.
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, αυτά εξηγούν, ως ένα
βαθμό, και την αμηχανία που συνέχει
τους οικονομικούς επιτελείς της ΝΔ οι ο
ποίοι, έμφοβοι, διαπιστώνουν τώρα οτι η
ηγεσία του κόμματος καθόλου δεν προε
τοίμασε την κοινή γνώμη για τα σκληρά
δημοσιονομικά μέτρα τα οποία καλούν
ται να υιοθετήσουν, για την έξοδο της

χώρας από την κρίση. Ήδη οι διάφορες
εισηγήσεις που διατυπώνονται στις συ
σκέψεις του πρωθυπουργού με τους οι
κονομικούς υπουργούς (αυξήσεις των
εμμέσων φόρων και των τιμολογίων, πε
ρικοπές στις επιδοτήσεις και επιχορηγή
σεις, φορολογία στους τόκους, περικοπή
της ΑΤΑ, κ.ά.) καθόλου δεν συνάδουν με
την προεκλογική ευφορία που συνείχε
τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος έδινε την αί
σθηση ότι το «νοικοκύρεμα του τόπου»
δεν είναι και τόσο δυσχερής υπόθεση,
αρκεί να έλθει στην εξουσία g Νέα Δημο
κρατία. Τα όποια μέτρα, όμώς, συνεπά
γονται και νέα δάνεια, για την αντιμετώ
πιση του εξωτερικού ελλείμματος. Πώς
θα επιτευχθούν τα νέα αυτά δάνεια, χω
ρίς μια συγκεκριμένη και πειστική πολιτι
κή, για την αντιστροφή των αρνητικών
τάσεων της οικονομίας;
ΚΑΙ ΤΟ μεν ΠΑΣΟΚ μπορεί να ισχυρίζε
ται ότι «η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί
να κινδυνολογεί», ότι η κατάσταση της
οικονομίας δεν είναι τόσο κακή (και αν έ
γινε κακή δεν φταίει η οκτάχρονη διακυ
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αλλά η κυβέρνηση...
Τζαννετάκη!), ότι ετοιμάζεται «γενικό ξε
πούλημα», κλπ. Όμως κανείς αναλυτής,
που σέβεται τον εαυτό του, δεν αμφισβη
τεί ότι η κατάσταση της οικονομίας είναι
εξαιρετικά κρίσιμη και ότι, για την αντι
μετώπισή της, απαιτούνται μέτρα και
πλαίσια πολύ πέρα από τις αρχικές συλ
λήψεις του κυβερνώντος κόμματος.

«Χαμός»» μέσα στο

ΠΑΣΟΚ

ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ, μέσα στους κόλπους του
ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται η αναταραχή για την
ήττα του κόμματος (38,6% έναντι 46,8
της ΝΔ) —ήττα που, φυσικά, δεν άμβλυ
νε η «γενναιότητα» του κ. Α. Παπανδρέ
ου να την αποδώσει στον... Συνασπισμό!
(Όσοι τυχόν πίστεψαν ότι ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ θα είχε το πολιτικό θάρρος να
παραιτηθεί ή, έστω, να αναγνωρίσει τα
δικά του προσωπικά σφάλματα, σημαίνει
ότι δεν γνωρίζουν τον άνδρα).
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ δειλία του προέδρου του
ΠΑΣΟΚ δεν εμπόδισε, βέβαια, άλλα στε
λέχη του κόμματος να αναζητήσουν ευ
θύνες από την σημερινή ηγεσία του κόμ
ματος, απαιτώντας άμεση —χωρίς άλλες
αναβολές— σύγκληση του συνεδρίου
του ΠΑΣΟΚ! Πώς και γιατί «αδειάσατε»,
με την πολιτική σας, την οργανωμένη βά
ση του κινήματος; Πώς και γιατί διαρρήξατε τη σχέση του κινήματος με τις μά
ζες; Πώς και γιατί απεμπολήσατε την αλ
λαγή; Πώς θα πορευθούμε σωστά, χωρίς
ανανέωση μιας ηγεσίας που ρίχνει τις δι
κές της ευθύνες σε τρίτους και δεν κατε
χει τη λέξη «αυτοκριτική»;
ΣΥΝ: Ως πότε 10-13%
ΘΕΜΑ ενίσχυσης, αναδιοργάνωσης και
προγραμματικής ανανέωσης του Συνα
σπισμού θέτουν, από την πλευρά τους
και πολλά στελέχη του ΚΚΕ και της ΕΑΡ
που επισημαίνουν ότι, από το 1967 ως ση
μέρα, η Αριστερά παραμένει καθηλωμε
νη στα ίδια ποσοστά του 10-13%.
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ γεγονός ότι το ποσοστο
του 10,3% που συγκέντρωσε, στις εκλο
γές αυτές, ο ΣΥΝ δημιούργησε κάποιο αί
σθημα ανακούφισης στους φίλους και ο
παδούς του. ιδιαίτερα σε κείνους που α

νησυχουσαν ότι το θέμα των υονοεδρικων (και άλλες ατυχείς «ερωτοτροπίες»
στελεχών του ΣΥΝ με το ΠΑΣΟΚ...), θα κα
τέβαζαν το ποσοστό της Αριστερός σε
μονοψήφιο αριθμό. Αυτό τουλάχιστον
προφήτευαν οι διάφορες σφυγμομετρή
σεις ειδικών και μη, οι οποίοι, ακριβώς γι'
αυτό, έσπευσαν να χαρακτηρίσουν το
10,3% ως «την μεγάλη έκπληξη των ε
κλογών»!
ΩΣΤΟΣΟ, φαίνεται ότι το 10,3% δεν εί
ναι άσχετο με τον επαναπατρισμό στον
ΣΥΝ αριστερών που είχαν φύγει από τον
Συνασπισμό (λόγω συμμετοχής του στην
κυβέρνηση Τζαννετάκη), αλλά και με την
«σκλήρυνση» του ΣΥΝ απέναντι στο ΠΑ
ΣΟΚ, τις τελευταίες μέρες πριν από τις ε
κλογές: Ε, όχι και να μας λέτε ότι «συμ
μαχική κυβέρνηση» θα πει κύβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ και ότι δεν υπάρχει θέμα προ
σώπων!
ΚΑΤΑ ΤΑ άλλα, ο Συνασπισμός πάλεψε
μέσα σε δύσκολες συνθήκες (ενώ τα «τεί
χη» σε όλη την ανατολική Ευρώπη κατέρρεαν) και άντεξε. Και αυτό για όλους ό
σοι δεν έχασαν την πίστη τους στο Αύριο
μιας ανανεωτικής Αριστερός αποτέλεσε
ελπιδοφόρο μήνυμα: Ναι, η Αριστερά
μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους προ
σέγγισης με την ελληνική κοινωνία. Αρ
κεί η ίδια, πρώτη να συνειδητοποιήσει ό
τι η ανανέωση είναι μια διαρκής πορεία,
χωρίς σταθμούς, χωρίς εφησυχασμούς
και, προπαντός, χωρίς δογματισμούς...
ΑΝΤΗΝΩΡ

Περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις των: Γ.
Τούντα, Γ. Κριμπά, Ν. Μανιού, Ν. Φιλία,
Σττ. Δοξιάδη, Γερ. Πεντόγαλου, Άγγ.
Χατζάκη, Έφης Λεοντίδου, Μ.
Μμλωνάκη, Στ. Καφαντάρη, Ηλ.
Κοϋβελα, Γ. Ευδοκιμίδη,-Θ.
Χατζόπουλου, Αλκή Βατόπουλου, Φ.
Σαλαμίνιου, Γ. Κυριόπουλου, Δ.
Τριχόπουλου, Κ. Στεφάνή και του
υπουργού Γ. Γεννηματά.

Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Η Δ ΙΑΘ ΕΣΗ :
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ»
Δεινοκράτους 131 · 115 21 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 72.49.300
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ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ
Συνασπισμός και ΝΔ αναστα
τώνουν διαδοχικά τη ζωή της
Αθήνας για να πραγματοποιή
σουν τις τελευταίες προεκλο
γικές συγκεντρώσεις τους
—το ΠΑΣΟΚ προτιμά να τιμω
ρήσει τους Θεσσαλονικείς.
Στο Κανάλι 29 είναι όλοι
τους βέβαιοι για τη νίκη τοι*
Κινήματος. Αντί προγράμμα
τος, προβάλλουν «σποτ» του
ΠΑΣΟΚ και τους Κουρή-Γαργαλάκο, τους συνεπείς αγω
νιστές που πρέπει οπωσδήπο
τε να βγουν βουλευτές. Στον
Αντέννα είναι όλοι βέβαιοι
για τη νίκη της ΝΔ. Στον
«902», που εκπέμπει και από
τηλε.οράσεως. είναι βέβαιοι

ΤΡΙ ΤΗ

17490

για την συντριβή του Συνα
σπισμού κι εκλιπαρούν τους
Αριστερούς να φανούν για
μια ακόμη φορά μεγαλόψυ
χοι.
Στα διόδια της Ελευσίνας,
της Κορίνθου, της Πάτρας, η
μάχη της σημαίας μαίνεται.
Λιγότεροι όμως από κάθε άλ
λη φορά αυτοί που επιθυμούν
να φανερώσουν την κομματι
κή τους ταυτότητα.
ΕΚΛΟΓΙΚΑ
Στηθήκαμε στις ουρές, δε,ίξαμε ταυτότητες και β ιβ λιά 
ρια κρύψαμε πίσω από το παραβόν την ντροπή μας, κλεί
σαμε μέσα στον φάκελο τις
παιδικές μας ψευδαισθήσεις

Η "θεικη Γκαρμπο» στα 36 της αποχώρησε. Οι καθ' ημάς «θεοί» και «θεές»,
ομορφότεροι όντες. θέλουν στα ΘΟ του ς να yivouv Πρόεδροι και Δημαρχίνες.

6

για την πολίτικη και τις κατα
θέσαμε στην κάλπη.
Στηθήκαμε μπρος στις οθό
νες αγωνιώντας μόλις ο ήλιος
έδυσε κι άρχισαν να καταφθά
νουν τα μαντάτα από τα ά
γνωστα, περιφρονημένα κι ε 
ρημωμένα χωριά, που πάντα
στις εκλογές έχουν την τιμ η
τική τους στέλνοντας πρώταπρώτα τα αποτελέσματα.
Ένα ήταν ευθύς εξαρχής
σαφές: οι ΕΤ1 και ΕΤ2, σε ε
θνικό δίκτυο, μας είχαν πωλήσει ως θεατές στους διαφημι
στές. Χωρίς ντροπή, τα κρατι
κά κανάλια μας βομβάρδισαν
με διαφημίσεις, διακόπτοντας τους περισπούδαστους
λόγους πολιτικών, τις εκτιμή
σεις σχολιαστών, το μπλαμπλαμπλα των εκφωνητών.
Το δεύτερο που αντιληφθήκαμε αρκετά νωρίς ήταν τι ση
μαίνει Αριστερό στην Εξου
σία: ο κ. Κατριβάνος μας θεω
ρούσε ανώριμους κι ανά
ξιους να δούμε κι εμείς στην
οθόνη μας τον εικαζόμενο α
ριθμό εδρών κατά κόμμα
—ενώ ο ίδιος ενημερωνόταν
συνεχώς από τους κομπιούτορες. Αλλά αν μάθαινε όλος
ο κόσμος όσα ξέρουν οι υ
πουργοί, πως θα έβγαζε το
ψωμί του ο «πρύτανης της Το
πικής Αυτοδιοίκησης»;
Ό σο όμως κι αν κρατούσε
η Τι-Βι μυστικό επτασφράγι
στο τον αριθμό των βουλευ
τών που εξέλεγε κάθε κόμμα,
ακόμα και τα μικρά παιδιά έ
βλεπαν τη μύτη του βέλους
του ΠΑΣΟΚ στραμμένη προς
τα κάτω, ενώ αντιθέτως η μύ
τη της ΝΔ αγνάντευε τα ύψη.
Ακούσαμε κάποια στιγμή
τον κ. Φλωράκη Πρόεδρο του
Συνασπισμού, να μιλά για κά
ποιο «κέρατο» αλλά αμέσως
μετά επανόρθωσε με τις πασί
γνωστες και ανέκαθεν χρησι
μοποιούμενες από τους απαν
ταχού της γης Αριστερούς
γενικολο γίες για το «θετικό α
ποτέλεσμα» στις «δύσκολες
συνθήκες». Τον συνέδραμαν
στο θεάρεστο έργο του οι κ.
Φαράκος και Κύρκος: «Εγώ,
αν ήμουν Πρόεδρος θα τα έ 
λεγα καλύτερα», εφαίνονταν
να σκέφτονται και οι δυο.
Εν συνεχεία είδαμε τον κ.
Παπανδρέου να ζητά να «πετάξουν έξψ» τους θορυβούντες. Αμέσως μετά, περιστοιχιζόμενος από νεάνιδες ωσάν
τα Κρύα Νερά, (μέλλουσες
συζύγους του ίσως) προδιέγραψε τόσο άσχημο το μ έλ 
λον όποιου αναλάβει πρωθυ
πουργός ώστε όλοι οι θαυμα
στές του ανακουφίστηκαν
που ο αρχηγός τους γλύτωσε
τον Γολγοθά.
Εν τέλει ενεφανίσθη ο κ.
Μητσοτάκης, τον οποίον έ-

σπευσε να τον αποκαλεσει
«πρωθυπουργό» παρατυχων
γλοιώδής κόλαξ δημοσιογρά
φος. Μόνο που δεν έλυωσε α
πό τη χαρά του ο πάλαι ποτέ
Αρχιαποστάτης, Εφιάλτης,
κτλ. — και μας επώλησε νταηλίκι ότι διεκδικεί, έστω και με
150 βουλευτές, την εντολήαποκρύπτων επιμελώς ότι
στηρίζεται σε μυστακοφόρο
εκ Γλυκών Νερών.
Πρωί σχεδόν μάθαμε πως,
ο μεν κ. Κατσιφάρας δεν είχε
εκλεγεί, είχε όμώς αξιωθεί έ
δρας ο κ. Ανδρουλάκης του
Συνασπισμού στον Πειραιά.
Άγνωστον αν την οφείλει
α) στο πολυτελές προσωπικό
αυτοδιαφημιστικό φυλλάδιο
για όσα «κατόπιν ενεργειών»
του έγιναν στον Πειραιά,
β) στην υποστήριξη των μω- :
ρών της πίστας του κ. Λ. Παν·
ταζή όπου ο ανανεωτής του
ΚΚΕ πραγματοποίησε την
προεκλογική του συνεστίαση
με θέμα την πολιτιστική ανα
β ά θ μ ισ η των παραλίων,;
γ) στην υποστήριξη των «γόβρων» που επιφανές τους μέ-,
λος είναι και ο κ. Ανδρουλά
κης ή δ) στην χωρίς όρους υ
ποστήριξή του από την «Αυ
ριανή».
Τον κανάκευε, τον στόλιζε,
τον παίνευε, τον σενιόριζε
—με λίγα λόγια σαν καπόνι
τον περιποιόταν τον Κ. Στεφανόπουλο ο Α. Παπανδρέου. :·
Κι αυτός ο αχάριστος εκσυγ
χρονιστής και ανανεωτής πή
γε με τον Μητσοτάκη...
Αναμενόμενο πάντως ήταν
να μην εκλεγεί ο Α. Μπριλλάκης: από τη στιγμή που ολό
κλήρος ο Συνασπισμός ετάχθη παρά τω ΠΑΣΟΚ, ο πρώην
βουλευτής της Αριστερός πε
ρίσσευε.
Οι «ποικιλώνυμες ηγεσίες»
έγιναν ποικιλωνυμέοτερες με
την προσθήκη του ονόματος
του Κ. Καραμανλή. Κι αφού
αυτός θεωρεί εαυτόν κατάλ
ληλον για Πρόεδρον Δημο
κρατίας γιατί να μην θέλει και
η κ. Μερκούρη να γίνει Δή
μαρχος Αθηναίων; Εν τέλει
αυτός ο τόπος θα μείνει χω
ρίς παππούδες και γιαγιάδες.
οι
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Μαζί με τη ΝΔ, τον Κ. Μη ·'·
τσοτάκη, τον Κ. Καραμανλή\
ήρθαν οι βροχές. Πολλές
βροχές, πλούσιες, με αστρα
πές, βροντές, κεραυνούς. Οι
παληότεροι θυμούνται πως!
με σεισμούς, ξεραΐλα κακ
πυρκαγιές μας είχε έγκαταλείψει το 1981 η επάρατος δε
ξιά. Σκονισμένο και στεγνό ή-.
ταν το ° φθινόπωρο του '81
—και μετά τη νίκη του ΠΑΣΟΚ
είχε ξανά βρέξει. Όχι μόνο
ευμετάβλητος αλλά και και-,
\

\

ροοκόπος λοιπον ο καιρός.
Όπου φυσήξει ο άνεμος της
εξουσίας, παρούσες και οι
βροχές. Για να δίνουν το δι
καίωμα σε ηγέτες και οπα
δούς να ισχυρίζονται πως οι
οιωνοί είναι καλοί και οι ουρα
νοί δικοί τους.
ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Παρά τα περί του αντιθέτου
λεγόμενο, και εφέτος η Εβδο
μός των Παθών δεν ήταν μ ε
γαλύτερη από τις υπόλοιπες
και είχε ακριβώς 7 ημέρες. Ως
προς τα Πάθη, έπασχον μό
νον οι Πασοκίτες. Οι Νεοδημοκράτες εόρταζον την Παλινόρθωσιν του κόμματος των,
την Αποκατάστασιν του Αρ
χηγού των, την Επάνοδον του
Θεού των. Ως προς τους Συνασπιστές έκαναν συνεχώς
τον σταυρό τους για το θαύμα
του 10,3%. Ευτυχέστεροι ό
λων οι εις τα Χρηματιστήρια
παίζοντες που βλέπουν τις
μετοχές τους να παίρνουν
την ανηφόρα.
ΠΑΣΧΑ
Τα γνωστά και καθιερωμέ
να: αρνί, αυγά, κουλούρια,
τσουρέκια, κοκορέτσια, μα
γειρίτσες, γαρδοΰμπες, τσί
κνα —και τα διορθωτικά τους:
Σουρωτή, Περιέ, Σέβεν A π.
Αν όμως γλυτώσαμε από τη
βαρυστομαχιά, από τη φρικτή ταλαιπωρία της επιστρο
φής ουδείς διέφυγε —κά
ποιοι προσπάθησαν να απο
φύγουν τα μποτιλιαρίσματα
στους δρόμους του Μόριά επιβαίνοντες αεροπλάνου και
έφαγαν τα μούτρα τους στον
Πόρνωνα.
Κι όταν εν τέλει έφθασα
στην Αθήνα, χωρίς να είμαι
μεταξύ των δεκάδων νεκρών
και των εκατοντάδων τραυμα
τιών, με περίμενε το Α φ εντι
κό για να μου βγάλει ξινό ό,τι
είχα φάει, πιει, απολαύσει ό
λες αυτές τις ημέρες. Ευτυ
χώς, το καλοκαίρι, δεν είναι
μακριά.
Ο ΠΑΘΩΝ
ΗΜ ΕΡΟΔΗΚΤΗΣ
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, εν
ταύθα: επανειλημμένως, γραπτώς και προφορικώς, ιδιωτικώς και δημοσίως, έχω θέσει
εις την ερίτιμον Πρόεδρόν
σας το ζήτημα της παρανό
μου επεκτάσεως του Αρσά
κειου επί της οδού Πεσματζόγλου. Απάντηση δεν έλαβα
και το κτίσμα οσονούπω περατούται. Το μπετόν και τα
τούβλα του στα κεφάλια σας
και στα κεφάλια των παιδιών
σας.

ΛΟ ΓΟ Υ ΧΑΡΙΝ

ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑ
νεπαισθήτως, μήνα τον μήνα, εκατο
στό το εκατοστό, βουλευτή τον βου
λευτή, η Παλινόρθωσις έγινε, οι Νεοδημοκράτες πήραν στα χέρια τους τα ηνία
του κράτους. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, χρειά
στηκαν δέκα μήνες και τρεις εκλογικές ανα
μετρήσεις για να το πετύχουν. Μπορεί η
πλειοψηφία τους να είναι οριακή και, τυπικά,
να μην είναι αυτοδύναμοι —η νίκη τους ό
μως είναι ολοκληρωτική, όπως αυτή του πα ·
ΣΟΚ το 1985. Πρόεδρος και πρωθυπουργός
θα ανήκουν στην ίδια παράταξη, το εξουσια
στικό οικοδόμημα που προσπάθησε με επι
μέλεια να ανεγείρει ο Α. Παπανδρέου κατέρρευσε.
Οι μετακινήσεις, οι αλλαγές ήσαν οριακές,
της τάξης του 1% και δεν συγκρίνονται βέ
βαια με όσα συνέβαιναν στη δεκαετία του
1970, όταν το ΠΑΣΟΚ διπλάσιαζε σχεδόν τις
ψήφους του από εκλογή σε εκλογή, η ΝΔ
γνώριζε ραγδαία πτώση και η ΕΔΗΚ διαλυό
ταν. Έφθασαν όμως αυτές οι οριακές αλλα
γές για να ανατρέψουν το πολιτικό σκηνικό
και να θέσουν τα κόμματα σε εντελώς νέες
θέσεις.
Με την «ψυχή στο στόμα» η ΝΔ θα εκλέξει
πρόεδρο Βουλής, πρόεδρο Δημοκρατίας, θα
λάβει η κυβέρνηση την ψήφο εμπιστοσύνης.
Πολύ πριν τη γενικότερη, διακομματική συ
ναίνεση την ενδιαφέρει η συναίνεση στο ε
σωτερικό της, την ενδιαφέρει η συνοχή της,
αφού δεν έχει την πολυτέλεια ούτε μιας α
πώλειας. Σε αυτήν ακριβώς την ανάγκη σύσφιξης των γραμμών, κλεισίματος όλου του
κοπαδιού στην στρούγκα, αποβλέπει και η ε
πανεμφάνιση του Κ. Καραμανλή «σε αυτό
που αποκαλείται δημόσιος βίος της χώρας».
Με την προειδοποίηση Καραμανλή, τη συμ
παράταξη του κ. Στεφανόπουλου, την επανάκαμψη του κ. Ράλλη η συντηρητική παρά
ταξη έχει συσπειρώσει το σύνολο των δυνά
μεών της. Προσωπικές διαφορές, παλιότερες καταγγελίες, ηθικές δεσμεύσεις ξεχά
στηκαν μπρος στο κοινό κομματικό συμφέ
ρον, μπρος στο συμφέρον «των δικών μας
ανθρώπων» που ξαναβρέθηκαν στην εξου
σία, όπως επαίρεται η κ. Βλάχου.
Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί όμως να επα
ναπαυθεί στις δάφνες του. Πρέπει κάθε
στιγμή, πριν από κάθε σύγκρουση με τους
αντιπάλους του, να έχει δεδομένη τη συνο
χή του στρατοπέδου του. Η παραμικρή διαρ
ροή σε στιγμή σύγκρουσης οδηγεί στην κα
τάρρευση της κυβέρνησής του. Θα δεχθεί ο
ηγέτης της ΝΑ να κυβερνήσει με αυτούς
τους όρους ή θα επιχειρήσει έφοδο για ριζι
κή ανατροπή των συσχετισμών και εδραίωση της εξουσίας του: Στην πρώτη περίπτωση
θα έχουμε ίσως συμπτώματα αδράνειας και
ακυβερνησίας, στη δεύτερη μετωπική σύγ
κρουση με το ΠΑΣΟΚ και τον Συνασπισμό
Ούτε η μια, ούτε η άλλη προοπτική είναι αι
σιόδοξες διότι είναι κοινή παραδοχή πως η
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χωρά χρειάζεται γενναίες αποφϋσεις kui hu
λιτική ηρεμία, μετά από μια διετή σχεδόν πι
ρίοδο έντονων πολιτικών ανταγωνισμών
Το ΠΑΣΟΚ από την άλλη μεριά εχει διδυ
χθεί, από το παράδειγμα της ΝΔ οσο ήταν
αντιπολίτευση, πως άλλη λύση απο τη συ
σπείρωση και την ενότητα δεν υπάρχει. Ό 
ρος όμως για την ενότητα είναι η αναγνωρι
ση της πρωτοκαθεδρίας του Α. Παπανδρέου.
η παραδοχή πως την τελευταία λέξη για το
μέλλον του Κινήματος την έχει ο άνθρτοπος
που ευθύνεται για την ήττα του. Η ΝΔ είχε
την πολυτέλεια αλλαγής ηγεσίας το 1981
(Ράλλης-Αβέρωφ) και το 1985 (Αβέρωφ
Μητσοτάκης). Το ΠΑΣΟΚ είναι ανίκανο για
κάτι τέτοιο, στο βαθμό που δεν αποτελεί επι
λογή του Α. Παπανδρέου. Και τίποτα δεν δει
χνει πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα έγκατα
λείψει την πολιτική στα 70του, όταν ο Κ. Κα
ραμανλής επανακάμπτει στα 85 του. Τελε
τουργικές και άνευ ουσίας αλλαγές θα πρέ
πει λοιπόν να αναμένουμε από αυτόν τον χω
ρο.
Ο Συνασπισμός θεωρεί «θετικό» το δικό
του εκλογικό αποτέλεσμα διότι είχε μικρή
πτώση σε μια «δύσκολη συγκυρία». Πρόκει
ται για περίεργο συλλογισμό διότι η συγκυ
ρία συνίσταται στην κατάρρευση του «υπαρ
κτού σοσιαλισμού» που τόσο τον θαύμαζε το
ΚΚΕ, και στην αλλοπρόσαλλη τακτική του
των τελευταίων μηνών —απο την παραπομ
πή Παπανδρέου ως την αποδοχή του για
πρωθυπουργό. Την συγκυρία δηλαδή ο ίδιος
τη δημιούργησε. Το γεγονός ότι η συντριπτι
κή πλειοψηφία των ψηφοφόρων του παρ' ό
λα αυτά τον ακολούθησε δείχνει πως οι Συνασπιστές αντέδρασαν όπως οι Πασοκίτες
το καλοκαίρι: συσπειρώθηκαν συναισθηματι
κά, αδιαφορώντας για τις πολιτικές συνέ
πειες. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με το ότι
ο Συνασπισμός είχε σοβαρή κάμψη στα αστι
κά κέντρα και σταθερότητα ή άνοδο στην ε
παρχία στις παραδοσιακές περιοχές ισχύος
του ΚΚΕ, δεν είναι αισιόδοξα. Οι όποιες ανα
νεώσεις στην πολιτική, στο πρόγραμμα, στα
πρόσωπα δεν προβλέπονται, δυστυχώς, ρι
ζικές. Κι εδω, όπως και στη ΝΔ, και στο ΠΑ
ΣΟΚ, η σκιά των εξουσιαστικών γερόντων πέ
φτει βαριά.
Με άλλα λόγια, οι αλλαγές είναι λιγότερο
δραστικές απ’ όσο φαίνονται στην τηλεόρα
ση, όταν παρελαύνουν οι νέοι υπουργοί. Φαί
νεται ωσάν τα κόμματα να πάσχουν από δο
μική ακινησία, να είναι ανίκανα για κάτι άλλο
πέραν της ομοιόμορφης αναπαραγωγής
τους. Ριζικές αλλαγές, όξυνση και ένταση,
θα πρέπει να αναμένουμε αν η ΝΔ επιχειρή
σει να αξιοποιήσει το μικρό πλεονέκτημα
που διαθέτει για να ανατρέψει πλήρως την
κατάσταση υπέρ αυτής. Αλλά μπρος σε αυτό
το ενδεχόμενο είναι μάλλον προτιμότερη η
δομική ακινησία.
Δ ΗΜ ΗΤΡΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
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Η «ανοχή»...

Η ολιγομελής
Ασφαλώς και θα ενθυμείσθε μια από
τις υποσχέσεις του κ. Μητσοτάκη στη
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου πε
ρί «ολιγομελούς και ευέλικτου» κυβερνη
τικού σχήματος. Φυσικά η υπόσχεση όχι
μόνο δεν ετηρήθη, αφού η νέα κυβέρνη
ση έχει 40 μέλη, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται
πριν συμπληρώσει μήνα από την ορκω
μοσία της θα υπάρξει και «αναδόμηση»
στην οποία, από τα μέχρι τώρα γνωστά, ο
«αντάρτης» Α. Ανδριανόπουλος θα προαχθεί σε «καπετάνιο» ενώ θα προβλεφθεί
και θέση υφυπουργού παρά τω πρωθυ
πουργό) για την κ. Ντάρα Μπακογιάννη.
Αν τώρα σημειώσετε και τις αντιδρά
σεις π.χ. Κρητών βουλευτών όπως του κ.
Γ. Κεφαλογιάννη ο οποίος έμεινε εκτός
νυμφώνος αφού το υπουργείο Εσωτερι
κών πήγε στον κ. Κούβελα πολύ φοβού
μαστε ότι η πρώτη «αναδόμηση» της νέ
ας κυβέρνησης δεν θα περιορισθεί σε με
ρικές εκκρεμότητες αλλά θα επεκταθεί
και σε επόμενη.
Η σύνθεση του υπουργικού συμβου
λίου δεν μπορεί όμως να εξεταστεί υπό
το πρίσμα της αθέτησης μιας προεκλογι
κής υπόσχέσης. Αυτό που τελικά πρυτάνευσε στην τελική επιλογή ήταν η διατή
ρηση των ισορροπιών μεταξύ των τάσε
ων του κυβερνώντος κόμματος και η α
ποτύπωσή της στο κυβερνητικό σχήμα
και όχι η ανάγκη του «ολιγομελούς και
ευέλικτου».* Πρόκειται για -επιλογή που
θα σημαδέψει και στο μέλλον την κυβέρ
νηση και προδιαθέτει και για επόμενους
ανασχηματισμούς ή «αναδομήσεις»...
Αλλωστε και το «μίνι Υπουργικό Συμ
βούλιο», που όρισε ο κ. Μητσοτάκης και
το οποίο θα συνεδριάζει δυο φορές την
εβδομάδα ενισχύει την επιλογή του πο
λυμελούς, αλλά όχι «ογκώδους» Υπουρ
γικού Συμβουλίου το οποίο θα συνέρχε
ται δυο φορές το μήνα. Στην ίδια κατεύ
θυνση είναι τέλος και η διατήρηση των
θεσμοθετημένων οργάνων (ΚΥΣΥΜ, ΚΥΣΕΑ κλπ.). Έτσι δεν θα πρέπει να υπάρ
ξουν δυσαρέσκειες. Μπορεί να μην τα
κατάφερε ο κ. Μητσοτάκης να κάνει «ολι
γομελές και ευέλικτο» κυβερνητικό σχή
μα, αλλά τα πάσης φύσεως κυβερνητικά
όργανα είναι εντός του κανόνος και των
υποσχέσεων...
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Η Νεα Δημοκρατία έστω και με την «α
νάδελφη» αυτοδυναμίρ που τις εξασφά
λισε η ΔΗΑΝΑ με τον κ. Κατσίκη σχημάτι
σε κυβέρνηση. Οι 151 έδρες της επιτρέ
πουν να κυβερνήσει και να εφαρμόσει το
πρόγραμμά της. Τυπικά και ουσιαστικά
μπορεί να εξαντλήσει την τετραετία. Εί
ναι το κόμμα που αύξηόε και στις τρεις
τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις το
ποσοστό του ενώ τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και
ο Συνασπισμός μειώθηκαν.
Δεν διαθέτει όμως μεγάλη κοινοβου
λευτική στήριξη. Οι 151 είναι μια εύθραυ
στη πλειοψηφία που απαιτεί την επιδίω
ξη μιας συναινετικής πολιτικής από το
κυβερνητικό κόμμα και προϋποθέτει ανο
χή, αλλά και υπεύθυνη αντιπολίτευση α
πό τα αντιπολιτευόμενα κόμματα.
Με αυτά τα δεδομένα, λογικά, η ΝΔ
δεν θα πρέπει να επιδιώξει αλλαγή του ε 
κλογικού νόμου γιατί κάτι τέτοιο θα προκαλέσει ένταση, πόλωση και κρίση. Από
την άλλη, όπως φάνηκε τουλάχιστον από
τη μέχρι τώρα στάση της αντιπολίτευσης
και της πλειοψηφίας του Τύπου υπάρχει
η διάθεση —η γνωστή κατ ως «περίοδος
χάριτος» ή «ανοχής» προς τα νέα κυβερ
νητικά σχήματα— να μην μείνει γράμμα
κενό, αλλά να επεκταθεί και στη μορφή
της αντιπολίτευσης που θα είναι σκληρή
μεν αλλά ουσιαστική και εποικοδομητική
εάν και η κυβέρνηση επιδείξει τη μετριο
πάθεια, το διάλογο και τη συναίνεση που
ήδη επαγγέλθηκε.
Η ουσιαστική αντιπαράθεση με θέσεις,
προτάσεις και προγράμματα και η κριτι
κή, ο διάλογος κάι η αναβάθμιση του Κοι
νοβουλίου θα φωτίζουν τις όποιες επιλο
γές και δεν θα αποκρύπτουν και συσκοτί
ζουν καταστάσεις.
Είναι μια περίοδος, αν τα κόμματα θέ
λουν να έχουν έστω και ελάχιστη συνέ
πεια με τα όσα έλεγαν περί 2.000, 21ου
αιώνα κλπ., κατά την οποία οφείλουν να
ανανεώσουν και να αλλάξουν τον πολιτι
κό τους λόγο. Να διαμορφώσουν νέες
σχέσεις με την κοινωνία, να προωθή
σουν την εσωκομματική δημοκρατία, να
συλλάβουν τα μηνύματα και τις απαιτή
σεις των καιρών.

Ελευθεροτυπία
αλά Τούρκα
Στις 6 Απριλίου 1990 συγκλήθηκε στη
γειτονική Τουρκία το Συμβούλιο Εθνικής
Ασφάλειας προκειμένου να συζητήσει,
μεταξύ άλλων, και το θέμα της παρουσία
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σης του κουρδικού ζητήματος από τον α
ριστερό τουρκικό Τύπο. Κατά τη συζήτη
ση επικράτησε η άποψη ότι τα σχετικά
δημοσιεύματα των τουρκικών αριστερών
εντύπων δεν ευθυγραμμίζονται με τις ε
πίσημες θέσεις της κυβέρνησης και θέ
τουν επομένως σε κίνδυνο τα τουρκικά ε
θνικά συμφέροντα. Αποφασίσθηκε έτσι
να κατάσχονται εις το εξής τα έντυπα
που δημοσιεύουν τέτοιου είδους άρθρα.
Το μέτρο αυτό είχε και παλαιότερα ε·
φαρμοσθεί. Τη φορά όμως αυτή κρίθηκε
αναγκαία η ενίσχυσή του. Για ευνόητους
λό'γους δεν ζητήθηκε το κλείσιμο των εν
τύπων αυτών αλλά των τυπογραφείων
στα οποία τυπώνονται.
Το τεύχος της 8ης Απριλίου του γνω
στού περιοδικού «Προς το 2000» κατα
σχέθηκε, όπως είχε συμβεί συχνά και
στο παρελθόν, επειδή δημοσίευε άρθρο
που το Συμβούλιο Ασφαλείας θεώρησε
φιλοκουρδικό. Το τυπογραφείο όπου τυ
πώθηκε το συγκεκριμένο φύλλο και που
αποτελεί ιδιοκτησία της εφημερίδας
Χουριέτ δεν υπέστη κυρώσεις επειδή η
πιο πάνω απόφαση περί κλεισίματος των
τυπογραφείων δεν είχε γίνει ακόμη γνω
στή.
Η διεύθυνση της Χουριέτ αρνήθηκενα
αναλάβει την εκτύπωση του επομένου
τχ. του «Προς το 2000» της 15.4.1990 με
αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία
του. Σύμφωνα με νεώτερες πληροφορίες
έχει διαταχθεί η σύλληψη του αρχισυν
τάκτη του περιοδικού Ντογού Περιντσέκ
που κατηγορείται επιπλέον και για τη σύ
σταση παράνομης αριστερής οργάνω
σης. Οι περισσότεροι από τους εργαζό
μενους στο περιοδικό φέρονται ως μέλη
της οργάνωσης αυτής. Αξίζει ωστόσονα
σημειωθεί ότι ο Περιντσέκ ήταν πάντοτε
αντίθετος με κάθε είδους παράνομη δρά
ση δίνοντας έτσι συχνά στους περισσό
τερο θερμόαιμους ομοϊδεάτες του αφορ
μή να τον κατακρίνουν.
Τα γεγονότα αυτά που ισοδυναμούν
στην πράξη με κλείσιμο του «Προς το
2000» εγκαινιάζουν μια νέα εκστρατεία
φίμωσης του αριστερού Τύπου και προδι
κάζουν την τύχη και άλλων εντύπων τα
δημοσιεύματα των οποίων θα μπορού
σαν να θεωρηθούν «εχθρικά» προς τα ε
θνικά συμφέροντα της Τουρκίας.
Η ειρωνεία συνίσταται στο γεγονός ό
τι το μέτρο περί κλεισίματος των τυπο
γραφείων ανακοινώθηκε λίγους μόλις
μήνες μετά τις βαρύγδουπες δηλώσεις
του Οζάλ σύμφωνα με τις οποίες σε σχε
τικά σύντομο χρονικό διάστημα θα επιτραπεί και στην Τουρκία η λειτουργία ι
διωτικών τηλεοπτικών καναλιών ίσως
για «πολυφωνία».
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Η « σ κ ιώ δ η ς »
«Σκιώδη κυβέρνηση» αποφάσισε να
συγκροτήσει ο Α. Παπανδρέου για να
προσδώσει, όπως διευκρίνισε, «νέο πε
ριεχόμενο, δυναμική και προοπτική στο
ρόλο του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολί
τευση». Στόχος «η αντιπολίτευση με κρι
τική που θα προσφέρει τις εναλλακτικές
λύσεις, τις διαζευκτικές δυνατότητες»
και όχι η «στείρα αντιπολίτευση».
0 θεσμός γνωστός σε χώρες με παρά
δοση κοινοβουλευτισμού όπως η Αγγλία,
πήρε συγκεκριμένη μορφή και περιεχό
μενο από το κόμμα των Εργατικών. Η ε 
φαρμογή του και εδώ, ασφαλώς και μπο
ρεί να συνεισφέρει στην αναβάθμιση της
Βουλής κάτι που ποτέ δεν επεδίωξε στο
παρελθόν και ο κ. Α. Παπανδρέου.
Η εμπειρία κάνει πολλούς διατακτι
κούς, αλλά και επιφυλακτικούς για το ρό
λο Της «σκιώδους κυβέρνησης» που ε 
ξήγγειλε ο κ. Παπανδρέου. Πρώτα απ’ ό
λα η κίνηση αυτή ερμηνεύεται σαν μια
προσπάθεια διατήρησης των ενδοκομματικών ισορροπιών και όχι προωθητική
της ενίσχυσης του Κοινοβουλίου και του
διαλόγου που θα επιτρέπει στην αντιπο
λίτευση να ξεπερνά τα συνθήματα και το
λαϊκισμό. Παράλληλα η κίνηση αυτή θεω
ρείται ότι «στοχεύει» προς το εσωτερικό
του ΠΑΣΟΚ με την έννοια ότι αποτελεί έ 
να είδος «κυματοθραύστη» της κριτικής
που ασκείται στην ηγεσία του Κινήματος.
Και επομένως το «μοίρασμα υπουρ
γείων» από τον «σκιώδη πρωθυπουργό»
του επιτρέπει να διαμορφώνει ισορρο
πίες και να αποδυναμώνει την κριτική με
την παλιά δοκιμασμένη συνταγή μοιράσματος «εξουσιών» στο ΠΑΣΟΚ, σε αυτή
την μεταβατική φάση με την «καινοτο
μία» της «σκιώδους κυβέρνησης». Σε αυ
τή την περίπτωση, που όπως φαίνεται ι
σχύει, δεν θα έχουμε τελικά να κάνουμε
με μιά «σκιώδη κυβέρνηση», αλλά με ένα
«θέατρο σκιών».
Πώς λοιπόν να μην θυμηθείς τους Βελιγκέγκα και Χατζηαβάτη όταν ο κ. Πα
πανδρέου λίγο απέχει από το να κάνει
και «προγραμματικές δηλώσεις», ενώ
στέλεχος του ΠΑΣΟΚ δηλώνει σε συνέν
τευξή του σε ραδιοσταθμό ότι εάν θα λά
βει «χαρτοφυλάκιο» αυτό είναι αρμοδιό
τητα του κ. Παπανδρέου...

Νικητές και αστυνόμοι
Καθυστερημένο, αλλά πάντα επίκαιρο.
Αργά την Κυριακή 8 Απριλίου. Οι οπαδοί
της Νέας Δημοκρατίας πανηγυρίζουν
στους δρόμους. Άνθρωποι, αυτοκίνητα,
κορναρίσματα, σημαίες· τα συνήθη δηλα
δή. Όποιο κόμμα κι αν επικρατήσει, ό
ποια ομάδα κι αν πάρει το πρωίάθλημα, ί
δια η γεύση...
Η πρωτοτυπία της βραδιάς; Στις 2.30
μετά τα μεσάνυχτα στη Λ. Ό λγας, στο
Ζάππειο, δυο αυτοκίνητα της Αμέσου
Δράσεως τά ΕΑ10934 και ΕΑ12372 ...εκ
δηλώνονται. Από τα ανοιχτά παράθυρα
οι αστυνομικοί επιδεικνύουν σημαίες της
ΝΔ! Το εποχούμενο πλήθος παραληρεί.
Οι αστυνομικοί και οι πολίτες εξέρχονται
των οχημάτων τους κι εναγκαλίζονται...
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rßßttΜια συναυλία τουΡος Ντέιλυ στα Χανιά
Μια νεανική ομάδα ξεκίνησε την πολιτι
στική της δραστηριότητα στα Χανιά. Και
το όνομα αυτής ΑΜΗΧΑΝΙΑ
Αλλά ας αφήσουμε τους φίλους μας να
τα πουν με τα δικά τους λόγια, αναγγέλ
λοντας και μια συναυλία που συνδιοργανώνουν η ΑΜΗΧΑΝΙΑ και το ΑΝΤΙ, το επό
μενο Σάββατο 28 Απριλίου, στο . χώρο
που στεγάζεται το «Θεατρικό Εργαστή
ρι», στην παραλία του Κουμ-Καπί, στα
Χανιά:
Στα Χανιά ψάχνουμε, δημιουργούμε...
Σε μια εποχή ανακατατάξεων, αβε
βαιότητας, ανατροπής καθιερωμένων ι
σορροπιών, κάποιοι νέοι άνθρωποι στα
Χανιά ψάχνουμε έστω και στα τυφλά κά
ποιους δρόμους δημιουργικής έκφρα
σης, ανιχνεύουμε τις δυνατότητες πα
ρέμβασής μας στην καθημερινότητα της
πόλης μας. Η πειραματική πολιτιστική ο
μάδα ΑΜΗΧΑΝΙΑ (ο τίτλος της δικαιολο
γείται απ’ όσα σημειώνονται παραπά
νω), που δημιουργήσαμε στηρίζεται στο
μεράκι, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγ
κες πρώτ’ απ’ όλα των μελών της.
Δεν διακατέχεται από την αγωνία να
επικρατήσει σαν ο μοναδικός αυθεντι
κός πολιτιστικός φορέας, ούτε να αποτελέσει ένα «κατεστημένο» πολιτιστικό
σχήμα. Μας ενδιαφέρει η ποιοτική πα
ρέμβασή μας στα πολιτιστικά πράγμα
τα. Έ χει ήδη γίνει ένα αθόρυβο ξεκίνη
μα μ ε τη συλλογή στοιχείων σχετικά με
τήν κίνηση του β ιβ λίου στα Χανιά, τα κρι
τήρια και τη συμπεριφορά του αναγνω
στικού κοινού κτλ. που σύντομα θα δημο
σιεύσει η ομάδα μας.
Το Σάββατο 28 Απριλίου, η ΑΜΗΧΑΝΙΑ
προγραμματίζει την πρώτη ανοιχτή πα
ρουσία της στη Χανιώτικη κοινωνία με τη
Συναυλία του Ρος Ντέιλυ που διοργανώνει μ α ζί με το περιοδικό ΑΝΤΙ που η συμ

βολή του υπήρξε καθοριστική για την
πραγματοποίησή της.
Και επειδή βέβαια δεν υπάρχουμε μό
νο για να διοργανώνουμε μεγάλες εκδη
λώσεις και συναυλίες σκεφτόμαστε για
το άμεσο μέλλον και άλλες δραστηριό
τητες σε μονιμότερη βάση που θα δίνουν
και το στίγμα της ομάδας.
Έτσι σχεδιάζουμε μια κάπως σταθε
ρή κινηματογραφική παρέμβαση που θα
ξεκινήσει από τα τέλη του Μάη με ένα δι
ήμερο αφιέρωμα.
Στις αρχές του καλοκαιριού σκεφτό
μαστε να κυκλοφορήσουμε ένα μηνιάτι
κο περιοδικό με αναφορές στη δράση
και τους προβληματισμούς της ομάδας.
Παράλληλα τα διάφορα τμήματα (μουσι
κό, τμήμα βιβλίου) ετοιμάζονται για
πρωτότυπες δραστηριότητες σε συνερ
γασία με άλλους πολιτιστικούς φορείο
και περιοδικά.
Μαζί μ ’ αυτά διαμορφώνουμε και το .
στέκι μας κοντά στο λιμάνι των Χανιών.
Δεν θεωρούμε ότι ανακαλύπτουμε την
Αμερική μ ’ όλα τα παραπάνω. Όμως πέ
ρα από μεγάλα λόγια και πολυθόρυβα
σχήματα, σχεδιάζουμε να ξεκινήσουμε
ένα εγχείρημα...
Σ υ να υλία με το ν ΡΟΣ Ν Τ Ε Τ Λ Υ και
το υ ς σ υ ν ερ γ ά τες του

Σάββατο 28 Απριλίου, ώρα 9 μ.μ.
Δ ιο ρ γα νω τές;

το

και η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ

Σ το Χ α νιώ τικο Θ εα τρ ικ ό Ε ρ γα σ τή ρ ί
(Π α ρ α λία Κουμ-Καπί)
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Π ΕΡΙΟ ΥΣΙΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
...και η ληστεία συνεχίζεται
ια σχεδιασμένη πολιτική ξεριζω
μού και λεηλασίας των περιου
σιών τους, υπήρξε εδώ και 70 χρό
νια η περιπέτεια της ζωής των 300.000
Ελλήνων που έμειναν στην Κωνσταντι
νούπολη μετά τη συνθήκη της Λωζάννης
του 1923. Και φαίνεται ότι αυτή η απί
στευτη διαδρομή δεν πρόκειται να τε
λειώσει, παρά μόνον με την αποπομπή
και αρπαγή της περιουσίας και του τε
λευταίου Έλληνα από τις 3.500 που έ
χουν απομείνει, προς δόξαν της ανημπόριας αλλά και της αδιαφορίας του ελληνι
κού κράτους.
Νωπές είναι ακόμη στη μνήμη, οι μεγα
λόστομες, όσο όμως και δόλιες, υποσχέ
σεις του Οζάλ στο Νταβός, ότι θα παρέμβει για να λυθεί το ζήτημα των περιου
σιών της ομογένειας, σαν «αντάλλαγμα»
για την προσυπογραφή εκ μέρους της
Ελλάδας του πρωτοκόλλου σύνδεσης
ΕΟΚ- Τουρκίας του 1963. Ενώ όμως η κυ
βέρνηση Παπανδρέου ετίμησε με παροιμιώδη αφέλεια τη δέσμευσή της, η κυ
βέρνηση Οζάλ, μόνο τυπικά κατάργησε
τα πρωτοφανή μυστικά νομοδιατάγματα
του 1964, γιατί στη συνέχεια σκαρφίστη
κε νέες απίθανες μεθοδεύσεις για να δια
τηρήσει δεσμευμένες τις περιουσίες της
ομογένειας. Αποτέλεσμα, από τις 50 πε
ρίπου σοβαρότερες υποθέσεις, ούτε μια
δεν έχει επιλυθεί, ενώ δυο περιπτώσεις,
ίσως οι σημαντικότερες, «επιλύθηκαν»....
σε βάρος των Ελλήνων δικαιούχων και υ
πέρ του τουρκικού Δημοσίου!
Πρόκειται για την περίπτωση της πε
ριουσίας του θανόντος πατριάρχη Μαχί
μου, αξίας περίπου 1,2 δις δραχμών, που
έχει ήδη γίνει τζαμί αφιερωμένο μάλιστα
στο όνομα της Χαφιζέ Οζάλ μητέρας του
σημερινού προέδρου (!) της Τουρκίας και
για την περίπτωση της περιουσίας Πανά
αξίας περίπου 200 εκ. δρχ. (αναλυτικότε
ρα, βλέπε «ΑΝΤΙ» τχ. 395, της 24/2/89).
Ο πατριάρχης Μάξιμος, με τον θάνατο
του, μεταβιβάζει την περιουσία του στον
αδελφό του Γιάννη Βαπορτζή. Ο τελευ
ταίος επίσης μετά το θάνατό του, το
1983, καθιστά κληρονόμο την κόρη του
Κορνηλία. Εκδίδεται κανονικό κληρονομητήριο από τις τουρκικές αρχές. Η υπό
θεση θεωρείται κλεισμένη. Ό χι όμως για
το τουρκικό Δημόσιο. Με παρέμβασή του
το 1985, το Δικαστήριο της περιφέρειας
Χαλκηδόνας χαρακτηρίζει «άκυρο» το
κληρονομητήριο, διότι σύμφωνα με πρό
σθετη νομική πράξη του 1980, ρατσιστι
κής και μεσαιωνικής έμπνευσης οι ελλη
νικής καταγωγής τούρκοι υπήκοοι όχι
μόνο στερούνται τη δυνατότητα να αγο
ράζουν, να πουλούν και να νέμονται τις
περιουσίες τους, αλλά επιπλέον στε
ρούνται και των κληρονομικών τους δι
καιωμάτων'.
Με την κατάργηση των μυστικών δια
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ταγμάτων του ’64, μετά το Νταβός, ανοί
γει ο δρόμος για αναδρομική αναθεώρη
ση μόνον κληρονομικών υποθέσεων.
Οι δικαιούχοι, προσφεύγουν στα τουρ
κικά δικαστήρια και ζητούν αναψηλάφιση της δίκης. Χωρίς καμιά επιχειρηματο
λογία το αίτημά τους απορρίπτεται ωμά.
Βρισκόμαστε πλέον στις αρχές του καλο
καιριού του ’89 και το «Πνεύμα του Ντα
βός» έχει εκπνεύσει! Στο μεταξύ, με δια
δικασίες αστραπή, το τουρκικό Δημόσιο
έχει ήδη προβεί στην κατεδάφιση του οι
κήματος Μαξίμου, παρά το γεγονός ότι
αυτό είχε χαρακτηρισθεί «Διατηρητέο Α'
βαθμού» και στη θέση του κτίζεται ταχύ
τατα το τζαμί της Χαφιζέ Οζάλ! Τον Σε
πτέμβρη του ’89 οι δικαιούχοι που πλέον
διεκδικούν μονάχα νόμιβες αποζημιώ
σεις κάνουν έφεση κατά της απόρριψης,
αναψιλάφισης της δίκης. Απόφαση του
2ου Εφετείου της Άγκυρας 3:2 τους δι
καιώνει.
Ο εφέτης, ωστόσο Ισμέτ Γιαννίκ Ομέρογλου, δεν το βάζει κάτω. Ενεργοποιεί
το δικαίωμα, που μόνο στο Δημόσιο ανα
γνωρίζεται, και ζητά έφεση της εφέσεως! Η εκδίκαση της υπόθεσης ορίζεται
για τον Αύγουστο του 1990. Οι πρωτο
βουλίες όμως του κ. Ομέρογλου και .ό
σων τον στηρίζουν δεν σταματούν εδώ.
Εντελώς αιφνιδιαστικά, παρεμβαίνει ξα
νά και χωρίς να ειδοποιήσει τους ενδια
φερομένους, συγκαλεί το Εφετείο για τις
26 του Μάρτη 1990 και αλλάζει τη σύνθε
ση των δικαστών. Και οι δυο πράξεις εί
ναι εντελώς ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ, σύμφωνα ακό
μα και με αυτήν την τουρκική νομοθεσία.
Ετσι, χωρίς την παρουσία της υπεράσπι
σης και με αλλοιωμένη σύνθεση, το εφετειο με απόφαση 4:1 απορρίπτει ξανά το
αίτημα αναψιλάφισης. Η υπόθεση χάνε
ται οριστικά. Η ληστεία του τουρκικού
δημοσίου είναι «νόμιμη».
Ας σημειωθεί ότι στις εναγώνιες προ
σπάθειες των ενδιαφερομένων, που μέ
σω τρίτων έχουν πληροφορηθείτην εκδί
καση της υπόθεσής τους, να ενεργοποιή
σουν τις ελληνικές προξενικές αρχές να
παρέμβουν, συναντούν από τους ανθρώ
πους του προξενείου απαράδεκτη αδρά
νεια και αβουλία.
Βρισκόμαστε ήδη στην περίοδο κορύ
φωσης της αντιδικίας μεταξύ Ελλάδας
και Τουρκίας για τη μειονότητα της Δυτι

τ ο υ Α ν δ ρ έ α Μ πίστη

κής Θράκης, έχουν ηδη απελαθεί ο Τουρ
κικός πρόξενος από την Κομοτηνή και ο
Έλληνας από την Κωνσταντινούπολη
και οι ιθύνοντες της Άγκυρας θεωρουν
πρόσφορη τη στιγμή να κλιμακώσουν τις
προκλήσεις και τις παρανομίες τους.
Σε κλίμα αντίστοιχο διαδραματίζον
ται και τα γεγονότα σχετικά με την υπο
θέση της περιουσίας Πανά.
Πρόκειται για την πιο γνωστή υπόθεση
της περιόδου του Νταβός, αφού γΓ αυτή
έγινε λόγος και στο ελληνικό και στο
τουρκικό κοινοβούλιο, με επίσημες δη
λώσεις και του Παπανδρέου και του 0
ζάλ.
Μετά από αυτές τις δηλώσεις και μια
σειρά από απίστευτες δικαστικές περιπέ
τειες, οι νόμιμοι κληρονόμοι της Πανά, ο
γιός της Κοσμάς και η γνωστή της Ελπι
δα Φραγκοπούλου, με αποφάσεις που εκ
δίδουν τα τουρκικά δικαστήρια το 1988.
αναγνωρίζονται τελικά κι ιδιοκτήτες της
κληρονομιάς. Από τότε όμως, έως τις αρ
χ ές του ’90, ποτέ δεν έλαβαν τα επίσημα
πιστοποιητικά με την αναγνώριση του
νόμιμου δικαιοπραξίας επί της περιου
σίας τους.
Στην προσπαθειά τους να πουλήσουν
τα ακίνητα της περιουσίας τους, πριν λι
γο καιρό, βρέθηκαν μπροστά στην α
προσδόκητη έκπληξη, της απόρριψης
των τουρκικών αρχών να προβουν σε μια
τέτοια ενέργεια, διότι ο Δήμαρχος της
Πριγκίπου (όπου βρίσκονται τα ακίνητα) !
με ειδική πράξη, την οποία ΟΥΔΕΠΟΤΕ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ στους ενδιαφερομένους,
είχε χαρακτηρίσει τα 2 ακίνητα «διατηρη
τέα Β' βαθμού» και το 1 «απαλλοτριώσι
μο για την ανέγερση πνευματικού κέν
τρου»! Έ τσ ι η περιουσία Πανά, βρίσκε
ται και πάλι μπλοκαρισμένη από το τουρ <
κικό Δημόσιο.
Περιττό να προσθέσουμε ότι τα σχετι
κά διαβήματα των ενδιαφερομένων στην
αρμόδια υπηρεσία του ελληνικού υπεξ α
πέβησαν άκαρπα, διότι αυτή ήταν ιδιαίτε
ρα «απασχολημένη», άγνωστο με τι.
Συμπ έρασμα:
Αν πρόκειται να περιμένουμε από τις ,
ελληνικές κυβερνήσεις και τις υπηρεσίες ‘
τους, τότε όχι μόνο θα σβύσει ο ελληνι
σμός της πόλης, όχι μόνο θα χαθεί η Κύ
προς, το Αιγαίο ή η Θράκη, αλλά οινεοσουλτάνοι της Άγκυρας θα συρρικνώ
σουν την Ελλάδα στην Πελοπόννησο,
μιας και δεν έχουν πάψει να θεωρούν, ότι
το σημερινό ελληνικό κράτος, «είναι ένα
ψευδοκράτος, δημιούργημα των μεγό
λων δυνάμεων, μετά τους βαλκανικούς
πολέμους και τον Α ' Παγκόσμιο», όπως
μας πληροφορούν οι ανώνυμες προκηρύ
ξεις ορισμένων θερμόαιμων μουσουλμα
νων «συμπατριωτών» μας από τη Θράκη

Ίνα πληρωθή η Γραφή
του Δημήτρη Χαντζόπουλου

ΚΑί Ε Κ ΤΟ Υ Λ Ο Γ Ο Υ
ΟΤΙ Ε Σ Τ Ε Ρ Ε ΙΤ Ο Υ ΙΟ Υ ...

ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΚΙ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ
Ο ΘΕΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΦΤΙΛΙΣΤΕΙ...

...ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΥΡΩΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΛΗΣΤΕΣ ΓΙΑ Ν’ ΑΓΙΑΣΕΙ.
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ΚΥΠΡΙΑΚΟ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ*

ε τι>ν ευκαιρία των βουλευτικών ε
κλογών στην Ελλάδα αναζωπυ
ρώθηκε η συχνά διατυπουμενη ει
σήγηση Κυπρίων πολιτικών για σύγκλη
ση «πανεθνικής» Διάσκεψης στην Αθήνα,
προς εξέταση της πορείας του Κυπρια
κού.
Θα ήταν, επομένως, σκόπιμη σύντομη
αναδρομή, ιδίως στις τελευταίες εξελί
ξεις. πριν αποπειραθούμε προοπτική θε
ωρηση του προβλήματος.
Η τελευταία περίοδος του δικοινοτι
κου διαλόγου, που εξακολουθούμε να
διανύουμε, ξεκίνησε με την ανάδειξη του
κ. Βασιλείου σε πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας, το 1987. Συνεχίζεται έκτοτε. με διακοπές και επαναλήψεις. Μετά
το αδιέξοδο που σημειώθηκε στις αρχές
Μαρτίου καταβαλλεται ήδη προσπάθεια
επανεναρξης. Η νέα πρωτοβουλία του κ
Ντε Κουεγιαρ τοποθετείται, σύμφωνα με
πρώτες πληροφορίες, περί τον Ιούνιο.
Ο δικοινοτικός διάλογος, ως διαδικα
σία αναζήτησης λύσης των προβλημάιων που προκάλεσε η τουρκική εισβολή
και εκτοτε συνεχιζόμενη κατοχή τμήμαroc της Κυπρου. εγκαινιάστηκε σχεδόν
απο την επαύριον της εισβολής. Καθιε
ρωθηκε απο την απόφαση 3212/1974 της
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Ε
θνων και συνεχίστηκε, υπο την αιγίδα
ιου Γεν. Γραμματέα προσφεροντος «κα
λες υπηρεσίες», σύμφωνα με αλλεπαλη
λες μέχρι σήμερα αποφάσεις του Συμ
βουλίου

Μ
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Για την ελληνική πλευρά ο διάλογος ή
ταν επιλογή ανάγκης. Την επέβαλλε η
ελληνική αδυναμία αποκατάστασης των
πραγμάτων δια στρατιωτικών μέσων. Η
ελλειψη αυτής της δυνατότητας επι
σφράγισε και την μέχρι σήμερα σταθερό
για την ελληνική πλευρά επιβλαβή πο
ρεία του διαλόγου. Διότι διεξήχθη απο
θέση ουσιαστικής αδυναμίας, αλλά κατ
με τον πιο αδέξιο τρόπο.
Η διεθνής υποστήριξη, που επιμόνως
επιδιώξαμε, εξυπηρέτησε, αρχικά, περιο
ρισμένους μόνο στόχους διατήρησης
του DE f a c t o STATUS QUO. Διότι ο ξένος
παράγοντας, συμπεριλαμβανομένω ν
των Ην. Εθνών, ούτε καταδίκασε την
Τουρκία ως εισβολέα —αντίθετα, της α
ναγνωρίστηκε. ρητώς ή σιωπηρως οτι ε
νήργησε σύμφωνα με την Συνθηκη
Εγγύησης —, ούτε βεβαίως, κατά μείζονα λόγο, ήταν διατεθειμένος να λάβει μέ
τρα σε βάρος της Αγκυρας. Το αμερικα
νικό Κογκρέσο ήταν η μόνη Αρχή, που
θελησε να ασκήσει πίεση στην Τουρκία
επιβάλλοντας EMBARGO στην προς αυ
τήν αμερικανική στρατιωτική βοήθεια
Στην απόφαση αυτή αντιτάχθηκε ευθυς
εξαρχής η αμερικανική κυβέρνηση, με α
ποτέλεσμα να αρθεί τελικώς το μέτρο,
καταληγοντας μαλισία σε διακωμώδησα
Γιατι ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμευθηκε να υποβάλλει ανά δίμηνο στο Κογκρέ
σο εκθεση προόδου ως προς το Κυπρια
κό Πρόκειται για κείμενα που συνιστουν
μνημεία ωραιοποιησης και παραπλανη-

σης προς διαφύλαξη της πολίτικης ιωι
ΗΠΑ έναντι της Άγκυρας, και, συνακο
λουθα, του κυρους της. Το Κογκρέσο up
κειται σε αυτές τις εκθεσεις χωρίς σχο
λια.
Υπό τις συνθήκες αυτές ο δικοινοτικοο
διάλογος ήταν διαδικασία που «εξ' ορισμού» δεν ήταν δυνατόν να οδηγήσει σε
λύση του Κυπριακού. Δηλαδή σε διευθε
τηση που θα συνιστούσε απο σύμφωνοι,
με την Τουρκία βελτίωση υπέρ της ελλη
νικής πλευράς του μετακατοχικου statin
m o. Διότι η Τουρκία, στο πλαίσιο του συ
σχετισμου ισχύος με την Ελλάδα, υπέρ
τερουσε αρκετά, ώστε να μην είναι διατε
θειμένη να δεχθεί να εγκαταλείψει tu
κτηθέντα, που εντάσσονται στους πά
γιους γεωπολιτικούς στόχους της. καθ'
ολη τη γραμμή αντιπαράθεσης Τουρκίας
Ελληνισμού, δηλαδή από την Θράκη και
το Αιγαίο μέχρι την Κύπρο. Αξίζει στο
σημείο αυτό ιδιαίτερα να επισημανθει on
η Ά γκυρα έχει καλύτερη αίσθηση της ι
στορίας απο εμάς τους Έλληνες. Θεωρεί
τον ελληνισμό ενιαίο, καθ' όλη τη γραμ
μη της αντιπαράθεσης, αδιαφορώντας
για το οτι δεν στεγάζεται υπο ενιαία κρα
τική οντότητα. Ενιαίους μας θεωρεί και ε
νιαιος είναι ο πολιτικοστρατιωτικος σχε
διασμος έναντι των Ελλήνων. 0 τουρκι
κός επεκτατισμός είναι σωρευτικος οχι
επιλεκτικός. Δεν θα αρκεστει στην Κυ
προ, όπως ενδόμυχα προσδοκούν ορι
σμενοι πολίτικοι ηγέτες. Δεν είναι δυνα
τόν να θεωρηθεί ως «αβαρία φορτίου», η

>ΗΣΕΩΝ
Κύπρος για να διασωθεί το υπόλοιπο
σκάφος. Αντίθετα, με την Κύπρο ως ε
φαλτήριο οι Τούρκοι θα επιδοθούν στην
προσπάθεια επέκτασης επιρροής και στο
Αιγαίο και στη Θράκη.
Εντελώς διαφορετική η στάση της Ά γ> κυρας που σταθερά επιδίωκε και επιδιώ
κει βελτίωση των κτηθέντων στην Κύπρο
δια νομιμοποίησης των τετελεσμένων
και της καθιέρωσης, υπό τη στρατιωτική
λ της εγγύηση, κατ' ισομοιρία και ε ξ ’ αδιαι, ρετου δ ικ ο ιν ο τ ικ ο ύ κ α θ ε σ τ ώ το ς
ομοσπονδιακού-συνομοσπονδιακου τυπου. Θα πρόκειται δηλαδή, όπως εν τε
λώς πρόσφατα αποκάλυψε ο κ. Ντενν κτας. ωμά, χωρίς πλέον φραστικές με
ταμφιέσεις, για δυο ανεξάρτητα κράτη,
συνδεόμενα στην κορυφή με χαλαρό ο
μοσπονδιακό σχήμα, για να εξασφαλίζε
ται η συγκυριαρχία και η τουρκική εγγύη
ση Ούτε παλιννόστηση, προσφυγών, ού
τε ελευθερία εγκατάστασης και ιδιοκτη
σίας των πολιτών.καθ’ όλην την επικρά
τειαν. Ίσως κάποια αναδιάταξη συνό
ρων. Η Κύπρος υπό τους όρους αυτους
' θα μεταβαλλόταν σε είδος προτεκτορά
του της Άγκυρας.
Κατά συνέπεια, ο δικοινοτικος διαλο
γος, όπως διεξήχθη από θέση αντικειμε
νικής αδυναμίας, και μάλιστα αδέξια υπο
ιην επιρροή ενός ψευδορεαλισμου και
συνακόλουθης υποχωρητικότητας της
ελληνικής πλευράς ήταν μοιραίο να οδη
γήσει βαθμιαία σε διολίσθηση προς τις
παγίως αμετακίνητες τουρκικές θέσεις
Λευκωσία και Αθήνα, λόγω πολύπλευ
,; ρης κόπωσης και αδυναμίας, κυριολεκτι
κως «μοιραίοι και άβουλοι», ανήγαγαν το
διάλογο σε αποκλειστικό μέσο προάσπι
σης των συμφερόντων του Κυπριακού
Ελληνισμού. Παράλληλα η νοοτροπία
αυτή οδήγησε σε χαλάρωση φρόνημα
τοςπου διευκόλυνε την αποδοχή από u
: ευρυ κοινό των ψευδαισθήσεων που καλ
^ λιεργησε συστηματικά η ηγεσία ότι υπο
F* τις περιστάσεις ο διάλογος θα μπορούσε
■ δήθεν να οδηγήσει σε βελτίωση των συνιελεσθέντων. Είναι ανθρώπινο ο λαός να
:!'· υποδέχεται την ελπίδα και να δυσπιστει
σε ο.τι εμφανίζεται απαισιόδοξο και σε
·:■ ο.ιι συνεπάγεται θυσίες.
ι5' Ετσι, στη διάρκεια του μακρόσυρτου.
·: πολυετούς αυτού διαλόγου φτάσαμε στο
ÿr: σημείο, πάντοτε ματαίως ελπίζοντες, να
εγκαταλείπουμε την μια μετά την άλλη
βασικές θέσεις αρχής, όπως π.χ.: —το αί
τημα αποχώρησης των τουρκικών στρα
τευμάτων ως όρο έναρξης των διαπραγΦ ματεύσεων— το ενιαίο του κράτους χάΓ_ ριν της Ομοσπονδίας—, το αίτημα αποφ) χωρησης όλων των τουρκικών στρατευματων, αφού εμμέσως δεχθήκαμε ότι καποια τμήματα θα παραμείνουν—, το αίτηρ μα επιστροφής όλων των προσφύγων—.

του Μιχάλη Δούντα
ουσιώδεις θέσεις που θα εξασφάλιζαν
Σύνταγμα που θα αντανακλούσε την
πληθυσμιακή αναλογία, δεχθήκαμε την ι
σότητα των δυο Κοινοτήτων και άλλα
πολλά. Τελευταίως μάλιστα αντιμετωπί
ζουμε και το αίτημα «αναγνώρισης»
τουρκοκυπριακού κράτους.
Και οι Τούρκοι έναντι όλων αυτών πώς
ανταποκρίθηκαν. Δεν μετακινήθηκαν ού
τε ένα εκατοστόμετρο από τις αρχικές
θέσεις τους. Επιμένουν ότι είναι ισότιμοι
συγκυρίαρχοι όλης της Κύπρου, ότι αυτή
θα αποτελείται από δυο ζώνες πληθυσμιακώς ομοιογενείς και σαφώς διακε
κριμένες και αποδέχονται μόνο μια κά
ποια χαλαρά σύνδεση στην κορυφή των
δυο κρατικών οντοτήτων, διότι έτσι βε
βαίως θα εξασφαλίζεται νομικώς η δικοινοτική συγκυριαρχία και η στρατιωτική
εγγύηση της Τουρκίας.

C o i Τούρκοι δεν
μετακινήθηκαν ούτε ένα
εκατοστόμετρο από τις αρχικές
θέσεις τους. Επιμένουν ότι
είναι ισότιμοι συγκυρίαρχοι
όλης της Κύπρου, ότι αυτή θα
αποτελείται από δυο ζώνες
πληθυσμιακώς ομοιογενείς και
σαφώς διακεκριμένες και
αποδέχονται μόνο μια κάποια
χαλαρά σύνδεση στην κορυφή
των δυο κρατικών οντοτήτων,
διότι έτσι βεβαίως θα
εξασφαλίζεται νομικώς η
δικοινοτική συγκυριαρχία και η
στρατιωτική εγγύηση της
Τουρκίας, j
Θα επρεπε να επισημανθεί στο σημείο
αυτό ότι όλα όσα αναφέραμε, όλες οι ελ
ληνικές παραχωρήσεις δεν είχαν πάντα
νομική δεσμευτικότητα. Εγένοντο υπό
τον όρο της τελικής λύσης και για αυτό ενεφανίζοντο περισσότερο εύπεπτες. Ω
στόσο η δεδηλωμένη πρόθεση παραχω
ρήσεων καλλιέργησε και εντός και εκτός
της Κύπρου συνείδηση ότι οι Παραχωρή
σεις αυτές ήταν δεδομένες. Δημιουργήθηκε δηλαδή «ένα πολιτικό κεκτημένο»
υπέρ της τουρκικής πλευράς, από το ο
ποίο είναι πολύ δύσκολο —όχι αδύνα
το— να αποδεσμευθούμε.
Η τελευταία περίοδος του δικοινοτικού διαλόγου, αυτή που έχει ως αφετη
ρία την εκλογή ως προέδρου του κ. Βασι
λείου υπήρξε πλέον δραματική και απο
καλυπτική. Διότι ο κ. Βασιλείου πίστεψε,
όπως άλλωστε και ο κ. Κληρίδης, υποστηρικτής και μέντωρ του προέδρου, στη
σκοπιμότητα των υποχωρήσεων. Πίστε

ψε ότι μπορούσε να βρει λειτουργική λύ
ση που θα απέβαινε υπέρ των Ελλήνων.
Ισχυρίζονται πολλοί ότι ο κ. Βασιλείου εί
ναι ρομαντικά αφελής. Προσωπικά, υπο
στήριξα, σε παλαιότερο άρθρο μου στο
ΑΝΤΙ, αλλά και αλλού, ότι ο κ. Βασιλείου
έχει ενδομύχως αποδεχτεί κάθε υποχώ
ρηση προκειμένου να επαναλειτουργήσει η Κύπρος ως Ομοσπονδιακή πολι
τεία. Πιστεύει ότι η ελληνική πλευρά ουδέν δύναται να πράξει προς αποκατά
σταση του STATUS QUO ΑΝΤΕ και ότι κατά
συνέπειαν μοναδική ελπίδα βελτίωσης υ
πέρ των Ελληνοκυπρίων είναι να επικρα
τήσουν βαθμιαίως οικονομικώς στο πλαί
σιο νέας, μικτής Πολιτείας. Ονειρεύεται
ο Κύπριος πρόεδρος την Κύπρο, σύμφω
να με δικές του εκμυστηρεύσεις, ως Σιγ
καπούρη ή Λιχτενστάιν της Μεσογείου.
Πρόκειται βεβαίως για πελώριο σφάλμα
εκτίμησης. Διότι ο κ. Βασιλείου δεν συναλλάσεται με Τουρκοκύπριους εμπό
ρους, αλλά με την Άγκυρα η οποία δεν
θα θυσιάσει πάγιους γεωπολιτικούς στό
χους της στην Κύπρο προς χάριν της ο
ποιοσδήποτε ευημερίας των Ελληνοκυ
πρίων. Ά ρα και αυτή η κυνική προσπέλα
ση του Κυπριακού είναι εκτός πραγματι
κότητας. Δεν θίγω την ιστορική διάστα
ση και τα ιστορικά κριτήρια, γιατί έναντι
αυτών ο πρόεδρος Βασιλείου δεν φαίνε
ται να έχει ιδιαίτερη κλίση...
Έ τσι φτάσαμε στο σημείο, πλαδαροί
και άνευροι, να αντιμετωπίσουμε επισήμως αίτημα του Ντενκτάς για αναγνώρι
ση του τουρκοκυπριακού κρατιδίου από
την ελληνική πλευρά, ως όρου προόδου
των διαπραγματεύσεων.
Εάν τελεσφορήσει νέα πρωτοβουλία
του κ. Ντε Κουεγιάρ και έχουμε νέο δικοινοτικό διάλογο είναι βέβαιο ότι θα
βρεθούμε μπροστά στην εξής κατάστα
ση. Ο γεν. γραμματέας θα υποβάλλει κά
ποιο νέο χαρτί που θα είναι συγκερα
σμός της εναρκτήριας δήλωσής του του
Φεβρουάριου 1990 και κάποιων απόψεων
του κ. Ντενκτάς για δικαίωμα αυτοδιάθε
σης της τουρκοκυπριακής κοινότητας.
Και τούτο διότι, ενώ η ελληνική πλευρά
στην Νέα Υόρκη απέφυγε συστηματικά
να επικρίνει το κάκιστο κείμενο του κ.
Ντε Κουεγιάρ, που στην ουσία συνιστά
πλαίσιο λύσης τόυ Κυπριακού, ο Ντεν
κτάς και διαφώνησε και υπέβαλε το προ
κλητικό σχέδιο για αυτοδιάθεση των
Τουρκοκυπρίων και άλλα παρόμοια. Ε
μείς διστάσαμε να μιλήσουμε για να μην
μας πουν αδιάλλακτους. Ο Ντενκτάς
τόλμησε να διαφωνήσει με ωμότητα,
προώθησε την υπόθεσή του και ουδέν υπέστη. Το ερώτημα πού ανακύπτει είναι
τι πρέπει να γίνει:
• Η ελληνοκυπριακή πλευρά θα πρέπει
να αποδοκιμάσει την εναρκτήρια δήλω
ση του Γεν. Γραμματέα λέγοντας ότι σε
καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει βάση λύσης του Κυπριακού

13

• Να ανακαλέσει όλες τις μέχρι τώρα
παραχωρήσεις δηλώνοντας οτι δεν την
δεσμεύουν
• Να προτάξει το αντικατοχικο αίτημα
• Και να δηλώσει οτι θα είναι πρόθυμη
πλέον για διαπραγματεύσεις μόνο απο
μηδενική βάση και στο πλαίσιο των αρ
χών και αποφάσεων των Ηνωμένων Ε
θνών.
Βεβαίως δεν πρόκειται να λυθεί έτσι
το Κυπριακό. Μπορεί όμως να επιτευχθεί
ο απεγκλωβισμός της ελληνικής πλευ
ράς από διαδικασίες και παραχωρήσεις
που έχουν λειτόυργήσει απολύτως υπέρ
των Τούρκων, ενω απολύτως έβλαψαν
την ελληνική πλευρά.
• Να γίνει συστηματική προετοιμασία
μαζί με την Ελλάδα για τη χάραξη μακρό
πνοης και πολύπλευρης πολιτικής που
θα αποβλέπει σε συστηματικό αγώνα
συντήρησης και απελευθέρωσης. Όλα
αυτά δεν είναι ανέφικτα όνειρα όπως οι
ηττοπαθείς και ενδοτικοι υποστηρίζουν
Είναι εφικτό, αν υπάρχει θέληση, έμ 
πνευση και ικανότητα.
Τέλος εν όψει όλων αυτών ποιο ήταν π
αντίδραση τπσ Ελλόδαο
Η ελλαδικη πολίτικη ηγεσία γΐϋ χρονιά
ιωρα, αδιακρίτως πολίτικων παρατάξε
ων και ανεξαρτήτως κενών, συχνά υπο
κριτικών. ρητορικών εξάρσεων θεώρησε
γο Κυπριακό ως αναπόφευκτο «πονοκέ
φαλο» έναντι του οποίου αναζητούσε
την οποιαδηποτε θεραπεία. Ακριβέστε
ρα. οι πολίτικοι ηγέτες της Ελλάδος, με
εξαίρεση τον Στραταργη Πππανο. εκτι

μούσαν ότι η προώθηση του Κυπριακού
προς στοχους εθνικό παραδεκτούς ξεπερνούσε τις ελληνικές δυνατότητες.
Δεν είναι του παρόντος να επιχειρηθεί
κριτική ανάλυση της θέσης αυτής την ο
ποία τουλάχιστον ο υπογραφών θεωρεί
πολλαπλώς εύτρωτη.
Κατά συνέπεια η Ελλάδα πρόθυμα συνετόχθη με κάθε προσπάθεια που απέ
βλεπε σε διακανονισμό του Κυπριανού α
πό συμφώνου με την Τουρκία. Παρέβλεψε δηλαδή, όπως αναφέρω ανωτέρω, ότι
επρόκειτο για στόχο εξαρχής ανέφικτο
λόγω του δυσμενούς για μας συσχετι
σμού δύναμης με την Τουρκία και των
πάγιων γεωπολιτικών της στόχων. Τις
θλιβερές συνέπειες των αλλεπάλληλων
μακρόσυρτων διαλόγων τις είδαμε. Ά λ
λωστε με ανάλογο πνεύμα αντιμετωπι
ζουμε και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις
Στην ισχύ και στην προκλητικότητα της
Τουρκίας' αντιτάσσουμε προθυμία για
διάλογο. Μόλις προχθές η Αγκυρα α
νήγγειλε την επιτυχή εκτόξευση τουρκι
κού πυραύλου μέσου βεληνεκούς. Με το
οπλο αυτό μπορεί να καταστρέψει άνετα
τη βιομηχανία και πηγές ενέργειας της
Ελλάδος Πάλι με διάλογο θα αντιμετω 
πίσουμε τη νέα κατάσταση;
Και γιατί η Τουρκία να υποχωρήσει σε
εναν τέτοιο διάλογο όταν θα διαθέτει τό
σο ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Με
τους πυραυλους δεν υπάρχει περιθώριο
διαλόγου
Υπο τις συνθήκες αυτές καλείται η Ελ
λάδα από την Κύπρο σε «Πανεθνική Διά
σκεψη» προς εξέταση και χάραξη της πε

Κ α ι πάλι...
ό ρ ώ \χ ε ν α

Ένα
τεύχος
αφιερωμένο
ειδικά στο
Σύγχρονο
Αγγλικό Θέατρο
•

Κεντρική διάθεση: —
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ραιτέρω πορείας του Κυπριακού.
Ποιοι θα μετάσχουν σε μια τέτοια Διά
σκεψη; Η ηγεσία τών τριών μεγάλων πο
λιτικών κομμάτων της Ελλάδος, που αμε
τακίνητα, στερεότυπα και πληκτικά υπο
στηρίζουν τις πρωτοβουλίες Ντε Κουεγιάρ, ενώ βεβαίως γνωρίζουν πού οδη
γούν αυτές. Θα μετάσχει ο πρόεδρος Βα
σιλείου, ένθερμος υποστηρικτής του
συμβιβασμού —θα πρόσθετα, παραβλέποντας περιστασιακά ηρωική ρητο
ρεία— του οποιουδήποτε συμβιβασμού.
Επίσης, ο κ. Κληρίδης για τον οποίον ι
σχύουν περίπου όσα και για τον κ. Βασι
λείου. μόνο που αυτός στερείται του ελαφρυντικού της απειρίας. Θα μετάσχει και
το ΑΚΕΛ, που παράλληλα με την Ελληνι
κή Αριστερά, υποστηρίζει και αυτό πα·
γιως τον συμβιβασμό και για λόγους α
πηρχαιωμένου μαρξιστικού διεθνισμού.
Βεβαίως θα παραστούν και οι κ. Κυπρια
νού και Λυσσαρίδης. Θα έχουν την ευκαι
ρία να διαφωνήσουν, αλλά χωρίς αποτέ
λεσμα. Θα έχουν όμως τουλάχιστον τα
κτοποιήσει τη θέση τους έναντι της Ιστο
ρίας... Για αυτούς όμως το πεδίο αντίστα
σης στον ενδοτισμό είναι ο ανένδοτος α
γώνας στην Κύπρο και όχι πλαδαρές πα
νεθνικές διασκέψεις και ανάλογες δηλώ
σεις.
Κατά συνέπεια, η περίφημη πανεθνική ;
διάσκεψη αναμένεται δυστυχώς να λει ,
τουργήσει ως συνέλευση συνδίκων πτωχεύσεως. Θα κληθεί απλώς να προσυπο ÿ
γράψει μια ακόμη χρεωκοπία του αγώνα για απελευθέρωση της Κύπρου. Υπό τις .
συνθήκες αυτές μακάρι να μην γίνει. Για ,,
τί θα προσθέσει γελοιότητα στο δράμα |

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΞΕΡΕ ΠΟΛΛΑ
του Κώστα Μαρδά
Όσα γράφαμε πρ ιν ένα μήνα
για τη Θεαματική στροφή του
Μουαμάρ Καντάφ ι
επιβεβαιώνονται καθημερινά.
Αποπομπή του Α μ π ο ύ Ν ιντάλ
και φιλοφρονήσεις π ρ ος τη
Δύση είναι δύο χαρ ακτηρ ισ τικά
γεγονότα για τη μ ετα β ο λ ή της
πολιτικής του Α ίβ υ ο υ ηγέτη. Οι
σχέσεις του λυβικού
καθεστώτος μ ε Έ λ λ η ν ες
πολιτικούς — Π απ ανδρ έου και
Μητσοτάκη μη εξα ιρ ο υ μ ένω ν—
είναι γνωστές.
Δημοσιεύουμε σήμερα ένα
ρεπορτάζ που δ είχνει πόσο ο
τέως πρωθυπουργός Α νδ ρ έα ς
Παπανδρέου ενδιαφ ερ όταν για
τις εξελίξεις στην περιοχή,
πώς ενημερωνόταν αλλά και
πόσο «άφιλος » στάθηκε προς
τον Μουαμάρ Καντάφι.
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Α. Παπα
νδρέου ήξερε λεπτομέρειες για
τον αμερικανικό βομβαρδισμό κα
τά του Καντάφι, που έγινε σ τις 16 Απρι- λίου του 1988, λεπτομέρειες που αγνοού„ σαν πολλοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ.
> Πώς; Ο κ. Παπανδρέου ως πρωθυπουργός, ενημερωνόταν από έμπιστο
πρόσωπο, εγκατεστημένο στην αμερικα
νική πρωτεύουσα, με πρόσβαση στο Κογ
κρέσο, στο Πεντάγωνο και στο Στέητ
Ντηπόρτμεντ.
0 Αμερικανός άνθρωπος του Ανδρέα
στις ΗΠΑ, πληρωνόταν για τις υπηρεσίες
του από τη γενική γραμματεία Τύπου και
1 με το ψευδώνυμο «J. WASHINGTON»
-δεν υπάρχει τώρα λόγος να αναφέρου
με το όνομά του— έστελνε επί εβδομα
διαίας βάσης telex στο όνομα της κ. Αγ
Κοκκόλα για διεθνή θέματα.

Ο

σμό της νότιας πτέρυγας του ΝΑΤΟ που
πέρασαν απαρατήρητες από τους σχο
λιαστές, η φιλοϊσραηλινή πολιτική του υ
ποψήφιου προέδρου των ΗΠΑ Μ. Δουκάκη, ποια αντιτρομοκρατικά μέτρα προω
θεί το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας...
Παρακάτω δημοσιεύουμε το τέλεξ που
έστειλε στις 21 Απριλίου 1986 ο «J. WASH
INGTON» προς τον κ. Παπανδρέου, σχετι
κά με τα δρομολόγια των αμερικανικών
αεροσκαφών που βομβάρδισαν την Τρί
πολη και τη Βεγγάζη:
«Ö χρονος που χρειασθηκε ώστε τα α
εροσκάφη F-111 και EF-111 να πετάξουν
από τις βρετανικές βάσεις, όπου σταθ
μεύουν, έως το σημείο της επίθεσης, ή
ταν 6 με 6,5 ώρες, σύμφωνα με όλα τα α
μερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης
και τις ενημερώσεις του Πενταγώνου».
'Οιμως, σύμφωνα με αναφορές Βρετα
νών παρατηρητών και βρετανικών ραν
τάρ*, που βρίσκονται έξω από το Λέικενχηθ, το Άππερ Χέιφορντ και το Μίλντενχωλ, κοντά στο Λονδίνο, η επιστροφή
των αμερικανικών βομβαρδιστικών διήρκησε 7,25 με 8,5 ώρες.
«Κανένα αμερικάνικο μέσο δεγ συνέκρινε αυτά τα στοιχεία πτήσης, ούτε και
«πρόσεξε» τις 1,5 με 2 ώρες διαφορά.
»Κανένα αμερικανικό μέσο δεν μετέ
δωσε το δρόμο της επιστροφής που χρη
σιμοποίησαν τα αμερικανικά αεροσκάφη.
Μεταδόθηκε ότι 18 από τα 24 F-111 βομ
βαρδιστικά, τα οποία είχαν ξεκινήσει την
αποστολή, έφτασαν στο τελευταίο τους
ραντεβού πριν την επίθεση μαζί με 4 από
τα 5 EF-111. Τα επιστρέφοντα αεροσκά
φη ονομάσθηκαν «εφεδρικά». Στη συνέ
χεια 13 από τα 18 F-111 επιτέθηκαν μαζί
με 3 από τα 4 EF-111. Μηχανικά προβλή
ματα αναφέρθηκαν σε αρκετά από τα F111.

»Από τα 13 αεροσκάφη που επιτέθη
καν ορισμένα —ίσως και τα μισά— δεν
μπόρεσαν να «αφήσουν» τις βόμβες
στους στόχους τους, γιατί τα αντιαερο
πορικά πυρά που δέχθηκαν ήταν απρό
σμενα πυκνά και αποτρεπτικά.

»Από τα 13 βομβαρδιστικά το ένα καταρρίφτηκε και ίσως χτυπήθηκε ακόμα έ
να ή μπορεί να είχε παρουσιάσει μηχανι
κά προβλήματα ή και τα δύο και παρεξέκλινε προς τη Ρότα της Ισπανίας.
»Τα εναπομείναντα αεροσκάφη, χωρίς
να έχουν ρίξει τις βόμβες τους στις πε
ρισσότερες περιπτώσεις, θα έπρεπε να
είναι δυνατόν να δράσουν σε κανονική α
κτίνα που απαιτεί λιγότερους ανεφοδια
σμούς, «ραντεβού» και εναέριους ελέγ
χους και έτσι μπόρεσαν να επαναπροσ
διορίσουν την αρχική τους πορεία και να
τη συντομεύσουν σε σχέση με τη μετά
βαση στο στόχο.
»Αυτό εξηγεί το μυστήριο της διαφο
ράς των ωρών πτήσης. Τεχνικά φαίνεται
κατορθωτό για ορισμένα από τα F-111
και EF-111 που επέστρεφαν από την επί
θεση να «αποφύγει» τον ελληνικό εναέ
ριο έλεγχο και να περάσουν μέσω της
Κύπρου στον τουρκικό εναέριο έλεγχο
και να συνεχίσουν προς το Ιντσιρλίκ».
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης
τεσσάρων χρόνων από την πειρατική επι
χείρηση του Ρήγκαν εναντίον του Καντά
φι, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι επί
πρωθυπουργίας του «αντιιμπεριαλιστή»
κ. Α. Γ. Παπανδρέου οι εν Ελλάδι βάσεις
χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη
της επιχείρησης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές από
τα υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών,
δεσμεύθηκαν περιοχές στα ανοιχτά της
Κρήτης για χρήση του 6ου στόλου, χορη
γήθηκαν άδειες διέλευσης από το FIR Α
θηνών σε αμερικανικά πολεμικά αερο
σκάφη, ένα AWACS του Ακτίου Πρέβεζας
συντόνιζε τις επικοινωνίες με τις επιχει
ρησιακές μονάδες και η 115 πτέρυγα Μά
χης στη Σούδα έδωσε τεχνική υποστήρι
ξη στα αεροσκάφη μετά την προσβολή
του «αδελφού» Μουαμάρ Καντάφι...
Το τέλ εξ που έσ τειλε ο άνθρωπος του κ. Α. Παπανδρέ
ου στην Ουάσιγκτον. Θέμα: Λ επ τομέρειες για τα δρο
μολόγια των αεροσκαφών που βομβάρδισαν την Τρί
πολη και τη Βεγγάζη, τον Απρίλιο του 19Θ6.
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Τα κείμενα έφθαναν στο Πολιτικό Γρα
φείο και κατέληγαν στα χέρια του κ. Πα
πανδρέου. Έτσι μάθαινε έγκαιρα και έγ
κυρα τις «αθέατες» πλευρές των μεγά
λων διεθνών γεγονότων. Στα εμπιστευτικά τέλεξ που κατορθώσαμε να εξασφαλί. σουμε, υπάρχουν πληροφορίες καί εκτι
μήσεις του τύπου: αν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν
πραξικόπημα στη Λιβύη, ποιοι γερουσια
στές εκδηλώνουν τα αντι-Παπανδρεϊκά
τους αισθήματα, τι τεκταίνεται στο Κογ
κρέσο με τη στρατιωτική βοήθεια Ελλά
δας - Τουρκίας, δηλώσεις του Γκορμπατσωφ στην Ουάσιγκτον για τον εξοπλι

15

ΕΚΛΟΓΕΣ 1990
γενική, προεκλογικά, εκτίμηση
πως δεν θα σημειωθούν σημαντι
κές ανακατατάξεις στους συσχετι
σμούς που καταγράφουν οι πολιτικές δυ
νάμεις στο εκλογικό σώμα, αποδείχθηκε
μεν ορθή αν τη συναρτήσουμε με τα πο
σοστά ψήφων, όμως αρκετά ασαφής η
γενικόλογη αν τη δοκιμάσουμε στο κρίσι
μο ζητούμενο που ήταν οι μελλοντικοί
συσχετισμοί των πολιτικών δυνάμεων
στο Κοινοβούλιο: η ΝΔ επέτυχε ««να κό
ψει τη Βουλή ακριβώς στη μέση» αυξά
νοντας κατά δύο (2) τους αντιπροσώπους
της και... χάνοντας περίπου 5.500 ψή
φους (0,18%) σε σύγκριση με την εκλογι
κή της επιρροή στις 5 Νοεμβρίου 1989.
Το γεγονός ότι το ποσοστό της αυξήθη
κε κατά 0,7% σε σύγκριση με τον Νοέμ
βριο (46,9% έναντι 46,2%) οφείλεται στη
μείωση των ψηφισάντων κατά 1,5% και
των εγκύρων ψηφοδελτίων κατά 1,6%.
Παρόμοια τάση στο συσχετισμό ψήφων
και εδρών καταγράφηκε στο Συνασπι
σμό, με τη διαφορά ότι εδώ η μείωση του
απόλυτου αριθμού των αριστερών ψή
φων συστοιχείται προς μια ανάλογη
μείωση του εκλογικού του ποσοστού· το
αποτέλεσμα όμως και στην περίπτωση
του Συνασπισμού δεν ήταν αρνητικό, α
φού ο σχηματισμός αυτός εκπροσωπεί
ται πάλι στο Κοινοβούλιο με όσους βου
λευτές είχε, και το Νοέμβριο (21). Μόνο
για το ΠΑΣΟΚ ισχύει ο κανόνας μιας σχε
τικής ομολογίας στη συνάρτηση εκλογι
κής δύναμης και εδρών, αφού του προ'
ακυρώνονται οι έδρες που είχε τον Ιού
νιο (125), χάνοντας, απόλυτα και ποσο
στιαία, ένα τμήμα των ψηφοφόρων του
του Νοεμβρίου, ικανό να του αφαιρέσει 3
έδρες και να μειώσει το ποσοστό του πε
ρίπου στα επίπεδα της 18ης Ιουνίου
1989.
Εδώ θα πρέπει να γίνουν ορισμένες
παρατηρήσεις σχετικά με τον τρόπο υπο
λογισμού των συνολικών ψήφων του Συ
νασπισμού και του ΠΑΣΟΚ. Τα επίσημα
ποσοστά είναι, αντίστοιχα, 10,28% και
38,62%, αφαιρούμενων των ψήφων που,
κατά λογισμική προσκύρωση, τα δύο
κόμματα «έχουν» στις πέντε μονοεδρι
κές περιφέρειες, όπου αντιπροσωπεύθηκαν από κοινό υποψήφιο, άρα και οι ψή
φοι του κοινού ψηφοδελτίου προσμετρώνται «μικτά». Ο υπολογισμός εκείνος
που αυξάνει το ποσοστό του Συνασπι
σμού σε 10,68% και του ΠΑΣΟΚ σε
39,22% —δηλαδή, αντίστοιχα, κατά
-0,29% και -1,45% σε σύγκριση με τον
Νοέμβριο— (βλ. «Ριζοσπάστης 10-4-1990
σ. 17) βασίζεται ουσιαστικά στα ποσοστά
που τα δύο κόμματα είχαν το Νοέμβριο
στη Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Σάμο και Ευρυ
τανία και τα αντίστοιχα του Ιουνίου προκειμένου για τη Λευκάδα. Ακόμα και αν
αυτή η «λογική» μέθοδος, γίνει αποδε
κτή, τα ποσοστά των δύο κομμάτων είναι
10,58% για τον ΣΥΝ και 39,4% για το ΠΑ
ΣΟΚ (προστίθενται 19.942 ψήφοι στο ΣΥΝ
και 55.416 ψήφοι στο ΠΑΣΟΚ). Όμως αυτή
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Ο «Μ Ε Σ Α ΙΟ Σ Χ Ω Ρ Ο Σ »
η εξαιρετικά αφαιρετική μέθοδος είναι
αρκούντως προβληματική, πάλι κατά
«λογική» εκτίμηση. Το πρώτο πρόβλημα
που αντιμετωπίζει αυτή η προσέγγιση
των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΝ εί
ναι ότι παραγνωρίζει στις μονοεδρικές
περιφέρειες την εμφανή πτωτική τάση
του «μετώπου» σε σύγκριση με τις ψή
φους που'είχε συγκεντρώσει τον Νοέμ
βριο και τον Ιούνιο. Το δεύτερο πρόβλη
μα είναι ότι στις περιφέρειες αυτές η ΝΔ
καταγράφει, αντιστρόφως, σημαντική ά
νοδο της επιρροής της, τάση πομ αποκτά
ξεχωριστή σημασία προκειμένου για τις
τέσσερις «αριστερόστροφες» περιφέ
ρειες. Στο σχετικό Πίνακα τα δύο αυτά
δεδομένα φαίνονται καθαρά.
Στις περιφέρειες αυτές οι ψήφοι της Α
ριστερός και του ΠΑΣΟΚ έχουν μειωθεί α
πό τον Ιούνιο έως και 6 ποσοστιαίες μο
νάδες, ενώ η ΝΔ εμφανίζει μια σταθερή
—αν όχι παγιωμένη— τάση ανόδου που
της δίνει από 6 έως και 10 περίπου εκατο
στιαίες μονάδες σε σχέση με τα ποσοστά
που είχε συγκεντρώσει το 1985, με εξαί
ρεση τη Σάμο, όπου τα ποσοστά της κυ
μαίνονται πριν το ’85 σε επίπεδα συγκρί
σιμα με αυτά του Νοεμβρίου 1989 και Α
πριλίου 1990. Α ξίζει να επισημανθεί εδώ,
ότι, στη Λευκάδα, η πτώση στα ποσοστά
του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΝ έχ ει ήδη σημειω
θεί στο κοινό ψηφοδέλτιο του κ. Λάζαρη,
τον Νοέμβριο και συνεχίζεται τον Απρί
λιο, ενώ στις υπόλοιπες τρ εις μονοεδρι
κές —πλην της Ευρυτανίας— η «προο
δευτική παράδοση» δεν εκφράστηκε
στην έγκριση της «μετωπικής στρατηγι
κής»: τά δύο κόμματα καταγράφουν
μείωση της επιρροής τους σαφώς ανώτε
ρη από την αντίστοιχη του εθνικού μέ
σου όρου τους. Ανεξάρτητα αν οι έδρες
προσκυρώθηκαν στη «συμμαχία», θα
πρέπει να προβληματίσει την Αριστερά
αυτό το φαινόμενο της πτώσης της εκλο
γικής ισχύος, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη
ότι ένα από τα κριτήρια της κοινής καθό

δου του ΣΥΝ με το ΠΑΣΟΚ ήταν η εκτίμη
ση του πρώτου ότι από την επαρχία’κϋρίως προήλθε η πίεση για σύμπυξη μετώ
που με το ΠΑΣΟΚ. Τον Νοέμβριο, ο συν
κατέγραφε οπωσδήποτε απώλειες στσεκλογικό του ακροατήριο, κυρίως στη Ζά
κυνθο την Κεφαλονιά καΓτη Σάμο. Τα ζη
τούμενα στις τωρινές εκλογές είναι,
πρώτον, η ερμηνεία των αιτίων της ση· .
μαντικής πτώσης και των δύο· δεύτερον
η διερεύνηση της ύπαρξης ή όχι τάσεων :
δομικότερης αλλαγής τής εκλογικής .:
συμπεριφοράς στα νησιά αυτά με δεδομένο τη σταθερή άνοδο της συντηρητι
κής παράταξης· και, τρίτον, ο εντοπισμός
της κύριας απώλειας ψήφων από το «μέ
τωπο», δηλαδή κατά πόσον αυτές προέρ- ,
χονται κυρίως από τον. ΣΥΝ ή το ΠΑΣΟΚ -και σε ποια κατεύθυνση διοχετέύθηκαν. ;
Η δυνατότητα ή όχι απάντησης στο τε- ::
λευταίο ερώτημα θα επέτρεπε και μιαν α· :
κριβέστερη προσέγγιση των ψήφων του
ΠΑΣΟΚ και του συν στις περιφέρειες αυ· :
τές, άρα μια εγκυρότερη προσμέτρησή
τους στις ψήφους που συγκέντρωσαν
στο σύνολο της επικράτειας.
Ως προς τον Συνάσπισμό, πάντως,
μπορεί να υποτεθεί ότι, με ουσιαστικάα- ,
μετάλλακτο το συνολικό όγκο του εκλογικού σώματος, ένα σημαντικό ποσοστό
των εθνικών απωλειών του ως προς τον
Νοέμβριο, που ίσως προσεγγίζει και το ;
40%, μπορεί να χρεωθεί στις επιδόσεις 1
που είχε το Νέο Αριστερό Ρεύμα, το ο
ποίο συγκέντρω σε συνολικά 14.267 :
ψήφους- επιπρόσθετα, η αύξηση των^
λευκών κατά 7.500 και-των άκυρων κατά '
3.200, περίπου, ως προς το Νοέμβριο, θα
μπορούσε να ερμηνευθεί εν μέρει ως μια '
«τακτική ψήφος» οριακών στρωμάτων;«;
του αριστερού εκλογικού σώματος. Ε·Α
κτός του άκυρου και του λευκού μια ορια
κή «αντιπασοκική» επιλογή αριστερών ^
ψηφοφόρων υπέρ της ΝΔ και μια εκσυγ- ;
χρονιστική / ριζοσπαστική —ίσως όμως

%

εξίσου «τακτική»— ψήφος υπέρ των Οικολόγων αποτελούν άλλη μια πηγή διαρ
ροών για τον ΣΥΝ (βλ. σχετικά και την αν
τίστοιχη εκτίμηση του Μ. Ανδρουλάκη,
σε συνέντευξή του στα ΝΕΑ της 12ης Α
πριλίου 1989).
Με ελαφρώς αλλαγμένους, λοιπόν,
τους εκλογικούς συσχετισμούς, ήταν εξ
αρχής δεδομένο ότι η αναμέτρηση θα
κρινόταν, ως προς τους κοινοβουλευτι
κούς συσχετισμούς, στη μικροκλίμακα
κάποιων εκατοντάδων ψήφων, στο επί
πεδο της νομαρχιακής βαθμίδας. Δεν
παύει όμως να έχει ενδιαφέρον η διερεύνηση των τάσεων της εκλογικής συμπε
ριφοράς, και μάλιστα όταν ήταν η τρίτη
εκλογική αναμέτρηση σε διάστημα 10 μη
νών με διαφορετικά ως προς τις προη
γούμενες δύο διακυβεύματα, και όταν το
εκλογικό σώμά δεν έχει ουσιαστικές πο
σοτικές διαφοροποιήσεις με εκείνο του
Νοεμβρίου, πράγμα που προσφέρει πο

τρεις συνεχείς αναμετρήσεις, στο 3940%, έχει απώλειες της τάξεως του
12%, με την Αριστερά να έχει μια περισ
σότερο «ελεγχόμενη» πτωτική τάση κα
τά 6,5% περίπου.
Συνέπεια αυτών των ανακατατάξεων
είναι και η περισσότερο τονισμένη κυ
ριαρχία της ΝΔ στο κομματικό σύστημα,
αφού, για πρώτη φορά μετά τις εκλογές
της 2ης Ιουνίου 1985, η διαφορά ανάμεσα
στο πρώτο (ΝΔ) και στο δεύτερο (ΠΑΣΟΚ)
κόμμα αυξάνεται τον Απρίλιο του 1990
σε 7,5%, ενώ κυμαινόταν στο 5-5,5%. (Οι
μέχρι τώρα υπολογισμοί έγιναν με βάση
τα ποσοστά που συγκεντρώνουν το ΠΑ
ΣΟΚ και ο ΣΥΝ αν στη συνολική τους δύ
ναμη προτεθούν κατά «λογιστική αναγω
γή» οι ψήφοι τους στις πέντε μονοεδρι
κές περιφέρειες).
Το ερώτημα που τίθεται με αφετηρία
τις ανακατατάξεις αυτές έχει ίσως μα

ΚΟΜ Μ ΑΤΙΚΟ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α

ροντάς της συγχρόνως μια σταθ&ρή ε 
κλογική νομιμοποίησή της, που θα είναι
και ανώτερη του ποσοστού το οποίο είχε
συγκεντρώσει, π.χ., τον Ιούνιο του 1985.
Κάποια παρόμοια τάση στο εκλογικό σώ
μα δεν μπορεί να αποκλεισθεί εκ των
προτέρον, αρκεί η κυβερνητική πρλιτική
της ΝΔ να λάβει υπόψη της τις σημαντι
κές αλλαγές που έχουν επέλθει την τε
λευταία δεκαετία στις μεσαίες ομάδες
της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, και να
ισορροπήσει προγραμματικά ανάμεσα
στο παραδοσιακό και το νέο ακροατήριό
της, το οποίο και της προσέφερε τη δυ
νατότητα επανόδου στην εξουσία.
Σε αυτό διευκολύνεται η «κεντροδε
ξιά» εκδοχή πολιτικής, που σε μεγάλο
βαθμό επέβαλε ο Κ. Μητσοτάκης στο
διάδοχο της ΕΡΕ σχήμα, από το γεγονός
ότι το ΠΑΣΟΚ απώλεσε, κατά χαρακτηρι
στικό ίσως τρόπο, 125.000 ψηφοφόρους,
περίπου, που του είχαν εξασφαλίσει το

του Αντ. Εκλογικού

λύ «καθαρότερη» υποδομή για τη συγκρι
κροπρόθεσμη σημασία: μολονότι το ΠΑ
40,67% του Νοεμβρίου. Και το «κατά χα
τική εκτίμηση.
ρακτηριστικό ίσως τρόπο» αναφέρεται
ΣΟΚ εμφανίζεται μάλλον ανθεκτικό στην
στο ενδεχόμενο, το ΠΑΣΟΚ να συμπιέεπικυριαρχία του στο «μέσο» του διανύΗ πρώτη συνολική παρατήρηση που
σθηκε και από τα δύο «άκρα» του φάσμα
σματος «Αριστερός - Δεξιάς», κατά πόσο
πρέπει να γίνει είναι ότι τα δύο πρώτα
τος: μην προσελκύοντας περαιτέρω ε
αυτή η στασιμότητα της ισχύος του —και
κόμματα εξακολουθούν να συγκροτούν
κλογείς από την αριστερά, οι οποίοι το
μάλιστα με αρνητική φορά τον Απρίλιο,
τους κύριους φορείς, του διπολισμού, εν
Νοέμβριο του εξισορρόπησαν τις διαρ
μετά τη σχετική «ανάταξη» το Νοέμ
σωματώνοντας περισσότερο από το 86%
ροές ψήφων που είχε προς τα «δεξιά»
βριο— δεν μεταφράζεται σε μια μετατό
του εκλογικού σώματος, ποσοστό που ατου, και χάνοντας ταυτόχρονα ψηφοφό
πιση των τάσεων του εκλογικού σώμα
ναπαρόγεται ουσιαστικά από το ’85, με
ρους —τουλάχιστον από εκείνους του
τος
προς
«μεσαία
δεξιά»
κατεύθυνση,
μια τελείως οριακή —και εν πολλοίς συ
Νοεμβρίου— προς τη ΝΔ. Από την, υπο
και
ηγεμονική
αντιπροσώπευση
αυτών
γκυριακή— αμφισβήτησή του στις αρκε
θετικά
ασφαλώς διατυπωμένη, διττή αυ
των
τάσεων
από
ένα
«λαϊκό
κεντροδε·
τά ιδιαίτερες εκλογές της 18ης Ιουνίου
τή
συμπίεση
σημασία έχει για το ΠΑΣΟΚ η
ξιό»
οργανικό
κόμμα;
Κατά
πόσο
η
δια'1989. Ωστόσο, υπάρχει μια αλλαγή στα
απώλεια
«μεσαίων»
ψηφοφόρων του
φαινόμενη διείσδυση της ΝΔ σε ομάδες
δεδομένα του συσχετισμού πολιτικών ε
προς την κεντροδεξιά «πολιτική οικογέ
«μεσαίων» στρωμάτων του άξονα «Αρι
πιρροών της 8ης Απριλίου, η οποία ση
νεια». Οι μεσαίοι αυτοί ψηφοφόροι δεν
στερός - Δεξιάς», δεν σημαίνει και μια
μειώνεται για πρώτη φορά από τις εκλο
αυτοπροσδιορίζονται με κριτήρια πολιτι
διττή μετεξέλιξη: η ΝΔ να κινείται προς
γές της 20ης Νοεμβρίου 1977: η πρόσθε
κών -ιστορικών- ιδεολογικών συντεταγ
το «μέσον» του φάσματος και, ταυτόχρο
ση των ποσοστών που συγκέντρωσε το
μένων οι οποίες προσιδιάζουν στους
να ίσως, το «μέσον» να επαναοριοθετεί·
ΠΑΣΟΚκαι ο Συνασπισμός της Αριστερός
«κεντρώους» —που και αυτοί επίσης το
ται κοινωνικά, αλλά και ως προς την ιστο
-δηλαδή τα σχήματα που συνιστούσαν
ποθετούνται στο μέσον του άξονα «Αρι
ρικά διαμορφωμένη πολιτική και ιδεολο
το κυρίαρχο «αντιδεξιό» συγκρότημά σε
στερός - Δεξιάς»— αλλά με βάση περισ
γική του ταυτότητα; Οι υποθέσεις αυτές
όλη τη μεταπολίτευση— δεν τους εξα
σότερο
την ψήφο -για ανάδειξη- κυβέρ
έχουν
ως
προϋπόθεση
επαλήθευσής
σφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία στο ε
νησης,
ή
/ και την ψήφο προς το κόμμα
τους
την
ύπαρξη
μιας
οργανικής,
σχετι
κλογικό σώμα' αυτή εξασφαλίζεται μό
που
«φαίνεται
πως» θα είναι ο νικητής
κά
μακροπρόθεσμης,
τάσης
στο
εκλογι
νον αν συνυπολσγισθεί η δύναμη του ού
των
εκλογών.
Ήδη,
οι κ. Γεννηματάς και
κό
σώμα,
που
θα
εξασφάλιζε
τη
συντηρη
τως ή άλλως φθίνοντος ΚΚΕ εσ. Α.Α. και
Ανδρουλάκης
αναγνώρισαν
πως το πο
τική
παράταξη
από
σημαντική
πτώση
της
το ποσοστό που επέτυχε το προοπτικά α
σοστό
της
ΝΔ
ερμηνεύεται,
κατά
τρόπο
επιρροής της —όπως συνέβη το 1981—,
βέβαιο ίσως Νέο Α ρισ τερό Ρεύμα
αντίστροφο, και από το γεγονός ότι ο
δηλαδή από τη συρρίκνωσή της στα «δε
-δηλαδή δύο σχηματισμοί που δεν εγΣΥΝ και το ΠΑΣΟΚ δεν έπεισαν πως μποξιά» του πολιτικού φάσματος, προσφέγυώνται την απαραίτητη «ασφάλεια»
στις εκτιμήσεις εκλογικής συμπεριφο
ράς. Αντίθετα, η ΝΔ επέτυχε την οριακή
ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ 3 ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΟΕΔΡΙΚΕΣ
. δύναμη που της χρειαζόταν για να διεκΙούνιος ’89
Νοέμβριος ’89
Απρίλιος ’89
! δικήσει την άσκηση της εξουσίας, συγ
κεντρώνοντας το σημαντικά υψηλό, για
ΝΔ
ΠΑΣΟΚ/
ΝΔ
ΠΑΣΟΚ/
ΝΔ
ΠΑΣΟΚ/
την έως τώρα παράδοση της συντηρητιΣΥΝ
ΣΥΝ
ΣΥΝ
κής παράταξης, ποσοστό του 47% περί; του. Συγκριτικά, αυτό σημαίνει ποσο* ΖΑΚΥΝΘΟΣ
41.94
44.17
57.14
51.94
40.70
57.03
στιαία αύξηση της εκλογικής επιρροής
55.47
42.35
40.20
50.13
45.26
56.18
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
της ΝΔ της τάξης του + 6% ως προς τις
40.89
45.33
44.73*
56.60
51.83
52.95
ΛΕΥΚΑΔΑ
εκλογές της 2ης Ιουνίου 1985. Με μια
58.46
39.51
41.75
52.92
43.76
56.96
ΣΑΜΟΣ.
- «φυσιολογική» αμξηση του όγκου των
46.54
51.03
47.63
49.44
49.98
51.40
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
«ίφηφισάντων κατά 4,3% περίπου, μεταξύ
ί 1985και 1990, η ΝΔ αυξάνει την εκλογική
* ΔΗ.ΑΝΑ: 1,20%
ι της επιρροή κατά 527.400 ψηφοφόρους
20,6%), ενώ το ΠΑΣΟΚ κινούμενο, σε
I!
/
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I
ρουν να εξασφαλίσουν κυβέρνηση για τη
χωρά. Αυτό το δεδομένο αποκτά ξεχωρι
στή σημασία από το γεγονός ότι η προε
κλογική στρατηγική της ανερχόμενης
ΝΔ είχε κεντρικό, σχεδόν μοναδικό, θέ
μα το διαζευγμα αυτοδυναμία / κυβέρνη
ση ή «παρδαλή συμμαχία» / χάος. Και η
ΝΔ ίσως δεν θα έβλεπε την επιρροή της
στο 35,86% το 1981, αν δεν υπήρχε η
«παράλυση«, που εκείνη την εποχή έ
στρεψε κάποια στρώματα «καθημερινών
ανθρώπων» στην υπερψήφιση αυτών
που εγκαλουσαν το εκλογικό σώμα μόνο
στο όνομα της «αλλαγής».
Η αναδιανομή των πολιτικών επιρρο
ών μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων
μπορεί να αποδειχθεί ότι ενέχει μεσο
πρόθεσμες —τουλάχιστον— συνέπειες
ως προς τον επανακαθορισμό του με
σαίου χώρου και του . ιστορικά προνομια
κού πολιτικού του εκπροσώπου, του ΠΑΣΟΚ. Και τούτο διότι η δυναμική που φαί
νεται να συγκροτεί η ΝΔ είναι τέτοια που
μπορεί να ερμηνευθεί μάλλον με όρους
οργανικότερων τάσεων και λιγότερο με
όρους συγκυριακών επιλογών. Στις
τρεις εκλογικές —και ταυτόχρονα πολι
τικές— αντιπαραθέσεις των τελευταίων
δέκα μηνών τα αντικείμενα του ανταγω
νισμού ήσαν διαφορετικά, όμως οι ως
προς αυτά επιλογές των εκλογέων πολιτών χαρακτηρίζονται από το αμε
τάλλακτο και τη σταθερότητα. Τον Ιού

Τεύχος 66 · Απρίλιος 1990
Γιώργος Παπαδημητρίου Ιπποκράτειος
Πολιτεία · Συνέντευξη με τον Δήμαρχο Α
θήνας · Ηλίας Ευθυμιόπουλος: Η χαμένη
ευκαιρία της γεωθερμίας στη Μήλο · Αγ
γελική Κόκκου: Περιηγητικά κείμενα για
την Αττική · Λεωνίδας Λουλούδης: Σύγ
χρονη οικολογική αντικουλτούρα · Κ.Ι. Ανανιάδης: Υδατοκαλλιέργειες και περι
βάλλον · Γιώργος Βοϊκλής: Πράσινη κατα
νάλωση · Μιχάλης Μοδινός, Ρούλα Καλαρά, Γιώργος Ζωγράφος: Για τις εκλογές.
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νιο, το ΠΑΣΟΚ αντιμετώπιζε την οργανικότερη κρίση πολιτικού κόμματος, σε μια
κοινωνία όπου ο δημόσιος χώρος εξακο
λουθεί να αξιολογείται από τη συλλογι
κή συνείδηση πρωτίστως με κριτήρια
που έχουν αδιαμεσολόβητη σχέση με
την προαστική, προσωποπαγή εκδοχή
περί ευθύνης, ελέγχου και τιμωρίας. Τον
Νοέμβριο, η θυμική εκδοχή περί του αδί
κου— ίδια, κατ’ ουσίαν, με τονχιντίθετό
της, την τιμωρία του «κλέφτη»— προσέφερε στο ΠΑΣΟΚ την αναγκαία κρίσιμη
μάζα για την «ανάταξή» του, από τις τά
ξεις της κατά ιστορική φαντασίωση χει
μαζόμενης «δημοκρατικής οικογένειας»,
οι οποίες τιμώρησαν την Αριστερά για
κάτι το οποίο είχε αποκλειστική σχέση
με το θεσμικό επίπεδο του δημόσιου χώ
ρου: τον καταλογισμό δημόσιας ενοχής
προς όσους επενδύονται πολιτειακά με
την πολιτική ευθύνη για την ιδιωτική δια
χείριση δημοσίων λειτουργημάτων και
πόρων. Η δια του τριτοκομματικού υ
πουργείου — οιονεί οικουμενικού— επα
νένταξη του μεσαίου χώρου στη νόμιμη
χώρα του πολιτικού βίου, επανέφερε τον
ανταγωνισμό στο πεδίο των «φυσιολογι
κών» διακυβευμότων τον Απρίλιο, και οι
στρατηγικές των εκλογέων —τουλάχι
στον αυτών που ορίζουν εντέλει τον κρί
σιμο συσχετισμό— συναρτήθηκαν με αι
τήματα καθημερινότητας. Και στις τρεις
αυτές διαφοροποιημένες αναμετρήσεις,
οι προσανατολισμοί των επιλογών του ε
κλογικού σώματος κατέγραψαν οριακές
—έως ασήμαντες πολιτικό— ανακατατά
ξεις και παρήγαγαν σταθερούς συσχετι
σμούς. Αυτό επιτρέπει, οι εκτιμήσεις να
αναφέρονται μάλλον σε τάσεις και λιγό
τερο σε συγκυρίες.
Με αυτή την υπόθεση ως αφετηριακό
πλαίσιο προσέγγισης, μπορούμε να πού
με ότι μια μακρός μάλλον διάρκειας κίνη
ση στο εκλογικό σώμα εντοπίζεται στην
τετραετία 1985-1989. Η κίνηση αυτή, και
οι μετατοπίσεις τις οποίες συνεπάγον
ται, δεν είναι γραμμικό συντεταγμένη, ό
μως οριοθετείται από δυο κεντρικά ση
μεία: Πρώτον, τη σταθερή αύξηση στον
όγκο των ψηφοφόρων οι οποίοι επιλέ
γουν τη ΝΔ —έτσι ώστε η μετά τον Ιού
νιο άνοδος του συντηρητικού χώρου να
επικυρώνει την τάση η οποία είχε ήδη κα
ταγράφει στις 18-6-1989· και, δεύτερον,
τη στασιμότητα του δεύτερου κόμματος,
του οποίου η θετική, ως προς τον Ιούνιο,
αλλά και οριακής σημασίας, ως προς τη
δομή του κομματικού κινήματος, ανάκαμ
ψη το Νοέμβριο, ήταν παράγωγο μιας α
νακατάταξης των επιρροών μόνο στο ε
σωτερικό της ευρείας «δημοκρατικής οι
κογένειας» εις βάρος του αριστερού της
πόλου —μια κίνηση δηλαδή, που δεν αμ
φισβήτησε την τόση ηγεμόνευσης του ε
κλογικού σώματος από το μονοπαγή
σχηματισμό της ΝΔ. Μεταξύ του 1985 και
το 1989. και με μια αύξηση του όγκου των
εγκύρων κοντό 2,46%, η ΝΔ σημειώνει
στις 18-6-1989 άνοδο της επιρροής της
κατά 12,7% και το ΠΑΣΟΚ πτώση κατά
12.5%. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκτιμάται ως
σχετικό σταθερός σχηματισμός εκπρο
σώπησης του μεσαίου χώρου, αλλά αυτό
δεν εξασφαλίζει αυτόχρημα και την πε
ραιτέρω ικανότητα και δυνατότητα μιας

αύξουσας αναπαραγωγής του ως άλλοτε
κόμματος εξουσίας —ιδιαίτερα, μάλιστα,
αν ληφθεί υπόψη η σχετική κρίση που
διέρχεται η ιδεολογική του θεματική και
η πολιτική του συνοχή- η τελευταία θέτει
μεταξύ άλλων το δίλημμα, αν και σε ποιο
βαθμό ο μεσαίος χώρος θα εξακολουθή
σει να αντιπροσωπέύεται από κάποιο πα
ραταξιακό σχήμα με φυγόκεντρες τις τά
σεις που κάποτε το συγκροτούσαν σε ι
στορική πολιτική οικογένεια, ή αν αυτό
το σχήμα θα μετεξελιχθεί σε συμπαγές
κόμμα ικανό να ενσωματώνει με αδρή ι
δεολογική θεματική εκείνες τις ασταθώς
κυμαινόμενες ομάδες από το σύνολο του
μεσαίου εκλογικού σώματος. Με σχετικά
παγιωμένη την εκλογική βάση της Αρι
στερός, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί παρά να ο
ρίσει αυτές τις ομάδες ως στόχο του, αν
επιδιώκει προοπτικά την εκ νέου διεκδί
κηση της εξουσίας και, προγενέστερα,
την αδιαμφισβήτητη ηγεμονία του και
πάλι σε ένα πολυσθενές κοινωνικό κα
πολιτικό φάσμα.
Η αναλυση των εκλογικών τάσεων κα
τό περιφέρεια δείχνει ότι η ΝΔ, με εξαί
ρεση τις τέσσερις νησιωτικές μονοεδρι
κές και την Καστοριά, σημειώνει φέτος
τη μεγαλύτερη άνοδο της επιρροής της
ως προς τον Νοέμβριο στο συγκρότημα
της Αθήνας και τον Πειραιά και, κατά
δεύτερο λόγο, στην Α' Θεσσαλονίκης
— δηλαδή σε περιοχές όπου τα παραδο
σιακά ή και τα νεοπαγή μεσαία στρώματα
έχουν υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, συνιστώντας κρίσιμους και προνομιακούς
κοινωνικούς συμμάχους για μεγάλους
πολιτικούς σχηματισμούς. Είναι αξιοση
μείωτο ότι στις περιοχές αυτές η εκλογι
κή δύναμη της ΝΔ τείνει να προσεγγίζει
τα, κατά ιστορική συγκυρία υψηλά ποσο
στά που είχε συγκεντρώσει το κόμμα ίου
Κ. Καραμανλή στις ιδιότυπες συνθήκες
εκλογικής αναμέτρησης της 17ης Νοεμ
βρίου 1974. Χαρακτηριστικότερη εγγρα
φή αυτής της τάσης παρατηρείται στην
Α' Αθηνών (51,34% φέτος έναντι 54,02%
το 1974), όπου η διαφορά του πρώτου με ιτο δεύτερο κόμμα έχει πλέον φθάσει στο
20% περίπου. Διαφορά της τάξεως του + 10-13% εις βάρος του ΠΑΣΟΚ παρατηρείται επίσης στις εξίσου αστικές και με
σοαστικές περιφέρειες της Α' Πειραιά
και Α ’ Θεσσαλονίκης, όπου το ΠΑΣΟΚ ε
ξακολουθούσε να διατηρεί τη σχετική ’
πλειοψηφία του εκλογικού σώματος μέ
χρι και την 2α Ιουνίου 1985. Ας σημειωθεί ;
ότι στις τρ εις αυτές περιφέρειες ο Συνα- ,
σπισμός καταγράφει πτώση των δυνάμεών του προς το Νοέμβριο που είναι αρκε
τά σημαντική στην Α ’ Αθηνών και Α' Θεσ- ;
σαλονίκης και κοντά στον εθνικό μέσο ό
ρο μείωσης στην περίπτωση της Α' Πει
ραιά- ταυτόχρονα, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ά- ο'
νοδο της δύναμής του σε σύγκριση με :·
τις επιδόσεις του στις εκλογές της 18-61989, αντίθετα με τη γενική εικόνα της ε- ;
πιρροής του στις υπόλοιπες, πλην ολί
γων, περιφέρειες της χώρας, όπου ση %
μειώνει στασιμότητα η πτώση ως προς
τον Ιούνιο. Οι δύο αυτές αντίθετες τά
σεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΝ, από κοινού ·.
με την ανοδική δυναμική της ΝΔ, στις
τρεις αυτές «αστικές» περιοχές, επιτρε- ,
πει την υπόθεση περί ύπαρξης μεσοπρο- ,
k'
---------- —
%

θεσμών —τουλάχιστον— ανακατατάξε
ων στην εκλογική συμπεριφορά που με
τατοπίζουν προς τα «δεξιότερα» τον πο
λιτικό άξονα.
Ίσως ενδεικτικότερη περίπτωση για
τις κοινωνικές ανακατατάξεις οι οποίες
έχουν επέλθει σε τοπικό επίπεδο και
προκαλούν, με πολλαπλές και αργόχρονες διαμεσολαβήσεις, αλλαγές σε πρό
τυπα κουλτούρας και πολιτικής συμπερι
φοράς είναι η Β' Πειραιά και, σε ένα μι
κρότερο βαθμό, η Β' Αθηνών πρόκειται
για δυο περιοχές με έντονη παρουσία
λαϊκών στρωμάτων και παραδοσιακή
«αντιδεξιά» ψήφο, παράλληλα με την α
νάδυση νέων μεσαίων στρωμάτων, κατά
την τελευταία δεκαετία. Στη «λαϊκή» Β'
Πειραιά (όπου η «αντιδεξιά» παράδοση
είχε ανέκαθεν μια αριστερότροπη αντιαστική ταυτότητα σε εντονότερο ίσως
βαθμό άπό όσο στη Β' Αθήνών), η ΝΔ βρί
σκεται μόλις 2 εκατοστιαίες μονάδες κά
τω από. το ποσοστό της του 1974 και στη
Β' Αθηνών 3,9 μονάδες. Η διαχρονική
σύγκριση που επιχειρείται εδώ με ανα
φορά στο «μακρινό» όσο και ιδιότυπο
1974 έχει σημασία σε ό,τι αφορά τις πιθα
νές κοινωνικές ανακατατάξεις στην ε 
κλογική βάση της συντηρητικής παράτα
ξης αν ληφθούν υπόψη δυο δεδομένα:
πρώτον, ότι η Αριστερά έχει μια αδιάλλειπτή πτωτική τάση και στις δυο αυτές
περιφέρειες που άλλοτε συνιστούσαν
χαρακτηριστικά προπύργιά της, με απο
τέλεσμα στις φετεινές εκλογές να ση
μειώσει τα χαμηλότερα ποσοστά της στη
μεταπολίτευση (με την επισήμανση ότι
στη Β' Αθηνών ο ΣΥΝ παρουσίασε αισθη
τά μεγαλύτερη πτώση, ως προς τον Νο
έμβριο, στα αστικότερα προάστια ενώ
στις «λαϊκές» συνοικίες της περιφέρειας
η πτώση τους κυμάνθηκε σε επίπεδα πο
λύ πλησιέστερα προς τον εθνικό μέσο ό
ρομείωσης των δυνάμεών του)' το δεύτε
ρο δεδομένο που πρέπει να ληφθεί υπό
ψηπροκειμένου να εκτιμηθεί η κοινωνική
διάσταση, της συντηρητικής ψήφου στις
δυο αυτές περιοχές, είναι ότι αυτή η πτώ
ση της αριστερός τροφοδοτεί μιαν αντί
στροφη τάση σταθερότητας ή σχετικής
αύξησης της επιρροής του ΠΑΣΟΚ (ση
μαντικότερης τον Νοέμβριο, αλλά και εμ·
φανώς υπαρκτής τον Απρίλιο, σε σύγκρι
ση με τα ποσοστά, του Ιουνίου 1989), ό
μως αυτή η τάση δεν είναι ικανή να απο
τρέψει την αύξουσα επιρροή της ΝΔ, ό
πως συνέβη π.χ. το 1985. Αυτό αποτυπώνεται εξάλλου και στο συσχετισμό δυνά
μεων μεταξύ του πρώτου και του δεύτε
ρου κόμματος: για πρώτη φορά μετά το
1974 (αν το 1977 αθροιστούν οι ψήφοι
του ΠΑΣΟΚ και της ΕΔΗΚ) στη Β' Αθηνών
η ΝΔ αναδεικνύεται πρώτο κόμμα τον
Ιούνιο του 1989, αυξάνοντας τη διαφορά
της από το ΠΑΣΟΚ στις φ ετεινές εκλογές
στο 4,34% όταν το 19Θ5 η σχέση ακόμα
ήταν όχι μόνο αντίστροφη και μεταφρα
ζόταν σε 10 ποσοστιαίες μονάδες προς
όφελος του ΠΑΣΟΚ.
Στη Β' Πειραιά, το ποσοστό του 28%
και του 20% που το 1981 και το 1985, αν
τίστοιχα, σηματοδοτούσε τη διαφορά με
ταξύ των δύο κομμάτων και, συγχρόνως,
’ τη σαφέστατη επικυριαρχία του ΠΑΣΟΚ
στο τοπικό σύστημα των πολιτικών σχέ

σεων, μειώθηκε δραστικά από τον Ιούνιο,
για να φθάσει τον Απρίλιο στο 5%. Ας
σημειωθεί εδώ ότι από τις πέντε περιφέ
ρειες της Αθήνας, του Πειραιά και της
Θεσσαλονίκης, είναι ακριβώς στη Β' Α
θηνών και Β' Πειραιά που η ΝΔ σημειώ
νει τη μεγαλύτερη άνοδο των δυνάμεών
της ως προς το 1985 —από 22,8% έως
26,6%, αντίστοιχα, στις δύο περιφέρειες
(η 8% επί των εγκύρων).
Οι πέντε μεγάλες αστικές περιφέρειες
ως προς τις οποίες επιχειρήθηκε μια
στοιχειώδης προσέγγιση των εκλογικών
τους δεδομένων και συσχετισμών, επιλέχθηκαν, όχι μόνο διότι εκπροσωπούν πε
ρισσότερο από το 28% του συνολικού
όγκου των ψηφισάντων και, συγχρόνως,
των 288 εδρών, αλλά και γιατί θεωρούν
ται κρίσιμοι «δείκτες» των διεργασιών
και ανακατατάξεων στο εκλογικό σώμαπαράλληλα, ως προς αυτές κυρίως —και
ορισμένα μεγάλα αστικά κέντρα της ενδοχώρας, που θεωρούνται ανταγωνιστι
κά από εκλογική άποψη— αρθρώνεται η
κεντρική θεματική και ορίζονται τα διακυβεύματα από τα μεγάλα πολιτικά κόμ
ματα, προκειμένου να εξασφαλίσουν την
εκάστοτε απαιτούμενη υπερίσχυση ή
πλειοψηφια. Αυτό, ασφαλώς, δεν σημαί
νει ότι στις υπόλοιπες 46 εκλογικές περι
φέρειες το εκλογικό σώμα δεν ακολου
θεί τις τάσεις που καταγράφονται σε ε 
θνικό επίπεδο. Και σε αυτές επίσης, ό
που το αγροτικό και «ημιαστικό» στοι
χείο έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο
συνολικό μέγεθος του εκλογικού σώμα
τος, τίθεται και πάλι, με διαφορετικούς
κοινωνικούς και ιστορικό - πολιτικούς ό
ρους, το πρόβλημα της σταθερής ανακα
τανομής των επιρροών —άρα και των με
τατοπίσεων σε επίπεδο κοινωνικών συμμαχιών— μεταξύ των δύο μεγάλων κομ
μάτων, μετά το 1985, υπέρ της ΝΔ. Από
τη «δημοκρατική» Κρήτη και το αριστερίζον Β. Αιγαίο —όπου η δύναμη Της ΝΔ
αυξήθηκε κατά 8,5% και 7,9% αντίστοι
χα, ως προς τον Ιούνιο του 1985— μέχρι
τα Ιόνια ( + 7,2%), την Ήπειρο, τη Θεσσα
λία και τη Μακεδονία οι τροποποιήσεις
στη δομή των σχέσεων του δικομματικού
συστήματος, με τις μετατοπίσεις κρίσι
μων όγκων ψηφοφόρων που κυμαίνονται
στις επιλογές τους σχεδόν μόνιμα μετα
ξύ των δύο μεγάλων κομμάτων, κατα
γράφονται σταθερά και στις τρεις τελευ
ταίες εκλογικές αναμετρήσεις.
Το συνολικότερο ερώτημα αφορά,
πρώτον στην προοπτική μιας πιθανής
διατήρησης της συντηρητικής υπεροχής
στο δικομματικό σύστημα, με τον επανα
προσδιορισμό του μεσαίου χώρου και
την ικανότητα της ΝΔ να συνεχίσει να εκ
προσωπεί κρίσιμες ομάδες εκλογέων
του και, δεύτερον, στη δυνατότητα πολι
τικού αναπροσανατολισμού του ΠΑΣΟΚ,
που θα του επιτρέψει ίσως να υιοθετήσει
άλλες ιδεολογικές θεματικές προκειμέ
νου να μη διατηρηθεί στη θέση ενός στα
τικά αναπαραγόμενου «συμπληρωματι
κού στοιχείου» —έστω και μεγάλου—
στο διπολισμό. Ως προς την Αριστερά,
δεν μπορεί να ελπίζει σε κάποια κοινωνι
κή «κρίση», στο βαθμό που η ΝΔ ακολου
θήσει πολιτική ισορροπιών με άξονα τα
μεσαία στρώματα.
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Γερμανική Αριστερά βρίσκεται σε
ένα πραγματικό «ηελάγωμα». Ο υ
παρκτός σοσιαλισμός «κατέρρευ
σε», μια δεκαετία μετά την ίδρυσή τους
οι «πράσινοι» βαίνουν προς διάσπαση, ε
νώ οι σοσιαλδημοκράτες απομακρύνον
ται διαρκώς από τις πολιτικές - σύμβολα
του προγράμματος του Μπαντ - Γκοντεσμπεργκ, που οριοθετούν από το 1958
και μετά την πορεία τους.
Η Αριστερά της Ανατολικής Γερμανιας
επιδιώκει τώρα ένα νέο πολιτικό σχήμα
«Πρασίνων» - «κόμματος Δημοκρατικού
Σοσιαλισμού» αλλά η πρόταση συναντά
περισσότερη καχυποψία παρά υποστήρι
ξη

Η

Μια Γερμανία, τ ρ ε ις «αριστεροί» (;)
π ολιτισμοί
Η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και η ταχύτατη προσέγγιση των
δυο γερμανικών κρατών προκάλεσε ό
πως ήταν φυσικά έντονες διεργασίες
στους σχηματισμούς της Αριστεράς
στην Ομοσπονδιακή Γερμαν.ία:
• Το έκτακτο συνέδριο των Σοσιαλδη
μοκρατών (SPD) το Δεκέμβρη μίλησε με
«δυο γλώσσες»: Μια «εθνική» δια στόμα
τος Βίλλυ Μπραντ και μια «κοινωνικής
αλληλεγγύης» δια στόματος του υποψη
φίου για την καγκελαρία Όσκαρ Λαφονταίν. Με ένα «διπλό» ερμηνευτικό κώδικα
ερμηνεύθηκε και το εκλογικό αποτέλε
σμα - ήττα των σοσιαλδημοκρατών στην
Ανατολική Γερμανία: Σημαντικές προσω
πικότητες του αριστερού φάσματος της

σοσιαλδημοκρατίας όπως ο θεολογος X.
Επλερ επέμεναν ότι το εκλογικό αποτέ
λεσμα οφείλεται στην υποτίμηση της
βούλησης των Ανατολικογερμανών για
γρήγορή ένωση. Αντίθετα οι «λαϊκιστές»
με πρώτον τον υποψήφιο καγκελάριο, υ
ποστηρίζουν ότι πίσω από κάθε «εθνικό
αίτημα υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες»1.
Η <^ράση ηχεί σαν απόσταγμα διανοουμενιστικης κοκεταρίας των Γερμανών
αλλά δεν βρίσκεται μακράν της πραγμα
τικότητας: Οι Ανατολικογερμανοί ξεση
κώθηκαν μόλις ανακοινώθηκε η απόφα
ση της Κεντρικής Τράπεζας να καθιερω
θεί η ανταλλαξιμότητα των δυο μάρκων
στη σχέση 1 (Δυτικό): 2 (Ανατολικά) αντί
θετα με τις προεκλογικές εξαγγελίες
του Κολ.
• Στους «Πράσινους» τα πράγματα είναι
ακόμα πιο σοβαρά. Η διαμάχη ανάμεσα
στους Realos (Ρεαλιστές) και τους
Fundis (εκείνους που επιμένουν στις βα
σικές αρχές εκκίνησης της «Πράσινης
κουλτούρας») πέρα από το γεγονός ότι έ 
χει δημιουργήσει και μια τρίτη ομάδα (το
«reK/'νημα» γύρω από τη σημερινή Ομο
σπονδιακή εκπρόσωπο Antje Vollmer) α
ποσυνθέτει το κίνημα. Στις Ομοσπονδια
κές εκλογές —μια πρώτη κρίσιμη αναμέ
τρηση γίνεται στις 13 Μαΐου στην Βόρεια
Ρηνανία Βεστφάλία— θα πάρουν μέρος
2 ή 3 «Πράσινα» ψηφοδέλτια. Αναπτύσ
σονται διάφορες «πράσινες» θέσεις για
το εθνικό πρόβλημα: Στο Αμβούργο η
πλειοψηφία επέβαλλε τη θέση για δυο
«γερμανικά κράτη» με αποτέλεσμα να α

ποχωρήσουν τα 4 από τα 8 μέλη των
«πρασίνων» στην τοπική Βουλή και να
σχηματίσουν το «Πράσινο Φόρουμ». Μια
πίροσπάθεια να απαλειφθεί ο χαρακτηρι
σμός «αντικαπιταλιστικό» από την εισα
γωγή στο πρόγραμμα των «Πρασίνων»
στο έκτακτο συνέδριο την Πρωταπριλιά
στο Χάγκεν δεν τελεσφόρησε.
• Το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας
(DUP) εξαφανίζεται με ταχύτατους ρυθ
μούς σε δημοτικές και άλλες εκλογές ε
νώ το «Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλι
σμού» (PDS) του Γκρέγκορ Γκίζι επεκτεί.
νει το δίκτυο των οργανώσεων και στην
Δύση. Παρά το ευνοϊκό γ ι’ αυτό αποτέλε ;
σμα του 16,3% στις εκλογές της 18η(
Μαρτίου, η συμμετοχή του σε πανγερμα
νικές εκλογές θα ήταν χωρίς αντίκρυ
σμα: θα συγκέντρωνε το 3,7% του εκλο
γικού σώματος χωρίς να μπορέσει vc
«σπάσει» το φράγμα του 5% και άρα vc::
εκπροσωπηθεί σε ένα μελλοντικό κοινο
βούλιο2.
Κ α π ιτα λισ μ ό ς ή σύγχρονη
β ιο μ η χ α ν ικ ή κοινω νία;
Λίγο πριν από τις εκλογές της Ι8η<.
Μαρτίου στην Ανατολική Γερμανία, c
πρόεδρος του «Κόμματος Δημοκρατικοί
Σοσιαλισμού» (PPS) Γ. Γκύζι πρότεινΓ
στους «Πράσινους» συγχώνευση σε έναν
κοινό αριστερό πόλο στην ενιαία πια
Γερμανία.
Η πρόταση του Γκύζι βρήκε ανταπο
κρίση στους «Οικοσοσιαλιστές» που σαν

τα 6ι6Αία της «γνώσης»
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ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Απάντηση σε τουρκική μελέτη

Δυο μελέτες, μία τουρκική και μία ελληνική, πάνω στο
θέμα της ισχύος ή όχι του καθεστώτος αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών του ανατολικού Αιγαίου που
Βρίσκεται εδώ και χρόνια στο προσκήνιο της πολιτικής
επικαιρότητας.
Οι συγγραφείς του βιβλίου αυτού είναι προϊστάμενοι των
Νομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Εξωτερικών της
Τουρκίας και της Ελλάδας.

εκδόσεις «γνώση»
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ρεύμα πλειοψηφούν στους «Πράσινους»
του Αμβούργου και προέρχονται από το
αριστερίστικο πάνθεον των «κόκκινων
πανεπιστημίων» της γενιάς του ’68' άν

θρωποι που ουδέποτε εγκατέλειψαν το
φλερτ με έναν σοσιαλισμό, προϊόν κεν
τρικής πολιτικής επιλογής και πηγή ενός
σχεδίου άρσης των βασικών κοινωνικών
αντιθέσεων3.
Αντίθετα συνάντησε την αποφασιστι
κή αντίδραση εκ μέρους των «ρεαλι
στών» των «εναλλακτικών» και όσων εκ
προσωπούν στους πράσινους το «πολυπολιτιστικό στοιχείο» μιας «αριστερής
κουλτούρας».
Το εκλογικό συνέδριο της κίνησης στο
Χαγκεν την Πρωταπριλιά, δεν στάθηκε
δυνατόν να δημιουργήσει τους όρους
για τη συνύπαρξη των δυο ρευμάτων. Η
απόπειρα των ρεαλιστών να κατοχυρώ
σουν σε ένα άλλο πρόγραμμα το χαρα
κτηρισμό των πρασίνων ως «εναλλακτι
κής·, οικολογικής, μεταρρυθμιστικής» κί
νησης απορρίφθηκε. Ένα «αντικαπιταλιστικό» πρόγραμμα ψηφίσθηκε από το
80% των παρόντων. Υπερψηφίστηκε και
πάλι η πρόταση για την έξοδο της Γερμανιας από το ΝΑΤΟ «αφού το ΝΑΤΟ είναι α
συμβίβαστο με την ειρήνη». Παρ’ όλα αυτα το συνέδριο στο Χάγκεν απέρριψε την
πρόταση για συγχώνευση με το PDS, τον
διάδοχο των Ανατολικογερμανών κομ
μουνιστών.
Οι αριστεροί των «Πρασίνων» κατηγο
ρούν τις δυο άλλες πτέρυγες («Ρεαλι. στες» και «Ξεκίνημα») ότι επιχειρούν να
τους «διώξουν από την κίνηση που ίδρυ
σαν από κοινού πετώντας στη θάλασσα
την κοινή τους κληρονομιά». Από την
πλευρά τους όσοι θέλουν να ξανασυντάξουν το πρόγραμμα των «Πρασίνων» θυ

μίζουν ότι το κίνημα αυτό τείνει να διαμε
λιστεί από σοσιαλδημοκράτες και αρι
στερούς του «Τρίτου Δρόμου» (PDS). Ή 
δη δυο η γετικές φυσιογνωμίες των
«Πρασίνων» ο Ό ττο Σίλλυ και η Τέα
Μποκ θα είναι υποψήφιοι των σοσιαλδη
μοκρατών στις ερχόμενες εκλογές.
Εδώ θα πρέπει να αναζητηθεί και ένας
από τους λόγους της απόρριψης της
πρότασης Γκύζι. Αλλά όχι μόνον εδώ.
Δεν είναι μόνο λόγοι κομματικής αναπα
ραγωγής που ωθούν τους «Πράσινους»
μακριά από τους μόνους „«αντιπάλους
του καπιταλισμού» επί γερμανικού εδά
φους. Η παράδοση του κοινωνικού μονι
σμού και ο πολιτιστικός μονο-πολισμός
παραμένουν ισχυρά στα χαρακτηριστικά
του διαδόχου του ολοκληρωτικού SED.
Αυτό δημιουργεί ισχυρούς φόβους στο
κατ’ εξοχήν κίνημα που ενθάρρυνε αν
τιαυταρχικά πολιτιστικά μοντέλα και υ
ποστήριξε με πάθος τη διαφορετικότητα
στην κοινωνική συμπεριφορά.
Αλλά επειδή οι συζητήσεις και οι ανα
ζητήσ εις στην Ευρωπαϊκή Αριστερά
μοιάζουν πολύ μεταξύ τους σε αυτήν την
περίοδο, η βάση της σύγκλισης βρίσκε
ται στην αποδοχή μιας θεωρητικής θέ
σης που ασχολήθηκε και το συνέδριο
των Ιταλών κομμουνιστών στη Φλωρεν
τία: Η σύγχρονη δυτική κοινωνία είναι α
πλώς καπιταλιστική όπως γράφουν τα
παλιά εγχειρίδια του μαρξισμού ή μήπως
περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά κάθε
σύγχρονης κοινωνίας οπότε δεν χρειά
ζεται ανατροπή αλλά διαχείριση; Το ερώ
τημα μοιάζει απλοϊκό και η απάντησή του
θα έχει ως αποτέλεσμα το παράδοξο της
επιστροφής τής αριστερής κουλτούρας
σε μια ενιαία έκφραση ως αθροίσματος
ρευμάτων αυτή τη φορά εξαιτίας της πο

λυμορφίας του πολιτιστικού φαινομέ
νου4.
Τον Ιούνιο οι «Πράσινοι» συγκαλούν
το δικό τους συνέδριο της συντηρητικής
φάσης. Οι ηγέτες των ρευμάτων των ρεα
λιστών Joshka Fischer και του «Ξεκινή
ματος» Antje Vollmer προχωρούν στην
σύνταξη ενός νέου οικολογικού μανιφέ
στου.
Ακόμα κι αν εγκριθεί η μετατροπή των
«Πρασίνων» σε «εναλλακτικό μεταρρυθμιστικό πόλο» δεν θα εξασφαλισθεί η ε
πιβίωσή τους. Διότι οικολογικά προγράμ
ματα, σήμερα μια δεκαετία μετά την ί
δρυση των «Πρασίνων» έχουν και οι άλ
λοι πολιτικοί σχηματισμοί, που όχι μόνο
έχουν αποδείξει αλλά και μπορούν να
πραγματοποιούν μεταρρυθμίσεις.
Επομένως τι απομένει; Η απάντηση
δεν είναι απλή ούτε ακόμα και για τους
σοσιαλδημοκράτες που φαίνεται να καρ
πώνονται χωρίς μάλιστα να κουνήσουν
το δαχτυλάκι τους τις απώλειες των «ε
ραστών του τρίτου δρόμου» (Πράσινοι,
PDS).
Το κόστος της ενοποίησης προκαλεί
βαθύτατη αναξιοπιστία του μοντέλου
διαχείρισης του παραδοσιακού κοινωνι
κού κράτους που παύει να αποτελεί ελ
κυστική πρόταση καθώς το κόστος ξε
περνάει σε αρκετές περιπτώσεις το κοι
νωνικό όφελος.
ΓI
1. Όσκαρ Λαφονταίν στο συνέδριο των Ανατολικογερμανών σοσιαλδημοκρατών Λειψία 2225 Φεβρουάριου 1990.
2. Wirtschafts woche NR 13/23-3-1990.
3. Συνέδριο των «Πρασίνων» στο Hagen 31-31990, 1-4-1990.
«4. Γιούγκεν Χάμπερμας «Ο εθνικισμός του Γερ
μανικού μάρκου» ZEIT 14/30-3-1990.
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ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑΣ

Ε. Σ Α Μ Ι Ο Υ
• Επεξεργασία κειμένου

• Γλωσσική Επιμέλεια

•DeskTopPublishing (Σελιδοποίηση)

• Στοιχειοθεσία ακόμα και των πιο

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

εξειδικευμένων Μαθημαηκών
κειμένων
• Στοιχειοθεσία σε όλες τις
Δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες

• Εκτύπωση σε Laser

• Μεγάλη ποικιλία γραμματοσειρών

•Scanners (για μίξη εικόνων στο

•Ταχύτατη παράδοση
• Εκτύπωση σε films

κείμενο)

Είμαστε οι πρώτοι που εφαρμόσαμε την ηλεκτρονική στοιχειοθεσία στην Ελλάδα,
γι’ αυτό είμαστε και οι πιο ειδικοί.

της παραλογοτεχνίας
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΠΟΛΥΤΥΠΟ» · ΑΘΗΝΑ 1982

Θεμιστοκλέους 23-25,106 77 Αθήνα, 2ος όρ., Τηλ. 3609449,3640745
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Τίνα Μάγκι είναι μια από τις πιο
δημοφιλείς γυναίκες της Εσθο
νίας. Παραγωγός της εσθονικής
τηλεόρασης, θα ιδρύσει δεκαπέντε χρό
νια πριν έναν όμιλο, με σκοπό τη διάσω
ση του παραδοσιακού κέντρου του Ταλίν. Το κάλεσμά της θα βρει μεγάλη αν
ταπόκριση μετσξύ των νέων της πρωτεύ
ουσας, και σταδιακά το μικρό σωματείο
μετατρέπεται σε ένα γιγαντιαίο πολιτι
στικό όμιλο με μεγάλη επιρροή και πολύ
πλευρες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
στις πολιτιστικές εξελίξεις.
Η κυρία Μάγκι εξηγεί γιατί μεταξύ των
9.000 μελών που έχει σήμερα το «κλαμπ»
της, δεν υπάρχει ούτε ένας εκπρόσωπος
του ρωσικού πληθυσμού, παρ’ ότι οι Ρώ
σοι αποτελούν το μισό περίπου των κα
τοίκων του Ταλίν (250 χιλ. στις 500 χιλιά
δες) και το 30% του συνολικού πληθυ
σμού της Εσθονίας. «Δεν μιλούν καθό
λου Εσθονικά, δεν έμαθαν ποτέ τους. Έ
πειτα οι Ρώσοι νέοι παρακολουθούν μό
νο ρωσική τηλεόραση, διαβάζουν μόνο
ρωσικά βιβλία και δεν έχουν πολλά
πράγματα να πουν με τους Εσθονούς
της ίδιας ηλικίας. Συμπεριφέρονται υπε
ροπτικά, όπως αυτό το γνωστό ρωσικό
τραγούδι που λέει ότι δεν υπάρχει ούτε
πόλη, ούτε οδός, διεύθυνσή μας είναι η
Ρωσία». Συμπέρασμα: τι σχέσεις μπορεί
να διατηρεί κάποιος με τους καταχτητές;
Μεταφράστρια, η κυρία Βάικα δεν δι
στάζει να εξηγήσει γιατί οι τελευταίοι
καταχτητές, είναι χειρότεροι από τους
προτελευταίους δηλαδή τους Γερμα
νούς. Με βάση το σύμφωνο μεταξύ του υ
πουργού Εξωτερικών του Στάλιν Μολότωφ και του Ναζί ομόλογού του Ρίμπεντροπ, οι τρεις βαλτικές δημοκρατίες παραχωρήθηκαν το 1939 στην ΕΣΣΔ, αλλά
με την υποχώρηση του Κόκκινου Στρα
τού τα στρατεύματα του Γ’ Ράιχ δεν άρ-.
γησαν να καταλάβουν την Λιθουανία τη
Λεττονία και την Εσθονία.
«Τουλάχιστον οι Γέρμανοί ήταν πιο έ 
ξυπνοι. Συνέλαβαν φυσικά όλους τους
Εβραίους, τους κομμουνιστές και όσες
προσωπικότητες είχαν το θάρρος να καλέσουν σε αντίσταση, αλλά δεν προχώ
ρησαν σε άσκοπες διώξεις ούτε προκάλεσαν χωρίς λόγο ολόκληρο τον πληθυ
σμό. Ζούσα τότε με τη μητέρα, τον πατέ
ρα μου και τη μικρή μου αδελφή, και ο
γερμανικός στρατός μας ανάγκασε να
δώσουμε το ένα δωμάτιο του σπιτιού
μας σε έναν Γερμανό αξιωματικό, ο ο
ποίος μας φέρθηκε πολύ ευγενικά. Φυσι
κά ήταν κατακτητές και δεν τους θέλαμε,
αλλά οι Γέρμανοί φρόντισαν να μην δη
μιουργήσουν έχθρες χωρίς λόγο. Αυτό
που έγινε με τους Ρώσους ήταν απερί
γραπτο. Εκατοντάδες χιλιάδες συνελήφθησαν χωρίς καμιά κατηγορία και μ ε
ταφέρθηκαν στα στρατόπεδα συγκέν
τρωσης που είχε φτιάξει ο Στάλιν στην
Σιβηρία. Δεν τους ξαναείδαμε ποτέ.
Κατόπιν έγινε μια προσπάθεια να κα
ταστραφεί όλη η πολιτιστική μας παρά
δοση. Τα εργαστήρια διασήμων καλλιτε-

Η

22

Ο

απορωσισμός
ανώτατο στάδιό,
",ι

τηά
iV'

αυτοδιάθεσης
τ ο υ Σ τ έ λ ι ο υ Κούλογλοι

3 ΠΑΤΚΟΒΟΚΜΑ Μ

χνών εθνικοποιήθηκαν όπως και όλη η
οικονομία, και αρχίσαμε να παράγουμε
με βάση τις ντιρεκτίβες που σχέδιαζαν
οτη Μόσχα. Το 1940, είμαστε από πλευ
ράς οικονομικής ανάπτυξης στο ίδιο επιηεδομε τη Φινλανδία, και σήμερα οι Φινλανδοί είναι πλούσιοι και εμ είς είμαστε
πάμπτωχοι. Οι μόνοι που καλοπέρασαν
ήταν οι Ρώσοι που ήρθαν ως έποικοι αρ
γότερα. Για να είχ ες μ ια θέση στο κρά
τος, έπρεπε να ήσουν Ρώσος ή να ανήκες
οτο ΚΚ. Έπρεπε να είσαστε εδώ στη
διάρκεια του Συνεδρίου του ΚΚ, για να
ι βλέπετε την συμπεριφορά τους (σ.σ. των
Ρώσων κομμουνιστών). Ή ταν μειοψ η
φία, αλλά έκαναν σαν να ήταν πλειοψη
φώ. Φώναζαν, έβριζαν και χειρονομού
σαν. Αφού είπα στον άνδρα μου, που ή
ταν μέλος του ΚΚ: πώς μπορούσες να
•ουνυπάρχειες με αυτούς τους ανθρώ
πους για 45 χρόνια,».

ΚΚ εξ. και... ΚΚ εσωτ.
Τον περασμένο μήνα, η 45χρονη σο
βιετική εξουσία δέχονταν ένα αποφασι
στικό χτύπημα: το ΚΚ της Εσθονίας που
είχε καταφέρει την συνύπαρξη των Ρώ
σων εποίκων και μιας μερίδας Εσθονών
γύρω από την εξουσία, διεσπάτο εις τα
εξ ων συνετέθη. Η εσθονική πλειοψηφία
αποφάσιζε να ακολουθήσει το δρόμο της
Λιθουανίας, δηλαδή της ανεξαρτησίας α
πότην Μόσχα. Αμέσως μετά τη λήξη του
Συνεδρίου, η ρωσική μειοψηφία συνε
δρίαζε ξεχωριστά αποφασίζοντας την
διάσπαση του κόμματος και τη δημιουρ
γία ενός μικρού φιλο-σοβιετικού μηχανι
σμού. Επειδή μάλιστα η συνεδρίαση για
την ίδρυση του νέου κόμματος έγινε-με
τά τα μεσάνυχτα, οι Εσθονοί αποκαλούν
'το
: νέο κόμμα «νάιτ - πάρτι»*, κάτι που ση
μαίνει νυχτερινό κόμμα, αλλά και νυχτε
ρινό πάρτυ. Το ιδιότυπο αυτό... κκ εξ. θα
διχασθεί ξανά μέσα σε λίγες μέρες: μια
μερίδα τάσσεται υπέρ του διαλόγου με
τους Εσθονούς κομμουνιστές, ενώ η άλ
λη επιλέγει μια αδιάλλακτη φιλορωσική
πολιτική.
/ Δεν πρόκειται απλώς για μια διάσταση
i m κομμουνιστών σε εθνική βάση: η α
νάπτυξη του κινήματος για την ανεξαρf τησία, η δράση του Λαϊκού Μετώπου και
των άλλων νέων κομμάτων, οδηγεί σε
πλήρη αποδιάρθρωση της κομμουνιστι
κής ιδεολογίας. Οι λόγοι ύπαρξης ακόμή
I και σήμερα του εσθονικού ΚΚ, είναι πολύ
/διαφορετικοί από ό,τι μπορεί κανείς να
^Φανταστεί.
J «Αυτό το ΚΚ δεν υπήρξε ποτέ μ ια ανε[ί,άρτητη πολιτική οργάνωση, εξηγεί ο
ι/Ράιβο Παλμάρου, αναπληρωτής γραμμαΙτέας της ιδεολογικής επιτροπής της ΚΕ.
Ήταν τοπικό παράρτημα του ΚΚΣΕ, αν
και λεγόταν ανεξάρτητο ΚΚ. Έπειτα δεν
ήταν κόμμα. Ή ταν ένα μέρος του ολοΙκληρωτικού συστήματος, πάνω στο ο' ποιο είχε κτισθεί ολόκληρη η κοινωνία.
Μέχρι πρόσφατα ε ίχ ε 110.000 μέλη, δη
λαδή περισσότερο από τα 10% των ενηΜίκων της χώρας. Το ποσοστό αυτό είναι

Î

πολύ μεγαλύτερο από ό,τι σε μια κανόνι
κή κοινωνία. Είναι ανόητο να πιστεύουμε
ότι όλοι αυτοί πίστευαν στον κομμουνι
σμό. Ή ταν απλώς ένας τρόπος να απο
κτήσει κανείς καλύτερη δουλειά και θέ
ση στο κράτος. Μέχρι το 1988 υπερασπί
ζαμε τα συμφέροντα του σοβιετικού κκ
και μετά αποφασίσαμε να υπερασπίσου
με τα συμφέροντα των Εσθονών».
Από το 1988, όταν τα στόματα ανοί
γουν λόγω περεστρόικα, οι Εσθονοί κομ
μουνιστές παύουν ουσιαστικά να είναι
κομμουνιστές. «Η ιδέα μας ήταν», συνε
χίζει ο ιδεολογικός υπεύθυνος του κόμ
ματος «να ακολουθήσουμε το δρόμο της
Ισπανίας, όπως δηλαδή οι Ισπανοί ξέφυγαν από το καθεστώς του Φράνκο, μ ε την
βοήθεια ενός πολιτικού κέντρου που θα
ήταν το νέο ΚΚ. Στην αρχή το σενάριο
φαίνεται ότι προχώρησε και αλλάξαμε
το 80% της ηγεσίας και των τοπικών ορ
γάνων, βάζοντας στη θέση τους άτομα
που πολλές φορές ανήκαν στο Λαϊκό Μέ
τωπο. Αλλά μ ετά άρχισε η κρίση, που ο
φ ειλόταν και στις αντικειμενικές συνθή
κες, και υποκειμενικές.
Οι αντικειμενικές α ιτίες ήταν ότι στην
πραγματικότητα το κόμμα εξακολουθού
σε να κοιτά και προς την ΕΣΣΔ και προς
την Εσθονία. Το κόμμα εξέφ ραζε τα συμ
φέροντα και της Μόσχας και των Εσθο
νών, και των άλλων εθνοτήτων των ο
ποίων ο αριθμός μέσα στο κόμμα έφτανε
το 50%. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι η πολι
τική που ακολουθήσαμε ήταν πολύ συμ
βιβαστική, και γ ι' αυτό το σενάριο απέτυχε.
Σε λίγο άρχισαν να εμφανίζονται νέα
πολιτικά κόμματα, και σήμερα έχουμε
30 από αυτά: Μοιάζουμε μ ε έναν παιδικό
σταθμό, αλλά αυτό είναι καλό γιατί είναι
η αρχή μ ιας κοινωνίας των πολιτών. Έ 
τσι τα μέλη του κόμματος έφυγαν και
σχημάτισαν τα άλλα κόμματα».
Ο κύριος Παλμάρου, που τάσσεται υ
πέρ της εφαρμογής μίας «δεξιάς οικονο
μικής πολιτικής» για να ανορθωθεί η οι
κονομία, εξηγεί γιατί εξακολουθούν να
διατηρούν το κόμμα. «Επειδή υπάρχει το
θέμα της περιουσίας, η οποία είναι τερά
στια. Οι περισσότερες εφημερίδες ανή
κουν στο κόμμα όπως και πάρα πολλά
κτίρια και το κόμμα δεν έχει σήμερα δύ
ναμη. Λυώνει όπως το χιόνι την άνοιξη.
Η περιουσία μας έχ ει δημιουργηθεί από
τους φόρους των πολιτών, όλων των πο
λιτών. Όπως βλέπετε τα γραφεία μας
είναι άδεια. Θέλουμε να το δώσουμε σε
όλα τα κόμματα. Είμαστε 1500 μέλη στο
νέο κόμμα και προσπαθούμε να φτιάξου
μ ε ένα δημοκρατικό εσωτερικό καθε
στώς. A ν φύγουμε όλη η περιουσία και η
εξουσία θα πάει στην άλλη πλευρά και η
Μόσχα θα τους χρησιμοποιήσει. Προς
το παρόν θα μείνουμε λοιπόν ως κόμ
μα».

Το αναπόφευκτο της επέμβασης

Γνώστης της ψυχολογίας του Κρεμλίνου, ο ιδεολογικός υπεύθυνος της ΚΕ, ε
ξηγεί γιατί κατά τη γνώμη του η εισβολή

του Κόκκινου Στρατού είναι αναπόφευ
κτη: «η Μόσχα θέλει να ελέγχει την κα
τάσταση, κάτι που μέχρι τώρα επετύγχανε δια μέσου του ΚΚ. Από τη στιγμή
που το κόμμα διαλύεται, το Κρεμλίνο
δεν έχει άλλη λύση από την άμεση στρα
τιωτική επέμβαση. Νομίζω ότι οι ηγέτες
του Λαϊκού Μετώπου πέφτουν έξω πι
στεύοντας ότι απέτρεψαν την επέμβα
ση».
Οι πολιτικοί και τα κόμματα που αγωνί
ζονται υπέρ της ανεξαρτησίας της Εσθο
νίας, πίστευαν μέχρι πριν από μερικές
μέρες ότι είχαν εφεύρει τη χρυσή τομή:
ανάμεσα στη βιασύνη της Λιθουανίας
που με τη σειρά της προκαλούσε τον αυταρχισμό της Μόσχας, υπήρχε ο «τρί
τος» εσθονικός δρόμος. Έτσι το κοινο
βούλιο της Εσθονίας, στην πλειοψηφία
του υπέρ της ανεξαρτησίας μετά τις τε
λευταίες εκλογές, διαπίστωνε ότι η σο
βιετική εξουσία ήταν παράνομη στη δη
μοκρατία, προτείνοντας όμως διαπραγ
ματεύσεις για την Μόσχα με απώτερο
σκοπό την ανεξαρτησία και στο ενδιάμε
σο διάστημα πρακτικά μέτρα για την de
facto υλοποίησή της: καθιέρωση εθνικού
νομίσματος, ψήφιση νόμων που να επι
τρέπουν τις ξένες επενδύσεις και την ε
ναλλακτική θητεία για τους Εσθονούς
που θα έπρεπε να υπηρετήσουν στο σο
βιετικό στρατό.
Η απάντηση του Γκορμπατσώφ επέμε
νε στον δρόμο της Λιθουανίας: 5 μέρες
μετά την απόφαση του εσθονικού Κοινο
βουλίου, ο Σοβιετικός ηγέτης τηλεφω
νούσε στον Εσθονό πρόεδρο Ρούντελ α
πειλώντας ότι αν οι Εσθονοί επέμεναν να
θεωρούν παράνομη την κατοχή της Ε
σθονίας θα έπρεπε να περιμένουν αντί
στοιχα μέτρα (δες στρατιωτική επέμβα
ση) με αυτά που ελήφθησαν στην Λι
θουανία την προηγουμένη, το Ανώτατο
Σοβιέτ της ΕΣΣΔ ψήφιζε τον νόμο περί
των διαδικασιών απόσχισης μιας δημο
κρατίας από την ΕΣΣΔ, ο οποίος κάνει γε
λοία την οποιαδήποτε ελπίδα απόσχι
σης. Στο δημοψήφισμα που πρέπει να
διεξαχθεί στην υπό αναχώρηση δημο
κρατία, πρέπει περιέργως τα 2/3 να ψηφί
σουν υπέρ της ανεξαρτησίας και μάλιστα
στο σύνολο του πληθυσμού, των εποί
κων συμπεριλαμβανομένων: όπως οι Ρώ
σοι και με τις άλλες μη αυτόχθονες εθνό
τητες είναι περισσότεροι από το 1/3 στην
Λετονία αλλά και την Εσθονία, οι τελευ
ταίες δεν μπορούν ποτέ να φύγουν από
την ΕΣΣΔ.
Τα προβλήματα για τις «άτακτες» δη
μοκρατίες με περισσότερο ομοιογενή
πληθυσμό (Λιθουανία, Μολδαβία, Ουκρα
νία, Αζερμπαϊτζάν, κλπ.) δεν σταματούν
μετά τον σκόπελο του δημοψηφίσματος.
Οι διαπραγματεύσεις που προβλέπεται
να κρατήσουν μέχρι 5 χρόνια μπορούν
να διακοπούν από ένα νέο δημοψήφισμα
με το ίδιο περιεχόμενο που μπορεί να ζη
τήσει το 1/10 των κατοίκων της δημοκρα
τίας, την ίδια στιγμή που αν στο αρχικό
δημοψήφισμα οι οπαδοί της ανεξαρτη23

σιας αποτυχουν, δεν μπορούν να ζητή
σουν νέο πριν περάσουν 10 χρόνια! Όσο
για τις ψήφους, αυτές θα επιμετρώνται
στο επίπεδο μιας δημοκρατίας, αλλά της
περιοχής: αν σε μια περιοχή οι κάτοικοι
ταχθούν υπέρ της παραμονής (και υπάρ
χουν τέτοιες περιοχές όπου οι μετανά
στες υπερτερούν) τότε η συγκεκριμένη
περιοχή μπορεί να παραμεΐνει στην
ΕΣΣΔ, την ίδια στιγμή που η δημοκρατία
στην οποία ανήκει θα υποχωρεί! Το δη
μοψήφισμα, τέλος, όπως και οι διαπραγ
ματεύσεις δεν αρκούν: η όλη συμφωνία
θα πρέπει να εγκριθεί από το κοινοβού
λιο της ΕΣΣΔ.
Και τι προβλέπεται αν το τελευταίο
δεν εγκρίνει την συμφωνία ή αν δεν υ
πάρχει καθόλου συμφωνία μέσα σε 5
χρόνια; Απολύτως τίποτα! Όπως συμ
βαίνει και με ολόκληρη την περεστρόικα,
ο νόμος περί απόσχισης κινείται στην
στρατηγική του «βλέποντας και κάνον
τας»: το ουσιαστικό μέλημα του Γκορμπατσώφ είναι απλώς να κερδίσει χρόνο,
αποθαρρύνοντας —μέσω της θέσπισης
τρομερών εμπόδιών— τους οπαδούς της
ανεξαρτησίας. Όπως όμως όλα αυτά γί
νονται τη στιγμή που μια πλευρά διαθέ
τει ένα πανίσχυρο στρατό και η άλλη δεν
διαθέτει τίποτα, οι υπό άναχώρηση δημο
κρατίες ουσιαστικά προκαλούνται να
μην αποδεχθούν το νόμο, ώστε να επέμβει ο Κόκκινος Στρατόο.

Ο στρατός στο προσκήνιο
Στην πραγματικότητα, η πολιτική του
Γκορμπατσώφ στο πρόβλημα της Βαλτι
κής, οδηγεί αναγκαστικά σε μια ενίσχυ
ση των συντηρητικών δυνάμεων σε όλη
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Books and comics
from USA

την ΕΣΣΔ. μια συμμαχία μεταξύ του Κόκ
κινου Στρατού, των Ρώσων συντηρητι
κών (εσωκομματικών και εξωκομματι
κών) και των Ρώσων εποίκων αρχίζει να
δημιουργείται, η οποία εκφράζεται τόσο
στον στρατιωτικό τύπο όσο και στο Κοι
νοβούλιο, μέσω της κοινοβουλευτικής ο
μάδας «Σογιούζ» (Ένωση) που συγκρο
τήθηκε πρόσφατα από αξιωματικούς,
κομματικούς αξιωματούχους και βουλευτές-αντιπροσώπους από τις ρωσικές α
ποικίες στις διάφορες δημοκρατίες. Οι
εκπρόσωποι της συμμαχίας, αφού πρώτα
τα βάλουν με τους κατά τόπους εθνίκιστές, δεν αργούν σε λίγο να στραφούν ε
ναντίον αυτού που «τα ξεκίνησε όλα»:
δηλαδή του Μιχαήλ Γκορμπατσώφ και
της περεστρόικα.
Μοχλός της συμμαχίας αυτής, είναι η
«5η φάλαγγα» που δημιουργείται σε κά
θε δημοκρατία από τους Ρώσους εποίκους: συνηθισμένοι για χρόνια να συμπεριφέρονται σαν καταχτητές, σε πλήρη α
δυναμία —από πλευράς κουλτούρας—
να ενσωματωθούν στις ντόπιες κοινω
νίες, και πολύ περισσότερο να τις ενσω
ματώσουν, οι Ρώσοι έποικοι συνιστούν έ
να διπλό πρόβλημα. Λόγω χαμηλού επι
πέδου από την μια πλευρά είναι ιδιαίτε
ρα εύκολο να «χρησιμοποιηθούν» για
προκλήσεις από την Μόσχα. Από την άλ
λη πλευρά δεν μπορούν, οι περισσότεροι
από. αυτούς, να επιβιώσουν στις δημο
κρατίες που ζουν, αν γίνουν ανεξάρτη
τες. Θα πρέπει να φύγουν, και αυτό τους
κάνει περισσότερο επιθετικούς. Το σημε
ρινό δράμα της ρωσικής αυτοκρατορίας,
είναι δηλαδή σε τελευταία ανάλυση πρό
βλημα κουλτούρας. Κάποτε οι Ά γγλοι, ή

—ΑΙΟΛΟΣ -

οι Γάλλοι αποικιοκρατες αναγκάσθηκαν
να εγκαταλείψουν τις αποικίες τους, α
φήνοντας όμως τα ίχνη τους, στη γλώσ
σα και την κουλτούρα, στη δημόσια .διοί
κηση και την οικονομία. Όπως μάλιστα
τη στιγμή της υποχώρησης τους εξακο
λουθούσαν να είναι πλούσιες χώρες, η
τέως αποικία είχε κάθε συμφέρον να δια
τηρήσει δεσμούς με την άλλοτε μητρό
πολη. Η ρωσική αυτοκρατορία, κατα
χτώντας περισσότερο ανεπτυγμένες χώ
ρες τις οδήγησε στην οικονομική χρεο
κοπία και την υπανάπτυξη: το μόνο συμ
φέρον των χωρών της Βαλτικής είναι να
ξεφύγουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα
από τη σοβιετική οικονομία και να στρα
φούν προς τη Φινλανδία και τη Δυτ. Ευ
ρώπη.
Ό σο για την περίφημη ρωσική κουλ
τούρα, αυτή δεν μπόρεσε ποτέ να διεισδύσει και να επηρεάσει αυτήν των χω
ρών στης Βαλτικής. Σαράντα πέντε χρό
νια πριν, ίσως μια νεαρή Ινδή να ονειρευ
όταν το γάμο με έναν Βρετανό αποικιοκράτη που τα μάζευε για την Μεγάλη
Βρετανία. Στο πολιτιστικό κέντρο του
Ταλίν, η Τίνα Μάγκι είναι όμως κατηγο
ρηματική: από τους δεκάδες χιλιάδες νέ
ους που πέρασαν από το «κλαμπ» τα 15
χρόνια της λειτουργίας του, δεν ξέρει
κανένα που να παντρεύθηκε Ρώσο ή Ρωσίδα και «γενικώς οι γάμοι μεταξύ Ρώ
σων και Εσθουνών είναι ανύπαρκτοι».
Παίζοντας πιγκ-πογκ σε μια αίθουσα
του κέντρου, η Μόνικα, 17 ετών είναι, σε
σχετική ερώτηση, το ίδιο κατηγορηματι
κή: Δεν θα πατρευόταν ποτέ έναν Ρώσο

— ΑΙΟΛΟΣ —

ΙΟΥΛΙΟΣ ΒΕΡΝ

ΤΑΞΙΛΙΑ-ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ο ι ναυαγοί ιου Ιωνάδαν - Ξεχειμώνιασμα σιους πάγους - Δόκιωρ
Οξ - Ο μαστρο-Ζαχαρίας - Ο ι
περιπέτειες ιπς οικογένειας Ποντικέα - Ένας Αμερικανός δημο
σιογράφος ίο 2889 - Η πλάνη και
άλλα διηγήματα - Το νησί με τις
έλικες - Ο κύριος Ρε-Δίεση - Ο ι
κογένεια χωρίς όνομα - Ο δρό
μος της Γαλλίας

Μ Α ΡΚ Ο Π Ο ΛΟ : Τα ταξίδια - ΧΡΙ-

[\

ΣΤΟΦ ΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ: Η ανα-

»

at very cheap prices

Fiction
and non-fiction
books
We have thousand titles of
books: Novels, scie 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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ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

κάλυμη της Αμερικής [Α' τόμος:
Ημερολόγιο Πλοίου 1492-1493,
Β ' τόμος: Ταξιδιωτικές αφηγήσεις
1493-1504] - ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΝΤΕ
ΛΑΣ ΚΑ ΖΑ Σ: Σύντομη ανασκόπηση
της καταστροφής των Ινδιών ΤΖΕΪΜ Σ Κ Ο Υ Κ : Τα ταξίδια γύρω
από τον κόσμο [Α ' και Β' τόμος] ΧΡΗ ΣΤ Ο Σ ΛΑΖΟΣ: Έλληνες 8αλασσοπόροι στις μεγάλες ανακαλυμεις

Σόλωνος 114,106 61 Αθήνα * 363.02.14

Σόλωνος 114,106 81 Αθήνα * 363.02.14

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ Κ Ε Δ Ρ Ο Σ
Γ. Γενναδίου 3 - Τηλ. 36.0.007
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ΤΖΩΡΤΖ ΤΟΜΣΟΝ
GEORGE THOMSON
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ΑΛΕΞΗ ΣΟΛΟΜΟΥ
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
Το πρώτο γραμμένο και τυπωμένο στην
Ελλάδα εγκυκλοπαιδικό λεξικό περί
Θεάτρου. Μνημονεύει τα πιο σημαντικά στην
Ιστορία και Γεωγραφία της Διονυσιακής
Τέχνης γεγονότα, κινήματα, θεωρίες,
παραστάσεις, θεατρικά έργα κι ονόματα
δραματουργών, ηθοποιών, σκηνοθετών,
σκηνογράφων κλπ. Βοηθητικό Αλφαβητάρι,
το ονομάζει ο συγγραφέας του, για κάθε
θεατρόφιλο. Έ κδοση πλούσια
εικονογραφημένη.

Οι πρώτοι φιλόσοφοι

Το προϊστορικό Αιγαίο

Μετάφραση: Τάσος Χρηστίόης

Μετάφραση: Γιάννης Βιστάκης

Μόλις κυκλοφόρησε, για πρώτη
φορά στην Ελλάδα το σημαντικό
αυτό έργο, θεμελιακό για τη
μελέτη της προ-Σωκρατικής
φιλοσοφίας.
Ο συγγραφέας μελετάει
συστηματικά τις βασικές ιδέες
των πρώτων φυσικών
φιλοσόφων, που αποτελούν ένα
συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην
πρωτόγονη σκέψη και την
επιστημονική γνώση, και εξετάζει
το ρόλο που έπαιξε η παραγωγή
εμπορευμάτων και η κυκλοφορία
του χρήματος στην ανάπτυξη της
Ελληνικής φιλοσοφίας. Η έρευνα
ξεκινάει από τους Ελληνικούς
μύθους, προχωρεί στο βάθος της
προϊστορίας και φτάνει στη
θρησκεία από την οποία, κατά το
συγγραφέα, κατάγεται η
φιλοσοφία. Παρακολουθούμε τη
διαμόρφωση του ανθρώπου και
της συνείδησής του και την
αρχική παρουσία της σκέψης και
του λόγου.

Κυκλοφορεί σε Δεύτερη Έκδοση
το κλασικό αυτό έργο, πράιτο
μιας σειράς μελετούν με τις οποίες
γίνεται μια προσπάθεια
ερμηνείας του Αρχαίου
Ελληνικού Πολιτισμού στο φως
της Συγκριτικής Εθνολογίας και
του διαλεκτικού υλισμού.
Μέσα από τις σελίδες του, ο
συγγραφέας ανασυγκροτεί και
ανασυνθέτει, από τα σκόρπια
συντρίμμια της, την κοινωνική
δομή του προϊστορικού
Αιγαιακού κόσμου, φοπίζει
πλούσια τους θεσμούς, τα έθιμα
και τις παραδόσεις του, κι
αναδεικνύει, έτσι, τις ρίζες απ'
όπου κατάγονται και
τροφοδοτούνται οι θεσμοί και οι
παραδόσεις του αρχαίου
ελληνικού κόσμου στην ιστορική
εποχή.

Κυκλοφορεί

ΤΖΩΡΤΖ ΤΟΜΣΟΝ
Η Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η
ΓΛΩ ΣΣΑ
Α Ρ Χ Α ΙΑ Κ Α Ι Ν Ε Α
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Η ΦΑΡΣΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Με την ευκαιρία της 21ης Απριλίου και όχι μόνον

νέα πολιτική τάξη —ή διάταξη—
της χώρας έχει κιόλας διατυπώσει
τα διαγγέλματα για την αυριανή α
ποφράδα ημέρα. Ό λα αρχίζουν κάπως έ
τσι: «Σαν σήμερα κλπ. κλπ.» και τελειώ 
νουν κάπως έτσι: «Με την ιστορική αυτή
εμπειρία είμαστε βέβαιοι ότι ο Λαός μας
κλπ. κλπ.».
Αυτήν την ιστορική εμπειρία θα την κα
τανοήσουμε άραγε και θα την ενσωματώ
σουμε κάποτε; Ό σα συμβαίνουν και τις
ημέρες αυτές σημαίνουν ότι μάλλον ξε
χνούμε γρήγορα, ότι μένουμε στην επι
φάνεια των συμβαινόντων και παρασυ
ρόμαστε ομαδικά σε πανηγύρια και χα
ρές που δεν δικαιώνονται από τις εξελ ί
ξεις. Η πρόοδος —με ό,τι σημαίνει η λέ
ξη— και η υπέρβαση των δυσχερειών
δεν συντελούνται με τις «εξελίξεις» αυ
τές. Έχεις την αίσθηση ότι «το θρίλερ»
είναι μια συνηθισμένη ιστορία με δράκουλες που και άλλη φορά την έχεις πα
ρακολουθήσει. Και το πιο αστείο: ίδιοι οι
δράκουλες και ίδιο το σκηνικό και ίδιο το
σενάριο... Τέτοιες ημέρες, τρία χρόνια
πριν (όταν ακόμα ο κ. Λούβαρης ή ο κ.
Κοσκωτάς δεν ήταν και τόσο διάσημοι),
σημειώναμε:
« Οσα, οι γενικές πολιτικές, κοινωνι
κές και πολιτισμικές συνθήκες, προετοί
μασαν και όσα διαδραματίσθηκαν στην
διάρκεια της επταετίας και όσα παρήγαγαν το μεταπολιτευτικό καθεστώς, εικο
νογραφούνται πολύ αδρό με τις συγκε
κριμένες αναφορές σε περιπτώσεις ατο
μικών συμπεριφορών». Και απαριθμού
σαμε τέτοιες περιπτώσεις. Στις σελίδες
που ακολουθούν δεν θα επιχειρήσουμε
μια γενική εξιστόρηση όσων συνέβησαν.
Μερικά μικροεπεισόδια θα ξαναθυμίσουμε και θα αφηγηθούμε τις «φλύαρες» λεπτομέρειές τους. Έ τσι κι αλλιώς το απο1 τέλεσμα είναι διδακτικό.
Στο αφήγημα αυτό ανιχνευονται λε
πτομέρειες και αποσιωπηθέντα περιστα
τικά. Όσα θα εκθέσουμε στη συνέχεια
δεν είναι «αποκαλυπτικά». Είναι όμως α
ποκαλυπτική η εικόνα που προβάλλει για
πρωταγωνιστές και δευτεραγω νιστές
της ιστορίας με τους δράκουλες. Στηριχθήκαμε σε τρία ντοκουμέντα που σχετί
ζονται με τη δικτατορία. Και θα θυμίσου
με με την ευκαιρία μερικά γεγονότα που
συνδέονται την 21η Απριλίου.
Τα ντοκουμέντα είναι:
• ένα γράμμα του Π. Κανελλόηουλου
προς τον Κ. Καραμανλή τις παραμονές
της δικτατορίας.

Η

• ενα απόσπασμα απο τα ενθυμήματα
του Σάιρους Σουλτσμπέργκερ και
• μια έκθεση του Αμερικανού διπλωμά
τη Τζων Οουενς για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
Αναφορά σε άλλα δημοσιεύματα θα α
ποδειχθεί εξίσου χρήσιμη.
Ετσι, στο τχ 87 της 3/12/77 δημοσιεύ
σαμε ένα γκάλοπ που είχε διενεργηθεί
στην περιοχή της πρωτεύουσας τον
Μάρτιο του 1967, την ίδια εποχή που ο Π.
Κανελλόπουλος έγραφε στον αυτοεξόριστο Κ. Καραμανλή το γράμμα που στις
σελίδες αυτές δημοσιεύεται για πρώτη
φορά χωρίς ακρωτηριασμούς. Η δημο
σκόπηση εκείνη αφορούσε τις επιλογές
του εκλογικού σώματος για τις ηγετικές
προσωπικότητες της πολιτικής σκηνής
Προσωπικότητες που κατέληξαν να γί
νουν... δράκουλες. Αντιγράφουμε την
κεντρική ερώτηση (βλ. ΑΝΤΙ τγ. 87):
«Ποιος από τους τωρινούς πολιτικούς μας θα
λέγατε ότι θα αναδειχθεί, στα χρόνια που έρ
χονται, και θα κυβερνήσει τη χώρα;».

Οι απαντήσεις στην ερώτηση αυτή ή
ταν:
30%
12%
2%
2%
2%
2%
50%

Α. Παπανδρέου
Κ. Καραμανλής
Π. Κανελλόπουλος
Γ. ΠαΠανδρέου
Σπ. Μαρκεζίνης
άλλοι
δεν γνωρίζω ή άρνηση.

Θα ρωτήσετε, καλά και ο Μητσοτάκης,
πού βρίσκεται; Υπομονή. Σταχυολογού-

με μερικά στοιχεία για τον κληρονόμο
της δεξιάς παράταξης με τη γνώμη των
πολιτών από τα χρόνια εκείνα.
ΑΡΕΤΕΣ
47%
41%
34%
30%
17%
13%

Δια τον:
ΕΛΑΤΤΩΜ.
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
35%
Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
21%
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
15%
ΣΠ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΝ
23%
Σ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΝ
21%
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΝ
23%

Και συνεχίζουμε αντιγράφοντας από
την έκθεση εκείνης της δημοσκόπησης.
«Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η κατόταξις
των αυτών προσώπων, βάσει των απολύτων
(και αμέοως συγκρίσιμων) απαντήσεων κανέ
να ελάττωμα, καμιά αρετή:
Η σειρά κατατάξεως ως προς κανένα ελάτ
τωμα, έχει:
8% Γ. Παπανδρέου
8% Α. Παπανδρέου
6% Π. Κανελλόπουλος
2% Σπ. Μαρκεζίνης
1% Σ. Στεφανόπουλος
1% Κ. Μητσοτάκης.
Αντιστοίχως η σειρά κατατάξεως ως προς
το καμία αρετή έχει:
10% Κ. Μητσοτάκης
7% Σ. Στεφανόπουλος
6% Σπ. Μαρκεζίνης
4% Γ Παπανδρέου
3% Α. Παπανδρέου
3% Π. Κανελλόπουλος».

Συγκεφαλαιώνοντας η έκθεση αναφέρεται στους «μονομάχους» εκείνης της ε
ποχής:
«Ευσταθεί, επομένως, η υπόθεσις ότι η ακτι
νοβολία των Κ. Καραμανλή και Α. Παπανδρέου
υπερισχύει της ακτινοβολίας των υπό-αυτού
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ΑΦΗΓΗΜ Α ΠΡΩΤΟ
τούτου του κοινού αντιστοΐχως αναγνωριζό
μενων ως αρχηγών της ΕΡΕ και ΕΚ (αν και κατά
λόγο οισθητώς διάφορον)».

Τι συνέβη 23 χρόνια μετά; Ό χι κάποια
δημοσκόπηση αλλά το μετρημένο εκλο
γικό αποτέλεσμα έδωσε 38,6% στον Α.
Παπανδρέου και 46,9% στον ...Κ. Μητσοτάκη. Το «θαύμα» αυτό ξέρουμε τώρα
πώς πραγματοποιήθηκε. Γιατί πράγματι
περί θαύματος πρόκειται. Μόνο που έχει
την εξήγησή του. Και η εξήγηση αυτή
δεν θα δοθεί τώρα με πολύπλοκες ανα
λύσεις αλλά με την υπενθύμιση και μό
νον ονομάτων και συνθημάτων. Κρατεί
στε αναπνοή: Μένιος, Κοσκωτάς, «ρήξη»
9ης Μαρτίου, εναγκαλισμός Κουρήδων,
τυφλά Μιράζ, «ο Αμιν Νταντά κρίκος στο
αντιιμπεριαλιστικό Μέτωπο», προσκύνη
μα στην Παναγιά Σουμελά, «βυθίσατε το
Χόρα», Νταβάς, Λούβαρης, Κατσιφάρας,
«έξω οι βάσεις», «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ», Πέτσος, «η σοσιαλδημοκρατία δούρειος ίπ
πος του καπιταλισμού», Γιαρουζέλσκι,
Καντάφι, Μπούτος και Μάρκος...
Ένα ατελείωτο γαϊτανάκι περιστατι
κών και γεγονότων που δικαιολογεί εκεί
νους από τους παλιότερους που αναφέ
ρουν και για τον Ανδρέα το σύνθημα που
φώναζε ο λαός στον πατέρα του Γεώργιο: «Παπανδρέου - Παπατζή». Εκείνος
τουλάχιστον ευτύχησε να τελευτήσει
τον βίο του και τήν πολιτική του καριέρα
ως «Γέρος της Δημοκρατίας» στο Καστρί. Ο υιός διαβιοί ως «γέρων της Εκάλης» περιβαλλόμενος από τη γενική δυ
σπιστία: Τέτοια δυσπιστία που η αναμέ
τρηση με τον Μητσοτάκη της Αποστα
σίας τον οδηγεί σε ήττα.
Σύμφωνα με την άποψη της Μαργαρί
τας ο «Γέρος της Δημοκρατίας», «ζήλευε
την ικανότητα του γιού του να κερδίζει
δύναμη, τα νιάτα του, την αρρενωπότητά
του, την παραγωγική του ενεργητικότη
τα». Που είσαι νιότη και τι έδειχνες... Αυ
τός λοιπόν ο φέρελπις πολιτικός που
συγκέντρωνε τις προΐιμήσεις των οπα
δών της Ένωσης Κέντρου έναντι του πα
τέρα του και Αρχηγού του κόμματος δεν
ερχόταν σε αντιπαράθεση στην κοινή συ
νείδηση ούτε με τον ανυπόληπτο Μητσο
τάκη, ούτε με τον τότε αρχηγό του αντί
παλου κόμματος της ΕΡΕ, τον Π. Κανελλόπουλο αλλά κατευθείαν με τον γενάρ
χη Κ. Καραμανλή. Αη-γιώργης και Δρά
κος, «Φως και Σκοτάδι» από τότε. Ο Γέ
ρων Μένιος και ο Έφηβος Λαλιώτης το
γνωρίζουν εξίσου καλά αυτό το παιχνίδι
του δίδυμου που πλάσαραν το ’85 και α
πογυμνώνει την πολιτική από κάθε νόη
μα, παραπλανεί τον ψηφοφόρο και τον
καθηλώνει στις γιγαντοαφίσες που απει
κονίζουν άλλοτε την Αννούλα με λου
λουδάκια και άλλοτε μόνον λουλουδά
κια. Βέβαια εκτός από την αχλύ των μύ
θων υπάρχει και η σοφία των παροιμιών:
«Μια του κλέφτη, δυο του ψεύτη»...

ΜΙΑ ΚΡΥΜΜΕΝΗ

Ο Π. Κανελλόπουλος (αρχηγός τό τε τη ς ΕΡΕ) αναχω ρεί από τα ανάκτορα όπου ανακοίνω σε την άρση εμπιοτοσϋνης στην κυβέρνηση Στ. Στεφανόπουλου.

Π. Κανελλόπουλος, με πολλές αμ
φ ιτα λα ντεύ σ εις στη διαδρομή
του βίου του, διακρίθηκε πάντως
Via την ειλικρίνειά του που αφόπλιζε.
Γνώριζε πολλά αλλά και πολλά του είχαν
αποκρυβεί που όταν τα ανεκάλυπτε έμε
νε «έκπληκτος». Είχε όμως το κουράγιο
να επανορθώνει δημοσίως. Και είχε την
εντιμότητα να εκθέτει τότε πιο πολύ τον
εαυτό του παρά την παράταξή του. .Χαρα
κτηριστικό της συμπεριφοράς αυτής εί
ναι ο τρόπος που δημοσιοποίησε την επι
στολή που έσ τειλε στον Καραμανλή (φέ
ρει ημερομηνία 16-17 Μαρτίου 1967). Σε
ένα από τα όχι και πολύ γνωστά βιβλία
του, τα «Ιστορικά Δοκίμια» που κυκλοφό
ρησε το 1975, στις σελίδες 128-130 δημο
σιεύει την επιστολή που παραθέτουμε,
αρκετά ακρωτηριασμένη και για λόγους
που είναι σήμερα κατανοητοί. Για να
βοηθήσουμε τον αναγνώστη, σημειώνου
με με πλάγια τις παραλήψεις που έκαμε
ο Π. Κανελλόπουλος. Τα αραιά είναι όι υ
πογραμμίσεις του ίδιου του συντάκτη
της επιστολής.

Ο

Το π λήρες κ ε ίμ ε ν ο τ η ς επ ισ το λ ή ς
Κ ανελλόπ ουλου προς Κ αραμανλή:
’Αγαπητέ Πρόεδρε
Σ’ εύχαριστώ θερ'μώτατα δΓ δσα μού έ 
γραψες. Χθές μού παρέδωσε τήν έπιστολήν σου ό Ά χιλλεύς καί σπεύδω σήμερα
νά σέ κατατοπίσω έπί τής καταστάσεως
καί νά σού είπώ, πώς βλέπω τό μέλλον.
Α. / Διαπιστώσεις
α) ΊΗ ΕΡΕ διατήρησε τήν ένότητά της εις
πείσμα δλων έκείνων —δηλαδή ώρισμένων έφημερίδων μας ή καί άλλων
παραγόντων— πού έπεχείρησαν καί έπειχειρούν (τώρα έ τι έντονώτερα) νά τήν
κλονίσουν. Ή έπιχείρησις κλονισμού τής
ένότητος τής ΕΡΕ σημειούται κυρίως ώς
προσπάθεια κλονισμού τού κύρους μου

ώς άρχηγού τού κόμματος. Εις τήν προ
σπάθειαν αύτήν συνεργάζονται οί έξαλ
λοι μεταξύ τών φίλων μας (έάν είσηκουοντο, θά κατήρχετο ή δύναμίς μας εις
25-30%), οί φοβούμενοι τάς έκλογάςκαί
όνειρευόμενοι έκτροπός, ό Μαρκεζίνης
πού βλέπει δτι χάνεται έν περιπτώσειέκλογών καί ώρισμένοι κύριοι τών σαλονιών. Διατηρώ τήν ήρεμίαν μου καί αυτό
τούς κάνει νά λυσσούν άκόμη περισσότε
ρον. Θά άποτύχουν στό άνόητο παιχνίδι
των. ’Αλλά πάντως δημιουργούν πράγ
ματα καί μέ άντιπερισπούν εις τόνάγώνα. Εύτυχώς, ή ένότης τής κοινοβουλευ
τικής όμάδος είναι έξησφαλισμένη. Οί99
έγιναν μάλιστα 101. Θά ήμπορούσαν νά
γίνουν καί 120 ή καί 125. 'Αλλά δέν εν
νοώ νά δεχθώ είς τούς κόλπους μας τόν
οίονδήποτε. Πρόβλημα συνεργασίας
γεννάται μόνον (πρός έξασφάλισιν δύο
έπί πλέον έδρών) μέ Πέτρον Γαρουφαλίαν καί Σταύρο Κωστόπουλον. Μου τό
έζήτησαν οί ίδιοι. Τό συζητώ μέ τούςένδιαφερόμενους βουλευτάς μας. Δέν τό
έχω άκόμη άποφασίσει. Προτιμώ νά εί
ναι à φ α ν ώ ς σ υ ν ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι
- έ ά ν τούς δεχθώ —διά νά μήν διαταράξουν τήν ένότητα τού κύκλου τών έπιτε
λών τού κόμματος. 'Αλλά είναι ακόμη άβέβαιον, έάν θά άποφασίσω νά τούς δε
χθώ.
β) Μέ τήν ένότητα πού, κατ’ άντίθεαιν
πρός τήν Ε.Κ., διατηρήσαμεν, μέ τάς άλ·
λεπαλλήλους πρωτοβουλίας τής ΕΡΕ, ή
όποια, άν κ α ί μειοψηφία, κατηύθυνε έν
πολλοίς τήν έ ξ έ λ ιξ ιν τής πολιτικής ζωής
κατά τά δύο τελευταία έτη (συγκεκριμένως άπό τού λόγου μου τής πλατείας
Κλαθμώνος καί έντεύθεν), αλλά καί μέ
τήν πολύτιμον βοήθειαν τής έξαλλοσύνης τού Άνδρέα Παπανδρέου, ιδία δέ μέ
τήν έκ μέρους μου άποφυγήν αντιστρό
φου έξαλλοσύνης, έπετεύχθη ούσιώδης
αύξησις τής έπιρροής τής ΕΡΕ είς τήν
κοινήν γνώμην. Ή αύξησις αύτή έγένετο

,ΡΤΥΡΙΑ
ιδιαιτέρως αισθητή μετά τήν 20ήν Δεκεμβρίου. Δέν ύπάρχει πλέον βουλευ
τής μας έκ τών έπαρχιών —ή μή πολι
τευόμενος έμπειρος παρατηρητής—
πού νά μή διαπιστώνει εις άλα τά διαμε
ρίσματα τής χώρας μεταστροφήν τού
ί\αοϋ υπέρ ήμών, άλλού σημαντικήν, άλ\οϋ μικροτέραν, παντού αισθητήν.
γ) Μέ τόν Βασιλέα εύρίσκομαι εις στενωτάτην έπαφήν, εις έπαφήν συνεχή είτε
άπ’ ευθείας, είτε έμμέσως (δηλαδή μέσω
τοϋ πρεσβευτοϋ Μπίτσιου, άνθρώπου
θετικού καί συνετού). Οί παράγοντες πού
έπιθυμοϋν άνωμαλίαν καί έκτροπήν έπιχειροϋν συστηματικώς ν ά έ κ φ ο β ί σουν τ ό ν Β α σ ι λ έ α . Τοϋ δίδουν
στοιχεία έσφαλμένα. Τοϋ παρουσιάζουν
τά πράγματα σκοτεινά. Αντιμετωπίζω
τάς ύπούλους αύτάς ένεργείας —μέχρι
τουλάχιστον τής στιγμής αϋτής— μέ έπιτυχίαν. Είμαι, δμως, σ χ ε δ ό ν μόνος εις
τήν προσπάθειαν έξουδετερώσεως τών
έντέχνως προκαλουμένων εις τόν Βασι
λέα έντυπώσεων περί έπικειμένης νυκτός 'Αγίου Βαρθολομαίου. Δέν θά πέση
εις τήν παγίδα τών σκοτεινών έγκεφάλων ό Βασιλεύς, έφ ’ δσον θά έξακολουθήση —δπως έλπίζω θετικά— νά προσέχη τάς εισηγήσεις μου.
δ) Ή Λίπόθεσις «ΑΣΠΙΔΑ» είναι μεγάλη
έμπλοκή. "Επρεπε —τό είχα είπε! άπό
τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1965— νά είχεν έπιταχυνθή ή άνεκδιήγητος άνάκρισις (εις
τήν όποιαν άνεμίχθησαν καί ώρισμένοι
σκοτεινοί, δ ή θ ε ν ίδικοί μας, παράγον
τες) καί νά είχε λήξει ή όλη ύπόθεσις τό
άργότερον πρό έτους. ”Εγινε μ υ θ ι 
σ τ ό ρ η μ α μιά ιστορία πού έπρεπε νά
είχε λήξει μέ άποβολήν άπό τό στράτευ
μα 5-10 λοχαγών ή δύο-τριών άνωτέρων
αξιωματικών (καί έν άνάγκη μ έ μίαν ραγδαίαν ποινικήν καταδίκην). Ώ ς μ υ θ ι 
στ όρημα, δπως κατήντησεν, ή ύπόθεσις ΑΣΠΙΔΑ έμφανιζει άδυναμίας. Κωμι; καί είναι οί παραφυάδες τής ύποθέσεως, δπως ή δήθεν όργάνωσις άποπείρας
δολοφονίας τού Άρναούτη.
Πρίν ή παραδώσω τήν έπιστολήν είς
τόν Άχιλλέα, έξεδόθη ή άπόφασις. Θά
τιροβώ είς δηλώσεις. Παρακαλώ νά τάς
διαβάσης.
ε) Ή αίτησις, άρσεως τής άσυλίας τοϋ
Άνδρέα Παπανδρέου ϋπήρξεν άκαρπος.
Προεκάλεσεν κάποιαν άλληλεγγύην μ ε
ταξύ τών δύο μερίδων τής Ε.Κ. πού άλ; ληλοσπαράσσονται. Ό συνδυασμός τού
όνόματος τού Παύλου Βαρδινογιάννη
μέ τό όνομα τού Άνδρέα Παπανδρέου ύπήρξεν πράξις έπιπολαία. ’Ανέθεσα,
πρό δύο έβδομάδων, είς τόν Κ. Παπα
κωνσταντίνου νά μελετήση τόν άποστάλέντα ύπό τοϋ άνακριτοϋ είς τήν Βουλήν
ψάκελλον. Μοϋ ύπέβαλεν έγγραφον
γνωμοδότησιν, λέγων ρητώς, ότι δέν ύπάρχει είς τόν φάκελλον ούτε έ ν δ ε ί ξ ε ι ς είς βάρος τοϋ Άνδρέα Πα
πανδρέου. Αύτό, βέβαια, δέν σημαίνει

διόλου ότι είναι άθώος. Ευμίσκειο à
ναμφισβητήτως, είς συνεννόησιν με
τούς αξιωματικούς πού συνέταξαν τόν
σύνδεσμο «ΑΣΠΙΔΑ». Α λλά θετικά στοι
χεία δέν υπάρχουν. Εύτυχώς, δέν είχεν
ό Άνδρέας τό θάρρος —ή μάλλον τήν
στοιχειώδη εύφυίαν— νά παραιτηθή ά
πό τήν βουλευτικήν ιδιότητα καί νά προσφέρη τόν έαυτόν του είς τήν Δικαιοσύ
νην. ’Εάν τό έπραττε, θά μετεβάλλετο έκ
τοϋ άσφαλοϋς είς «ήρωα». Τώρα, άντιθέτως, μέ τήν κάποιαν φοβισμένην στάσιν
πού τηρεί, έχασε αύτός, άντί νά χάσωμεν
έμείς. Ή ΕΡΕ θά ψηφίση είς τήν Βουλήν
τήν άρσιν τής άσυλίας (τουλάχιστον
διά τόν Άνδρέα). Αλλά, πέραν τού γεγο
νότος ότι είναι ζήτημα έάν θά ύπάρξη
πλειοψηφία υπέρ τής άρσεως, ούδείς
γνωρίζει τί θά συμβή είς τήν Βουλήν, ό
ταν άνεβή ό Άνδρέας είς τόβήμα. Δέν άποκλείεται νά συμβούν πράγματα πού
νά όδηγήσουν είς τήν πτώσιν τής Κυβερνήσεως.
στ) Είμαι βέβαιος — ύπερβέβαιος— ότι
αί «βόμβαι» τών τελευταίων δέκα ήμερών είναι έργον ήλιθίων έγκεφάλων τής
ίδικής μας παρατάξεως. Αριστεροί καί
Κεντρώοι ούδέν συμφέρον είχον νά ένεργήσουν κατ’ αύτόν τόν τρόπον. Φο
βούνται, άλλωστε, έκτροπήν καί δέν θέ
λουν νά προκαλέσουν. ’Εάν συνεχισθή ή
τακτική τών «βομβών», πρέπει νά άποκαλυφθοϋν όπωσδήποτε οί δράσται. Έκάλεσα χθές τό βράδυ τόν στρατηγόν
Τζαννετήν (ύπουργόν τής ’Ασφαλείας)
καί τοϋ έπέστησα τήν προσοχήν έπί τής
ανάγκης νά συλληφθοϋν οί ήλίθιοι ή πα
λαβοί πού πάνε νά καταστρέφουν, τήν
τελευταίαν ώραν, ό,τι έπί τρία έτη έπαλεύαμεν διά νά έπιτύχωμεν. Εϊμεθα είς
τά πρόθυρα τής νίκης καί πράττουν τό
πάν διά νά όδηγήσουν τόν τόπον είς ά
νωμαλίαν.
ε) Πιέζω τώρα τήν Κυβέρνησιν —καί
θά τήν πιέσω μέχρι ρήξεως— νά λάβη
τά μέτρα πού είναι άπαραίτητα διά νά
δημιουργηθή ή έντύπωσις, ότι έπαυσε
νά ύπάρχη τό Κράτος, όπως τό είχε δια
μορφώσει ή κυβέρνησις Παπανδρέου
καί όπως, έπί 15 μήνας, τό άφησεν άθικτον (ή καί τό έχειροτέρευσεν) ή κυβέρνησις Στεφανοπούλου. Οί λόγοι είναι
σχεδόν μόνον ψυχολογικοί, άλλά καί ώς
τοιούτοι σπουδαίοι.
β/Προβλέψεις
α) Ή ΕΡΕ θά έλθη π ι θ α ν ό τ α τ α (ή
πιθανότης είναι μεγάλη) πρώτον κόμμα.
Τό άθροισμα, όμως, Ε.Κ. καί ΕΔΑ θά είναι
όπωσδήποτε άνω τού 50% (ψήφων καί
βουλευτών). Τό τελευταιον είναι άναπότρεπτον. Ή θεωρία Πιπινέλη, ότι δέν θά
έπρεπε νά προχωρήσωμεν είς έκλογάς,
έάν δέν εϊμεθα βέβαιοι ότι ή Ε.Κ. καί ή
ΕΔΑ θά πάρη κάτω τού 50%, θά ώδήγει
—έάν τήν υίοθετούσα— είς άδιέξοδον.
Καί άδιέξοδα δέν έπι τρέπεται νά ύπάρχουν είς τήν ζωήν μιάς χώρας, δηλαδή
είς τήν σκέψιν έκείνων πού διαχειρίζον
ται τάς τύχας της. ’Άλλωστε, έάν έλθη ή
ΕΡΕ, όπως έλπίζω θετικά, πρώτον κόμμα,
αύτό άρκεϊ διά νά άνοιξη τόν δρόμον τής
όμαλότητος καί τής σωτηρίας. Ή ΕΚ,

πού τώρα δέν διασπάται πλέον έν όψει
έκλογών, έάν πέση κάτω άπό τήν ΕΡΕ (έ
στω και κατά έναν βουλευτή) θά ύποστή
μεγάλην έσωτερικήν κρίσιν, άποδιδομένης ύπό πολλών τής πτώσεως είς τά έ
ξαλλα συνθήματα τού Άνδρέα. Και
— τότε— θά έχωμεν νέαν διάσπασιν. Θε
ωρώ, έξάλλου, βέβαιον ότι μετεκλογική
κυβερνητική συνεργασία ΕΚ καί ΕΔΑ α
ποκλείεται. Καί έάν τήν έπεζήτει καί τήν
έπεχείρει ό Άνδρέας, θά έπετάχυνε τήν
διάσπασιν τής Ε.Κ.
β) Δέν ήμπορώ νά είπώ ότι είναι βεβαία
ή μέχρι τών έκλογών πορεία άνευ κυβερ
νητικής μεταβολής.·Έχω ήδη έπανςιλημμένως όμιλήσει —καί δή άμέσως μετά
τήν 26ην Δεκεμβρίου— περί τοϋ ένδεχομένου «δευτέρας φάσεως». Έάν παραστή άνάγκη, θά πραγματοποιηθή ή δευτέρα φάσις. ’Αλλά μέ άντικειμενικόν σκο
πόν τήν όπωσδήποτε διενέργειαν τών έκλογών έντός τοϋ Μαιου.
Μήπως, όμως, συμβή άλλο τι πού θά
διατάρασσε βαθέως τήν όμαλήν πορείαν
πρός τάς έκλογάς καί θά έματαίωνε τήν
διενέργειαν αύτών; Είς τό έρώτημα τού
το δέν είναι εύκολο νά άπαντήσω. Δέν εί
μαι άπηλλαγμένος φόβων ώς πρός τό ένδεχόμενον άπροόπτων (είτε άπό μή έλεγχομένους «ίδικούς» μας, δηλαδή δ ή θ ε ν ίδικούς μας, είτε άπό τούς άντιπάλους). Πράττω ό,τι μοϋ είναι δυνατόν διά
νά πληροψορηθώ έγκαίρως τά τυχόν τεκταινόμενα.
γ) Έάν έλθη πρώτον κόμμα ή ΕΡΕ κατά
τάς έκλογάς, χωρίς άπόλυτον πλειοψηφίαν(τό τελευταίον είναι σχεδόν άδύνατον, είτε μέ τό ίσχύον σύστημα, είτε μέ
τήν άναλογικήν πού όπωσδήποτε θά περάση, άφού έτάχθησαν ύπέρ αύτής κατηγορηματικώς ΕΚ καί ΕΔΑ καί Προοδευ
τικοί καί «Άποστάται»), θά είμαι ύποχρεωμένος νά έπιχειρήσω σχηματισμόν κυβερνήσεως μέ προοπτικήν, όπως στηριχθή αυτή, πρός άπαίτησιν τής έμπιστοσύνης τής Βουλής κ α ί έπ ί τυχόν έκλεγησομένων «άποστατών» ή κ a ί έπί τμή
ματος τής ΕΚ πού θά άπεσίτάτο, ώς έλπί
ζω, άπό τόν Άνδρέα Παηανδρέου. Περί
Γεωργίου Παπανδρέου, ώς άποφασιστικού παράγοντος, δυσκόλως ήμπορεϊ νά
γίνη λόγος. Δέν άποκλείεται, βέβαια, νά
έλθη καί αύτός είς διάστασιν, μετά τάς
έκλογάς, πρός τόν υίόν του. Πάντως, θά
είμαι υποχρεωμένος νά κάμω τούς έπιβαλλομένους —πρός κανονικήν λ ε ι
τουργίαν τού πολιτεύματος - συμβιβα
σμούς.
Μ έ χ ρ ι τ ο ύ δε, ούδένα —ά π ο λ ύ τ ω ς — ούδένα συμβιβασμόν έκαμα.
Οί λέγοντες τά άντίθετα (καί πιθανώς νά
σού είπαν ή νά σού έγραψαν σχετικώς)
ψεύδονται. Ή 21η Δεκεμβρίου —δηλα
δή, ή ήμέρα, καθ' ήν, μετά τήν πρωτο
βουλίαν μου, άνήλθεν ό Γ. Παπανδρέου
είς τά Ανάκτορα— ύπήρξεν ήμέρα Οποχωρήσεως καί συμβιβασμού τού Γ. Πα
πανδρέου —μ ό ν ο ν κ α ί μ ό ν ο ν
a ύ τ ο ύ— έναντι τού Βασιλέως. Έκ μέ
ρους μας ο ύ δ ε μ ί a ύποχώρησις έγένέτο έναντι οίουδήποτε, ούδείς συμβι
βασμός έπραγματοποιήθη καίούδ' ή πα
ραμικρά ύποχρέωσις άνελήφθη πρός
οιονδήποτε μετεκλογικόν συμβιβασμόν.
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1966
17 Δεκεμβρίου
Ελληνοτουρκικό πρωτόκολλο για το Κυ
πριακό
18 Δεκεμβρίου
Μυστική συμφωνία βασιλιά - Γ. Παπανδρέου · Π. Κανελλόπουλου για νέα κυβέρνηση
και εκλογές.
22 Δεκεμβρίου
Ορκίζεται κυβέρνηση Π. Παρασκευόπουλου.
29 Δεκεμβρίου
Απόφαση του κακουργοδικείου της Θεσσα
λονίκης για την υπόθεση Γρ. Λαμπράκη.

1967
14 Ιανουάριου
Η κυβέρνηση Παρασκευόπουλου παίρνει
ψήφο εμπιστοσύνης.
6 Φεβρουάριου
Συμβούλιο Στέμματος για το Κυπριακό.
24 Φεβρουάριου
Ζητείται από την εισαγγελία άρση της ασυ
λίας των βουλευτών Α. Παπανδρέου και Π.
Βαρδινογιάννη.
16 Μαρτίου
Απόφαση του Στρατοδικείου για την υπό
θεση ασπίδα . Καταδικάζονται 21 αξιωματι
κοί.
29 Μαρτίου
Σύγκρουση Ε.Κ. και ΕΡΕ στη Βουλή για το
θέμα ασυλίας.
30 Μαρτίου
Παραιτεϊται η κυβέρνηση Παρασκευόπου
λου.
3 Απριλίου
Εντολή στον Π. Κανελλόπουλο. Ορκίζεται
κυβέρνηση της ΕΡΕ.
14 Απριλίου
Διαλύεται η Βουλή και προκηρύσσονται ε
κλογές.
20 Απριλίου
Σύσκεψη αντιστράτηγων. Εισήγηση του αρ
χηγού του ΓΕΣ Σπαντιδάκη για προετοιμα
σία εκτροπής.
21 Απριλίου
Παξικόπημα της χούντας Γ. Παπαδόπουλου επικρατεί.

(Από το βιβλίο του Σπ. Λιναρδάτου «Από
τον Εμφύλιο στη Χούντα», τόμος-Ε' 19641967, εκδ. «Παπαζήση»).

30

Ταύτα διά σήμερα. Ελπίζω νά είμαι εις
θέσιν νά σέ κατατοπίζω, άπό τούδε καί
είς τό έξης, τακτικά. Ε κτό ς έάν άπεφάσιζες, άναθεωρών τάς μέχρι τοϋδε σκέψεις
σου, νά έλθης καί νά άναλάβης τήν ήγεσίαν. Προσωπικώς, θά ήμουν —σέ βεβαιώ ειλικρινέστατα— ευτυχής έάν τό άπεφάσιζες. "Εκαμα έως έδώ τό χρέος
μου, χωρίς καμίαν προσωπικήν ίκανοποίησιν, άντιθέτως μάλιστα μέ μίγάλους
ψυχικούς καί σωματικούς μόχθους καί
πάντα ύφιστάμενος διαρκείς έπιθέσεις
καί άπό φίλους, άγωνιζόμενος (έν πολλοΐς αγωνιών) νυχθημερόν. ’Εάν είναι άνάγκη, θά συνεχίσω παλαιών, όσον τό έπιτρέπη ό θεός. ’Αλλά θά μου ήρκει καί
ό,τι έπραξα μέχρι τοϋδε, διά νά είπώ είς
τόν έαυτόν μου ότι έπραξα τό καθήκον
μου. Δέν ή μπορώ νά σοϋ είπώ, έάν πρέ
πει ή δέν πρέπει νά έλθης. Είναι ζήτημα ίδικής σου διαθέσεως καί Ιστορικής έμπνεύσεως. Πάντως, έάν ήρχεσο νά άνα
λάβης τήν ήγεσίαν, θ ά ή μ ο υ ν π ρ ο σ ω π ι κ ώ ς ε ύ τ υ χ έ σ τ ε ρ ο ς άπό
ό , τ ι ε ί μ α ι σ ή μ ε ρ α . Είναι μεγάλη
(τό κατανοώ), άλλά καί όδυνηρά ή άποστολή μου. Είναι άποστολή συνδεδεμένη
μέ διαρκές άγχος. Ψυχικώς' δ έ ’ν θά καμ
φθώ· ’Αλλά ήμπορώ, τάχα, νά προεξο
φλήσω ότι δέν θά καμφθώ σωματικώς;
Είμαι 65 έτών καί δέν έπαυσα, ούδ’ έπί
μίαν ήμέραν άγωνιζόμενος έπί 32 έτη είς
τήν πολιτικήν. Καί οί μήνες πού έρχονται
θά άπαιτήσουν φοβερούς κόπους. Κρίνε
μόνος σου τί πρέπει νά κάμης. Οί ώρες εί
ναι Εξαιρετικά κρίσιμες. "Οποιος άπό
τούς δυό μας άναλάβη νά τάς άντιμετωπίση, πρέπει νά προχωρήση, εί δυνατόν,
χωρίς άντιπερισπασμούς καί ταλαντεύσεις. ’Αλλά καί τά έκατομμύρια τών φί
λων πού καλούνται είς τόν δυσκολότατσν άγώνα, πρέπει νά γνωρίζουν, πόιός
είναι ό ήγέτης τόϋ άγώνος.
Μέ τήν άγάπην μου κα ί αισθήματα βαθυτάτης τιμής.
Παναγιώτης Κανελλόπουλος
Άθήναι 16-17 Μαρτίου 1967
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Είναι εμφανές ότι ο Π. Κανελλόπουλος
περιέκοψε το ήμισυ της επιστολής. Ά φ η 
σε όμως τα τμήματα εκείνα'που δήλωναν
από τότε την πεποίθησή του —που απο
δείχθηκε σωστή— ότι το παρακράτος
της δεξιάς ήταν εκείνο που αποσταθερο
ποιούσε το πολιτικό κλίμα. Ά φ ησε επί
σης και όσα διαδήλωναν τις προθέσεις
του να παραμείνει στην ηγεσία της ΕΡΕ
μόνον στο βαθμό που το ενέκρινε και ο
Καραμανλής και ότι ο ίδιος δεν είχε προ
σωπικές φιλοδοξίες αλλά απλώς υπηρε
τούσε την παράταξή του. Ό μω ς ο ανομο
λόγητος λόγος που έγραψε την επιστο
λή είναι προφανώς η τόσο αναγκαία για
τον Κανελλόπουλο στήριξή του. Ο «τύποις αρχηγός* είχε ανάγκη τις ώρες ε
κείνες την επαναβεβαίωση του καραμανλικού κύρους. Είναι ο λόγος αυτός, ο ί
διος που υπαγορεύει χρόνια τώρα τις ε^

I

π ισκέψ εις στην Π ολιτεία όλων των
πρω\ο- και δευτεροκλασάτων της ΝΔ. 0
ίδιος λόγος που υποχρέωσε τον Μητσοτάκη να.καλέσει τον Κ. Καραμανλή στην
προεδρία της Δημοκρατίας. Το [κύρος
αυτό εκάλυψε και τον Στεφανόπουλο
που «έκανε τα πικρά, γλυκά* και αγκά
λιασε τον Μητσοτακη. Η επιστολή Κα
νελλόπουλου επιβεβαιώνει πολλά και α
ποκαλύπτει άλλα τόσα:
φ Έ γκαιρα και από τόσο έγκυρη πηγή ομολογείται ό τι η κλιμάκωση της ανωμα
λίας πήγαζε από τους κόλπους της δε
ξιάς. Και ότι τα περί «ανατρεπτικώνενερ
γειών της αριστερός» ήταν παραμύθια,
φ Η αποσταθεροποίηση αυτή που είχε
αφετηρία σκοτεινές υπηρεσίες και παρα
κράτος εξασφάλιζε και τη συναίνεση ε
πωνύμων πολιτικών της δεξιάς που επι
θυμούσαν την εκτροπή για να αποτρέ
ψουν τον βέβαιο πολιτικά τους καταπον
τισμό. ΓΤολλοί από αυτούς (Μαρκεζίνης
και Πιπινέλης) υπηρέτησαν στη συνέχεια
τους συνταγματάρχες,
φ Ο ίδιος ο Κανελλόπουλος έχει κι αυ
τός εμπλακεί στη δίνη των πολιτικών πα
θών —αντίθετα με ό,τι νόμιζε και διακή
ρ υ ττε-- και με τις κομματικές ίντριγκες
προσπςθούσε να βάλει τρικλοποδιές
στους αντιπάλους του: είτε με τη λεγάμε
νη «δεύτερη φάση* δηλαδή την ανατρο
πή της υπηρεσιακής του Παρασκευόπου
λου προκειμένου να διενεργήσει τις ε
κλογές η μονοκομματική κυβέρνηση της '
ΕΡΕ, είτε με τη διάσπαση της ΕΚ. '
φ Ο Π. Κανελλόπουλος ενεργεί όπως ε
νεργεί χωρίς να παραιτεϊται από τη νομι
μότητα. Δ έχεται ακόμα και στην περί· :
πτώση της ήττας του να συνδιαλλαγει
και να προβεί στους «επιβαλλόμενους
συμβιβασμούς». Την ίδια γραμμή είχε ε
ξάλλου επ ιλέξει και ο Γεώργιος Παπαν
δρέου - και πάνω σε ρυτό ο Π. Κανελλό- πουλος διασκεδάζει κάθε αμφιβολία,
φ Ο παραλήπτης της επιστολής Κ. Κα
ραμανλής εγνώριζε λοιπόν από «πρώτο '
χέρι* περί των «παλαβών και εξάλλων»
της Δεξιάς που εξωθούσαν σκόπιμα ιπην
εκτροπή. Ευρισκόμενος στο Παρίσι, με.
την περίφημη δήλωσή του την επομένη
του πραξικοπήματος, επέρριπτε όλη την
ευθύνη στους πολιτικούς του αντιπά- '■
λους και ειδικά στον Γεώργιο Παπανδρέ
ου.
Το σημαντικό από κάθε άποψη αυτό,
ντοκουμέντο χρήζει βεβαίως αναλυτικό
τερου σχολιασμού που δεν είναι της ώ- '
ρας αυτής, θ α μείνουμε όμως σε άλλα
στοιχεία που συνδέουν την επιστολή με
τα άλλα δυο ντοκουμέντα αλλά και τους,
πρωταγωνιστές ενός παρατεινόμενου
δράματος που εμφανίζεται σαν κωμειδύλλιο ή παραμύθι των Καρπαθίων: Δια
λέγετε και παίρνετε,
φ Ο Π. Κανελλόπουλος αναφέρεται συ
χνά στην «εξαλλοσύνη του Ανδρέα Πα
πανδρέου».
φ Διατυπώνει την άποψη ότι ο Ανδρέας
«δεν ε ίχ ε το θάρρος ή τη στοιχειώδη ευ
φυΐα» να παραιτηθεί του δικαιώματος
της ασυλίας για να υπερασπίσει τον εαυ
τό του στην υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ. Τα σημεία
αυτά της επιστολής έχουν ιδιαίτερο εν
διαφέρον και μάλιστα πρέπει να τονισθεί

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ «ΝΑΙ» ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ «ΟΧΙ»

Συμπτωματικά ο πρόεδρος της Βουλής
όρισε «ψηφολέκτη» τον κ. Μίκη Θεοδωράκη. Όταν ο Μίκης εκφώνησε το όνο
μα «Ανδρέας Παπανδρέου» ακούστηκε
μια «αχνή» φωνή να λέει «Ναι». Ο Θεό
δωρόκη ς, επειδή — όπως έλεγε αργότε
ρα — νόμισε ότι δεν ήταν ο Α. Παπαν
δρέου αυτός που απάντησε, επανέλαβε:
«Δεν άκουσα τον κ. Α. Παπανδρέου. Μί
λησε;» Ο,τύτε, εμφανώς εκνευρισμένος,
σηκώθηκε από μια άκρη που ήταν «μισοκρυμμένος» ο Ανδρέας Παπανδρέου
και φώναξε «ΝΑΙ», υπερψηφίζοντας την
κυβέρνηση Παρασκευόπουλου. Τότε ο
Μ. Θεοδωράκης, απευθυνόμενος στον Α.
Παπανδρέου του είπε: «Σας θυμίζω το
ποίημα του Καβάφη για “ Το μεγάλο ΝΑΙ
• και το μεγάλο Ο ΧΙ“ ».
Αφήγηση ΜΙκη θΕοδωράκη.

q___________________________________
ότι ο επιστολογράφος απέφυγε να τα δη
μοσιοποιήσει το 1975. (Οι παρατηρήσεις
αυτές του Π. Κανελλόπουλου αξίζει να
συσχετισθούν και με όσα «ψυχοπαθολο' γικά» περί Ανδρέα γράφει ο Αμερικανός
διπλωμάτης Τζων Όουενς).
: Τα γεγονότα είναι γνωστά αλλά αξίζει
. να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας. Η στηρι; ζόμενη από την ΕΚ και την ΕΡΕ υπηρεσια
κή κυβέρνηση Παρασκευόπουλου (η
; προηγούμενη κυβέρνηση αποστατών
;του Στ. Στεφανόπουλου είχ ε ανατραπεί
μετά από μυστική συμφωνία των αρχη
γών των κομμάτων αυτών) έπεσε κάτω α^πό ιδιαίτερα αξιοσημείωτες συνθήκες.
j Ή παραπομπή του AvSjpéa
( Σε μια θυελλώδη συνεδρίαση της Βου' λής στις 29 Μαρτίου 1967 όπου θα εψηφίζονταν η απλή αναλογική (σύστημα που
S όλες οι πτέρυγες εκτός της ΕΚ επιθυμού: σαν) η ΕΚ εζήτησε να περάσει μια τροποί λόγια που θα εξασφάλιζε ασυλία στον ε: παπειλούμενο από δίωξη, Ανδρέα Παtviπανδρέου. Παρά τη συμβιβαστική μέσο
ι) λάβηση του Ηλία Ηλιού που πρότεινε α;; μνήστευση τόσο των ενεχομένων στην υ!j πόθεση ΑΣΠΙΔΑ όσο και εκείνων για το
■Σχέδιο ΠΕΡΙΚΛΗΣ δεν υπεχώρησε ούτε η
ΕΡΕ(που δεν ήθελε να περάσει η τρόπο
ν λόγια), ούτε και η ΕΚ που επέμενε να ε
ξασφαλίσει την μη παραπομπή του Αν
δρέα. Ανετράπη η κυβέρνηση και στις 3
( Απριλίου ορκίζεται πρωθυπουργός ο Π.
<Κανελλόπουλος, σύμφωνα και με τη
'' «δεύτερη φάση» του σχεδίου του. Τι θυ/ μίζουν όλα αυτά;
", Από το Νοέμβριο του 1988 ο τόπος
; διέρχεται μια βαθειά πολιτική κρίση που
r
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_______________ ___________
’

οδήγησε σε τρεις εκλογικές αναμετρή
σεις. Οι αιτίες αυτής της κρίσης είναι βέ
βαια πολλαπλές: κοινωνικές, οικονομι
κές, θεσμικές. Όμως θα μπορούσαν να
αναζητηθούν και να εξευρεθούν πολιτι
κές διέξοδοι αν δεν υπήρχαν δυο άλλοι
λόγοι που δεν σχετίζονται με ουσιώδη
κοινωνικά αιτήματα, αλλά με την προσω
πικότητα και την προϊστορία στις σχέ
σεις των «μονομάχων». Από τη μια μεριά
είναι η προσωπική «βεντέτα» Μητσοτάκη-Παπανδρέου και από την άλ*λη η φοβι
κή και ένοχη συμπεριφορά του Ανδρέα
που πεισματικά αποφεύγει να αντιμετω
πίσει τις ευθύνες του για τα οικονομικά
σκάνδαλα που διέπραξε κατά την μ ετ’ α
λαζονείας διακυβέρνησή του.
Τη «βεντέτα» παρακολούθησαν οι συνέλληνες από διαφορετική σκοπιά ο κα
θένας: είναι όμως ειρωνεία της μοίρας, ο
ενεχόμενος για τη διαπόμπευση του πο
λιτικού κόσμου στη δεκαετία του ’60 Κ.
Μητσοτάκης, να επιφέρει και προσωπική
ήττα στον Ανδρέα Παπανδρέου 25 χρό
νια αργότερα. Είναι προσωπική ήττα του
Ανδρέα γιατί αυτός ήταν που συχνά πυ
κνά (και δια χειλέων Μένιου, «δεν δι
καιούσθε δια να ομ ιλειτε κλπ.») θύμιζε
στον πρόεδρο της ΝΔ το αμαρτωλό πα
ρελθόν του.
Αλλά η εμμονή του Ανδρέα να αποφύγει τις ευθύνες του για τα μεγάλα σκάν
δαλα της οκταετίας τον έφερε αντιμέτω
πο με όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Έ 
χασε την έως τότε στήριξη της αριστε
ρός —που κυριολεκτικά ντρέπεται να επανέλθει σε αυτήν τη στήριξη — και απώλεσε την εμπιστοσύνη και δικών του οπα
δών. Το έσχατο επιχείρημα που απέμεινε
στους πιο φανατικούς από αυτούς είναι:
«Μα και οι άλλοι κλέβουν»!
Η «εξαλλοσύνη» και η «δειλ/σ» που όχι
άδικα του καταλογίζει ο Π. Κανελλόπου
λος, σε άλλες εποχές συνέδραμαν, σε
κάποιο βαθμό, στις ανώμαλες εξελίξεις.
Όμως τους τελευταίους 18 μήνες ταλαι
πώρησαν τον τόπο και σημάδεψαν τον
πολιτικό Ανδρέα Παπανδρέου:
Ποια άλλη επιβεβαίωση θέλουμε γι’
αυτό εκτός του ότι εκείνα τα φαντάσμα
τα τα οποία υποτίθεται ότι επολεμούσε,
αναστήθηκαν εξαιτίας της δικής του πο
λιτικής και τον στρίμωξαν τελικά στην
γωνία; Μπορεί ο Κ. Καραμανλής να μην
επιθυμεί —ενθυμούμενος ότι και αυτός
κάποτε αντιμετώπισε το νόμο περί ευθύ
νης υπουργών— την παραπομπή του Αν
δρέα. Μπορεί την άποψη αυτή να συμμε
ρίζεται και ο Κ. Μητσοτάκης —και έχου
με ενδείξεις περί αυτού— αναλογ'ιζόμενος τα δικά του ανομήματα. Μπορεί και η
αριστερά να μην έχει το κουράγιο να ζη
τήσει την εφαρμογή του νόμου —και υ
πάρχουν από το καλοκαίρι οι ενδείξεις.
Όμως η ιστορία, την οποία αρέσκονται
οι πολιτικοί μας να επικαλούνται θα έχει
να γράψει πολλά γ.ια τον «υπηρέτη του
δημοσίου συμφέροντος» κ. Ανδρέα Πα
πανδρέου. Εντέλει, η κατακλείδα της πο
λιτικής του πορείας είναι ότι οκτώ χρό
νια μετά τη διακυβέρνησή του επανέκαμψαν από το «χρονοντούλαπο» τα ίδια α
κριβώς πρόσωπα που πολέμησε τις δεκα
ετίες του ’60 και του ’70.

*
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ΑΦΗΓΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΝΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ια τον προσφάτως επανακάμψαντα
στο «φρενοκομείο» μας Κωνσταντί
νο Καραμανλή, έχουν ήδη γραφεί
αρκετές αγιογραφικές βιογραφίες. Αλ
λες από καλόπιστους ανθρώπους και άλ
λες από κατ’ επάγγελμα και επιταγήν
βιογράφους, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς.
Με τις σελίδες που αφιερώνουμε εδώ
δεν επιθυμούμε να αμφισβητήσουμε όσα
θετικά προσέφερε στον τόπο. Αν κάτι
μείνει από τον Καραμανλή είναι βεβαίως
η συμβολή του για την είσοδο της χώρας
μας στην ΕΟΚ —κάτι που, όσο και αν αμ
φισβητήθηκε έντονα και κυρίως από την
αριστερά, αποδεικνύεται ότι δημιουργεί
τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του
τόπου και την προάσπιση των εθνικών
μας συμφερόντων. Το άλλο θετικό που
προσέφερε ο Καραμανλής ήταν η νομι
μοποίηση του ΚΚΕ— αίτημα ώριμο αλλά
πάντως όχι και αυταπόδεικτο. Ο Καρα
μανλής του 74, παρά τις όποιες πράξεις
συμβιβασμού, δεν ήταν ο Καραμανλής
της δεκαετίας του ’60. Δεν έχουμε παρά
να παρακολουθήσουμε τώρα τον Κ. Κα
ραμανλή στη δεκαετία του ’90. Βέβαια το
πρώτο σημάδι δεν είναι θετικό: λησμόνη
σε τα σχόλιά του για «τον δημόσιο βίο
του τόπου» και προτίμησε να πάρει την
μικρόψυχη εκδίκησή του από το τρίδυμο
Ανδρέα-Μένιου-Σαρτζετάκη για την περί
φημη «ρήξη» της 9ης Μαρτίου 1985. Και
την ίδια στιγμή έπαιζε στο μικροπολιτικό
παιχνίδι του Κ. Μητσοτάκη που χρειάζε
ται ερείσματα και κύρος για την οριακή
πλειοψηφία του.
Φαίνεται λοιπόν ότι σε πρώτη εντύπω
ση, ο Κ. Καραμανλής ενδιαφέρθηκε να
παίξει στο συμβολικό επίπεδο. Και επει
δή αυτά είναι που αμφισβητούνται αυτήν
τη στιγμή —τόσο από την αριστερά όσο
και από τους επικαλούμενους το «φως
και το σκότος» ιεροφάντες του εγχώριου
σοσιαλισμού— αξίζει να σταθούμε σε έ
να επεισόδιο της καραμανλικής σταδιο
δρομίας, επίκαιρο λόγω και των ημερών.
Εξάλλου σε ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε πριν δυο χρόνια (τχ. 371 της
22/4/1988) και εντόπιζε την αμερικανική
συμμετοχή στο πραξικόπημα της 21ης Α
πριλίου υποσχόμασταν ότι «θα επανέλ
θουμε σε επόμενο τεύχος» προκειμένου
να διερευνήσουμε τους συμβιβασμούς
και τις συναλλαγές της μεταπολιτευτι
κής περιόδου για τη συγκάλυψη της ελ
ληνικής ανάμειξης στην υπόθεση Γουωτεργκαίητ έναντι της αποσιώπησης του
επεισοδίου Νόρσταντ-Καραμανλή. Η επικαιρότητα λοιπόν αλλά και η συγκέντρω
ση και διασταύρωση των στοιχείων μας
επιτρέπουν ώστε σήμερα να επανέλθουμε σε κείνο το ρεπορτάζ.
Η καθυστέρηση εξαιτίας μεταξύ άλ
λων, διαφόρων σημαντικών γεγονότων
και εξελίξεων, αποδείχθηκε αναγκαία
και λόγω του χρόνου που απαίτησε ο εν
τοπισμός και η συγκέντροιση των στοι
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χείων που μας ανάγκασε να τα αναζητή
σουμε στην Ουάσιγκτον, το Παρίσι, το
Λονδίνο, τη Μόσχα και την Αθήνα, ώστε
να φωτιστούν όλες οι πολυδαίδαλες πτυ
χές της εξαιρετικά σημαντικής αυτής υ
πόθεσης.
Στο ρεπορτάζ που προαναφέραμε δη
μοσιεύαμε αποσπάσματα συνεντεύξεων
πουχτημαντικοί παράγοντες των ΗΠΑ εί
χαν δώσει.το καλοκαίρι του 1966 στον
δημοσιογράφο Ηλία Π. Δημητρακόπουλο
και από τις οποίες προέκυπτε ότι οι Αμε
ρικανοί ήταν... υποψιασμένοι για την επερχόμενη δικτατορία. Στη συνέχεια δη
μοσιεύαμε τα στοιχεία από ένα άκρως α
πόρρητο τηλεγράφημα του σταθμάρχη
της CIA στην Αθήνα Σταίηση Χωλς από το
οποίο προέκυπτε ότι υψηλά ιστάμενοι αξιωματούχοι στην κυβέρνηση Καραμαν
λή (1975), διατηρούσαν σχέσεις με τη
CIA. Λόγω της σοβαρότητας της καταγ
γελίας απευθυνθήκαμε τότε (Απρίλιος
του 1988) σε στελέχη της ΝΔ που έπρεπε
να γνωρίζουν την ακρίβεια των ισχυρι
σμών του Σταίηση Χωλς. Σταχυολογούμε
(τχ. 37,1) μερικά αποσπάσματα από τις δη
λώσεις τους:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΤΣΗΣ
Στρατηγός τ. αρχηγός ΚΥΠ:
«Έχουν περάσει έκτοτε πολλά χρόνια και
δεν ενθυμούμαι το περιστατικό. Ομως λόγω
της σοβαρότητός του, αν μου είχ ε τεθεί το θέ
μα αυτό από τον Σταίηση Χωλς, θα το θυμό
μουν.
Ο Σταίηση Χωλς δεν με είχε επισκεφθεί
στην υπηρεσία, τον είχα όμως συναντήσει αρ
κετές φορές και κυρίως σε κοινωνικές συνανα
στροφές».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΑΣ
τ. υφυπουργός Τύπου:
«Όσο για τις επαφές με τους Αμερικανούς
αξιωματούχους έχω να δηλώσω ότι οι οδηγίες
του προέδρου κ. Καραμανλή ήταν αυστηρές ώ
στε αυτές οι επαφές να είναι οι ελάχιστες δυ
νατές και πάντως να μην δεχόμαστε καμιά συ
ζήτηση για τα εσωτερικά μας θέματα.
Προσωπικά εγώ δεν είχα ποτέ καμιά επαφή
με τον Σταίηση Χωλς και όσο γνωρίζω δεν εί
χαν μαζί του επαφή ούτε ο κ. Ράλλης ούτε ο κ.
Καραμανλής. Αυτούς ή εμένα συναντούσε — ό
ταν χρειαζόταν— ο πρέσβης κ. Κιούμπιτς».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
τ. πρωθυπουργός, υπ. Προεδρίας το 1975

«Δεν ενθυμούμαι τίποτε εν σχέσει με το διά
βημα Χωλς και αν συνέβαινε κάτι σχετικό θα
το θυμόμουν. Το αποκλείω πάντως να είχε
πραγματοποιηθεί τέτοιο διάβημα».

Ο Σταίηση Χωλς επεδίωκε τότε να στα
ματήσουν οι έρευνες που είχαν αρχίσει
και αφορούσαν τις σχέσεις ClA-ΚΥΠ-Νί^ον κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Η
πλήρης αποκάλυψη των σχέσεων αυτών
«θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά την
εξωτερική πολιτική» των ΗΠΑ στην πε
ι

ριοχή, όπως σημειωνόταν σε έγγραφο
της CIA. Είχε άραγε κάποιο συμφέρον η
κυβέρνηση Καραμανλή στη συγκάλυψη
ενός πανθομολογούμενου «μυστικού»;
Πολιτικά, ο Καραμανλής, δεν επιθυμούσε να τραβήξει το ήδη τεντωμένο σκοινί
των ελληνοαμερικανικών σχέσεων (λό· /
γω της αποχώρησης από το στρατιωτικό
ΝΑΤΟ) με δεδομένο και το δόγμα «ανήκο■·:\
μεν εις την Δύσιν». Από την άλλη μεριά
όμως, φαίνεται ότι και ο ίδιος χρειαζόταν ;
τη συνδρομή των ΗΠΑ για τον αναγκαίο ;■
εξωραϊσμό του.

Είναι γνωστό ότι ο Κ. Καραμανλής
πάντοτε πίστευε σε μια ισχυρή και συγ
κεντρωτική διακυβέρνηση σαν τον πιο
κατάλληλο τρόπο άσκησης της εξου
σίας. Είναι γνωστές οι εισηγήσεις του
για ένα τέτοιο συνταγματικό πλαίσιο· το
παλαιό του όνειρο μπόρεσε να πραγμα
τοποιήσει εν μέρει με το Σύνταγμα του
75. Το ίδιο δηλαδή Σύνταγμα που ανασύνταξε ο άλλος αυταρχικός πολιτικός,
οΑνδρέας Παπανδρέου όχι για να χο κά
μει δημοκρατικότερο αλλά για να μετα
θέσει απλώς τις εξουσίες από τον πρόε
δρο της Δημοκρατίας στον πρόεδρο της
Κυβέρνησης.
0 Κρις Γουντχάουζ στο βιβλίο του
Καραμανλής, ο ανορθωτής της ελληνιής Δημοκρατίας», αναφέρει ότι ο «ανορ)ωτής» σε γράμμα που απηύθυνε στον
Κωνσταντίνο Γλύξμπουργκ ανέφερε ότι
) εκσυγχρονισμός της Ελλάδας θα επιευχθεί «αρχής γενομένης από το Σύναγμα». Και βέβαια πάντοτε εννοούσε έα Σύνταγμα με συγκεντρωτικές εξου-
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;ν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι
:ην πραγματοποίηση των πολιτικών
στόχων, ο Κ. Καραμανλής θα κήρυσιικτατορία. Πρέπει όμως να δει τα
αμβανόμενα στις επόμενες σελίδες
στατικά, κάτω από το φως της συγιμένης ιστορικής στιγμής (Ά νοιξη
1967) και σε σχέση με τη νοοτροπία
ηγέτη της ΕΡΕ.

κατάσταση την άνοιξη του 1967 ήταν
κτική: Ο πολιτικός κόσμος με την αασία του ’65 είχε διασυρθεί, τα ψυιολεμικά συνθήματα είχαν πέραση
ια, η αριστερά είχε πολλές προοπτιινόδου, το σύστημα διακυβέρνησης
δεξιάς ετίθετο σε αμφισβήτηση. Θερφαλοι στρατηγοί —με την ενθάριη του αμερικανικού παράγοντα, όαποδείχθηκε αργότερα— προετοίιν το πραξικόπημα. Για όλα αυτά ο Κ.
ιμανλής δεν περίμενε βέβαια να ερωθεί από τον Π. Κανελλόπουλο μέ·
ης επιστολής που δημοσιεύουμε. Είαι άλλες δικές του πηγές και συγ'ως διατηρούσε άριστες σχέσεις με
ανώτατη ηγεσία του Στρατεύματος,
εύοντας στο «πεπρωμένο» του —όαποδείχθηκε περίτρανα το σύνδρο-

Αλλά ας πάρουμε τα στοιχεία με κά
ποια σειρά, όχι υποχρεωτικά χρονολογι
κή:
Στις 25/8/1966, δημοσιεύεται συνέν
τευξη του Αμερικανού στρατηγού Λώρις
Νόρσταντ προς το δημοσιογράφο Ηλία
Π. Δημητρακόπουλο, στις εφημερίδες:
"Athens Daily Post" και «ΕΘΝΟΣ» στην ο
ποία ο στρατηγός εκφράζει την αντίθεσή
του στην ιδέα επίλυσης της ελληνικής
πολιτικής κρίσης με την εγκαθίδρυση
στρατιωτικής δικτατορίας.
Στις αρχές του 1967 ο, απόστρατος τό
τε, στρατηγός που διέμενε στη Νέα Υόρκη, πήρε ένα μήνυμα από τον Κ. Καρα
μανλή που έκανε διακοπές στο Nassau
(για τις διακοπές μας πληροφορεί και ο
Π. Λαμπρίας στο βιβλίο του «Στη σκιά ε
νός Μεγάλου»), με το οποίο ζητούσε ε
πειγόντως να συναντήσει τον Νόρσταντ
στο σπίτι του στρατηγού στη Ν. Υόρκη.
Ο Καραμανλής πήγε αεροπορικώς στη
Νέα Υόρκη όπου πραγματοποίησε «ιδιω
τική» ημερήσια επίσκεψη και είχε μυστι
κή συνάντηση με τον Νόρσταντ στο σπίτι
του τελευταίου. Στη διάρκεια της συνάν
τησης αυτής, ο Καραμανλής διερεύνησε
τον Νόρσταντ αν θα μπορούσε να ζητή
σει από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να υπο
στηρίξει (endorse) ένα πραξικόπημα το οτιοίο θα οδηγούσε στο σχηματισμό ισχυ
ρού συντηρητικού καθεστώτος υπό τον
Καραμανλή.
Ο Νόρσταντ, που διατηρούσε στενούς
δεσμούς και επαφές με το Πεντάγωνο
και την κυβέρνηση Τζόνσον και αποτε
λούσε ισχυρό παράγοντα του αμερικανι
κού πολιτικο-στρατιωτικού κατεστημέ
νου, μετέφερε αμέσως στην Ουάσινγκτον την πρόταση Καραμανλή καθώς
και τις δικές του επιφυλάξεις που άλλω
στε είχε διατυπώσει και στο παρελθόν.
Η διαβίβαση της πρότασης Καραμαν
λή στα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια
της Ουάσιγκτον υπήρξε μοιραία γιατί
συνέπεσε χρονικά με τις διαβουλεύσεις
σε ανώτατο επίπεδο στο Εθνικό Συμβού
λιο Ασφαλείας (National Security Coun
cil) του Λευκού Οίκου που έτσι επισφρά
γισε την απόφαση μη παρεμπόδισης επι
βολής στρατιωτικής λύσης που «άναβε»
και το «πράσινο φως» για την εγκαθίδρυ
ση στρατιωτικής δικτατορίας.
Η πρόταση αυτή του Καραμανλή χρη
σιμοποιήθηκε κατ’ επανάληψη, στην αμε
ρικανική πρωτεύουσα, στη διάρκεια της
επταετίας ’67-’74 απ’ τους υπέρμαχους
της χούντας για να πετύχουν τη συνέχι
ση της στήριξης του στρατιωτικού στάτους-κβο και του δικτατορικού καθεστώ
τος παρά την αυξανόμενη αντίδραση του
αμερικανικού Κογκρέσου και των αμερι
κανικών μέσων ενημέρωσης προς τη
χούντα. Ιδιαίτερα όμως χρησιμοποιήθη
κε απ’ τους υποστηρικτές της χούντας
στην Ουάσιγκτον για να αποδυναμώσει
τις εντυπώσεις και τον αντίκτυπο που εί
χε η έκκλησή του, όταν ο αυτοεξόριστος
τότε Κων. Καραμανλής, απ’ το Παρίσι, έ
καμε τις γνωστές δηλώσεις του κατά της
δικτατορίας του Παπαδόπουλου.
Απ ’ την άλλη μεριά, η πρόταση Καρα
μανλή προς τον Νόρσταντ εξηγεί το για

τί ο Κ. Καραμανλής στις 22 Απριλίου
1967, τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέ
ρος του πολιτικού κόσμου της Ελλάδας
είχε συλληφθεί απ’ τους πραξικοπημα
τίες και αυτός ήταν ο μόνος ελεύθερος ε
κτός Ελλάδας πολιτικός ηγέτης, προέβη
σε μια επιεικώς χλιαρή δημόσια δήλωση
που μετέδωσε το BBC και το Παρίσι.
Απόδειξη του πόσο χλιαρή, ανεπαρ
κής και εξοργιστικά λίγη υπήρξε η δήλω
ση αυτή του Κ. Καραμανλή είναι και το
γεγονός ότι αργότερα, ο στενός κύκλος
του αποσιωπεί αυτή τη δήλωση. Στο cor
pus των «αγιογραφιών» του Καραμανλή
π α ρ α λ ε ίπ ετα ι η δήλω σή του τη ς
22/4/1967. Αρκούν όμως τα αποσπάσματα
που δημοσιεύει ο Κρις Γουντχάουζ στη
βιογραφία τού «ανορθωτή της ελληνικής
δημοκρατίας» για να κριθεί η πολιτική
του συμπεριφορά τις κρίσιμες ώρες:
«Γις ε ξ ελ ίξ εις αυτές τις προέβλεψα
και προσπάθησα να σώσω τήν ασταθή
ελληνικήν δημοκρατίαν δια της εξημερώσεως των πολιτικών μας παθών και
του εκσυγχρονισμού του πολιτεύματος
της·χώρας».
Στη συνέχεια λέει ότι «απεχώρησε α
πό την πολιτική όταν διαπίστωσε ότι έ 
χανε απλώς τον καιρό του»!
Και συνεχίζει:
«Από τότε έγιναν πολλά σφάλματα
για τα οποία όλοι είχαν ευθύνη. Περισ
σότερον όμως είχ ε ο αρχηγός της ΕΚ»
Και το κείμενο συνεχίζει:
«Εάν ο κ. Παπανδρέου επολιτεύετο με
στοιχειώδη σύνεσιν, ουδέποτε η χώρα
θα έφτανε εις την παρούσαν επικίνδυ
νον περιπέτειαν. Αντ’ αυτού διέπραξε το
σφάλμα να εξαπολύση θύελλα παθών
και, απειλών θεσμούς και πρόσωπα, να
δημιουργήσει το κλίμα το οποίον εξέθρεψε Kat το χθεσινόν πραξικόπημα».
Την κρίσιμη αυτή στιγμή ο Καραμαν
λής επετίθετο στον πολιτικό κόσμο σαν
υπεύθυνο του πραξικοπήματος και παρα
σιωπά το ρόλο των μυστικών υπηρεσιών
και του παρακράτους· ρόλο τον οποίο α
σφαλώς εγνώριζε και όχι μόνον από την
επιστολή της 16-17/3/67 του Π. Κανελλόπουλου. Αλλά ο Καραμανλής προέβη και
σε μια άλλη αποκάλυψη μια εβδομάδα
αργότερα σε γράμμα που έστειλε στον
Γ ουντχάουζ και που ο τελευταίος κατα
χωρεί στο βιβλίο του:
«Η δικτατορία αποτελεί επικίνδυνον
πείραμα. Γι’ αυτό και δεν την εδέχθην
μολονότι μου προσεφέρετο και από τον
Στρατόν και από το Στέμμα».
Αυτά δεν τα καταγγέλλει ανοιχτά και
δεν ειδοποιεί εγκαίρως τον πολιτικό κό
σμο, αλλά τα εκμυστηρεύεται στον φίλο
του και μελλοντικό του βιογράφο. Όμως
ο Καραμανλής αποσιωπά την επαφή του
με τον Νόρσταντ που είχε προηγηθεί.
Κθ4 με τα δικά του λόγια (αποκήρυξη του
πολιτικού κόσμου κατ’ αρχήν και όχι των
δικτατόρων και με απόψεις τις για άλλο
Σύνταγμα) επιβεβαιεί τις προτιμήσεις
του.
Το πόσο καταλυτικά αρνητικό αντίκτυ
πο είχε η πρόταση Καραμανλή προς τον
Νόρσταντ για τις τύχες kcu τις εξελίξεις
των ελληνικών πραγμάτων στην Ουάσιγκτον, είναι το γεγονός ότι επί των κυβερ-
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νηοΓ,ων Τζονσον και Νιξον οε μυστικεΛ
ενημερωθείς που εκανε ri εκτελεστική ε
ξουσια των ΗΠΑ σχετικά με την Ελλάδα,
κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελούσε
συχνά η πρόταση Καραμανλή με σκοπο
να αποδυναμώσει τα επιχειρήματα των
μελών εκείνων του αμερικανικού Κογ
κρέσου που αντιτίθονταν στη χούντα.
Ποια είναι όμως η μαρτυρία γι’ αυτά,
μιας εξαιρετικής προσωπικότητας του
Κογκρέσου; Ο δημοκρατικός γερουσια
στής του Ορεγκον Γουαίην Μορς με μακρά και δυναμική θητεία στην πολιτική
- του κόλλησαν γ ι’ αυτό το χαρακτηρι
στικό παρατσούκλι «Τίγρης» της αμερι
κανικής Γερουσίας— ήταν μέλος της Ε
πιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της
Γέρουσίας με μεγάλη επιρροή και σταθε
ρός πολέμιος της αμερικανικής υποστή
ριξης προς τη δικτατορία. (Όπως ο στρα
τηγός Νόρσταντ, έτσι και ο γερουσια
στής Μορς, είχε αντιταχθεί στην εγκαθί
δρυση στρατιωτικής δικτατορίας στην
Ελλάδα)
Ο Γουαίην Μορς εκμυστηρεύθηκε το
1968 στο δημοσιογράφο Δημητρακόπουλο —ο οποίος, στο μεταξύ, είχε φτάσει
στην αμερικανική πρωτεύουσα τον Ο
κτώβριο του 1967 μετά τη διαφυγή του
απ’ την Ελλάδα το Σεπτέμβριο του
1967— για την πρόταση Καραμανλή
προς Νόρσταντ με την άκρως δεσμευτι
κή υπόσχεση του δημοσιογράφου για
την τήρηση του απορρήτου.
Οι αρχές του 1975, στην αμερικανική
πρωτεύουσα, είναι περίοδος εξαιρετικά
κρίσιμη. Είναι η περίοδος της επιβολής
του εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία
για τη χρήση αμερικανικών όπλων κατά
την εισβολή στην Κύπρο.
Την εποχή αυτή το αμερικανικό Κογ
κρέσο αρχίζει και τη διερεύνηση της
δραστηριότητας της CIA στο εξωτερικό
και με πρωτοβουλία του Δημητρακόπουλου ερευνάται και ο ρόλος που έπαιξε η
Ουάσιγκτον και η CIA στην εγκαθίδρυση
της στρατιωτικής δικτατορίας. Τελικά η
έρευνα αυτή οδήγησε στην αποκάλυψη
του ρόλου της χούντας και της αμερικα
νικής CIA στο σκάνδαλο του Γουώτεργκέητ (βλ. και τχ. του ΑΝΤΙ 319 της

20/6/1986, 321 4/7/1986. 322 της 18/7/1986
και 323 της 1/8/1986).
Την περίοδο αυτή (αρχές του 1975) κυ
κλοφορεί στις ΗΠΑ απ’ τον εκδοτικό οίκο
Μακ Μίλλαν το βιβλίο του πολύ γνωστού
στην Ελλάδα Αμερικανού δημοσιογρά
φου των Τάιμς της Νέας Υόρκης, Σάυρους Σουλτσμπέργκερ με τίτλο «Υστερό
γραφο με Κινέζικη Προφορά— τα Απο
μνημονεύματα και Ημερολόγια' για την
περίοδο 1972-1973».
Ως γνωστόν, ο Σουλτσμπέργκερ ανή
κει στην οικογένεια που εκδίδει —είναι
ιδιοκτήτες— τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης», έχει Ελληνίδα σύζυγο, με στενές
σχέσεις με την πρώην ελληνική βασιλική
οικογένεια, είναι γνώστης των ελληνι
κών πραγμάτων της τελευταίας 40ετίας
και συγχρόνως διατηρεί φιλικές σχέσεις
και με τον Καραμανλή. Το 1951. ο Σουλτσμπέργκερ πήρε την ανωτάτη αμερικα
νική δημοσιογραφική διάκριση, το βρα
βείο Πούλιτζερ.
Στις 20 Οκτωβρίου 1977, ο δημοσιο
γράφος Καρλ Μπέρνστιν της «Ουάσιγκτον Ποστ»—, ο ένας από τους δύο δημο
σιογράφους που πρώτοι αποκάλυψαν
την υπόθεση «Γουωτεργκέητ»— σε εκτε
νές άρθρο του στο περιοδικό «Ρόλλινγκ
Στόομν» με τίτλο «Η CIA και ο Τύπος» α
ποκαλύπτει λεπτομέρειες της στενής
σχέσης μεταξύ του δημοσιογράφου Σάυρούς Σουλστσμπέργκερ και της CIA. Τα
στοιχεία αυτά της προσωπικότητάς του
είναι χρήσιμα για τον αναγνώστη προκειμένου να εκτιμήσει τις θέσεις του Σ.
Σουλτμπέργκερ αλλά και τις προσβάσεις
του σε πηγές πληροφοριών και την δυνα
τότητα επαληθεύσεων.
Στο βιβλίο αυτό, ο Σουλτσμπέργκερ αναφέρεται επανειλημμένα στα ελληνικά
πράγματα, στον τέως βασιλιά Κωνσταν
τίνο, τον δικτάτορα Παπαδόπουλο και
τον Κ. Καραμανλή.
Η επίμαχη και λίαν αποκαλυπτική πε
ρικοπή στο βιβλίο του, (σ. 276-277) με η
μερομηνία «Νέα Υόρκη, 5 Σεπτεμβρίου
1973» έχει ως εξής:
«Ο Νόρσταντ μου είπε ότι την άνοιξη του
1967 όταν είχε πια αποστρατευθεί και έ
μενε στη Νέα Υόρκη. Έλαβε μήνυμα από
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τον Καραμανλή τέως πρωθυπουργό της
Ελλάδος αυτοεξόριστο τότε στο Παρίσι.
Ο Καραμανλής που αυτές τις μέρες έκα
νε τις διακοπές του στο Νασσάου ζήτη
σε επειγόντως από τον Νόρσταντ να τον
δεχθεί στο σπίτι του. Πήγε αεροπορικώς
στην Ν. Υόρκη για μια μυστική, ημερήσια
επίσκεψη και ρώτησε τον Νόρσταντ αν
αυτός θα μπορούσε να εξασφαλίσει την
υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες
ενός πραξικοπήματος στην Ελλάδα εκεί
νη την άνοιξη. Ο Νόρσταντ προσπάθησε
να ξεφύγει, και του είπε ότι πραγματικά
δεν μπορούσε να αναμιχθή σε τέτοιες
δουλειές. Προφανώς, ο Καραμανλής εν
νοούσε το σχεδιαζόμενο πραξικόπημα α
πό μια ομάδα Ελλήνων στρατηγών, οι ο
ποίοι συνωμοτούσαν με σκοπό να κατα
λάβουν την εξουσία στο όνομα του Βασιλέως και να επιβάλουν ένα ισχυρό συν
τηρητικό καθεστώς υπό τον Καραμα
νλή».
Ο δημοσιογράφος Δημητρακόπουλος
ενημέρωσε τηλεφωνικώς στις 7 Μαρτίου
1975 για το περιεχόμενο της επίμαχης
παραγράφου τον τότε υφυπουργό Τύπου
και στενό συνεργάτη του Καραμανλή κ.
Παναγ. Λαμπρία τονίζοντας τις συνέ
πειες της αποκάλυψης αυτής τόσο στη
μάχη για την επιβολή του εμπάργκο όσο
και για τις ανακρίσεις που διεξήγε την
περίοδο αυτή το αμερικανικό Κογκρέσο
για το ρόλο της CIA στην εγκαθίδρυση
και διατήρηση της στρατιωτικής δικτατο
ρίας. Οι ανακρίσεις αυτές επρόκειτο να
επηρεαστούν και από τη δημοσιότητα
που είχε δοθεί, από τα αμερικανικά μέσα
ενημέρωσης, στην αμφιλεγόμενη συνω
μοσία (τέλη Φεβρουάριου 1975), που απέ
βλεπε στην ανατροπή της κυβέρνησης
Καραμανλή· την περίφημη εκείνη ιστορία
που έμεινε γνωστή και σαν «πραξικόπη
μα της πυτζάμας».
Στο σημείο αυτό ο Η. Δημητρακόπου
λος ενημέρωσε τον υφυπουργό Π. Λαμ
πρία και για την έρευνα που διεξήγε ο Α
μερικανός αρθρογράφος Jack Anderson
για τον ελληνικό ρόλο — ΚΥΠ και CIAστο σκάνδαλο του Γουώτεργκεητ (βλ.
ΑΝΤΙ, τχ. 371, της 22/4/1988).
Το διεθνές αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press, την ί
δια περίοδο, σε ανταπόκρισή του από
την Ουάσινγκτον σχετικά με τις συνεν
τεύξεις που είχε πάρει το 1966 από ηγετι
κούς παράγοντες και προσωπικότητες
των ΗΠΑ ο Ηλίας Π. Δημητρακόπουλος,
αποκάλυπτε ότι ο στρατηγός Λώρις Νόρ
σταντ καθώς επίσης και άλλοι ηγετικοί
παράγοντες που είχαν, επίσης, δώσει συ
νεντεύξεις στον Δημητρακόπουλο, επρόκειτο να κληθούν για να καταθέσουν
στην επιτροπή του γερουσιαστή Φρανκ
Τσερτς (Frank Church) που ερευνούσε
τις δραστηριότητες της CIA για το τι ε·
γνώριζαν σχετικά με διάφορες διαβουλεύσεις «για την επιβολή μιας στρατιω
τικής λύσης στο ελληνικό δίλημμα και
ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι εζήτησαν
την έγκρισή τους για την λήψη τέτοιων
μέτρων».
Η κατάθεση Νόρσταντ στην Επιτροπή
της Γερουσίας δεν πραγματοποιήθηκε
ποτέ γιατί ο στρατηγός υπέστη συμφό-

ρηση βαρείας μορφής και νοσηλεύτηκε
σε ειδικό ίδρυμα της Ν. Υόρκης. Ταυτό
χρονα, ο τότε υπουργός Εξωτερικών
Χένρυ Κίσσινγκερ —όπως απεκαλύφθηκε αργότερα (1983) στο βιβλίο του δημο
σιογράφου των Τάιμς της Νέας Υόρκης,
Σεϋμουρ Χερς «Το Τίμημα της Εξου
σίας»— μετά από δραματική προσωπική
παρέμβαση προς τον πρόεδρο Της Επι
τροπής της Γερουσίας Φρανκ Τσερτς και
επικαλούμενος ύψιστα εθνικά συμφέ
ροντα, εζήτησε και επέτυχε την ματαίω
ση της ανάκρισης για τη διερεύνηση της
ελληνικής υπόθεσης.
Το «Βήμα», στις 4/4/1975 δημοσιεύει,
κατά αποκλειστικότητα για την Ελλάδα,
το επίμαχο απόσπασμα από το βιβλίο
του Σουλτσμπέργκερ χωρίς όμως να
διευρύνει την υπόθεση. Παρέθεσε το α
πόσπασμα που δημοσιεύουμε, καθώς
και τα ακόλουθα δυο κείμενα τα οποία, ό
πως εύλογα κανείς μπορεί να συμπεράνει, έχουν ως πηγή προέλευσης την κυ
βέρνηση Καραμανλή.
«Τι λέγει ο στρατηγός Νόρσταντ»
«Σχετικά με την περικοπή αυτή (ο.σ. εννοεί
το απόσπασμα από το βιβλίο του Σουλτσμπέργκερ) ο κ. Ιω. Νικολόπουλος, Σύμβουλος Τ ύ
που Π λ η ρ ο φ ο ρ ιώ ν και Προξενικών Υποθέσεων
της Ε λ λ η ν ικ ή ς Πρεσβείας της Ουάσινγκτον, έ 
σ τειλε στον υφυπουργό κ. Π. Λαμπρία την ακό
λουθη επιστολή (αριθμ. πρωτ. 174/ΑΒ/10.3.75):
0 σ τ ρ α τ η γ ό ς Νόρσταντ διαψεύδει κατηγο.· ρ η μ α τικ ω ς το αποδιδόμενο εις αυτόν υπό του
ΙΑ Σουλτσμπέργκερ, εις την σελίδα 227 του
τελ ευ τα ίο υ τόμου των Απομνημονευμάτων του
υπό το ν τίτλον «Υστερόγραφο με Κινεζική
Προφορά».

Συγκεκριμένως, ο στρατηγός μου είπεν:
1. Ο τι η εν λόγω επίσκεψις του πρόεδρου
Κ α ραμανλή εις την Νέαν .Υόρκην δεν ήτο μυ
στική και αποκλειστικώς δ ι' αυτόν, ως διατεί
νεται ο Σουλτσμπέργκερ.
2. Οτι ο πρόεδρος συναντήθη με διαφόρους
φίλους του, μεταξύ των οποίων και με τον ί,i διον.
3 Οτι κατά την συζήτησιν, βεβαίως αναφέρθησαν και εις την πολιτικήν κατάστασιν εν Ελ[ λάδι.
4. Οτι

.
i

ο πρόεδρος πιθανώς εξέφρασεν συνήθεις αμφιβολίες δια το κατά πόσον η Ουάσινγκτον είχε σαφή αντίληψιν των εν Ελλάδι
πραγμάτων.

5. Ο υ δ είς λόγος όμως έγινεν περί ανωμάλων
·; εξελίξεων ή περί αμερικανικής στάσεως εις
ε ν δ εχ ό μ εν ο ν εκτροπής, ως οικοτολογεί ο
Σ ο υ λ τσ μ π έρ γ κ ερ . Ταύτα αποτελούν μυθεύμα/ τα, τα οποία ο στρατηγός αποδίδει εις σύγχυσιν του κ. Σουλτσμπέργκερ, ενισχυμένην από
il : την γν ω σ τή ν του νοοτροπίαν να κάνη τα Αποφ μ ν η μ ο ν εύ μ α τά του όσον το δυνατόν περισσό: τερο ερεθιστικό.
ït 0 στρατηγός Νόρσταντ, αν και νοσηλεύεται
εις κ λ ιν ικ ή ν απαγορευομένων των επισκέψε! f ων και αυτής ακόμη της συζύγου του, προσεy φέρθη να διαψεύσει τα ανωτέρω και εγγρά-

)|0Ι φως.
Κ ατόπ ιν συνεννοήσεως με την ιδιαιτέραν
iff· του γ ρ α μ μ α τ έ α αναμένω επιστολήν σήμερον ή
το αργότερον, κείμενον της οποίας θα
αμέσως τηλετυπικώς.
Α κ ο λο υ θ εί το κείμενο της επιστολής του
στρατηγού Νόρσταντ, που διαβιβάσθηκε με το
τηλέτυπο στον υφυπουργό κ. Λαμπρία από την
αόριον

«ί σας δ ια β ιβ ά σ ω
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λαος Αλεξανδρακης ή βέβαια ο πρωθυ
πουργός Κ. Καραμανλής.
Η κατάσταση της υγείας του Νόρ
σταντ ήταν τέτοια που να απέκλειε την ο
ποιαδήποτε επικοινωνία και μάλιστα τη
λεφωνικούς —όπως ισχυρίζεται στην επι
στολή του ο σύμβουλος Τύπου κ. Νικολόπουλος— με όποιονδήποτε. Εν πάση περιπτώσει ο κ. Νικολόπουλος δεν ήταν ο
οποιοσδήποτε αλλά και ο Νόρσταντ είχε
χρηματίσει αρχιστράτηγος του ΝΑΤΟ.
Μια τέτοια επαφή ο πρέσβης κ. Αλεξανδράκης ήταν αρμόδιος να διεκπεραιώσει.
Εδώ θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι έ
γιναν προσπάθειες επικοινωνίας με τον
Νόρσταντ από γνωστούς Αμερικανούς
δημοσιογράφους όπως ο Jack Anderson,
Rowland Evans και Bob Novak και αντα
ποκριτές των ειδησεογραφικών πρακτο
ρείων ΑΡ και UPI. Ό λο ι τους όμως πήραν
την στερεότυπη απάντηση ότι «απαγο
ρεύεται η οποιαδήποτε επικοινωνία με
, τον στρατηγό».
Επίσης, ο δημοσιογράφος Ηλ. Π. Δημητρακόπουλος, που γνώριζε τον Νόρ
σταντ από το 1954, προσπάθησε επανει
λημμένα, όπως μας πληροφορεί, να επι
κοινωνήσει τηλεφωνικώς ή να τον επισκεφθεί στην κλινική της Ν. Υόρκης χω
ρίς να το καταφέρει.
Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι μετά τη
δημοσίευση στο «ΒΗΜΑ» των δυο αυτών
κειμένων, ο κ. Νικολόπουλος παρά τις
φορτικές ωχλήσεις από Αμερικανούς δη
μοσιογράφους, αρνήθηκε επιμόνως να
τους επιδείξει το πρωτότυπο της «επι
στολής» Νόρσταντ. Σε τηλεφωνική επι
κοινωνία που είχαμε μαζί του πριν λίγες
ημέρες, ο ανταποκριτής σήμερα της «Ε
λευθεροτυπίας» στη Μόσχα κ. I. Νικολόπουλος, μας είπε ότι η επιστολή Νόρ
σταντ αποκτήθηκε μετά από μεσολάβη
ση του στρατηγού Ορέστη Βιδάλη και ότι
ο ίδιος είχε μιλήσει με την σύζυγο του
Ο στρατηγός Νόρσταντ.
Νόρσταντ. Στο τέλεξ προς τον υφυπουρ
νεάσω ότι είχε αυτό το νόημα. Από αυτό προ
γό κ. Π. Λαμπρία αναφέρει αντίθετα ότι
κύπτει, επομένως, ότι δεν ανέφερα το θέμα σε
μίλησε με τον ίδιο το στρατηγό. Έ τσι κι
κανέναν άλλο, ούτε στην Κυβέρνηση των Ηνω
αλλιώς ο κ. Νικολόπουλος, μας υποσχέμένων Πολιτειών ή αλλού.
θηκε ότι θα αναζητήσει τον σχετικό φά
Ειλικρινά δικός σας
κελο από το αρχείο του και ότι σύντομα
Λώρις Νόρσταντ»
θα μας δώσει συμπληρωματικά στοιχεία.
Το ότι τα δυο αυτά κείμενα είναι δια
• Ο τότε πρωθυπουργός κ. Καραμανλής
βλητά και το περιεχόμενό τους υπό αμφι
ή ο υφυπουργός Τύπου κ. Λαμπρίας
σβήτηση, μπορεί να θεμελιωθεί στο γε
—παρόλο που και τα δυο αυτά κείμενα
γονός ότι ο στρατηγός Νόρσταντ ήταν
διοχετεύθηκαν και δημοσιεύθηκαν στρ
τότε βαριά άρρωστος και βρισκόταν σε
«Βήμα»— δεν έκαμαν ποτέ μιαν επώνυμη
εντατική μονάδα. Άλλωστε, αυτό προκύ
δήλωση προς τον Τύπο. Ούτε όμως έ
πτει και από το ίδιο το κείμενο Νικολόστειλαν κάποια επιστολή διαμαρτυρίας
πουλου (τότε συμβούλου Τύπου της Πρε
προς τον, σοβαρό, εκδοτικό οίκο Μακ
σβείας Ουάσινγκτον) προς Λαμπρία; ότι
Μίλλαν, ούτε βέβαια και προς τον αμερι
ο Νόρσταντ νοσηλευόταν σε κλινική ό
κανικό Τύπο, μέσω της ελληνικής επίση
που «απαγορεύονται οι επισκέψεις ακό
μης εκπροσώπησης στις ΗΠΑ, παρά το ό
μη και αυτής της συζύγου του».
τι η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον
αξιοποίησε την σχετική περικοπή από το
Από αυτή και μόνο τη διαπίστωση, δηβιβλίο του Σουλτσμήέργκέρ. Ούτε φυσι
μιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά;
κά κινήθηκε η διαδικασία της «συκοφαν
• Αφού η κατάσταση της υγείας του
Νόρσταντ επέβαλλε την απαγόρευση ε
τικής δυσφήμισης» εκ μέρους του κ. Κα
πισκέψεων ακόμη και της γυναίκας του,
ραμανλή για όσα του καταλογίζει ο
πώς είναι δυνατόν να του επιτρεπόταν η
Σουλτσμπέργκερ στο βιβλίο του. Δηλα
επικοινωνία με τον σύμβουλο Τύπου της
δή, συνοψίζοντας, δεν υπήρξε καμιά επί
Ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσινγκτον
σημη αντίδραση σε ένα θέμα μεγάλης
που δεν ήταν καν συγγενικό πρόσωπό
σημασίας πέρα από τη δημοσίευση των
του και δεν ήταν καν ο πρέσβης κ. Μενέ
δυο αυτών αμφισβητούμενων κειμένων.

πρεσβεία της Ουάσινγκτον. Αντίγραφο της ε
πιστολής εστάλη στον κ. Λαμπρία αεροπορι
κώς.
Κύριον Ιωάννην Νικολόπουλον.
Σύμβουλον Τύπου, Πληροφοριών και Προξε
νικών Υποθέσεων.
Αγαπητέ κ. Νικολόπουλε,
Απαντώντας στο τηλεφώνημά σας της Πα
ρασκευής 7 Μαρτίου, σχετικά με την περικοπή
της σελίδας 277 του βιβλίου του κ. Σουλτσμπέργκερ «Υστερόγραφο με Κινεζική Προ
φορά» που αναφέρεται σε (Συνομιλία, στην ο
ποία ο κ. Καραμανλής εμφανίζεται να μου υ
ποβάλει την πρόταση να υποστηρίξουν οι Ηνω
μένες Πολιτείες ένα πραξικόπημα στην Ελλά
δα, δηλώνω ότι ενθυμούμαι πολύ καλά την επί
σκεψη του κ. Καραμανλή. Ο κ. Καραμανλής
δεν έκανε τέτοια πρόταση, ούτε πρότεινε ο,τιδήποτε θα μπορούσα ενδεχομένως να ερμη-
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Αντίθετα πάντως τον Ιανουάριο του
1990, μετά τη δημοσίευση των απορρή
των φακέλων του Φορεϊν Ό φις για το
Κυπριακά, ο κ. Καραμανλής αντεδρασε
αμέσως και προέβη σε εκτενείς δηλώ
σεις.
Έτσι, μετά απο μακροχρόνια και επί
πονη έρευνα, μπορούμε να πούμε με βε
βαιότητα ότι η αμερικανική κυβέρνηση
κινήθηκε τότε δραστήρια για την διάσω
ση του Καραμανλή λόγω των αποκαλύ
ψεων του Σουλτσμπέργκερ με αντάλλαγ
μα την οριστική ματαίωση της έρευνας
εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης για
την ανάμιξη της CIA και της ελληνικής
ΚΥΠ —στην περίοδο της δικτατορίας—
στο σκάνδαλο Γουώτεργκεητ. Να ση
μειώσουμε ότι από ελληνικής πλευράς ε
κτός των Καραμανλή, Λαμπρία και Νικολόπουλου, σημαντικό ρόλο στην υπόθε
ση διαδραμάτισε —όπως και ο κ. Νικολόπόυλος μας πληροφορεί— και ο απόστρατος (βασιλικός) στρατηγός Ορέστης
Βιδάλης, φίλος των τριών πρωταγωνι
στών. Ο Βιδόλης στο παρελθόν είχε υπη
ρετήσει υπό τις διαταγές του στρατηγού
Νόρσταντ, ο οποίος μετά την αποτυχία
του βασιλικού «Κινήματος» στις 13 Δε
κεμβρίου 1967 πέτυχε την έξοδο του Βιδάλη από την Ελλάδα. Στη συνέχεια τον
προσέλαβε στη μεγάλην αμερικανική ε
ταιρεία Owens-Corning Fiberglas της ο
ποίας ήταν πρόεδρος με έδρα το Toledo,
Ohio. Ο Βιδόλης τον Μάρτιο του 1975 ή
ταν ανώτερο διοικητικό στέλεχος της ε
ταιρείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρις σήμερα ο ρόλος του Βιδάλη τη νύ
χτα της 21ης Απριλίου 1967 (ήταν τότε ε
πιτελάρχης του Η Σώματος Στρατού στη
Θεσσαλονίκη) παραμένει αμφιλεγόμε
νος.
Έμμεσος αλλά σαφής υπαινιγμός για
τη συναλλαγή αυτή περιλαμβάνεται στο
γράμμα που έστειλε ο γερουσιαστής
Τζωρτζ Μαγκόβερν, της Επιτροπής Εξω
τερικών Υποθέσεων της Γερουσίας
(7/6/1977) προς τον γερουσιαστή Ντάνιελ
Ινόουει, πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγ
χου Μυστικών Υπηρεσιών της Γερουσίας
—ελέγχει δηλ. και την CIA— που δημοσιεύθήκε στο ΑΝΤΙ (τχ. 29/8/1986) και με
ταξύ άλλων αναφέρει:
«Elvat επίσης αξιοσημείωτο ότι στο υλικό
που σας προμήθευσα, στις 29 του περασμένου
Οκτωβρίου, υπήρχαν νύξεις από αριθμό ανωτάτων αξιώματούχων, συμπεριλαμβανομένου
και του υπουργού Εξωτερικών, Κίσσινγκερ, ό
πως επίσης και του πρώην διευθυντή της c i a ,
Ουίλλιαμ Κόλμπυ, ότι οι σχέσεις της c i a , με
την ελληνική χούντα, ήταν τέτοιας φύσης, ώ
στε ay έρχονταν ποτέ στο φως, οι σχέσεις της
αμερικανικής κυβέρνησης με την αποκαταστη
μένη δημοκρατική κυβέρνηση στην Ελλάδα, θα
ήταν δυνατόν να υποστούν ζημία. Αναφέρομαι
σε αυτό, θέλοντας να υπογραμμίσω ότι μου
φαίνεται απίθανο να υπάρξουν οι ίδιες συνέ
πειες και τώρα, με μια νέα διακυβέρνηση στην
Ουάσινγκτον, η οποία ακολουθεί μια νέα πολι
τική γραμμή σε σχέση με την c i a ».

Το ΑΝΤΙ, επικοινώνησε πριν λίγες ημέ
ρες (12/4/1990) με τον Σάυρους Σουλτσμπέργκερ στο Παρίσι, του υπενθύμισε
τα γραφόμενά του στη σ. 277 του βιβλίου
του καθώς και τις διαψεύσεις στην υποτι

36

θέμενη επιστολή Νόρσταντ και ο Αμερι
κανός δημοσιογράφος ήταν κατηγορη
ματικός στή δήλωσή του:
«Δεν θα έγραφα παρά τη θέλησή μου
πράγματα που πιστεύω ότι είναι αναλη
θή» (I do not deliberately write things that
I believe are untrue, ήταν τα λόγια του).
Πρέπει βέβαια να αναρωτηθούμε τώρα
για μερικά πράγματα:
• Γιατί ο Νόρσταντ εκμυστηρεύεται για
πρώτη φορά τα σχετικά με τη συνάντησή
του με τον Κ. Καραμανλή (1967), πέντε
χρόνια αργότερα στον δημοσιογράφο
Σουλτσμπέργκερ;
• Γιατί άραγε ο Σ. Σουλτσμπέργκερ που
αρθρογραφούσε τακτικά κατά την περίο
δο του 1973 (όταν ο Νόρσταντ του εξομο
λογήθηκε την πρόταση Καραμανλή) δεν
χρησιμοποίησε τότε εκείνη την μαρτυρία
και την άφησε για τις αρχές του '75 που
εξέδωσε το βιβλίο του;
• Ο Σουλτσμπέργκερ έπαιζε πάντοτε έ
να σημαντικό ρόλο και ήταν μοχλός ά
σκησης της αμερικανικής πολιτικής. Οι
σκοπιμότητες που εξυπηρετούσε ήταν
συνήθως προς όφελος του συντηρητικού
κατεστημένου —αμερικανικού ή ελληνι
κού— αλλά και οι δυνατότητές του πρό
σβασης σε πηγές, μεγάλες. Τα όσα του
είπε ο Νόρσταντ μπορούσε να τα επαληθεύσει και από αλλού. Η εμμονή του λοι
πόν στην ακρίβεια των γραφομένων του
δεν πρέπει να αγνοηθεί.
Αλλά πρέπει επίσης να αναρωτηθού
με γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο ο
ποίος την άνοιξη του ’75 (εποχή που το
ΒΗΜΑ δημοσίευε αποσπάσματα από το
βιβλίο του Σουλτσμπέργκερ) περνούσε
την πιο έντονη «αντιπολιτευτική του κρί
ση» και δεν έχανε αφορμή για να εξαπο
λύει τις «αντιιμπεριαλιστικές» του κορώ
νες, άφησε ασχολίαστα τα καταγγελόμενα;
Αλλά ούτε ο Τύπος ασχολήθηκε με το
θέμα. Και ο κ. Λαμπρίας που χαρακτήριζε
τότε τον Ελληνικό Τύπο σαν «τον πιο κί
τρινο της Ευρώπης» δεν ασχολήθηκε και
δεν προέβη σε κανένα σχολιασμό του
δημοσιεύματος.
Την Ά νοιξη του 1987, η ελληνική εκ
πομπή του BBC αρχίζει την ετοιμασία ρα
διοφωνικής σειράς με τίτλο «Το πραξικό
πημα της 21ης Απριλίου 1967 — Είκοσι
χρόνια μετά». Συνεργείο του BBC παίρ
νει συνέντευξη και πληροφοριακό υλικό
από τον δημοσιογράφο κ. Ηλία Π. Δημητρακόπουλο στην Ουάσινγκτον. Στο υλι
κό συμπεριλαμβάνεται το βιβλίο του
Σουλτσμπέργκερ όπου και αναφορά που
αναδημοσιεύουμε καθώς και το «ΒΗΜΑ»
(4/4/1975) με τα δυο αμφισβητούμενα κεί
μενα.
To BBC δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για
το θέμα και ζητεί από τους ανταποκριτές
του να επικοινωνήσουν με τους εμπλεκό
μενους. Όσα ακριβώς ο κ. Σουλτσμπέργκερ δήλωσε στο anti πριν λίγες μέρες,
δήλωνε και σε ανταποκριτή του BBC. Πα
ράλληλα οι ανταποκριτές του στην Αθή
να επιδιώκουν ένα σχόλιο από τον ίδιο
τον κ. Καραμανλή.
Ο Καραμανλής και το περιβάλλον του
όχι μόνο αρνούνται να προβούν σε ο
ποιαδήποτε δήλωση αλλά ούτε καν τολ
μούν να επικαλεσθούν την υποτιθέμενη

«επιστολή» διάψευσης του Νόρσταντ
που... τηλεφωνικά έλαβε σάρκα και οστά
από την εντατική μονάδα του νοσοκο
μείου όπου νοσηλευόταν το 1975. Σε τε
λευταία ανάλυση, θα μπορούσαν —αν το
ήθελαν— να προκαλέσουν την μαρτυρία
του ίδιου του Νόρσταντ που ζούσε ακό
μη — πέθανε στις 12/9/1988— στην πόλη
Tuscon της Αριζόνας.
Έ τσι, το BBC μετέδωσε τη .συνέντευξη
Δημητρακόπουλου αλλά έκοψε την ανα
φορά του στο βιβλίο του Σουλτσμπέργκερ και δεν μετέδωσε την έγγραφη, επιβεβαιωτική —για το περιεχόμενο του βι
βλίου του— απάντηση του ίδιου του
Σουλτσμπέργκερ προς τον ανταποκριτή
του.
Στις 18 Μαΐου 1987, ο κ. Η. Δημητρακόπουλος αποστέλλει στον διορισμένο από
το ΠΑΣΟΚ στο Γραφείο Τύπου της πρε
σβείας στην Ουάσινγκτον κ. Σταύρο
Φραγκόπουλο επιστολή με την οποία ζη
τεί αντίγραφα της «επιστολής» Νόρ
σταντ και του εγγράφου του προκατόχου
του προς τον υφυπουργό κ. Λαμπρία στις
10/3/1975, προκειμένου «να διασταυρώ
σει την ύπαρξη των εν λόγω κειμένων»,
όπώς σημειώνει.
Στις 3 Ιουνίου του 1987, ο κ. Φραγκόπομλος πληροφορεί τον Η. Δημητρακόπουλο ότι μετά από έρευνα στα αρχεία
του Γραφείου Τύπου στην Ουάσινγκτον,
βρέθηκε η επιστολή Νικολόπουλουπρος
Λαμπρία όχι όμως και η επιστολή Νόρ
σταντ. Δεν μπορεί να εξηγήσει τους λό
γους και τελικά δεν έδωσε το αντίγραφο
της «ανευρεθείσας» επιστολής, αν και τα
δύο κείμενα είχαν ήδη δημοσιευθεί στο
«ΒΗΜΑ». Του ζητήθηκε τότε να διατυπώ
σει αυτή την προφορική ενημέρωση και
εγγράφως αλλά ο κ. Φραγκόπουλος αρνήθηκε, επικαλούμενος ότι χρειάζεται
την έγκριση της προϊσταμένης Αρχής
στην Αθήνα, υποσχέθηκε δε να διαβιβά
σει το σχετικό αίτημα, υπηρεσιακά, στην
κεντρική υπηρεσία. Μέχρι σήμερα έγ
γραφη απάντηση δεν δόθηκε. Ρωτήσαμε
τον κ. Στ. Φραγκόπουλο —που τώρα βρί
σκεται στην Ελλάδα— και μας επιβε
βαίωσε ότι αντίγραφο ή πρωτότυπο της
επιστολής Νόρσταντ, αν και το αναζήτη
σε δεν το βρήκε ποτέ στα αρχεία του
γραφείου Τύπου στην Ουάσιγκτον.
Το Μάιο του 1987 ο δημοσιογράφος ·
συγγραφέας Σάυρους Σουλτσμπέργκερ
εξέδωσε και νέο βιβλίο του με τίτλο «0
Κόσμος και ο Ριτσαρντ Νίξον» στον με
γάλο εκδοτικό οίκο Πρέντις-Χωλ. Ο συγ
γραφέας κάνει πέντε αναφορές στο πρό
σωπο του Καραμανλή χωρίς όμως να α
ναιρεί την πρόταση Καραμανλή προς
Νόρσταντ, το 1967 ή να αναφέρεται στη
«διάψευση» του βαριά άρρωστου τότε
στρατηγού.
Αυτή είναι μέχρι στιγμής η μικρή ιστο
ρία της «επιστολής ■φάντασμα». Το ΑΝΤΙ
μάλλον θα χρειαστεί να επανέλθει. Άλ
λωστε ο τέως —και μελλοντικός— πρόε
δρος της Δημοκρατίας, μέρές που είναι
στάθηκε δύσκολο να βρεθεί. Ας ελπίσου
με ότι με δική του πρωτοβουλία, έστω και'
μετά την παρέλευση τόσου χρόνου, θα
βοηθήσει με κάποια διευκρίνηση σχετικά
με τη συνάντησή του με τον στρατηγό
Νόρσταντ, την Ά νοιξη του 1967.

ΑΦΗΓΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
τη διάθεση του «ΑΝΤΙ» περιείλθε η
έκθεση «Μία σύγχρονη ελληνική
τραγωδία» με ημερομηνία 20 Ια
νουάριου 1972 που συνέταξε ο Αμερικα
νός διπλωμάτης John Owens. Η έκθεση
αυτή, ενδιαφέροντα αποσπάσματα της ο
ποίας θα διαβάσετε στις στήλες που ακο
λουθούν, επιχειρεί να σκιαγραφήσει τη
συμπεριφορά και την προσωπικότητα
ίου Ανδρέα Παπανδρέου στο πλαίσιο
των δραματικών γεγονότων της περιό
δου 1965-1967. Η μεγάλη της έκταση δεν
επιτρέπει τη συνολική της παρουσίαση
στο χώρο αυτό.
Ο John Owens είναι σήμερα ανώτερο
διοικητικό στέλεχος του υπουργείου Ε
ξωτερικών των ΗΠΑ (ακριβής τίτλος: As
sociate Assistant to the Administrator
for Management of the U.S. Department
of State). Υπηρέτησε στην αμερικανική
πρεσβεία στην Αθήνα από το 1960 έως το
1966. Την 21η Απριλίου 1967 ο John Ο
wens υπηρετούσε στο τμήμα ελληνικών
υποθέσεων του αμερικανικού υπουρ
γείου Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον.
Η θητεία του στη χώρα μας κατά την
προαναφερθεϊσα κρίσιμη περίοδο, η συ
νέχιση της ενασχόλησής του με τα ελλη
νικά πράγματα αλλά και οι προσωπικές ε
παφές και μακρές συνομιλίες (όπως ο ί
διος αναφέρει) που είχε με τους Γεώργιο
και Ανδρέα Παπανδρέου καθιστούν α
διαμφισβήτητη την ιδιότητα του ««άμεσου
παρατηρητή» στον John Owens.
0 συντάκτης της έκθεσης πιστεύει ότι
η «ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύ
ματος στην Ελλάδα από μία ομάδα αξιω 
ματικών του στρατού την 21 Απριλίου
1967, οφειλόταν κατά μεγάλο μέρος
στον αποτυχημένο χαρακτήρα μ ια ς πο
λιτικής προσωπικότητας, του Ανδρέα
Παπανδρέου». Αιτιολογώντας το χαρα
κτηρισμό «Τραγωδία» που αποδίδει στην
έκθεσή του, ο John Owens γράφει: «Και
πραγματικά ήταν μία τραγωδία για την
Ελλάδα που αυτός ο άνθρωπος, ο ο
ποίος εθεωρείτο τόσο αρμόδιος από
πλευράς εκπαιδεύσεως και εμπ ειρίας
για να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες
στον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας, κατέ
ληξε τελικά να γίνει ένας παράγοντας ■κλειδί στην πόλωση της ελληνικής πολι
τικής ζωής και στη συνέχεια στο πραξι■κόπημα της 21ης Απριλίου».
0 John Owens αναζητώντας το ρόλο κλειδί του Α. Παπανδρέου δεν «αντιλήφθηκε» την αρμαθιά με τα άλλα «κλει
διά». Πόσο μάλλον το ρόλο των μυστι
κών υπηρεσιών της χώρας του στην πο
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λυτάραχη μετα-εμφυλιακή περίοδο. Γιατί
προφανής σκοπός της έκθεσης αυτής
—πέρα από την επιχειρούμενη ψυχογρα
φία του Ανδρέα— είναι η.αποσιώπηση
και συγκάλυψη του καταλυτικού ρόλου
των ΗΠΑ στην εγκαθίδρυση και στήριξη
της δικτατορίας της 21ης Απριλίου. Ο
Τζων Ό ουενς μπορεί να επικαλεσθεί και
ένα «υπηρεσιακό άλλοθι»: Δεν ήταν ίσως
εισήγηση του Σταίητ Ντηπάρτμεντ η ανα
τροπή του πολιτικού συστήματος αλλά
κυρίως της CIA και της DIA. Ο Αμερικανός
διπλωμάτης ως καλός «υπηρεσιακός» ο
φείλε να αναζητήσει και να τονίσει το ρό
λο και τη σημασία και άλλων παραγόν
των που οδήγησαν στο πραξικόπημα. Εξού και η έκθεσή του που φαίνεται αποτέλεσε χρήσιμο ντοκουμέντο για την α
μερικανική διπλωματία.
Έγκυρες πληροφορίες του «Αντί» ανα
φέρουν ότι ο Α. Παπανδρέου διαθέτει αν
τίγραφο της έκθεσης. Το αντίγραφο αυ
τό του το παρέδωσε σε συνάντησή .τους
το 1979, ο γνωστός Έλληνας δημοσιο
γράφος που ζει στις ΗΠΑ Ηλίας Π. Δημητρακόπουλος. Πληροφορίες από άλλες
πηγές αναφέρουν ότι η έκθεση αυτή αποτέλεσε βασικό «φροντιστηριακό εγχειρί
διο - οδηγό» του ίδιου του Α. Παπανδρέ
ου σε ζητήματα πολιτικής τακτικής.

ΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:
Η άποψή μου είναι ότι όπως ο ήρωας
της μιας Ελληνικής τραγωδίας, έτσι κι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν άτομο με μεγάλες
ικανότητες αλλά και με κάποια μοιραία
ελαττώματα και αδυναμίες. Ή ταν αυτά άλ
λωστε που τον οδήγησαν όχι μόνο στη δική
του πτώση αλλά και στην πτώση της Ελλη
νικής δημοκρατίας.
Χρησιμοποίησήαρκεταεκτεταμένα τις από
ψεις του ίδιου του Ανδρέα Παπανδρέου σχε
τικά με την ελληνική πολιτική αναταραχή κα
τά την δεκαετία του ’ 60, όπως επίσης και
το βιβλίο που γράφτηκε για το ίδιο θέμα
από την σύζυγό του. Όπως αναμενόταν, και
οι δύο εκφράζονται με αρκετή προκατάληψη
υπέρ των δικών τους ρόλων στα υπό συζή
τηση γεγονότα. Ωστόσο, τα δύο βιβλία άξι
ζαν και για όσα έγραφαν αλλά και για όσα
δεν έγραφαν. Επίσης εξασφαλίζουν μία
πραγματική και σε βάθος γνώση της προ
σωπικότητας του Ανδρέα Παπανδρέου.
Είχα από καιρό υποψιαστεί ότι μπορεί να
υπάρχει κάποιος συσχετισμός ανάμεσα στη
συμπεριφορά του Α.Π. γύρω από την ελλη
νική πολιτική και στην παρανοϊκή νεύρωση,
αλλά παρόλ' αυτά δίστασα ν’ αποκαταστήσω
μια σύνδεση μεταξύ τους εξαιτίας της τυπι
κά ανίδεης αντίληψής μου γύρω από την
παράνοια. 'Αλλωστε μου ήτανίαρκετάδύσκολο να συμφιλιωθώ με την ιδέα της παράνοι
ας και την σχέση της με τον διακεκριμένο
οικονομολόγο που κατάφέρε να φτάσει στην
κορυφή στον τομέα του. Όμως δύο άρθρα
που βρήκα τυχαία κατά την διάρκεια της
έρευνάς μου, με ξανάβαλαν στον σωστό
δρόμο.
Βρήκα τον ορισμό της παράνοιας στο άρ
θρο του Brent Rutherford «Ψυχοπαθολογία,
Λήψη αποφάσεων και Πολιπκή Ενασχόληση»
στο βιβλίο Πηγών που είναι ιδιαίτερα χρήσι
μο βοήθημα:
«Η παράνοια δεν σχετίζεται με την
λαϊκή αντίληψη της ψυχικής ασθένειας,
δηλαδή απώλεια αίσθησης της πραγματι
κότητας, απώλεια ελέγχου των στοιχειω
δών παρορμήσεων και οπισθοδρομική
συμπεριφορά και στάση. Οι παραισθή
σεις δέν είναι στοιχείο της παράνοιας,
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ενώ οι αυταπατες είναι... Οι δυναμικές
της παράνοιας συμφωνούν σχετικά μ’
αυτά: προβολή κι επιθετικότητα ιδιαίτερα
με μεγάλη ευαισθησία στις κοινωνικές
νόρμες... Υπάρχει κάποια ελάχιστη πα
ραδοχή ενοχής, ανησυχίας και αντίληψης
της σύγκρουσης. Ο οργανισμός της
προσωπικότηταςσυνεχώςενδυναμώνεται,
αλλά έχει σαν αποτέλεσμα την ακαμψία.
Ο παρανοϊκός δίνει συχνά την εντύπωση
του α υ τό - αρκούμενου, της υπεροχής
και της σιγουριάς. Καμμιά δύναμη από
επιχειρήματα κι αιτιολογίες δεν μπορεί
να πείσει τον παρανοϊκό πως έχει λαν
θασμένες πεποιθήσεις».
Το άρθρο του Eduin Lemert για την πα
ράνοια Κοινωνικά Προβλήματα και Κοινωνι
κός 'Ελεγχος, με Βοήθησε πολύ στο να ξε
καθαρίσω το γεγονός πώς ένα παρανοϊκό
άτομο μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματι
κά σαν πολιτικός ηγέτης και ειδικότερα σαν
αγωνιστής ενάντια στο Ελληνικό κατεστη
μένο:
«Υπόχουν και περιστατικά στα οποία
οι έντονες κατηγορίες και επιθέσεις του
παρανοϊκού ατόμου λειτουργούν έτσι,
ώστε να εκφράζει την δυσαρέσκεια αυ
τών που φοβούνται να κριτικάρουν ανοι
χτά τον αρχηγό της κοινότητας, του ορ
γανισμού ή της πολιτείας ή ακόμα την
ανεπίσημη δομή εξουσίας ανάμεσά τους.
Μερικές φορές το παρανοϊκό άτομο εί
ναι το μόνο που υιοθετεί ανοιχτά αξίες
που είναι ασαφείς καθώς και πολιτικά
μη εκπροσωπούμενες δυνάμεις του πλη
θυσμού. Οι «συνωμοσίες» αυτές που ελ
κύουν την προσοχή του παρανοϊκού
ατόμου... συχνά αντανακλούν την ασά
φεια και τους νοσηρούς φόβους και
ανησυχίες περιθωρειακών ομάδων, τις
οποίες τείνει να ισχυροποιήσει με τον
αιπο-αποκαλούμενο ρόλο του «προ
στάτη»!
Όπως θα γίνει φανερό στις επόμενες σε
λίδες, ο Ανδρέας Παπανδρέου φαντάστηκε
ότι ο πολιτικός του ρόλος είναι ακριβώς αυ
τός του εκπροσώπου· των ανικανοποίητων
στοιχείων της ελληνικής κοινωνίας.
Στο βιβλίο του «Η Δημοκρατία στο Από
σπασμα» που γράφηκε το 1970, ο Ανδρέας
Παπανδρέου περιγράφει την πρώτη συνάντη
ση που είχε με τον πατέρα του Γεώργιο
Παπανδρέου, μετά το πραξικόπημα της 21 ης
Απριλίου 1967. Η συνάντηση έγινε σ’ ένα
κέντρο κρατουμένων όπου τους είχαν πάει
οι στρατιωτικές δυνάμεις του νέου καθεστώ
τος. Όπως γράφει ο Ανδρέας είχε να δει
τον πατέρα του από κείνη τη μοιραία νύχ^ά
πριν δύο μέρες που εκδηλώθηκε το πραξι
κόπημα. Στην πραγματικότητα κανείς από
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τους δύο δεν περίμενε να δει τον άλλο ζω
ντανό. Όπως θυμάται ο Ανδρέας οι πρώτες
λέξεις του πατέρα του όταν τον χαιρετούσε
ήταν οι ακόλουθες:
«Δεν σου τά ’λεγα; Η κυβέρνηση του
Παρασκευόπουλου ήταν η καλύτερη μας
ευκαιρία για να αποφύγουμε μία στρα
τιωτική επέμβαση. Με την . δική σου
αδιάλλακτη στάση όμως ενάντια σ’ αυ
τό, με τις μαχητικές σου δηλώσεις ενά
ντια στο βασιλιά, με την δυσπιστία που.
ενέπνευσες στο εδώ αμερικανικό παράρ
τημα, αυτό έγινε αναπόφευκτο». Και ο
ηλικιωμένος Παπανδρέου πρόσθετε:
«Θα παραμείνουν στην εξουσία για
πολύ καιρό».
Ο Ανδρέας αναφέρει πως δεν αντέκρουσε
τα επιχειρήματα του πατέρα του και πως:
««Κούνησα το κεφάλι μου. Δεν ήταν
καιρός για διαφωνίες. Δεν ήξερα πότε
και άν θα ξανάβλεπα τον πατέρα μου».
Είναι πραγματικά ενδιαφέρον το γεγονός
ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου παραθέτει τις
κατηγορίες του πατέρα του που έδειχναν
ότι ακόμα και στα μάτια του ίδιου του του
πατέρα, φερόταν σαν ο κύριος υπεύθυνος
της δημιουργίας εκείνων των συνθηκών που
τελικά οδήγησαν στην κατάλυση της δημο
κρατίας στην Ελλάδα. Επίσης η συζήτηση
είναι ενδεικτική της φύσης των σχέσεων που
υπήρχαν ανάμεσα σε πατέρα και γιό και
που είναι σημαντικό στοιχείο για την κρίση
στην οποία είχε υποπέσει η Ελληνική πολιτι
κή ζωή τα τρία χρόνια πριν το πραξικόπημα
του 1967.
Ενα από τα χαρακτηριστικά της προσωπι
κότητας του Ανδρέα που άρχισε να εκδηλώ
νεται εκείνο τον καιρό, ήταν ένα είδος
άκρας αφοσίωσης που έφτανε σχεδόν τα
όρια του φανατισμού. Αυτή η τάση του
οδήγησε όχι μόνο σε συνεχή αντιπαράθεση
με τους αντιπάλους του κόμματος αλλά τον
έκανε επίσης κι ένα διαιρετικό παράγοντα
μέσα στο κόμμα. Κι αυτό εκδηλώθηκε με
την τάση του να κάνει πολύ γενικές δηλώ
σεις, συχνά με την μεγαλύτερη φυσικότητα
ενάντια σ’ αυτούς που του αντιτίθενταν.
Ίσως να έλειπε από τον Ανδρέα η προοπτι
κή την οποία όλοι σχεδόν οι πολιτικοί εκεί
νης της εποχής είχαν αναπτύξει, ένα είδος
δηλαδή «δούναι και λαβείν», μία αντίληψη
ότι η μάχη δεν μπορεί να κερδηθεί αλλά
είναι μία συνεχής διαδικασία που είχε σαν
συνέπεια συμθιθίασμούς και μερικές φορές
ακόμα και υποχωρήσεις.
Κάποιος σχολιαστής της ελληνικής πολιτι
κής σκηκνής έγραψε ότι ο Ανδρέας Παπαν
δρέου «αντί να προσπαθήσει να μειώσει τις
φατρίες και να τονίσει την ευλυγισία (στην
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ελληνική πολιτική ζωή), αντίθετα ενέτεινετις
υπάρχουσες διαφορές και προώθησε την
ακαμψία». Μέσα στο κόμμα ο Ανδρέας άρχι
σε να γίνεται εχθρικός σε κάποιες προσωπι
κότητες συμπεριλαμβανομένων και πολλών
ατόμων του στενού κύκλου του πατέρα του.
Έμπειροι πολιτικοί δηλώναν ότι ήταν αρκετά
μπερδεμένοι με την συμπεριφορά του Αν
δρέα και σε κείνο το σημείο άρχισαν να
εκδηλώνονται οι πρώτες ενδείξεις απ' αυτό
που θα ονομάζονταν «συνωμοτικές τάσεις»
του Ανδρέα. Εκείνοι που διέδιδαν κάποιες
ασήμαντες πολιτικές φήμες στη πολιτική ζωή
της Αθήνας, σύντομα ανακάλυψαν πως ο
Ανδρέας ήταν ένας άπληστος καταναλωτής
τέτοιων αναφορών και ιδιαίτερα όσων αφο
ρούσαν το πρόσωπό του. Επίσης διέθετε
μεγάλη όρεξη για δολοπλοκίες και φαινόταν
ν' απολαμβάνει την δημιουργία κάποιας αρμόσφαιρας μυστηρίου γύρω από τις δράστηριστητές του. Σιγά - σιγά οι σχέσεις του
με τους οικονομολόγους που είχαν εκπαιδευ- *
τε ί στην Αμερική και τον είχαν ακολουθήσει
στην Ελλάδα, άρχισαν να περνούν κάποια
κρίση.

Όπως προαναφέρθηκε όταν ο Ανδρέας '
αναμίχθηκε στα πολίτικά πράγματα της Ελ· ;
λάδας τον Ιανουάριο του 1964, ήταν σχετικά :
άγνωστος στο πλατύ κοινό. Παρόλα αυτά το ϊ
φθινόπωρο του ίδιου χρόνου, ήταν ο mo :
πολυσυζητημένος άνδρας (και ο πιο ανηφα- *
τικός) της χώρας. Ο ανππολττευόμενος Τύ· ■:
πος του επιτεθσταν συνεχώς, όχι μόνο για ■
το ρόλο που έπαιξε στο ζήτημα της Κύπρου *
και για τον σφετερισμό της εξουσίας άλλων υπουργείων αλλά και για διάφορους άλλους *
λόγους. Τον Οκτώβριο, μία αντιπολιτευόμενη \
εφημερίδα ισχυρίστηκε ότι ο Ανδρέας έδωσε _
κάποιο κυβερνητικό συμβόλαιο για αρχπεκτο- %
νικό σχέδιο σ' ένα στενό του φίλο πρώην t,
επιχειρηματία, χωρίς ανταγωνισπκέςπροσφο· *·
ρές. Η ίδια εφημερίδα ανέφερε και κάποια (υπονοούμενα για τις σχέσεις του Ανδρέα με
τη σύζυγο του φίλου του*
r
Τελικά ο Ανδρέας κατέπληξε τον ελληνικό '
πολιτικό κόσμο τον Νοέμβριο του ^ α ν α 
κοινώνοντας ξαφνικά πως παραιτείται απότη
θέση του στην Κυβέρνηση του πατέρα του
και πως από δω και στο εξής θα παρέμενε ,
ένα απλό μέλος του Κοινοβουλίου.

............................................................... ϊ
Κάποιες ενδείξεις γύρω από την προσωπι
κότητα του Ανδρέα μπορούν να φανούν από \
την ξαφνική και δραματική φύση των ανπ- ;
δράσεών του. Είναι ενδιαφέρον να σημειώ- ι
*σ.σ. Π ρ ό κ ειτα ι για τη ν γνω στή υπόθεση «ΣκκΛορέ
ση».

σουμε πως τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός
του στα βιβλία τους, δίνουν διαφορετικές αι
τιολογίες γύρω από την ξαφνική του αποχώ
ρηση από την κυβέρνηση, (κανείς από τους
δύο δεν αναφέρεται στην απόφαση για την
χορήγηση του συμβολαίου).

Τελικά το αποτέλεσμα της διαμάχης για
την οργάνωση Ασπίδα ήταν να.εμπλακεί ο
Γεώργιος Παπανδρέου σε μία αναμέτρηση
με τον βασιλιά και ν' απομακρυνθεί έτσι
από την πρωθυπουργία. Η Ελλάδα έμπαινε
έτσι σε μία περίοδο πολιτικής αστάθειας
που θα τελείωνε με το πραξικόπημα του
1967.
Δείχνει φανερό ότι μετά τις αποκαλύψεις
για τον Ασπίδα και την πτώση της κυβέρνη
σής του ο Γεώργιος Παπανδρέου άρχισε να
έχει σιγά - σιγά επιφυλάξεις σχετικά με
τις πράξεις του γιού του καθώς και την πο
λιτική του κρίση.
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Στα βιβλία τους τόσο ο Ανδρέας όσο και
η σύζυγός του ασχολήθηκαν αρκετά εκτετα
μένα με την αποκαλυπτική διαμάχη μεταξύ
πατέρα και γιού. Σημειώνοντας πως ο πατέ
ρας του παραπήθηκε των προσπαθειών του
να προκαλέσει μία αντιπαράθεση με τις κυ
ρίαρχες δυνάμεις στην Ελλάδα, ο Ανδρέας
επιβεβαιώνει πως ο Γεώργιος Παπανδρέου:
«Δεν επιθυμούσε να προΐστσται της
διάλυσης του κόμματός του... είχε την
επιθυμία ενώ εγώ δεν την είχα, να κά
νει συμβιβασμούς που θα ανέθαλαν έτσι
μία αναμέτρηση (μεταξύ της δεξιάς και
αριστεράς πλευράς του κόμματος)... Δεν
πίστευε πως θα μπορούσε να νικήσει το
Κατεστημένο με μία κατά μέτωπο ανα
μέτρηση και διατήρησε την ελπίδα πως
το Καθεστώς θ’ αναγνώριζε τελικά μετά
απ’ όλα αυτά πως δεν ήμασταν τόσο
μεγάλος κίνδυνος όσο φαινόταν να πι
στεύουν ότι είμαστε».
0 C.L. Sulzberger αναφέρει μία συνομιλία
που είχε με τον Ανδρέα λίγο μετά την απο
μάκρυνση του πατέρα του από το γραφείο
σύμφωνα με την οποία ο Ανδρέας του είπε:
«0 πατέρας μου με αγαπά σαν γιό του,
όμως οι άκαμπτες θέσεις μου του προκάλεσαν φασαρίες. Είμαι σκληρό καρύδι.
Πίστευε ότι υπερέβαινα τα όρια. Δεν με
υποστήριξε πολιτικά για διάδοχό του.
Στην πραγματικότητα πήρε την αντίθετη
πλευρό. Μετά τον Γεώργιο Παπανδρέου,
είχα την πιο πλατιά και δημοφιλή λαϊκή
βάση στην Ελλάδα. Δεν χρειάζομαι τον
Γεώργιο Παπανδρέου».
Ενώ σε πολλούς παρατηρητές φάνηκε ότι

η αναφυομενη ρηξη ανάμεσα στους δύο άνδρες οφειλόταν στην απόρριψη από τον πα
τέρα της τάσης και του εξτρεμισμού του
γιού να προκαλώ αναμετρήσεις οι οποίες
έμοιαζαν ν’ απειλούν τις πιθανότητες του
κόμματος για επιστροφή στην εξουσία, ο
Ανδρέας και η σύζυγός του πιστεύαν πως ο
πατέρας βλέποντας τη δύναμή του να τον
εγκαταλείπει, ζήλευε την συνεχώς αυξανόμε
νη δύναμη του γιού του.

Η Μαργ Παπανδρέου περιγράφει τον τρό
πο που ο πεθερός της την πλησίαζε σε κά
θε ευκαιρία για να της καταγγείλει πως ο
Ανδρέας είχε γίνει: «μυστικοπαθής και πα
ρορμητικός. Αυτά είναι χαρακτηριστικά από
το Μινέϊκο σόϊ». (Μινέϊκο ήταν το πατρικό
όνομα της μητέρας του Ανδρέα και πρώτης
συζύγου του Γεωργίου Παπανδρέου). Η
Μαργαρίτα προσθέτει πως με το πέρασμα
του χρόνου ο πεθερός της «άρχισε να πα
ραπονιέται όχι μόνο σε μένα αλλά και σε
στενούς φίλους κι έτσι έγινε γρήγορα αντι
ληπτό πως υπήρχε ρήξη στις σχέσεις πατέ
ρα και γιού».
Όπως γράφει ο Ανδρέας στο βιβλίο του,
κάποιος υψηλά ιστάμενος αξιωματούχος της
Αμερικανικής πρεσβείας τον ικέτευε συνεχώς
να χαμηλώσει το τόνο των λόγων του ώστε
να δοθεί η δυνατότητα στα πολπτκά πάθη
να ηρεμήσουν και να μην φθάσει η κατά
σταση σε σημείο ρήξης. Και η Μαργαρίτα
περιγράφει την ατμόσφαιρα της άνοιξης του
1967 καθώς κυκλοφορούσαν φήμες για ένα
επερχόμενο πραξικόπημα: «Πως μπορεί κά
ποιος να σταματήσει ένα επερχόμενο πραξι
κόπημα; Η χιονοστιβάδα είχε ήδη ξεκινήσει

και κυλούσαμε από το βουνό επιταχύνοντας
για την καταστροφή στο τέλος της διαδρο
μής. Φωνάζαμε αλλά τα λόγια μας τ ’ ακούγαμε μόνο εμείς σαν ηχώ της απελπισίας
μας».
Παρά το γεγονός ότι ήταν δύσκολο για
τους αντιπάλους του στο ελληνικό, κατεστη
μένο να εξηγήσουν γιατί μια νίκη από οποίοδήποτε αρχηγό του Κέντρου ήταν αποδε
κτή ενώ μιά νίκη του Ανδρέα δεν ήταν,
ήταν φανερό πως θεωρούσαν ότι υπήρχε
κάποια διαφορά. Και πιστεύω πως ήταν πε
ρισσότερο το στυλ του Ανδρέα παρά η ου
σία των δηλώσεών του που προκαλούσε
τους φόβους και τα πάθη τους που τους
έκανε πρόθυμους να είναι πρόθυμοι να ανε
χθούν μία δικτατορία παρά το ενδεχόμενο
της ανόδου του Ανδρέα στην εξουσία.
Βέβαια ο Ανδρέας έκανε τα πάντα προκειμένου να προκαλέσει φόβο στους αντιπά
λους του. Η άρνησή του για συμβιβασμό, οι
συνεχείς παραπομπές του σε συνωμοσίες
και ίντριγκες, οι ισχυρισμοί του πως η νίκη
των δυνάμεών του δεν είναι απλά ένας
εκλογικός θρίαμβος αλλά μία ολοκληρωμένη
αλλαγή του ελληνικού πολιτικού συστήματος,
με λίγα λόγια οι «ταχυδακτυλουργίες» του,
τον τοποθετούσαν έξω από τα όρια της πα
ραδοσιακής ελληνικής πολιτικής.

Ενώ αυτές οι εξηγήσεις είναι σωστές, μου
φαίνεται πως δεν εξηγούν πλήρως γιατί ο
Ανδρέας έσπρωξε τα πράγματα στο σημείο
που ήταν σαφές τόσο σ’ αυτόν όσο και στη
γυναίκα του πως το πραξικόπημα ήταν ανα
πόφευκτο. Για να καταλήξουμε σε μια ολο
κληρωμένη απάντηση είναι απαραίτητο να

κοιτάξουμε στις νευρώσεις της προσωπικότη
τας του Ανδρέα που τον οδηγούν παθολογι
κά σε διαμάχη ακόμα και σε ήττα.
Αστό φαίνεται ότι απορρέει από την
πολιτική σταδιοδρομία του Ανδρέα. Όσο
περισσότερο οι αντίπαλοί του αντιδρούν
έντονα σπς υπερθολές του τόσο περισ
σότερο ο Ανδρέας αντεπιτίθεται Και κα
θώς το επίπεδο των επιθέσεών του ανε
βαίνει, η αντιπολίτευση τον χτυπά πισώπλατα με κάθε δυνατό τρόπο μέχρι που
με το πραξικόπημα οι αντίπαλοί του ξεπέρασαν τις δικές του υπερβάσεις εξα
σφαλίζοντας έτσι κάποια ανακούφιση
στα αισθήματα ενοχής του Ανδρέα.

Μία παράγραφος στο άρθρο του
George που περιγράφει τον Wilson κάτω
από την πίεση του άγχους, θα ταίριαζε
απόλυτα στην περιγραφή του Ανδρέα
στή διάρκεια της πολιτικής του μάχης.
Γράφει λοιπόν ο George:
«Στον ενθουσιασμό της μάχης δεν θα
μπορούσε ν’ αναγνωρίσει νόμιμη ενδιά
μεση θέση και δεν μπορούσε να υποφέ
ρει καμμιά αμφιβολία. Είχε την τάση να
βάζει μαζί μαζί τους αντιπάλους του. Σε
τέτοιες κρίσεις λοιπόν η ηγεσία του
ήταν περισσότερο διαιρετική παρά ενωτική. Απομάκρυνε την ενδεχόμενη υποστή
ριξη των μετριοπαθών στοιχείων που
αγωνίζονταν να συμπράξουν με τις γενι
κές του απαιτήσεις...».
Όμως η μελετη μου ορισμένων κειμένων
για την παρανοϊκότητα δεικνύει ότι υπάρ
χουν στοιχεία αυτής της νεύρωσης και στη
συμπεριφορά του Ανδρέα. Ανέφερα πριν για
την «συνωμοτική» κλίση της προσωπικότητας
του Παπανδρεου, η τάση του απέναντι στην
ίντριγκα, η διάθεσή του να πιστεύει φήμες
που έρχονται «από εσωτερικές πηγές» ακό
μα κι αν είναι μπλεγμένα άτομα του στενού
του περιβάλλοντος.
Ο Ανδρέας από πολύ νωρίς στην ελληνική
πολιτική του σταδιοδρομία άρχισε να προει
δοποιεί για την πιθανότητα ενός πραξικοπή
ματος και την πιθανότητα μιας απόπειρας
ενάνπα στη ζωή του. Έδειχνε να διασκεδά
ζει όταν έδειχνε στους ξένους επισκέπτες
στο γραφείο του, το όπλο που φύλαγε εκεί
για κάθε περίπτωση.
Από την άλλη όμως, ο Ανδρέας είχε φα
νερά υπερεκτιμήσει τη δύναμη των οπαδών
του και την καλή θέληση των υποστηρικτών
του για ν’ αντισταθεί όταν αντιμετώπισε την
συντριπτική δύναμη των στρατιωτικών μονά

δων. Η ματαίωση των σχεδίων του αποδεικνύεται από την ίδια την περιγραφή του
σχετικά με την αρχική του αντίδραση μετά
τη σύλληψή του:
«Τί πήγε στραβά; Τόσο αυτός (ο
Αλευράς στενός του φίλος που κρατού
νταν στο ίδιο δωμάτιο) όσο κι εγώ περι
μέναμε μία βίαιη αναμέτρηση. Και πι
στεύαμε πως είχαμε κάνει κάποια βήμα
τα, είχαμε βρει τις πηγές για μια στέρεη λαϊκή αντίδραση. Μήπως τάχα γίνε
τα ι αυτή τη στιγμή;... Κάπου αποτύχαμε».
Αργότερα στη φυλακή, σκέφτεται:
«Εδώ και πολύ καιρό ζητήσαμε από
τους πολίτες να είναι έτοιμοι για κάποιο
στρατιωτικό πραξικόπημα. Η λύση μας
ήταν απλή και κατηγορηματική. Μιά γε
νική απεργία. Ηταν μία ολοφάνερη απά
ντηση...».
Και πάλι αναρρωτιέται: «Πάνω απ’ όλα, τι
πρόκειται να κάνει ο λαός; Υπάρχει άραγε
κάπου μία αναταραχή, μιά αναμέτρηση;».
Προς τον επίλογο του βιβλίο του, ο Αν
δρέας εγκαλεί τον εαυτό του για τον τρόπο
που χειρίστηκε τις αντιστασιακές οργανώ
σεις. Βέβαια, η αυτοκριτική περιορίστηκε
στην έλλειψη κατάλληλης διαχείρισης των
οργανώσεων. Δεν πίστευε στη πιθανότητα
πως το πραξικόπημα θα μπορούσε να είχε
αποφευχθεί με κάποια πράξη του, αλλά μό
νο ότι είχε αμελήσει να αφιερώσει περισσό
τερο χρόνο σε μυστικές δραστηριότητες.
Και παραθέτει:
«Βέθαια, παρόλ’ αυτά, δώσαμε μεγάλη
σημασία στην ίδρυση μιάς κρυφής προ
σανατολισμένης στην αντίσταση, οργάνω
σης. Δώσαμε σαφείς οδηγίες για δράση
σε απάντηση προς το πραξικόπημα,
προμηθεύσαμε ραδιοφωνικούς πομπούς
και πολύγραφους και νοικιάσαμε διαμερί
σματα με κάλυψη για να προστατέψου
με την ηγεσία της οργάνωσης, έπειτα
έτσι θα μπορούσαμε πιθανώς να μαται
ώνουμε το πραξικόπημα μέσα στις πρώ
τες λίγες ώρες. Κι ενώ ήταν αλήθεια
πως είχα οργανώσει τις Δημοκρατικές
ενώσεις και τούς έδωσα αυτές τις οδη
γίες για δράση, πρέπει να γίνει παραδε
κτό πως ούτε εγώ ούτε ο άμεσος κύ
κλος μου διάλεξε να επικεντρωθούν οι
ενέργειές μας σ' αυτή τη κατεύθυνση...
Το ίδιο και η ηγεσία θα έπρεπ να κάνει
περισσότερα απ’ ότι έκανε. Εκεί επίσης
είναι η υπευθυνότητά μας».
Είναι αποκαλυπτικό πως αυτό είναι το μό
νο σημείο σ’ ολόκληρο το βιβλίο, που ο Αν
δρέας παραδέχεται την δική του ευθύνη
στις εξελίξεις που αφορούσαν το πραξικόπη
μα. Και τραγική ειρωνία ότι η αυτοκριτική

αυτή είναι ότι δεν υπήρξε αρκετά μαχητικός
ενάντια στους αντιπάλους του. Δεν υπάρχει
καμμιά υπόδειξη για κάποια πολιτική ενέρ
γεια που ίσως θα μπορούσε να εμποδίσει
το πραξικόπημα, μόνο κατηγορίες που δεν
είχε καταφέρει να προετοιμάσει καλά την
αντεπίθεση. Κι ακόμα περισσότερο δεν φαι
νόταν να υπάρχει παραδοχή από μέρους
του της πιθανότητας ότι οι παραστρατιωτικές δραστηριότητες που νόμιζε πως έπρεπε
να αναλάθει ίσως ήταν αταίριαστες με τον
ρόλο του δημοκρατικού πολιτικού ηγέτη.

Κατά μία τραγική ειρωνία οι Παπανδρέου
στράφηκαν στις Η. ΠA όταν ο Ανδρέας φυ
λακίστηκε. Και οφειλόταν τουλάχιστον εν μέρει στις προσπάθειες των Η.Π.Α. περιλαμβανομένης και κάποιας σημαντικής πίεσης από
τους Αμερικανικούς ακαδημαϊκούς κύκλους
που επετράπη στον Ανδρέα να ελευθερωθεί
από την φυλακή και να πάει εξορία.
Για κάποιο διάστημα η Μαργαρίτα ερεύνη
σε την πιθανότητα ότι ο Ανδρέας κρατοόυσε
ακόμα την Αμερικανική υπηκοότητά του σαν
πιθανό μέσο για να εξασφαλίσει την απελευ
θέρωσή του. 'Ηταν πράγματι μιά ειρωνική
στροφή του τροχού της τύχης που ο Ελλη
νας πολπτκός ηγέτης που είχε επιτεθεί Βιαίως ενάντια στην αμερικανική «ανάμιξη» στα
πολιτικά της Ελλάδας, προσπαθούσε να επικαλεσθεί την επιρροή των Ηνωμένων Πολι
τειών στις Ελληνικές, υποθέσεις για το ίδιο
του το συμφέρον.

ΕΝΑ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
Φίλε αναγνώστη, 23 χρόνια μετά το
πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967
έζησες και την τραγωδία και τη φάρσα
της σύγχρονης ελληνικής
πραγματικότητας. Στις σελίδες που
προηγήθηκαν προσπαθήσαμε να
αναδείξουμε μέσα από επιμέρους
περιστατικά τους κακοήθεις όγκους
που τυραννούν το σώμα του
κοινωνικού, πολιτικού και πολιτισμικού
βίου της χώρας μας.
Εάν ο Αμερικανός διπλωμάτης
διαπιστώνει προφητικά ότι «όσο
περισσότερο οι αντίπαλοί του
αντιδρούν έντονα στις υπερβολές του
τόσο περισσότερο ο Ανδρέας
αντεπ ιτίθεται» εμ είς λέμε ότι αυτό
ισχύει και για τους τρεις «κορυφαίους
του χορού». Ο καθένας με τον τρόπο
του, βέβαια. Κάτι, ανάμεσα στο «χορό
που κάνει κύκλους» και στις «πολιτικές
βεντέτες» σύρονται χιλιάδες
κομπάρσοι, χώρια το φιλοθεάμον
κοινό. Και εύλογα προβάλλει το
ερώτημα: Τι είναι αυτό που θα
αντικαταστήσει την «πολιτική
ευθανασία» των πολιτικών ηγετών με
την πολιτική τάξη των πολιτών.

Σιγουριά
για το ΑΥΡΙΟ
# ΣΙΓΟΥΡΙΑ γιατί η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ έχει το καλύτερο όνομα στην Ασφαλιστική Αγορά.
*

ΣΙΓΟΥΡΙΑ γιατί η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ συνεχίζει την ανοδική και δυναμική της πορεία,
παρουσιάζοντας εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα.
# ΣΙΓΟΥΡΙΑ γιατί η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ είναι μια μεγάλη και σύγχρονη εταιρία
του Ομίλου Εταιριών της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΤΕΡ ΕΦΤΥΜΩΦ

ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Σ τα γ ρ α φ εία του ΑΝΤΙ δ εχ τή κ α μ ε
πριν λ ίγ ο καιρό έναν π αλιό φίλο,
τον Π έτερ Ε φ τύμω φ που ε ίχ ε έρ θ ει
στην Αθήνα π ροκειμένου να λ ά β ε ι
μ έρ ος στο Π α γκόσ μιο Σ υ νέδ ρ ιο για
την Ειρήνη. Τον Π έτερ ε ίχ α μ ε
γνω ρίσει από τα χ ρ ό ν ια της
δ ικτα το ρ ία ς, ότα ν υπ ηρετούσε ως
ακόλουθος Τύπου στη β ο υ λ γ α ρ ικ ή
πρεσβεία. Σ τη ν Ε λλάδα π α ρ έμ εινε
έω ς το 1977 και π αρακολούθησε
από κοντά τα γ εγο νό τα κ α τά τη
δ ιά ρ κ εια της δ ικ τα το ρ ία ς και της
πρώτης περιόδου της
Μ εταπ ολίτευσης. Ω στόσο οι
επ α φ ές του μ ε την Ε λλάδα
σ υνεχίσ τηκα ν έω ς το 1982 αφού
ή τα ν ο επ ίσ ημος μ ετα φ ρ α σ τή ς του
ά λ λ ο τε πανίσχυρου η γ έ τη της
Β ο υ λγα ρ ία ς Τ. Ζ ίβκοφ σ τις
συναντήσ εις που ε ίχ ε μ ε τον Κων.
Καραμανλή και τον Α. Παπανδρέου.
Ο Π έτερ έχ ο ν τα ς ζή σ ει σ την
Ελλάδα δ ιά φ ο ρ α χρ ο νικά
δ ιασ τήματα γνώ ρισ ε π ολλούς
Έ λ λ η ν ες π ολιτικούς.
Α ρ χίσ α μ ε ρω τώ ντας τον:

Ο Πέτερ δεν
είναι μόνον
εκφραστικός
στον
προφορικό
λόγο, αλλά και
παραστατικός
στις
χειρονομίες
του.

ΑΠ.: Είναι δύσκολο, διότι την ιστορία της
σύγχρονης Ελλάδας δεν τη γνωρίζω ό
πως τη γνωρίζουν οι Έλληνες. Έχω μό
νον ορισμένες εντυπώσεις πάνω σε ορι
σμένα θέματα, τις οποίες μπορώ να γρά
ψω ενδεχομένως ως αφήγημα. Δηλαδή
να αφηγηθώ τις εντυπώσεις μου από ορι
σμένα περιστατικά και ορισμένα πρόσω
πα. Πώς εξελίχθηκαν. Πώς τα παρουσία
ζε ο Τύπος και πώς τα έβλεπα εγώ. Τι έ
λεγαν αυτοί και τι έγραφαν οι εφημερί
δες. Όμως, δεν το έχω σκεφθεί σοβαρά
προς το παρόν.
ΕΡ.: Είναι πολύ χρήσιμο σε ένα λαό να ξέρει
πώς τον είδαν κάποτε και οι άλλοι. Έστω και
με διαστρεβλωμένο τρόπο. Και εξηγούμαι τι
θέλω να πω. Δεν λέω πως ό,τι γράψεις θα
είναι οπωσδήποτε αντικειμενικό. Θα είναι
διατυπωμένο μέσα από την υποκειμενική όου
κρίση και την αυτοπροστασία που θα
θελήσεις να επιβάλεις. Είσαι έξυπνες
άνθρωπος και μπορείς να τα αλλάξεις, να τα
διαστρέφεις ή και να τα κρύψεις. Αυτό
βέβαια μπορείς να το κάνεις είτε θέλοντας
είτε αθέλητα.

ΑΝΤΙ: Πέτερ, είχες συναντήσει μήπως και τον
Παττακό;

ΕΦΤΥΜΩΦ: Φυσικά, και τον Παπαδόπουλο, και τον Μακαρέζο και τον Μπαλόπουλο, που πέθανε στη φυλακή.
ΕΡ.: Και τον Αγγελή;

ΑΠ.: Όχι, τον Αγγελή, ποτέ.
ΕΡ.: Πιστεύω ότι ο Πέτερ θα πρέπει κάποτε
να αποφασίσει να γράφει από τη δική του τη
σκοπιά την ιστορία της Ελλάδας.
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ΑΠ.: Η ερώτηση είναι πολύ προβοκατόρικη. Αυτό που πρώτα θέλω να τονίσω εί
ναι1ότι αυτό που θα γράψω θα αφορά την
αλήθεια όπως την είδα και την έζησα ο ί
διος. Αλλιώς θα απατήσω τον εαυτό μοϋ
και έτσι θα αρνηθώ όλες τις ηθικές μοϋ
αξίες και «πιστεύω» για τα οποία πάλεψα
και παλεύω.
Δεν θα τα αλλάξω προκειμένου να α
ρέσουν στον άλφα ή στον βήτα. Θέλω να
προσθέσω ότι ο Μλαντένωφ με έχει αποκαλέσει «ζωντανή ιστορία των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων μετά τον Β' παγ
κόσμιο πόλεμο».
ΕΡ.: Βέβαια είναι άλλες και οι συνθήκες
τώρα στη Σόφια. Θα σου θυμίσω, όμως, ότι

I

κάποτε είχες εκμυστηρευθεί ότι είναι
επιθυμία σου να γράψεις ένα βιβλίο για τον
Καραμανλή, αλλά ψάχνεις παράλληλα και
ορισμένα τσιτάτα από τους κλασικούς του
μαρξισμού, ώστε το βιβλίο να φαίνεται
«μαρξιστικό».

ΑΠ.:Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ήθελα να :,
γράψω ένα βιβλίο με βιογραφικές λεπτό- ;
μέρειες για τον Καραμανλή που έχω μά- θει τόσο από τον ίδιο όσο και από βιβλία;·.<
ή και άλλες πηγές. Όμως σε εμάς όλα ή- :
σαν ιδεολογικοποιημένα και έτσι δεν ;
μπορούσα να πω αντικειμενικά τη γνώμη μου γι’ αυτήν την προσωπικότητα, διότι
θα ερχόταν σε αντίθεση με τις ιδεολογι- ·
κές μας πεποιθήσεις. Κατά κάποιον τρό- '
πο έμμεσα, θα αρνιόμουν ορισμένα ιδεο->
λογικά μας θέσφατα. Είναι πολύ δύσκο
λο. Δεν μπόρεσα να τα συνδυάσω αυτά
τα δυο και γ ι’ αυτό δεν έγραψα το βιβλίο
αυτό.
ΕΡ.: Οι σχέσεις του Ζίβκωφ με τον
Καραμανλή ήταν λαμπρές, έτσι δεν είναι;
ΑΠ.: Πράγματι, διότι εξέφραζαν τους πό
θους των δυο λαών. Και όταν λέω και

των δυο λαών το εννοώ. Μπορεί ένα
Έλληνας από την αντιπολίτευση να μι
διορθώσει και να πει «όχι, μόνο των οπα
δών της Νέας Δημοκρατίας». Νομίζω, ό
μως, ότι ο Καραμανλής σε ένα μεγάλο
βαθμό εξέφραζε και όλον τον ελληνικό
λαό. Ιδιαίτερα, ως πρόεδρος της Δημο
κρατίας. Αυτό το λέω, διότι εμείς λέγαμε
ότι ο Ζίβκωφ εξέφραζε ολόκληρο ίο
βουλγαρικό λαό, αλλά αποδείχθηκε το
αντίθετο.
ΕΡ.: Είναι αλήθεια άτι ο Καραμανλής δεν
πίστευε ποτέ ότι εσύ ήσουν Βούλγαρος;

ΑΠ.: Κάθε μεγάλος άνδρας —όπως πι
στεύω ακράδαντα ότι είναι ο Καραμαν )

λής— συμπεριφέρεται με μια συμπάθεια
προς εκείνους που τον εξυπηρετούν. Ε
γώ ήμουν ένας από αυτούς. Γι* αυτόν το
λόγο μου έκανε ένα-δυο κοπλιμέντα. θ υ 
μάμαι ότι μια φορά μου είπε: «Ρε συ Πέ
τρο, τα ελληνικά τα μ ιλά ς καλύτερα από
εμένα». Φυσικά δεν το πίστεψα. Δεν εί
μαι τόσο κουτός να το πιστέψω. Χάρηκα
όμως διότι μου έδειχνε αυτή τη συμπά
θεια και για τα λόγια που μου είπε.
ΕΡ.: Πώς εξηγείς, ότι ο Καραμανλής ως
ηγέτης της παράταξης η οποία τουλάχιστον
έας το 1967 χρησιμοποιούσε τη γνωστή
έκφραση «εαμοβούλγαρος» έκανε αυτή την
στροφή μετά το 1974;

ΑΠ.: Σήμερα, θα μπορούσα να το εξηγή
σωμε όσα συνέβησαν πρόσφατα στη χώ
ρα μου. Π.χ. χρησιμοποιούσαμε όρους ό
πως «ιμπεριαλισμός» κτλ. ενώ τώρα στα
ματήσαμε να τα λέμε αυτά* κατά κάποιον
τρόπο ωριμάσαμε. Είδαμε άλλα πράγμα
τα, είδαμε ότι υπάρχουν πανανθρώπινες
αξίες που πλέον καταλαμβάνουν την
; πρώτη θέση, και στις ιδεολογικές μας θέ
σεις.
; ΐ?.: Δηλαδή ο Καραμανλής ήταν ειλικρινής
όταν έκανε το άνοιγμα στα Βαλκάνια και
ειδικά στη Βουλγαρία;

ΑΠ.: Το πιστεύω 100%, διότι όταν τον άκουγα να μιλάει δεν μπόρεσα ούτε για
' μια στιγμή να διαπιστώσω κάτι το ανειλι’ κρινές. Ήταν πολύ ευθύς και υπάρχουν
περιστατικά που δυστυχώς τώρα δεν θα
; ήθελα να τα πω. Όπως π.χ. μεταξύ του
Καραμανλή και ενός υπουργού ο οποίος
, τον είχε παραπλανήσει σε ένα θέμα.
' ΕΡ.:Ας πάμε λίγο πιο πίσω. Στην περίοδο
του Γεωργίου Παπανδρέου όταν τέθηκαν οι
'βάσεις για την ελληνοβουλγαρική
συνεργασία, θυμάσαι κάτι από αυτή την
ι περίοδο;

ΑΠ.: Ήμουν διερμηνέας της επιτροπής
επεξεργάστηκε τις τότε συμφωνίες.

Ο Π έτερ π εριστοιχίζομενος από α γ ο ρ ε ύ ο ν τ α Ζϊφκωφ κα ι συνοφρυομένο Καραμανλή. Στο βάθος (δεν διακρϊ·
νο ντα ι ευκρινώ ς) ο ι Μ λαντένωφ, Γκάνεφ , οι π ρέσβεις Ν ομικός κα ι Τόντορωφ και διάφοροι άλλοι. Ρόδος, Ιού
νιος 1981.

Οι συνεδριάσεις γίνονταν «κεΚλεισμένων των θυρών» και σε μια συνεδρίαση ο
Έλληνας επιτετραμένος στη Σόφια είπε:
«Κύριοι, κοιτάξτε αναφέρεστε στην πε
ρίοδο 1946·’50 και τότε εμείς δεν είμα-,
σταν κράτος. Το κράτος ήταν διαλυμένο
λόγω του κομμουνιστο-συμμοριτοπόλεμου». Επεμβαίνει ο επικεφαλής της βουλ
γαρικής-αντιπροσωπείας και λέει: «Κύ
ριοι, να διακόψουμε τη συνεδρίαση, διό
τι δεν μπορώ να δεχθώ, ο οποιοσδήποτε,
και μάλιστα στη χώρα μας, να αποκαλεί
τους κομμουνιστές "συμμορίτες” . Απευ
θύνομαι, ιδιαίτερα προς τον Έλληνα επιτετραμένο και του λέω ότι και ο ίδιος
βρίσκεται σε μια κομμουνιστική χώρα
και προσβάλλει μ ια σειρά πράγματα». Ο
πότε ο Έλληνας επιτετραμένος απαντά
αμέσως: «Σπεύδω να ανακαλέσω». Αυτό
το επανέλαβε πολλές φορές.
ΕΡ.: Ήσουνα στην τελευταία συνάντηση του
Ανδρέα με τον Ζίβκωφ. Τι έγινε εκεί;

ΑΠ.: Ό χι, δεν ήμουν. Από τις αρχές του
1983 με έδιωξαν. Όσον αφορά τη συνάν
τηση στο Χάσκοβο και την Αλεξανδρού
πολη, ό,τϊ έμαθα το έμαθα από φίλους
μου. Δεν είμαι στην Γ' Πολιτική Διεύθυν
ση που ασχολείται με τις βαλκανικές χώ
ρες και δεν διαβάζω τον ελληνικό Τύπο.
’Ακόυσα για «δυσαρέσκεια και από τις
δυο πλευρές»...
ΕΡ.: Καλοφάγανε, ήπιανε, γλεντήσανε...

ΑΠ.: Νομίζω ότι όλοι οι ηγέτες όταν συ
ναντιόνται καλοτρώνε, γλεντάνε, κτλ.
ΕΡ.: Πώς εξηγείς αυτή τη «δυσαρέσκεια»,
όταν τα Μάρτιο του 1987 μια Παρασκευή
μεσημέρι, έγινε το ταξίδι του Παπούλια στη
Σόφια, όπου ζήτησε πολλά και διάφορα και ο
Ζίβκωφ τα εδέχθη, όπως λένε, όλα...

ΑΠ.: Δεν ήμουν παρών και γ ι’ αυτό δεν
μπορώ να απαντήσω. Μπορώ να απαντώ
υπεύθυνα για το διάστημα έως τα τέλη
του 1982, επειδή ήμουν παρών. Έκτοτε
δεν έδειχνα και μεγάλο ενδιαφέρον διότι
τέτοιες ήσαν οι συνθήκες. Δηλ. να μην
ενδιαφέρεσαι και να μην ρωτάς και πολύπολύ.
ΕΡ.: Ωστόσο, τι θυμάσαι από εκείνη τη
συνάντηση;

A Π.: Κάποιος δημοσιογράφος ερώτησε
τον Παπανδρέου τι προβλέπει για τις ε
κλογές του Ιουνίου. Ό ταν ο Παπανδρέ
ου απάντησε, ο Ζίβκωφ πήρε το λόγο και
είπε ότι «αυτό είναι ζήτημα του ελληνι
κού λαού». Ωστόσο χωρίς να τον ρωτή
σει κανείς πρόσθεσε ότι «εάν με ερωτούσαν εμένα, αλλά δεν με ρωτάει κανείς,
πότε θα υποβάλω την παραίτησή μου θα
τους απαντούσα μ ε πολύ μεγάλη ευχα
ρίστηση». Αυτό δεν δημοσιεύτηκε στο
βουλγαρικό Τύπο και θεωρήθηκε από αυ
τούς που το άκουσαν πολύ προσβλητικό.
Διότι εάν τον ερωτούσαν η απάντησή του
θα ήταν περίπου η εξής: «Θα υποβάλω
την παραίτησή μου όταν θα αποφασίσει
γ ι’ αυτό το Πολιτικό Γραφείο και η Κεν
τρική Επιτροπή του κόμματος». Προφα
νώς «ήθελε να μετρήσει λαγούς» όπως
συνηθίζουμε να λέμε εμείς στη Βουλγα
ρία. Δηλαδή, ακολουθούσε την τακτική
«πόσοι λαγοί μίλησαν;» ώστε να λάβει τα
δέοντα μέτρα.
Δεν έδωσα μεγάλη προσοχή σε άλλα
θέματα, διότι για μένα αυτή η συνάντηση
είχε τυπικό χαρακτήρα αφού μετά από έ 
να μήνα θα διεξάγονταν εκλογές στην
Ελλάδα.
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Σόφια 24 Ιουνίου 1982 —Ο Π. Εφτύμωφ και ο Γ. Χαραλαμπόπουλος περιβάλλουν του ς Α. Παπανβρέου
και Τ. Ζίβκωφ.

ΕΡ.: Θα μας πεις τώρα το τελευταίο ανέκδοτο
που κυκλοφορεί για τον Ζίβκωφ;
ΑΠ.: Ακούστε: Στο βιβλίο του Γκίνες γρά
φτηκε το τελευταίο παγκόσμιο ρεκόρ
nou έκανε μεγάλη εντύπωση. Στη Βουλ
γαρία παρήχθη το μεγαλύτερο σαπούνι
του κόσμου ώστε 9 εκατ. Βούλγαροι θα
μπορέσουν να πλύνουν τα χέρια τους.
Κυρίως όμως θα πλύνει τα χέρια της η
μέχρι τώρα ιθύνουσα τάξη, η νομενκλατούρα.
ΕΡ.: Πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος των
Βουλγάρων αισθάνεται σήμερα ελεύθερο να
λέει την γνώμη του. Εσύ τι λες γι’ αυτό;
ΑΠ.: Υπάρχει απόλυτη ελευθερία και μά
λιστα περισσότερη από ό,τι σε ορισμέ
νες κοινοβουλευτικές χώρες. Ο κόσμος
είναι στους δρόμους και μέσα σε 40 ημέ
ρες είχαμε 196 απεργίες όπου συμμετεί
χαν 200.000 άτομα. Ετοιμάζονται και άλ
λες απεργίες.
Όσον αφορά τη σημερινή ηγεσία δεν
λέω ότι το σαπούνι είναι μόνον γ ι’ αυτήν.
Είναι για όλους όσους είχαμε λίγο «ζιβκωφισμό* μέσα μας. Ό σ οι λέμε τώρα ότι
«φταίει μόνον ο Ζίβκωφ» πάμε να κρύ
ψουμε τη δική μας ευθύνη. Μπορεί να ή
ταν ελάχιστη, αλλά υπάρχει ευθύνη. Δεν
μπορεί να είσαι 20 ή 30 χρόνια μέσα στο
σύστημα και να σωπαίνεις. Και τώρα να
λες ότι είσαι «αντιζιβκωφικός» και ότι
«για όλα φ ταίει ο Ζίβκωφ και η κλίκα
του». Με όλα αυτά δεν συμφωνώ. Και βέ
βαια φ ταίει ο Ζίβκωφ και η κλίκα του, αλ
λά πριν από όλα είναι υπεύθυνο το σύ
στημα που στήριζε τον Ζίκβωφ.
ΕΡ.: Εσύ χρειάζεσαι λίγη σαπουνάδα;
ΑΠ.: Βεβαίως!
ΕΡ.: Κάτω από ποιες συνθήκες έπαψες να
χρησιμοποιείσαι σε τόσο σημαντικές
αποστολές, όπως π.χ. επίσημος διερμηνέας
του Ζίβκωφ;
A Π.: Ό ταν δημοσιεύθηκε στον Τύπο η
φωτογραφία από την επίσκεψη του Κα
ραμανλή στο Πράβετς, το χωριό του Ζίβ
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κωφ, πολλοί φίλοι μου είπαν: «Ο Πέτερ Εφτύμωφ συνοδευόμενος από τους Τόντορ Ζίβκωφ και Κωνσταντίνο Καραμαν
λή». Αλλά αυτό το είπαν και σε έναν υφυ
πουργό που δεν έδειχνε και τόση αγάπη
στο πρόσωπό μου...
ΕΡ.: Δεν είχε το αίσθημα του χιούμορ;
ΑΠ.: Ό χ ι μόνο αυτό, αλλά και άλλα που
δεν ενδείκνυται ούτε ο τόπος ούτε ο χρό
νος να τα αναλύσουμε. Ο υφυπουργός
λοιπόν είπε ότι αυτό το κυκλοφόρησα ε
γώ για να εξάρω την προσωπικότητά
μου. Ποτέ δεν μου είχ ε περάσει από το
μυαλό κάτι τέτοιο. Απλώς ο άνθρωπος
που το είπε είχε υψηλό το αίσθημα του
χιούμορ.
Ό σον αφορά τον υποβιβασμό μου, αυ
τό δεν με ενοχλεί. Για μένα ήταν πάντα
βασικό τι πιστεύω και τ ι μπορώ να προ
σφέρω από τη θέση που βρίσκομαι. Ας ε ί
ναι μικρή.
Τώρα εάν ορισμένες πλευρές της πολι
τικής του κόμματος και του κράτους δεν
ήταν σωστές, δεν φταίω, δ ιό τι ήμουν α
πλός εκτελεστής αποφάσεων στον το
μέα που εργαζόμουν.
Αυτό που χαρακτηρίζει τη δική μου γε
νιά είναι ό τι δουλεύαμε συνειδητά, αφοσιωμένα και πριν απ’ όλα έντιμα. Γ Γ αυτό
και πολλοί από εμάς δεν έφθασαν σε υ
ψηλά πόστα, διότι τέτο ιο ήταν το σύστη
μα.
Δεν επέτρεψε στη δική μου γενιά να αναδειχβεί σε όλα τα επίπεδα. Μετά την ε
πανάσταση ήλθαν οι πιο μεγάλοι από
εμάς- τό τε είμασταν 12 χρονών περίπου.
Ό ταν αυτοί άρχισαν να φεύγουν από την
εξουσία, ήλθε στα πράγματα η γενιά της
Λιουντμίλα Ζίβκοβα, που ήταν κατά δέκα
χρόνια μικρότερη. Έ τσ ι η δική μου γενιά
έμεινε στην αφάνεια...
ΕΡ.: Οι σημερινοί ηγέτες της Βουλγαρίας;
ΑΠ.: Είναι μικρότεροι από εμένα και είναι
περίπου της ηλικίας της Ζίβκοβα. Φυσικά
βγήκαν και ορισμένοι από τη δική μου,
/ ----------

γενιά, αλλά πολύ λίγοι. Δεν υπήρχε πολι
τική ζωή ώστε να εκδηλωθούμε.
ΕΡ.: Μου κάνει εντύπωση η αναφορά στη
«γενειά της Λιουντμίλα Ζίβκοβα». Τι σημαίνει
αυτό;
ΑΠ.: Ή τα ν η κόρη του Ζίβκωφ, και η πι
θανή διάδοχός του. Με την άνοδό της'
στο πολιτικό προσκήνιο άρχισε και η χει
ρότερη περίοδος στην ιστορία της Βουλ
γαρίας με αποτέλεσμα τα γεγονότα της
10ης Νοεμβρίου του 1989, όταν έπεσε ο
Ζίβκωφ. Ό λ ες οι παραμορφώσεις —ό
πως τις αποκαλούν— που είχαν ξεκινή-.
σει πριν από αυτό μπορούσαν να απο
φευχθούν τουλάχιστον σε ένα μεγάλο;
βαθμό. Δ ιότι ο κύκλος της πολλαπλασία
σε τους ανθρώπους που υπάκουαν kou
χειροκροτούσαν.
■>
ΕΡ.: Υπήρχε δηλαδή οικογενειοκρατία...
ΑΠ.: Ναι, από τις αρχές της δεκαετίας:
του ’80 το φαινόμενο αυτό υπήρχε σε πο
λύ μεγάλο βαθμό.
ΕΡ.: Αυτή η γενιά όμως έχει επιβιώσει...
ΑΠ.': Φυσικά.
ΕΡ.: Μήπως η ομάδα Μλαντένωφ, Λίλωφ κλπ. !
είναι η παρέα της Ζίβκοβα;
ΑΠ.: Αυτό είναι δύσκολο να το πω, διότι;«
δεν τους έχω δει μέσα στην παρέα της,
Ζίβκοβα, αλλά λένε ό τι —και το βλέπα·,;
με— ήταν συνάδελφοί της. Μαζί προχακ
ρούσαν.
ΕΡ.: Πιστεύεις ότι έχει γίνει συμφωνία
ανάμεσα σε αυτούς και τον Ζίβκωφ;
ΑΠ.: Ό χ ι. Νομίζω ό τι η σημερινή ηγεσία.!
έβλεπε όλα τα κακώς κείμενα προ αρκε·!;
τού χρόνου, αλλά δεν είχαν τον τρόπο.!.
Έψαχναν, λοιπόν, τον τρόπο με τον ο·";'
ποιο θα βρισκόταν μια διέξοδος παρό· '
μοια με αυτή της 10ης Νοεμβρίου. Ήταν '
κοινό μυστικό ό τι προετοιμάζονταν να
διώξουν τον Λουκάνωφ από τη Σόφια και
να τον στείλουν στη Μόσχα στην έδρα τη ς ΚΟΜΕΚΟΝ. Για τον Μλαντένωφ είχαν
αποφασίσει να τον απομακρύνουν από;,
το υπουργείο Εξωτερικών και να τον δια-;
δεχθεί ένας ανηψιός του Ζίβκωφ. Όμως
δεν ήταν αυτή η αιτία, αλλά ότι ο Μλαν
τένωφ έβλεπε την κατάσταση την οποία
και εξέφρασε με κατηγορηματικό και ου-,!
σιαστικό τρόπο στην επιστολή με την ο- !
ποια υπέβαλε την παραίτησή του από το
Πολιτικό Γραφείο του κόμματος και από '
το υπουργείο Εξωτερικών. Η επιστολή
αυτή ήταν η αφορμή όσων επακολούθη
σαν και τα οποία με τη σειρά τους στο
δώδεκα παρά πέντε απέτρεψαν σοβαρό
τερη κρίση. Είναι μεγάλη στο θέμα αυτό
η συμβολή του Μλαντένωφ, του υπουρ
γού Ά μυνας Ντόμπρι Τζούρωφ, του Λου
κάνωφ κ.ά.
ΕΡ.: Του Γκορμπατσώφ;
ΑΠ.: Δεν το γνωρίζω αυτό. Θέλω να προ
σθέσω ό τι στις διαδηλώσεις που ακολού
θησαν η αντιπολίτευση έκανε κριτική ■

στο καθεστώς εξαιρώ ντας τους Μλαντένωφ και Τζούρωφ.
ΕΡ.: θέλεις να μας πεις τώρα για τις σχέσεις
σουμε τους Έλληνες κομμουνιστές από την
περίοδο της δικτατορίας έως τη στιγμή που
ίφυγες από την Ελλάδα; Βρισκόσουν στην
Ελλάδα μετά τη διάσπαση του ελληνικού
κομμουνιστικού κινήματος και η επίσημη
δέση του βουλγαρικού κόμματος ήταν με το
ΚΚΕ, ενώ με το «εσωτερικό» δεν είχατε καμιά
επαφή. Σήμερα που το βκκ και το κκε
περνάει την «περεστρόικα» του μπορείς να
μας πεις ποιες ήταν οι πραγματικές
συζητήσεις στο βκκ και εάν υπήρξε κάποιος
προβληματισμός πάνω στο θέμα της
διάσπασης;
ΑΠ.:Μου είναι δύσκολο να απαντήσω
διότι όταν έγινε η διάσπαση εργαζόμουν
στη ραδιοφωνία και ως δημοσιογράφος
παρακολούθησα άλες τις ελληνικές εφη
μερίδες και τα έντυπα της ελληνικής εμιγκράτσιας. Λόγω της δουλειάς μου ως
βαλκανιολόγος έπρεπε να τα ξέρω, αλλά
όμως τα γνωρίζω μέσα από τον Τύπο. Εί
χα φυσικά πολλές επαφές και με τους
μεν και με τους δε. Στην περίοδο όμως
αυτή και οι δυο, στην Ελλάδα, ήσαν α
νοργάνωτοι. Ήσαν επάνω. Ωστόσο, όταν
ήλθα στην Ελλάδα έβλεπα τον Γλέζο και
τον Κύρκο, και συζητούσαμε ορισμένα
; πράγματα ανεπίσημα, δ ιό τι δεν είχα τέt τοια εξουσιοδότηση από το ΒΚΚ ούτε και
το αντιπροσώπευα. Ή μουν υπάλληλος,
; βοηθός του πρεσβευτού, ο οποίος ήταν
'* αντιπρόσωπος του κράτους. Η γραμμή
a μας ήταν και παραμένει ό τι εμάς μας εν
διαφέρουν οι φ ιλίες και οι καλές σχέσεις
> με όλα τα στρώματα και τις τά ξεις του
ελληνικού λαού. Με εξαίρεση φυσικά α£ κροδεξιούς και φασιστικούς κύκλους,
; που νομίζω ότι και ο ίδιος ο ελληνικός
λαός δεν τις ανέχεται.
Από αυτή την άποψη, είχα συναντήJtf σεις με τον Κύρκο, όπου συζητήσαμε οι
δυο μας ορισμένα πράγματα. Αλλά αυτά
ήταν για προσωπική μόυ χρήση και μόνο.
ιί: Ώστε να έχω ο ίδιος κάποια γνώμη. ΥI πήρχαν πράγματα για τα οποία και τό τε
και τώρα δεν συμφωνώ. Π.χ. το «Αντιδι$ κτατορικό Μέτωπο» που το εγκατέλειfUf ψαν και μετά την πτώόη της δικτατορίας
; ως ένα κεντρικό σημείο στο πρόγραμμά
•φ τους. Όλα αυτά τα έχω πει στον Λεωνί
δα Είτε πάλι τα «εσ» και «εξ». Εάν σε 10
,ν χρόνια —είχα πει— συνεχίσουν τα δυο
./ κόμματα να υπάρχουν, εσ είς θα συνεχίσετε να αποκαλείσθε «εσ»; Τι θα πει σε
,.<t 10 χρόνια «εσ»; Κανένας δεν λ έει ό τι εί,/ ναι «εξ». Εσείς τους το κολλάτε. Το τε■λευταίο το έλεγα και στην Ένωση των
!.· Ξένων ανταποκριτών, και στους Έλληνες δημοσιογράφους δ ιό τι δεν το θεω
ρούσα σωστό. Ωστόσο δεν επεδίωκα
πολλές συζητήσεις επ’ αυτού για να μην
f θεωρηθεί ως επέμβαση του ΒΚΚ παο’ όφ
Φ'

Ko που εγώ δεν το αντιπροσώπευα, αλλά
ήμουν ένα απλό μέλος του.
ΕΡ.: Μήπως το βκκ υποστήριζε τον
Κολίγιάννη επειδή ο Κολλιγιάννης τα είχε
καλά με τη Σοβιετική Ένωση;
ΑΠ.: Δεν είναι αυτή η αιτία, αλλά ό τι συ
νέπιπταν οι ιδεολογικές κατευθύνσεις
του ΒΚΚ και τον Κολλιγιάννη. Οι «άλλοι»
ασπάζονταν τον «ευρωκομμουνισμό» και
το ΒΚΚ ήταν εναντίον του «ευρωκομμουνισμού». Συνεπώς δεν μπορούσε να υπο
σ τηρίξει το «εσ».
ΕΡ.: Πώς σου φάνηκε η απόφαση του βκκ για
τη σοβιετική εισβολή στην Τσεχοσλοβακία;
ΑΠ.: Ή τα ν μια μεταμέλεια, ένα συγνώμη.
Καθυστερήσαμε μάλιστα διό τι εκείνες
τις ημέρες συνέβαιναν σημαντικές εξελ ί
ξεις και στη χώρα μας. Είναι σαφής η θέ
ση της νέας ηγεσίας απέναντι στην ε ι
σβολή.
ΕΡ.: Αλλά ας ξανάρθουμε στα σκαμπρόζικα.
Ποια είναι η γνώμη σου για τον Παττακό;
θυμάσαι κάτι;
ΑΠ.: Προσωποποιούσε το στρατό, θυμά
μαι μια φορά που πήγαμε στο γραφείο
του μέ τον πρέσβη. Ακολούθησαν οι συ
στάσεις και όταν μας πρόσφεραν τους
καφέδες κτυπάει το τηλέφωνο: «Μάλι
στα, κύριε πρόεδρε, μια στιγμή, είναι ε
δώ ο βούλγαρος πρέσβης» λ έει ο Παττακός. Βγήκαμε έξω και όταν τελείω σε την
τηλεφωνική του συνομιλία με τον Παπαδόπουλο, περάσαμε πάλι στο γραφείο
του. θυμάμαι ότι ο Παττακός προσήρχετο σ τις δεξιώ σεις της πρεσβείας.
ΕΡ.: θα μας πεις κάτι για τον ΜαρκεζΙνη;

ΑΠ.:Αν θυμάμαι καλά τον Μάρτιο του
1974 επρόκειτο να προκηρύξει εκλογές.
Είμαστε μαζί με τον πρέσβη στο γραφείο
του. «Κοιτάξτε, κύριοι, —μας λ έει— θα
αρχίσω τον προεκλογικό μου αγώνα από
την Βουλγαρία. Μην σας ξαφνιάζει. Ως
πρωθυπουργός της Ελλάδας, θα πάω να
επισκεφθώτα ελληνικά μεθοριακά στρα
τεύματα στον Προμαχώνα. Ό ταν ο
βούλγαρος διοικητής καταλάβει ότι ο
Έλληνας πρωθυπουργός βρίσκεται στη
γέφυρα των δυο συνόρων, δεν είναι δυ
νατόν να μην με καλέσει να πιώ έναν κα
φέ στο βουλγαρικό φυλάκιο. Θα με συ
νόδευαν 30 περίπου δημοσιογράφοι και
εκεί θα κήρυσσα την έναρξη της προε
κλογικής μου εκστρατείας». Αυτά μας εί
πε και μείναμε άφωνοι.
ΕΡ.: Με οικονομικούς παράγοντες είχες
επαφές;

ΑΠ:: θυμάμαι σε μια δεξίωση κάποιας α
νατολικής πρεσβείας όταν συνάντησα
τον Τομ Πάππας. Συγκέντρωνα υλικά για
να γράψω ένα βιβλίο με τίτλο «Οι καρχα
ρ ίες του μεγάλου κεφαλαίου·. Είχα συγ
κεντρώσει αρκετά υλικά για τον Ωνάση,
με τον οποίο συναντήθηκα σε μια συνέν
τευξη που έδωσε μετά το θάνατο του
υιού του, του Αλέξανδρου. Λοιπόν, αρ
χές Αυγούστου του 1974 βλέπω στη δε
ξίωση τον Τομ Πάππας μόνο του και τον
πλησιάζω. Αφού του υπενθύμισα ποιος
είμαι του λέω «σας βλέπω, από μακριά,
και λέω μέσα μου, να ένας " καρχαρίας
του μεγάλου κεφαλαίου” όπως σας αποκαλούν στα βιβλία των ανατολικών χω-

Γκάμπροβο 12 Νοεμβρίου 1983 — Τώρα πλέον π εριβάλλεται από το υ ς Α. Παπανβρέου και Τ.ΖΙβκωφ.
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ρών». «Μα τι κα ρ χ α ρ ία ς είμαι εγώ»
—μου απαντά—, η'Οταν ήρθε ο Χρουστσώφ στην Αμερική του έδειξα τα ποπούτσια μου που ήταν σχισμένα από κά
τω. Η οικογένειά μου όταν ήλθε στην Α
μερική έτρωγε εφτά ημέρες την εβδομά
δα φασολάδα».
Με τη σειρά μου του λέω ότι έμαθα
πως το κέρδος του ανά δευτερόλεπτο α
νέρχεται στις 24.000 δολάρια «Μη το πι
στεύεις, μου λέει, για τί μπορεί να είναι
και περισσότερα». «Τι τα κάνετε τα λε
φτά»; τον ρωτάω και μου απαντά: «Μα ε
γώ δεν έχω ποτέ πάνω μου χρήματα».
Μήπως —του λέω— το κίνητρό σας, ο α
γώνας για τον παρά, για το κέρδος είναι
ένα πάθος παρόμοιο με αυτό του χαρτο
παίκτη; «Μπράβο», μου απαντά. «Προε
τοιμάζω μια συμφωνία, με τους Ιάπω
νες, της τάξης των 15 εκατ. δολ. και ο
Λάτσης πάει να μου το χαλάσει. Δεν του
το χαρίζω αυτό το νταλαβέρι. Έ χ εις δί
κιο, είναι πάθος». Τι τρώτε, τον ρωτάω,
«θα σου πω —μου απαντά. Σηκώνομαι
στις 6.30 το πρωί, κάνω το μπάνιο μου
και στις 7.00 πίνω έναν καφέ. Στις 10.00
μου φέρνουν δυο πορτοκάλια στιμμένα,
λίγο φέτα Βουλγαρίας και μια φέτα ψω
μί. Το μεσημέρι τρώω χόρτα και λίγο
κρέας. Αυτό μόνον». «Ο μισθός μου»
—του λέω τό τε— «είναι πολύ, αρκετός
για σας». Συζητήσαμε για τις εταιρείες
του και κλείσαμε ραντεβού με τον γενικό
του διευθυντή για να με ενημερώσει πε
ρισσότερο.
ΕΡ.: Με τους Βαρδινογιάννηδες, είχατε
σχέσεις;
A Π.: Είχαμε, αλλά όχι στενές. Βασικά το
εμπορικό μας τμήμα είχε σχέσεις. Θυμά
μαι τον Παύλο που πέθανε. Ή ταν πολύ
ευγενικός.
ΕΡ.: Με τους ανθρώπους του Τύπου;
ΑΠ.: Ήμουν κάθε μέρα μαζί τους. Θυμά
μαι, όμως, ότι με τον Χρήστο Λαμπράκη
είχα μόνο μια συνάντηση, ο οποίος δεν
είχε συνήθως επαφές με το δικό μας
μπλοκ. Επίσημα τουλάχιστον, από ό,τι
ξέρω. Αυτή η συνάντηση ήταν πολύ τυπι
κή. Καθαρό πρωτόκολλο, «Καλημέρα
σας. Τι κάνετε. Χαίρω πολύ, κλπ ».
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Ο Π ε τε ρ Εφτύμω φ στα γραφεία του «ΑΝΤΙ·.

ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ...ΑΓ>
Το μ ικ ρ ό α υ τό π ο ρ τρ α ίτο του Π έ τε ρ Ε φ τύ μ ω φ θα ή τα ν ε λ λ ιπ έ ς αν δεν
το σ υμ π λη ρ ώ να μ ε μ ε όσα έν α ς φ ίλ ο ς από τα π αλιά, έ ν α ς Έ λληνα ς
δ η μ ο σ ιο γ ρ ά φ ο ς , ο Χ ρ ή σ το ς Ο ικο νό μ ο υ , εν θ υ μ ή θ η κ ε μ ια εικόνα, κάποια
π ερ ισ τα τικ ά γ ια το ν Π έτερ . Π ρόθυμα α ν τα π ο κ ρ ίθ η κ ε σ τη ν πρότασή μας
και μ α ς π αρέδω σ ε —μ α ζ ί μ ε μ ε ρ ικ έ ς φ ω τ ο γ ρ α φ ίε ς — το κ είμ εν ο που
α κ ο λο υ θ εί:

του Χρήστου Οικονόμου
ναπάντεχα, μια μέρα χτύπησε το
τηλέφωνο. Στην άλλη άκρη, μια
γνώριμη φωνή με καλούσε:
— «Χρήστο, πρόσεξε τι θα πεις στη συ
νέντευξη, αν δεν θέλεις να με στείλουν
στη Σιβηρία»!
— «Μην ανησυχείς Πέτερ. Γνωρίζεις, άλ
λωστε, ότι πηγαίνω στη Σόφια ως Έ λλη 
νας δημοσιογράφος —φίλος της Βουλ
γαρίας κι όχι με την ιδιότητά μου του
πράκτορα της ΣΙΑ»!
Αυτόν το σύντομο διάλογο... βαλκανομεσογειακού χιούμορ είχα με τον Πέτερ
Εφτίμωφ, ακόλουθο Τύπου της εδώ πρε
σβείας της Βουλγαρίας, πριν από 15 πε
ρίπου χρόνια, λίγο πριν αναχωρήσω για
τη Σόφια, για να πάρω μέρος σε συνέν
τευξη Τύπου με καλεσμένους 5 ξένους
δημοσιογράφους που είχε προσκαλέσει
η κυβέρνηση με την ευκαιρία του Συνε
δρίου του ΚΚΒ. Τη σχετική εισήγηση για
τη δική μου πρόσκληση (του μόνου μη
κομμουνιστή —αλλά όχι και... αντικομμουνιστή) δημοσιογράφου είχε κάνει ο
ελληνομαθέστατος Πέτερ, που για πολ
λά χρόνια ήταν ένας από τους διερμη
νείς στις συνομιλίες Ελλήνων και Βούλ
γαρων επισήμων.
Ο Εφτύμωφ, υπήρξε, πραγματικά, ένας
από τους πιο δυναμικούς διπλωμάτες
—με ειδικές σπουδές στη Σόφια και τη
Μόσχα— που έδρασαν στην Ελλάδα. Εί
χε φροντίσει ν’ αναπτύξει στενές επα
φές... τέταρτου τύπου με τους Έλληνες

Α

δημοσιογράφους. Κι ήταν, ασφαλώς, και
το γεγονός ότι μιλάει άπταιστα τα ελλη
νικά, σε συνδυασμό με τους απλούς τρόπους του και το «προσγειωμένο» στη δυ
τική νοοτροπία χιούμορ του, που του ά
νοιξαν τις πόρτες των εφημερίδων και
των άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Έτσι, αποκτούσε «έγκαιρα* πληροφορίες κι εκτιμήσεις που αφορούσαν, κυ
ρίως σε θέματα ελληνοβουλγαρικών
σχέσεων, αλλά και γενικότερα σε άλλα
διεθνή προβλήματα της περιοχής που
ενδιέφεραν τη χώρα του. Αποτέλεσμα
αυτών των δραστηριοτήτων: Η Σόφια του
’δείξε τη «συγκρατημένη» εμπιστοσύνη
της, που του επέτρεψε να παρίσταται σ’
όλες, σχεδόν τις ελληνοβουλγαρικές συ
νομιλίες κορυφής, τον έστειλε μάλιστα
στη Μόσχα για περαιτέρω σπουδές, (σ.σ.
δεν γνωρίζω σε ποιους τομείς και για πιο
σκοπό). Οπωσδήποτε, στόχος του Πέτερ
Εφτύμωφ, ήταν να επιστρέφει κάποτε
στην Ελλάδα ως πρεσβευτής της χώρας
του. Δυστυχώς, όμως, γ ι’ αυτόν, αποδεί
χτηκε ό τι ήταν άστρο της κατηγορίας
των διαττόντων. Έ κανε ένα εντυπώσω
κό fade OUT (σιγανό αλλά... προοδευτικό
σβήσιμο) από τον διπλωματικομματικό ο
ρίζοντα της Βουλγαρίας. Τι να συνέβη ά
ραγε, στον για πολλά χρόνια ευνοούμε
νο του Ζίφκωφ και μέλος του ΚΚΒ...
Όπως και να ’χουν τα πράγματα ο Πέ
τερ Εφτίμωφ, άλλοτε έμπιστος του Ζίβκωφ, προφανώς δε και του ΚΚΒ, πανηγυ-

:
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ρίζει σήμερα —όπως μου είπε σε πρό
σφατη τηλεφωνική συνομιλία μας— για
τις θεαματικές αλλαγές στις χώρες της
ανατολικής Ευρώπης και αυτοχαρακτηρίζεται ως αντιστασιακός. Μπορεί και να
’ναι... θα υπάρχουν, ασφαλώς, κάποιοι
στη Σόφια που καλύτερα από μας μπο
ρούν να το βεβαιώσουν...

Από τη Σιβηρία στη... ΣΙΑ!
... «Χρήστο γεια σου. Είμαι ο Πέτερ.
Για πες μου, βρε αθεόφοβε, τ ι είπες κατά
τη διάρκεια της συνέντευξης στη βουλ
γαρική τηλεόραση»;
- «Γιατί ρωτάς»;
- «Με πήραν από τη Σόφια και μου εί
παν ότι ο φίλος σου ο Έ λληνας δημοσιο
γράφος έκλεψε την παράσταση, αλλά κι
έφερε σε δύσκολη θέση τον Βούλγαρο
συντονιστή της συνέντευξης».

ΤΟΥΤΥΠΟΥ
-«Λοιπόν. Με λίγα λόγια: Τους είπα
■ πως αισθάνεται ωραία ο Έλληνας που
, βρίσκεται ανάμεσα στους κατοίκους της
; ωραίας αυτής χώρας. Αρκεί να καταφέ
ρει να φθάσει ασφαλώς εκεί! Γ ιατί; Μα,
διότι το αεροσκάφος της βουλγαρικής ε
ταιρείας με το οποίο ταξίδεψα έτριζε...
μακάβρια καθόλη τη διάρκεια του ταξι
διού δίνοντάς σου την εντύπωση ότι από
στιγμή σε στιγμή θα διαλύονταν στον αέι:, ρα! Τους είπα επίσης ότι θα ήταν ευχής
.. έργο να γίνεται το Συνέδριο του κκβ , όχι
.. κάθε 5 χρόνια, όχι κάθε χρόνο, αλλά κάy θε μήνα! Γιατί; Μα για να βάφονται οι
,’ προσόψεις των καταστημάτων των κεν!J τρικών δρόμων και να τοποθετούνται
^ καινούργιες επιγραφές NEON αλλά —και
, to κυριότερο— να γεμίζουν οι βιτρίνες
τους με καταναλωτικά αγαθά. Που, ό\ πως, συνέβη στην περίπτωση του Συνε"I δρίου κατά τη διάρκεια του οποίου βρέ, θηκα στη Σόφια, εξαφανίζονται ή, αν
προτιμάτε, αποσύρονται, όχι διακριτικά,
\ την επόμενη της αναχώρησης και του τε' λευταίου ξένου καλεσμένου! Αυτά είπα
;; μεταξύ άλλων —φ ίλε— Πέτερ. Σημασία,
' όμως, έχει τι μετέδωσε η βουλγαρική τη^ λεόραση;».
- «Τα μετέδωσε όλα» απάντησε γελών^ τας ο Πέτερ.
^ - «Είμαστε... πάτοι λοιπόν. Εμείς έχουμε περισσότερα καταναλωτικά αγαθά κι
if εσείς περισσότερη ελευθερία στην τηλεϊ 1 όρασή σας. Γειά σου φίλε Πέτερ και σου
εύχομαι καλές διακοπές στη... Σιβηρία».
ι1' -«Γειά σου Χρήστο και τα δέοντα στη
ΣΙΑ».
Σ’ αυτό το χώρο κάτι μεταξύ Σιβηρίας
[,ι> και ΣΙΑ εκινείτο —ό,τι αφορά στο χιούμορ φυσικά—, ο κάποτε επίσημος διερ$ μηνέας του Ζίβκωφ και ακόλουθος Τύ(l·1· που της εδώ βουλγαρικής πρεσβείας,
Πέτερ Εφτύμωφ. Που σήμερα έρχεται ρι^ ζικά αλλαγμένος. Σημεία των καιρών. Γ ί
il'1

Ο Π έτερ (στο κέντρο) μεταφ ράζει στον Χρ. Οικονόμου κατά την επίσκεψη BouAyapou επίσημου στο Καστρί
το 1964.

Ο Π ετερ (ορθιος) φ αίνεται οτι καθοβηνει τον Χρ Οικονομου και το Ζιβκωφ yια τη συνέντευξη...
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Β' ΜΕΡΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Δημοσιεύουμε το δεύτερο μέρος της μελέτης του Τάκη
Φωτόπουλου για τη σημερινή οικονομική-οικολογική κρίση και
την ανάγκη ενός νέου, εναλλακτικού πρότυπου ανάπτυξης.
Στο πρώτο μέρ ος εξετάστηκαν τα αίτια της σημερινής κρίσης
στοιχειοθετώ ντας το επ ιχείρ ημα ότι πρόκειται περισσότερο για
κρίση δομική παρά δημοσιονομική και αναλύθηκαν οι λόγοι
που οδηγούν στη βάσιμη υπόθεση ότι το μεταπολεμικό
πρότυπο έχει ήδη εξαντλήσει τις αναπτυξιακές του
δυνατότητες.

βε καμιά σοβαρή προσπάθεια, σύμφωνη
με τη σοσιαλιστική ιδεολογία του κυβερνώ ντος κόμματος, για την αναδιάρθρω
ση της παραγωγικής δομής.
Ό σον αφορά το στόχο του ΚράτουςΠρόνοια, οι συνολικές δημόσιες κοινωνι
κές δαπάνες (υγεία, εκπαίδευση, συντά
ξεις, ασφάλιση ανεργίας) πράγματι αυξή
θηκαν σημαντικά, από 15,5% του εθνικού
εισοδήματος το 1980 σε περίπου 23% το
1987. Εντούτοις, τα 82% αυτής της αύξη
σης αφορούσαν την πληρωμή συντάξε
ων, πράγμα που σημαίνει ότι ούτε ποσο
τικά (δεν αναφέρομαι εδώ στο θέμα της
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών)
έγ ιν ε μια σημαντική προσπάθεια επέκτα
σης των τομέω ν που αποτελούν τον πυ
ρήνα ενός κοινωνικού κράτους, δηλαδή
της Υ γείας και της Εκπαίδευσης. Ακόμα
και μετά την άνοδο του νεο - φιλελευθε
ρισμού στην Ευρώπη και τη σχετική συρ
ρίκνωση των κοινωνικών δαπανών, τα .
κοινοτικά κράτη αφιέρωναν στους δυο
αυτούς το μ είς κατά μέσο όρο το 12% του
εθνικού εισοδήματός τους το 1985, έναν- .
τι 7,5% στην Ελλάδα.
Εκτός, επομένως, από τη δραματική ε
πέκταση των πληρωμών για συντάξεις
(που δεν ο φ είλετα ι μόνο σε δημογραφικούς λόγους, αλλά και στο ανορθόλογο,
και άνισο μεταξύ ασφαλισμένων συντα-.
ξιοδοτικό σύστημα), ο ι άλλοι βασικοί λόγο ι που οδήγησαν στη δραστική επέκτα
ση των κρατικών δαπανών ήταν από τη .
μια μεριά η αύξηση των καταναλωτικών .

ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΑ
Η δημοσιονομική πλευρά
της κρίσης
Η δημοσιονομική πλευρά της κρίσης,
αν και όπως θα δούμε είναι επίσης άμεσα
συνδεδεμένη με τα διαρθρωτικά προβλή
ματα της χώρας, εντούτοις, τουλάχιστον
ως προς τη δραματική όξυνσή της τα τε
λευταία χρόνια, μπορεί να αποδοθεί πε
ρισσότερο σε μονοκομματική πολιτική α
πό ό,τι η διαρθρωτική πλευρά της. Συγ
κεκριμένα, οι δυο βασικοί μακροπρόθε
σμοι οικονομικοί στόχοι που επαγγελλό
ταν το ΠΑΣΟΚπριν από την κατάληψη της
εξουσίας το 1981 ήταν:
Πρώτον, ο εκσυγχρονισμός της παρα
γωγικής δομής για τη μετατροπή της χώ
ρας από μια εξαρτημένη οικονομία υπη
ρεσιών σε μια ανεξάρτητη οικονομία που
στηρίζει την αυτόνομη διαδικασία ανά
πτυξής της σε ένα εξειδικευμένο εργατι
κό δυναμικό.
Δεύτερον, η δημιουργία ενός σύγχρο
νου Κράτους-Πρόνοια που θα εξασφάλι
ζε την ικανοποίηση των βασικών αναγ
κών του λαού ως προς την υγεία, την εκ
παίδευση, την κοινωνική ασφάλιση της
ανεργίας και των γηρατειών. Και οι δυο
αυτοί στόχοι προϋπέθεταν σημαντική εξάπλωση του δημόσιου τομέα. Και η εξάπλωση ήταν πράγματι ραγδαία. Ο ευρύ

τερος δημόσιος τομέας απορροφά σήμε
ρα το 65% του εθνικού εισοδήματος έ
ναντι 41 % το 1979, 34% το 1970 και 27%
το 1960.
Παρ’ όλη όμως τη δραστική αυτή επέ
κταση του δημόσιου τομέα οι μακροπρό
θεσμοι στόχοι, και ιδια ίτερα ο αναπτυ
ξιακός ούτε επιτεύχθηκαν, αλλά ούτε και
επιδιώχθηκε σοβαρά η επ ίτευξή τους.
Όπως είδαμε, όχι μόνο καμιά σημαντική
αναδιάρθρωση δεν έγινε για τη μείωση
του βαθμού εξάρτησης της ελληνικής οι
κονομίας, αλλά, αντίθετα, ο βαθμός ε 
ξάρτησης, μετρούμενος με μια σειρά δ εί
κτες (εμπορική εξάρτηση, εξω τερικός
δανεισμός, εξάρτηση από ξένη τεχνολο
γία κ.λπ.) αυξήθηκε σημαντικά την προη
γούμενη δεκαετία. Η εξέλιξη αυτή δεν ή
ταν βέβαια εκπληκτική αν ληφθεί υπόψη
ότι η αναλογία των δημόσιων επενδύσε
ων στις συνολικές δημόσιες δαπάνες
μειώ νεται στην τελευτα ία δεκαετία προς
όφελος των καταναλωτικών δαπανών. Ε
πίσης, όχι μόνο το ποσό των δημόσιων ε
πενδύσεων ως ποσοστό του αεπ δεν αυ
ξήθηκε, αλλά ούτε και η διάρθρωση των
δημόσιων επενδύσεων δεν βελτιώθηκε,
αφού τα 2/3 των επενδύσεων αυτών, ακό
μα, στρέφεται στην υποδομή. Είναι επο
μένως φανερό ότι το κράτος δεν ανέλα-

δαπανών του κράτους (εξαιτίας, κύρια,
της αύξησης των προσλήψεων) και από <
την άλλη η αύξηση των πληρωμών για >
τόκους. Έ τσ ι, οι κρατικές καταναλωτικές :
δαπάνες αυξήθηκαν από 21 % του εθν. ει·
σοδήματος το 1981 σε 27% το 1989. Ακό- ·
μα πιο σημαντική ήταν η αύξηση των δαπανών για την εξυπηρέτηση (δηλαδή την :
πληρωμή τοκοχρεωλυσίων) του δραστι- :
κά διογκούμενου δημόσιου χρέους που '
υπερ-τριπλασιάστηκαν στη δεκαετία του ;
*80 (από 2,4% του εθν. εισοδήματος το
1980 σε 9% το 1989).
Ενώ όμως οι δημόσιες δαπάνες παρου
σιάζουν την προηγούμενη δεκαετία μια
υπέρογκη αύξηση της αναλογίας τους ^
στο εθνικό εισόδημα (54% αύξηση της α
ναλογίας των δημ. δαπανών στο εθν. eiσόδημα από το 1979 μέχρι το 1988) τα δη
μόσια έσοδα παρουσιάζουν μια πολύ μικρότερη αύξηση (22% αύξηση της αναλόγιας των δημ. εσόδων) την ίδια περίο
δο. Η απροθυμία των κυβερνήσεων των
παραδοσιακών κομμάτων να χτυπήσουν
την εκτεταμένη φοροδιαφυγή των μη μι- .
σθοδιαίτων, και κύρια των ανώτερων ει
σοδηματικών στρωμάτων μέσα σε αυ·
τούς, είχ ε συνέπεια ότι η δραστική εξά- :
πλωση του δημόσιου τομέα, έπρεπε να
χρηματοδοτηθεί από τον δανεισμό. Έ

τσι, το δημόσιο χρέος έφθασε το 1989 να
καλύπτει το 100% του εθνικού εισοδήμα
τος έναντι 27% το 1979. Ακόμα πιο ση
μαντική είναι η αύξουσα εξάρτηση από
τον εξωτερικό δανεισμό για την κάλυψη
των διευρυνομένων ελλειμμάτω ν. Η ανα
λογία του εξω τερικού χρέους στο δημό
σιο χρέος αυξήθηκε από 5,5% του εθν.
εισοδήματος το 1979 σε 33% j o 1988.
Συμπερασματικά, όπως ανέφερα και
στην εισαγωγή, η δημοσιονομική και μό
νον πλευρά της κρίσης είνα ι αναστρέψι
μη, στο πλαίσιο του ισχύοντος μοντέλου
ανάπτυξης. Και αυτό ακριβώς θα επιδιώ
ξει η μετεκλογική κυβέρνηση, μονοκομ
ματική ή συναινετική. Εφόσον το υπάρχον μοντέλο δεν πέτυχε, σε όλη τη μετα
πολεμική περίοδο —και έχ ει ακόμα λιγότερες πιθανότητες επ ιτυχίας στο μέλ
λον— τη ριζική αναδιάρθρωση της παρα
γωγικής δομής, ώστε να προσαρμοστεί
στο μέγεθος και τη διάρθρωση των κατα
ναλωτικών αναγκών, η μόνη λύση για τη
μετεκλογική κυβέρνηση είνα ι η απόπει
ρα δραστικής περικοπής των ελλειμμά
των του δημοσίου που, με δεδομένη την
υπάρχουσα παραγωγική δομή, σημαίνει
δραστική περικοπή της εσω τερικής ζήτη
σης, δηλαδή των καταναλωτικών αναγ
κών. Όσο επομένως mo αυστηρή και συ
νεπώς νεο-φιλελεύθερη θα είνα ι η πολι
τική της επόμενης κυβέρνησης, τόσο μ ε
γαλύτερες θα είναι οι πιθανότητες επι
τυχίας της στην αναστροφή της δημο
σιονομικής κρίσης, αλλά και τόσο δρα

περιλαμβανομένης της παραγωγής υπη
ρεσιών, από το χαρακτήρα τους, κοινωνι
κών) και την αντίστοιχη ενίσχυση του ρό
λου του ιδιωτικού κεφαλαίου και των δυ
νάμεων της αγοράς.
Η σοσιαλδημοκρατία και η σημερινή
πολιτική της έκφραση στην Ευρώπη, η
Ευρωαριστερά, αποτελεί απάντηση στη
σημερινή κρίση, μόνο όσον αφορά τη δη
μοσιονομική πλευρά της, αλλά όχι και τη
γενικότερη κρίση, ιδιαίτερα την οικολο
γική, που οφ είλεται στο ίδιο το μοντέλο
ανάπτυξης που το αποδέχεται και το υιο
θετεί. Η σύγκρουση επομένως νεο φ ιλ ε
λεύθερων και σοσιαλιστών, εδώ και στο
εξω τερικό, αναφέρεται στο ρόλο του
κράτους στο πλαίσιο του υπάρχοντος
θεσμικού πλαισίου και μοντέλου ανά
πτυξης, πράγμα που καθιστά τις διαφο
ρές τους συμβιβαστές, ακόμα και μέσα
στα όρια μιας συναινετικής κυβέρνησης.
Αυτό, σε αντίθεση με τις συγκρούσεις
μεταξύ παραδοσιακών κομμάτων και ε
ναλλακτικών κοινωνικών κινημάτων, ό
πως τα ριζοσπαστικά πράσινα ρεύματα,
που αναφέρονται στο ίδιο το θεσμικό
πλαίσιο και μοντέλο ανάπτυξης, πράγμα
που καθιστά τις διαφορές τους με τα πα
ραδοσιακά κόμματα εγγενώ ς ασυμβίβα
στες.
Ο βασικός στόχος της Ευρωαριστεράς, εδώ και στην Ευρώπη, είναι να πε
ρ ιο ρ ίσ ε ι τ ις α κ ρ ό τη τες του νεο 
φιλελευθερισμού και να εκσυγχρονίσει
τη μικτή οικονομία, μέσω της διεθνοποί
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ματικότερες οι συνέπειες στο βιοτικό ε
πίπεδο μεγάλων λαϊκών μαζών, στην υποτιμηση του «κοινωνικού μισθού», μ έ 
σω της υποβάθμισης των ήδη υποβαθμι
σμένων κοινωνικών υπηρεσιών, στην ανεργία και στην ανισότητα. Το παράδειγ
μα της θατσερικής Α γγλίας είνα ι εύγλωττο και όταν βρήκε μιμητές έξω από
τα μητροπολιτικά κέντρα (Χιλή) είχ ε εξίσου σημαντική επ ιτυχία στην καταπολέμηση της δημοσιονομικής κρίσης, αλλά
ακόμα χειρότερες κοινωνικοοικονομικές
συνέπειες

Λ

i Νεοφιλελευθερισμός
I και Ευρω-αριστερά
Δυο είναι οι εναλλακτικές λύσεις (που
στην πραγματικότητα όμως δεν διαφέ
ρουν σημαντικά μεταξύ τους) οι οποίες
προσφέρονται σήμερα από τα παραδοI σιακά κόμματα για την αναστροφή της
δημοσιονομικής κρίσης. Ο νεο-φιλελευθερισμός και η σοσιαλδημοκρατία.
0 νεοφιλελευθερισμός αποβλέπει
$ στην εκρίζωση της κεύνσιανής πολιτικής
εξασφάλισης υψηλών επιπέδων απασχόι' λησης και γενικότερα τη δραστική μείωI ση του άμεσου κρατικού ελέγχου πάνω
στην παραγωγική δραστηριότητα (συμί·

ησής της. Δεδομένου δηλαδή ότι ο κεϋνσιανισμός σε εθνικά πλαίσια είναι πια α
δύνατος, η Ευρωαριστερά προσπαθεί να
π ερ ισ ώ σ ει όσα υ π ο λ είμ μ α τα του
Κράτους-Πρόνοια είναι συμβιβαστά με
τη σημερινή φάση στην ανάπτυξη του κα
πιταλισμού, με άλλα λόγια, τον οξυμένο
ανταγωνισμό που επιβάλλει ο σημερινός,
βαθμός διεθνοποίησης του παγκόσμιου
καπιταλιστικού συστήματος. Η σημερινή
οικονομική κρίση στη μητρόπολη της σο
σιαλδημοκρατίας, τη Σουηδία, δείχνει
καθαρά τα όρια της «σοσιαλδημοκρατίας
σε μια χώρα». Εντούτοις, ακόμα και μια
νικηφόρα Ευρωαριστερά στις κύριες ευ
ρωπαϊκές χώρες, θα είναι υποχρεωμένη
να εξα ντλεί τα όρια της σοσιαλδημοκρα
τίας της μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο
που θα προσδιορίζει κρίσιμα ο ανταγωνι
σμός του ευρωπαϊκού με το αμερικανικό
και γιαπωνέζικο κεφάλαιο.
Αλλά, ενώ, όμως, για τις μητροπολιτικές ευρωπαϊκές χώρες, με τις ήδη ολο
κληρωμένες παραγωγικές δομές, η συνέ
χιση του μεταπολεμικού μοντέλου ανά
πτυξης (με τη νεοφιλελεύθερη ή σοσιαλ
δημοκρατική παραλλαγή του) είναι κάλλιστα δυνατή από την οικονομική τουλά
χιστον πλευρά (όχι όμως και από την οι
κολογική) δεν συμβαίνει το ίδιο και για

την Ελλάδα. Η χώρα μας αντιμετωπίζει,
όπως είδαμε, εκτός από τις δραματικές
οικολογικές συνέπειες της μέχρι τώρα α
νάπτυξης και πρόβλημα εξασφάλισης
της συνέχειας αυτής της ίδιας της «ανά
πτυξης». Το σημερινό μοντέλο είναι πο
λύ πιθανό να οδηγήσει τη χώρα μας, μαζί
με μερικές άλλες χώρες του τ. υπαρκτού
σοσιαλισμού και της ευρωπαϊκής ημι
περιφέρειας, στην περιφέρεια των «Ηνω
μένων Πολιτειών της Ευρώπης». Οι χώ
ρες δηλαδή αυτές είναι πιθανό στο προ
σεχές μέλλον να αναπτύξουν κοινωνικές
και οικονομικές δομές που δεν θα διαφέ
ρουν σημαντικά από παρόμοιες δομές
των λατινοαμερικάνικων χωρών και το
ρόλο που παίζουν στην περιφέρεια των
βορειοαμερικάνικων πολιτειών.

Ένα εναλλακτικό μοντέλο
ανάπτυξης
Ένα εναλλακτικό μοντέλο, παρόμοιο
με αυτά που προτείνουν τα ριζοσπαστικά
πράσινα ρεύματα στο διεθνές επίπεδο
σήμερα, προϋποθέτει ένα διαφορετικό
σύστημα αξιών, αναπτυξιακών φορέων
και μεθόδων και, φυσικά, ένα διαφορετι
κό θεσμικό πλαίσιο από αυτό που αποδέ
χονται τόσο οι νεο-φιλελεύθεροι όσο και
σοσιαλδημοκράτες, παλιοί, αλλά και όψι
μοι οπαδοί της Ευρω-αριστεράς και μέ
χρι χτες φανατικοί υποστηρικτές του τ.
υπαρκτού σοσιαλισμού.
Το εναλλακτικό σύστημα αξιών βασί-

του Τάκη Φωτόπουλου
ζεται σε μια νέα αντίληψη της προόδου
που δεν ταυτίζει την ανάπτυξη με την αν
θρώπινη ευημερία, αλλά τη βλέπει μόνο
ως ένα μέσο για την επίτευξή της. Η
ποιότητα και η διαφοροποίηση αποτε
λούν συστατικά στοιχεία αυτού του νέου
ορισμού της προόδου, στη θέση της πο
σότητας και της μηχανικής τυποποίησης
που αποτελούσαν τα θεμελιακά στοιχεία
του παλιού ορισμού. Ακόμα, ένα νέο σύ
στημα κοινωνικών αξιών προϋποθέτει
μια εντελώ ς διαφορετική αντίληψη για
την ανθρώπινη φύση και την έννοια της
εκπλήρωσής της, καθώς για το πώς βλέ
πουμε τη γη, το περιβάλλον, τη φύση, όχι
πια σαν αντικείμενα κατάκτησης αλλά,
αντίθετα, αρμονικής συμβίωσης. Προϋ
ποθέτει δηλαδή πίστη στην ατομική υ
πευθυνότητα, πέρα από τον εγωιστικό α
τομισμό του φιλελευθερισμού και τη μα
ζοποίηση του κρατικού σοσιαλισμού,
που αλλοτριώνουν εξίσου το άτομο.
Το νέο σύστημα κοινωνικών αξιών συ
νεπάγεται ακόμα μια διαφ ορετι^ι αντί
ληψη της ανάπτυξης και συνακόλουθα
της αποδοτικότητας. Η εναλλακτική ανά
πτυξη στοχεύει στην ικανοποίηση αναγ
κών, υλικών και μη, αντί για τη μεγιστο
ποίηση κ^οδών, είναι ενδογενής χωρίς
νvs είναι
:όρκης, ξεκινά δηλαδή από
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τις αξίες και τα οράματα της κάθε κοινω
νίας και στηρίζεται στις δικές της δυνά
μεις (δηλαδή στους πόρους, το φυσικό
και πολιτισμικό περιβάλλον της), είναι οι
κολογικά υγιής και, τέλος, είναι δημο
κρατική με την έννοια της εξασφάλισης
της ουσιαστικής συμμετοχής στη λήψη
των αποφάσεων όλων όσων η ποιότητα
ζωής επηρεάζεται από την αναπτυξιακή
διαδικασία. Η εναλλακτική ανάπτυξη
ταυτίζεται επομένως με μια ολοκληρω
μένη πολιτιστική διαδικασία που συνεπά
γεται την ολοκληρωτική ανάπτυξη, δηλα
δή την απελευθέρωση του ανθρώπου.
Το κριτήριο της προόδου σε αυτό το
νέο σύστημα κοινωνικών αξιών είναι ο
βαθμός ικανοποίησης ενός πλέγματος α
ναγκών. Οι υλιστικές ανάγκες, που εξαν
τλούν το σημερινό περιεχόμενο της
προόδου, αποτελούν μόνο ένα τμήμα, ό
χι αναγκαστικά το πιο σημαντικό, αυτού
του πλέγματος. Εξίσου σημαντικές είναι
οι πολιτιστικές ανάγκες διατήρησης της
ταυτότητας μιας κοινότητας, οι πνευμα
τικές ανάγκες για την κατανόηση του πε
ριβάλλοντος, οι ψυχολογικές ανάγκες
στοργής και προστασίας, που προϋποθέ
τουν την εξάλειψη αυταρχικών και κατα
πιεστικών κοινωνικών σχέσεων που στη
ρίζονται στην κάθε μορφής βία, καθώς
και οι ανάγκες συμμετοχής, δημιουργίας
και ελεύθερου χρόνου. Η αποδοτικότητα
στο πλαίσιο του εναλλακτικού αυτού
μοντέλου ορίζεται με βάση το κριτήριο
κατά πόσον ένα κοινωνικό σύστημα συμ
βάλλει στην ικανοποίηση του παραπάνω
πλέγματος αναγκών και όχι, όπως σήμε
ρα, με βάση την ικανότητα του συστήμα
τος να παράγει περισσότερα καταναλω
τικά αγαθά.
Όσον αφορά τους εναλλακτικούς α
ναπτυξιακούς φορείς, ένα εναλλακτικό
μοντέλο θα πρέπει να εξασφαλίζει την
απο-ελιτοποίηση της αναπτυξιακής δια
δικασίας. Ο έλεγχος δηλαδή της διαδικα
σίας αυτής θα πρέπει να περιέλθει απευ
θείας στους άμεσους παραγωγούς και
καταναλωτές αντί να αφήνεται, όπως σή
μερα, στις καπιταλιστικές και γραφειο
κρατικές ελίτ. Αυτός είναι ο μόνος τρό
πος που εγγυάται την ατομική υπευθυνό
τητα, που, σήμερα, προσπαθεί να εξα
ναγκάσει η οικονομική βία του καπιταλι
σμού η, χθες, η αστυνομική βία του κρατισμού. Καινούργιες μορφές συλλογικής
ιδιοκτησίας και ελέγχου προτείνονται τη
στιγμή αυτή που εξασφαλίζουν την ιδιαι
τερότητα του ατόμου, σε πλαίσιο μη ε
κμεταλλευτικών κοινωνικών σχέσεων.
Ένα δημοκρατικό πλάνο θα μπορούσε
να είναι ο κύριος φορέας κατανομής των
οικονομικών πόρων, με την αγορά να
παίζει δευτερεύοντα λόγο στη ροή πλη
ροφοριών.
Τέλος, ένα εναλλακτικό μοντέλο συνε
πάγεται μια μέθοδο ενδογενούς ανάπτυ
ξης που προϋποθέτει ένα νέο διεθνή κα
ταμερισμό εργασίας, ο οποίος βασίζεται
στην οριζόντια αλληλεξάρτηση αυτοδύ
ναμων κοινοτήτων/περιφερειών, στη θέ
ση των σημερινών σχέσεων κυριαρχίας ·
εξάρτησης. Αυτού του είδους ανάπτυξη
δεν σημαίνει αυτάρκεια. Η οριζόντια
διάρθρωση του διεθνούς καταμερισμού
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εργασίας μπορεί να εξασφαλίσει ένα ση
μαντικό βαθμό συμπληρωματικότητας,
μέσω, για παράδειγμα, της ανταλλαγής,
πάνω σε ίσους όρους, προϊόντων που πε
ριέχουν τον ίδιο περίπου βαθμό επεξερ
γασίας μεταξύ, κατά προτίμηση, κοινω
νιών που βρίσκονται σε παρόμοιο επίπε
δο ανάπτυξης. Ο διεθνισμός και η αλλη
λεξάρτηση της αγοράς, δηλαδή των πο
λυεθνικών, που συνεπάγεται την αναπα
ραγωγή των εσωτερικών ιεραρχικών δο
μών στο παγκόσμιο επίπεδο, αντικαθί
σταται με το διεθνισμό, την αλληλεγγύη
και την αλληλεξάρτηση των λαών.
Για τον ευρωπαϊκό χώρο, το ερώτημα
που προβάλλει είναι αν η Ευρώπη των
περιφερειών και των λαών θα αντικατα
στήσει την Ευρώπη των κρατών. Πιο συγ
κεκριμένα, για τους λαούς στη νοτιοευρωπαϊκή ημι-περιφέρεια (Ελλάδα, Πορ
τογαλία, Ισπανία, Νότια Ιταλία) στους ο
ποίους τώρα προστίθενται και οι βαλκα
νικοί λαοί, το ερώτημα της δεκαετίας
που άρχισε είναι αν θα πρέπει να συνεχίσουν τη διαδικασία ποσοτικής ανάπτυ
ξης και ενσωμάτωσης σε μια Ευρωπαϊκή
Κοινότητα που κυριαρχούν οι βορειοευρωπαϊκές μητροπόλεις ή αν, αντίθετα, θα
πρέπει να κινήσουν μια διαδικασία εναλ
λακτικής ανάπτυξης και ενσωμάτωσης
σε μια υπο-Κοινότητα περιφερειών που
βρίσκονται σε παρόμοιο επίπεδο ανά
πτυξης. Ένα πρόγραμμα εναλλακτικής
ανάπτυξης που αποβλέπει στην, πέρα α
πό τα υπάρχοντα θεσμικά πλαίσια, ανα
διάρθρωση θα μπορούσε να ενσωματώ
σει το παραπάνω σύστημα κοινωνικών α
ξιών και αρχών σχετικά με τους φορείς
και μεθόδους της ανάπτυξης. Αντίθετα,
προγράμματα που, στο υπάρχον θεσμικό
πλαίσιο, εισάγουν ως μαϊντανό και διά
φορα περιβαλλοντικά μέτρα είναι ή ου
τοπικά —αν τα οικολογικά μέτρα είναι
ριζοσπαστικά— ή απλώς εισάγουν την
οικολογική διάσταση ως διακοσμητική.
Και, φυσικά, βρίσκονται σε πλήρη αδυνα
μία να ενσωματώσουν νέες κοινωνικές α
ξίες, φορείς και μεθόδους ανάπτυξης.
Έ να μακροπρόθεσμο πρόγραμμα ε
ναλλακτικής ανάπτυξης για τη χώρα μας
θα μπορούσε ακόμα να εισάγει το σημαν
τικό περιορισμό των αναγκών, με βάση
τους οικονομικούς πόρους που θα δη
μιουργούσε ο εκσυγχρονισμός και η επέ
κταση της σημερινής πολύ μικρής παρα
γωγικής βάσης. Παράλληλα, το πρό
γραμμα αυτό θα έπρεπε να προωθήσει
την αυξανόμενη κάλυψη των αναγκών με
ανανεώσιμες, βασικά, μορφές ενέργειας
(ηλιακή ενέργεια, ενέργεια παραγόμενη
με τον άνεμο, τα κύματα κ.λπ.), καθώς και
τη μετατροπή των υπαρχουσών βιομηχα
νιών προς την ίδια κατεύθυνση ή τουλά
χιστον την εξάλειψη της ρυπαντικής
τους ικανότητας. Τέλος, απαραίτητο συ
στατικό στοιχείο ενός παρόμοιου προ
γράμματος θα έπρεπε να είναι η ριζική α
ποκέντρωση των δημόσιων υπηρεσιών,
που με τη συνακόλουθη απομάκρυνση
σημαντικού τμήματος του πληθυσμού
και των εξαρτημένων υπηρεσιών από το
λεκανοπέδιο Αττικής, θα λειτουργούσε
ως το ισχυρότερο κίνητρο για τη γενικό
τερη αποκέντρωση της οικονομικής δρα

στηριότητας.
Η δυναμική που οδηγεί σε ένα εναλλα
κτικό μοντέλο ανάπτυξης, παρόμοιο με
αυτό που προσπάθησα να σκιαγραφήσω,
ήδη υπάρχει. Είναι η δυναμική που δη
μιουργεί η προϊούσα οικολογική κατα
στροφή, οι οξυνόμενες εθνικιστικές συγκρούσεις και πιθανοί πόλεμοι στο μέλ
λον, καθώς και η επαπειλούμενη κατάρ
ρευση του παγκόσμιου μοντέλου ανά
πτυξης που θα προκύψει από μια πιθανή
οικονομική καταστροφή στον Τρίτο Κό
σμο. Τα κοινωνικά κινήματα που δη
μιουργεί η παραπάνω δυναμική (Πράσι
νοι, εθνικοαπελευθερωτικά και εναλλα
κτικά κινήματα στον Τρίτο και τον τέως
Δεύτερο Κόσμο) είναι οι βασικοί εκφρα
στές σήμερα της ανάγκης για ένα εναλ
λακτικό μοντέλο ανάπτυξης.
Στη χώρα μας, ο σημερινός κλονισμός
και η επαπειλούμενη κατάρρευση του με
ταπολεμικού μοντέλου ανάπτυξης οδη
γεί σε μια περίοδο παρατεταμένης οικο
νομικής κρίσης και εντεινόμενης κοινω
νικής αναταραχής. Η προσπάθεια επιβο
λής αυστηρών σταθεροποιητικών προ
γραμμάτων για την εξυπηρέτηση του ε
ξωτερικού χρέους που για πολλά χρόνια
θα είναι, εξαιτία ς των σωρευτικών απο
τελεσμάτων του, σε υψηλά επίπεδα
—ακόμα και αν επιτευχθεί, με μεγάλες
θυσίες, μια μείωση των δημοσιονομικών
ελλειμμάτων— θα έχει αποτέλεσμα την
ένταση της κοινωνικής πάλης με αντικεί
μενο το ποιος ακριβώς θα πληρώσει το
κόστος της εκάστοτε σταθεροποίησης. Η
κοινωνική ένταση, με τη σειρά της, θα ο
δηγήσει στην παραπέρα χειροτέρευση
της ελληνικής παραγωγικότητας και αν
ταγωνιστικότητας και επιδείνωση της γε
νικότερης πολιτικής και κοινωνικής κρίσης.
Η παράλληλη επιδείνωση του οικολο
γικού προβλήματος, που είναι αναπό
φευκτη στο πλαίσιο του υπάρχοντος
μοντέλου, με δεδομένη ιδιαίτερα την οι-.
κονομική αδυναμία του κρατικού τομέα.
—σε μια περίοδο που θα γίνεται αγώνας
για τη συρρίκνωσή του— να αναλάβει
σημαντικά έργα υποδομής στον τομέα
αυτό, είναι πιθανό να συνειδητοποιήσει
μεγάλες κοινωνικές μάζες, κύρια μεταξύ
των χαμηλόμισθων, των ανέργων, των
υπο-απασχολούμενων και των νέων, των
στρωμάτων δηλαδή που θα υποφέρουν
περισσότερο στο πλαίσιο της εντεινόμενης οικονομικής - οικολογικής κρίσης,
και να τις στρέψει στην αναζήτηση ενός
εναλλακτικού μοντέλου ανάπτυξης και
στη μαζική πλαισίωση εναλλακτικών κι
νημάτων.

Η μετάβαση από το σημερινό
σε ένα εναλλακτικό μοντέλο
ανάπτυξης
Η εισαγωγή ενός εναλλακτικού μοντέ
λου ανάπτυξης, σαν αυτό που περιέγρα
ψα παραπάνω, πρέπει να αποτελέσει α
ποτέλεσμα μιας μακράς εξελικτικής δια
δικασίας, η οποία όμως θα έπρεπε να τε
θεί αμέσως σε κίνηση με ένα ριζοσπαστι
κό μεταβατικό πρόγραμμα.
Ένα παρόμοιο πρόγραμμα ανάπτυξης

θα μπορούσε να ξεκινήσει τη διαδικασία
ριζικής μείωσης της σημερινής εκτεταμέ
νης ανισότητας στη κατανομή του εισο
δήματος και του κοινωνικού πλούτου με
τη σύλληψη του διαφεύγοντος σήμερα
εισοδήματος, με βάση σύνθετα τεκμήρια
που βασίζονται στην περιουσία, τη δαπά
νη και τον τρόπο διαβίωσης. Ο ίδιος ο
κοινωνικός πλούτος και ιδιαίτερα η ακί
νητη περιουσία θα μπορούσε να απογραφεί για να φορολογηθεί εφάπαξ με άκρως προοδευτικές κλίμακες, ενώ στη
συνέχεια θα εφαρμοσθεί η υπεραξία, με
βάση ένα καινούργιο και περιεκτικό φό
ρο περιουσίας. Ο φόρος αυτός, που τα
εύπορα κοινωνικά στρώματα θα καλούν
ταν να πληρώσουν για να συμβάλουν
στην αναπτυξιακή προσπάθεια, θα απο
τελούσε ελάχιστο αντίτιμο στη για τόσα
χρόνια φοροδιαφυγή τους. Και, φυσικά,
ο φόρος αυτός θα έπρεπε να συνοδεύε
ται από αυστηρούς περιορισμούς στην ε 
ξαγωγή κεφαλαίου (η ΕΟΚ, μπροστά στο
μέγεθος της ελληνικής κρίσης, θα έπρε
πε να πεισθεί να αναβάλλει επ’ αόριστον
την ελευθερία κίνησης κεφαλαίου που
πρόκειται να εισαχθεί φέτος) για να απο
φευχθεί η μαζική «φυγή κεφαλαίου». Α
κόμα, ένας αυστηρός περιβαλλοντικός
φόρος θα μπορούσε να επιβληθεί στους
ρυπαίνοντες παραγωγούς στη βιομηχα
νία, αλλά και στις υπηρεσίες (ιδιαίτερα
τις τουριστικές επιχειρήσεις) καθώς και
τηγεωργία / κτηνοτροφία, στην προσπά
θεια δημιουργίας οικολογικής συνείδη
σης.
Η ριζική αναμόρφωση του φορολογι
κού συστήματος, με βάση κοινωνικοαικονομικούς και οικολογικούς στόχους
σαν τους παραπάνω, θα μπορούσε να εί
χε τρία πολύ σημαντικά θετικά αποτελέ
σματα. Πρώτον, τη σημαντική μείωση
της εκτεταμένης ανισότητας που, έχον
τας τα θεμέλιά της στην παραοικονομία
και τη φοροδιαφυγή, αποτελεί σήμερα
3ασική αιτία της επέκτασης σε μεγάλα
κοινωνικά στρώματα της καταστροφικής
νοοτροπίας του εύκολου πλουτισμού και
της συνακόλουθης κοινωνικής διαφθο
ράς, που οδηγεί από τους Κοσκωτάδες
.ιέχρι τα «φακελάκια».
Δεύτερον, θα εξοικονομούσε τους πό
σους για την κάλυψη των ελλειμμάτω ν
tou δημόσιου τομέα, χωρίς την πρόσθε
τη επιβάρυνση των κατώτερών εισοδη
ματικών στρωμάτων, που τελικά θα ση
κώσουν πάλι το βάρος των μέτρων που
θαπάρουν αμέσως μετά τις εκλογές τα
παραδοσιακά κόμματα στην εξουσία.
Τρίτον, θα έκανε δυνατή τη χρήματο5ότηση ενός ριζοσπαστικού προγράμμα
τος παραγωγικών επ ενδύσ εω ν σε
αγροτο-βιομηχανικά συγκροτήματα και
στην παραγωγή διαφ οροπ οιημένω ν
προϊόντων και προϊόντων υψηλής τεχνο
λογίας. Οι νέες αυτές δραστηριότητες
θαμπορούσαν να στηρίζονται σε μορφές
συλλογικής ιδιοκτησίας και διαχείρισης
των εργαζομένων σε αυτές και να επαν
δρωθούν με προσωπικό (εξειδικευμένο
εργατικό, επιστημονικό κ.λπ.), του ο
ποίου την επιμόρφωση θα μπορούσε να
σναλάβει ένας νέος οργανισμός τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης για συγκε

κριμένα επενδυτικά σχέδια. Ο ίδιος ορ
ριά θα αποκλείει τις σημερινές ανισότη
γανισμός θα μπορούσε να αναλάβει και
τες, με την κατάργηση των ιδιωτικών φο
την άτοκη δανειοδότηση των επενδυτι
ρέων, και από την άλλη θα εξασφάλιζε
κών σχεδίων.
τον πραγματικό έλεγχο των παραγωγών
αλλά και των χρηστών των υπηρεσιών
Ένα παρόμοιο πρόγραμμα θα μπορού
αυτών.
σε να αρχίσει με όσες από τις προβλημα
τικές επιχειρήσεις (οι οποίες σύμφωνα
Το κράτος, που με την ευκαιρία της ρι
με την παραπάνω ανάλυση θα πληθαί
ζικής αποκέντρωσης των υπηρεσιών του
νουν αντί να μειώνονται στο μέλλον)
θα έπρεπε να περάσει και το ίδιο από μια
μπορεί να δειχθεί ότι με κατάλληλες ε
διαδικασία δραστικής αναδιάρθρωσης
πενδύσεις στο μηχανολογικό εξοπλισμό
και ελαχιστοποίησης της γραφειοκρα
τους θα μπορούσαν να καλύπτουν απευ
τίας, θα μπορούσε στο μεταβατικό αυτό
θείας, ή με ίση ανταλλαγή με ξένα
στάδιο να αναλάβει σχετικά τις εξής αρ
προϊόντα, τις ανάγκες του ελληνικού λα
μοδιότητες. Πρώτον, το συντονισμό και
ού σε σχετικά προϊόντα. Δεδομένου ότι
τη χρηματοδότηση των επενδυτικών
οι προβληματικές αποτελούν κλασικό
προγραμμάτων για την αναδιάρθρωση
παράδειγμα αποτυχίας τόσο του ιδιωτι
της οικονομικής δομής, με βάση ένα νέ
κού κεφαλαίου όσο και του κρατισμού, οι
ου τύπου δημοκρατικό πλάνο που εξα
επιχειρήσεις αυτές αποτελούν μοναδική
σφαλίζει την πραγματική συμμετοχή των
πρόκληση στους εργαζόμενους σε αυτές
παραγωγικών τάξεων, αλλά και των κα
να αναλάβουν —και είναι οι μόνοι που
ταναλωτικών και των κοινωνικών ομά
μπορούν να το κάνουν αποτελεσματι
δων των οποίων η ποιότητα ζωής θα επη
κά— την εξυγίανσή τους. Η βαθμιαία ε- # ρεάζεται από τα προγράμματα αυτά.
πέκταση ενός παρόμοιου προγράμματος ' Δεύτερον, την εξασφάλιση της κάλυψης
στους άλλους τομείς της οικονομίας θα
των βασικών αναγκών, με την εγγύηση ε 
οδηγούσε στη ριζική αναδιάρθρωση της
νός ελάχιστου εισοδήματος επιβίωσης
παραγωγικής δομής που αποτελεί την
για όλους, είτε μετέχουν στον ενεργό
προϋπόθεση για την έισαγωγή του εναλ
πληθυσμό είτε όχι. Η αντικατάσταση των.
λακτικού μοντέλου ανάπτυξης.
διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων με ένα
ενιαίο φορέα, ο οποίος ελέγχεται από
Ένα μεταβατικό πρόγραμμα θα έπρε
τους
ίδιους τους ασφαλισμένους, θα
πε ακόμα να θέσει τα θεμέλια για τη μ ε
μπορούσε
να εξαλείψει τις σημερινές α
ταβολή της καταναλωτικής δομής της
νισότητες
στην
κοινωνική ασφάλιση αλ
χώρας και τη βαθμιαία προσαρμογή της
λά
και
να
συμβάλει
στην ορθολογικότε
στους παραγωγικούς μας πόρους. Έτσι,
ρη
διαχείριση
του
τομέα
αυτού. Τρίτον,
όχι μόνο η ποσότητα εισαγωγών, ιδιαίτε
το
κράτος
θα
αναλάμβανε
την εξασφάλι
ρα πολυτελών καταναλωτικών αγαθών,
ση
του
δικαιώματος
απασχόλησης
όλων
θα έπρεπε να ποσοστωθεί (η ΕΟΚ πάλι θα
των
μελών
του
ενεργού
πληθυσμού,
είτε
έπρεπε να πεισθεί για την ανάγκη ποσό
με
την
επανεκπαίδευση
και
ενίσχυση
της
στωσης των εισαγωγών - προτάσεις για
ανακατανομής
του
εργατικού
δυναμικού
παρόμοια μέτρα είχαν γίνει από το Εργα
με βάση τις προβλέψεις του δημοκρατι
τικό Κόμμα και 'Αγγλους οικονομολό
κού
πλάνου, είτε με τη μείωση των ωρών
γους ακόμα και για την Αγγλία πριν λίγα
εργασίας και το «μοίρασμα των δου
χρόνια—) αλλά και η διάρθρωση του κα
λειών».
ταναλωτικού προτύπου θα έπρεπε να αλ
Τέλος, όσον αφορά τον κρίσιμο οικο
λάξει. Η μεταβολή του καταναλωτικού
λογικό τομέα, ένα μεταβατικό πρόγραμ
πότυπου, όμως, δεν είναι τόσο δύσκολη
μα θα μπορούσε να θέσει τις βάσεις μιας
όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως γιατί μια
νέας οικολογικής ισορροπίας, με τη ριζι
βασική συνέπεια της αναδιανομής εισο
κή αποκέντρωση που θα άρχιζε μια στα
δήματος υπέρ των κατωτέρων εισοδημα
διακή αποκέντρωση των δημοσίων υπη
τικών στρωμάτων, που θα συνεπαγόταν
ρεσιών, την ποινικοποίηση (εκτός από τη
η αλλαγή του φορολογικού συστήματος,
φορολόγηση) της ρύπανσης, την κατάρ
θα ήταν η τόνωση της εσωτερικής ζήτη
γηση των «μη καθαρών» μέσων μαζικής
σης για εγχώρια προϊόντα που, όπως δεί
συγκοινωνίας και τη σημαντική επέκτα
χνουν σχετικές μελέτες, προτιμούνται α
ση της χρήσης των «καθαρών» μαζικών
πό τα κατώτερα εισοδηματικά στρώματα.
μέσων, την πεζοδρόμηση του κέντρου
Ακόμα οι σημαντικές αποταμιεύσεις
των
πόλεων κτλ.
που χρησιμοποιούνται σήμερα για κερ
Όμως,
η αποδοχή και αποτελεσματική
δοσκοπικές επενδύσεις, συνήθως στην
εφαρμογή
οποιουδήποτε προγράμμα
αγορά ακινήτων, θα μπορούσαν να κινη
τος, μεταβατικού ή μακροπρόθεσμου,
τοποιηθούν από τον τραπεζικό μηχανι
προϋποθέτει ένα κρίσιμο παράγοντα: τη
σμό στη χρηματοδότηση ενός σημαντι
συνειδητοποίηση του αδιεξόδου της ελ
κού προγράμματος έρευνας και επενδύ
ληνικής κοινωνίας και τη μαζική βούλη
σεων στην ανανεώσιμη ενέργεια, στην έ
ση για τη λήψη ριζοσπαστικών μέτρων
ρευνα και ανάπτυξη μιας νέας οικο - τε
για το ξεπερασμό του. Αυτό που, κατά τη
χνολογίας προσαρμοσμένης στις ελληνι
γνώμη μου, είναι ουτοπικό τη στιγμή αυ
κές εδαφο - κλιματικές συνθήκες, στην α
τή, δεν είναι η υποστήριξη παρόμοιων ρι
ξιοποίηση και εξειδίκευση του παραγω
ζοσπαστικών προγραμμάτων αλλά, αντί
γικού δυναμικού, στην εκπαίδευση και
θετα, η πίστη ότι με τα ημίμετρα που προτην υγεία. Ειδικά για την εκπαίδευση και
τείνονται
από τα παραδοσιακά κόμματα
την υγεία, που καλύπτουν βασικές ανάγ
θα αποφύγουμε τον βαθμιαίο ολοκληρω
κες από το πλέγμα των αναγκών, θα μπο
τικό μαρασμό και καθίζηση του έθνους
ρούσε να εγκαθιδρυθεί ένα νέο σύστημα
συλλογικού ελέγχου που από τη μια με
μας.
□

X

ξετυλίγει επί σκηνής την τρα
γική μοίρα ενός ζευγαριού
που αποκτάει ένα παιδί προ
βληματικό και «όποιος δεν έ
χει αυτό το πρόβλημα, δεν έ
χει κανένα πρόβλημα»*... Ήρωες αναγνωρίσιμοι, γλώσσα
μεστή, θέμα συγκλονιστικό ό
σο και δύσκολο. Παράσταση
εξαιρετικά φροντισμένη (σκη
νοθεσία Τάκης Βουτέρης) και
με μια πολύ δυνατή ερμηνεία
από την Αννίτα Δεκαβάλα.

μονολόγους. Το εμβόλιμο ίου
φίλου με την περούκα θα μπο
ρούσε να χαρακτηρισθεί ευ
φυές, αν δεν τραβούσε τόσο
πολύ σε «μάκρος: είναι γνω
στή η παλιά συνήθεια να κό
βονται σε ένδειξη πένθους τα
μαλλιά. Σ’ αυτό το σπίτι, που
βαρύνεται από τη βαριά σκιά
του άρρωστου παιδιού, ο Δια
λεγμένος αντιστρέφει, κατά
κάποιον τρόπο, τα πράγματα
και εισάγει έναν ιλαροτραγι-

Το έργο, ωστόσο, παρου
σιάζει προβλήματα σκηνικής
οικονομίας και διαλεκτικής.
Στην έναρξη π.χ. το χαρούμε
νο και ταιριαστό ζευγάρι περι
μένει με λαχτάρα και ανυπο
μονησία τη γέννηση του πρώ
του του παιδιού. Μετά τη γέν
νηση, η μητέρα προσάπτει
στον πατέρα, το γεγονός ότι
ήθελε να αποκτήσει παιδί, ε 
νώ εκείνη δεν το επιθυμούσε.
Αλλά με αυτό τον τρόπο δεν
υπάρχει καμιά συνέπεια μετα
ξύ των δυο σκηνών και «η των
πραγμάτων σύσταση» τινάζε
ται στον αέρα.
Η μητέρα, εξάλλου, αποδέ
χεται την ύπαρξη αυτού του
παιδιού ερήμην μας: δεν ζούμε τη μετάβασή της από το έ
να συναίσθημα στο άλλο, αλ
λά την πληροφορούμαστε κά
θε τόσο από τους μεγάλους

κό φίλο του ζευγαριού, που
το βασικό του πρόβλημα είναι
η πτώση των μαλλιών του. Η
σκηνή ανακουφίζει το θεατή,
αλλά μακραίνει τόσο πολύ,
που από κάποια στιγμή και με
τά έχεις την αίσθηση ότι ύ
στερα από το διάλειμμα πα
ρακολουθείς ένα άλλο έργο.

Η «επίσημη» Ευρωπαϊκή Ιστορία
Οι χ ώ ρ ες του πάλαι ποτέ υπ αρκτού σ ο σ ια λισ μ ο ύ ή τα ν οι
πρώ τες δ ιδ ά ξα σ ες. Δ η μ ιο ύ ρ γη σ α ν «ισ το ρ ικ ά ιν σ τ ιτ ο ύ 
τα» επ ιφ ο ρ τισ μ ένα να γρ ά ψ ο υν «επ ίσ η μ α » την Ισ το ρ ία
—κα λύ τερ α να την κόψ ουν και να τη ρ ά ψ ο υ ν σ τα μ έ τρ α
της μ ια ς κα ι μ ο να δ ική ς α λ ή θ εια ς του δ ό γ μ α το ς και της
κρ άτικής του υπόστασης.
Λ α θ ρ ο χ ε ιρ ία των π ροπ α γα νδισ τικώ ν μ η χ α νισ μ ώ ν έ 
ναντι της επ ισ τη μ ο νική ς έ ρ ε υ ν α ς · λ α θ ρ ο χ ε ιρ ία που την
κ α τά γ γ ε ιλ α ν π ολλοί γ ια να εισ π ρ ά ξο υ ν το χ α ρ α κ τη ρ ι
σμό του ξένο υ πράκτορα, του συκοφάντη, του ύποπτου
σ το ιχείου. Λ α θ ρ ο χ ειρ ία που το «κύ ρ ο ς» της κα τέπ εσ ε
μ α ζ ί μ ε την «α ξ ιο π ισ τία » κα ι την «α λ ή θ ε ια » των κρα τώ ν
αυτών.
Π ο ιο ι ήταν, λοιπόν, οι λ ό γ ο ι που ώ θησαν τη ν Ευρω 
παϊκή Κ ο ινό τη τα να π ροβεί σε α ν ά λο γη ς ε μ β έ λ ε ια ς ε 
νέρ γεια, επ ιφ ο ρ τίζ ο ν τα ς ιν σ τιτο ύ το που δ η μ ιο ύ ρ γ η σ ε
ε ξ επ ί τούτου να σ υ γ γ ρ ά φ ει την «ευ ρ ω π α ϊκή » προπα
γα νδ ισ τική «Ισ το ρ ία », τα ευρω π αϊκά θέσ φ α τα ; Και γ ια τ ί
ενό χλη σ ε μόνο το γ εγ ο ν ό ς ότι α γνο ή θ ή κε η συμβολή
της α ρ χ α ία ς ελ λ η ν ικ ή ς σ κέψ ης σ τη ν οικοδόμησ η του
σ ύγχρονου ευρω π αϊκού π ο λιτισ μ ο ύ ; Η υπ οκατάσταση
των κ α θ ’ ύλην α ρμο δίω ν επ ισ τημ όνω ν ερ ευ νη τώ ν τη ς Ι
σ το ρ ία ς από έναν φ ορέα που π ρ ο κειμ ένο υ να αποφανθεί π ερί της μ ια ς και μ ο ν α δ ικ ή ς «αληθινής», «επίσημης»
ισ το ρ ία ς α ν τλ εί το κύρος του απ' τα δ ιο ικ η τικ ά όργα να
που τον Θέσμισαν, δ εν ε ίν α ι το κ α τ ’ ε ξ ο χ ή ν άτοπο, πιο ά
τοπο κι από την αγνόηση της ελ λ η ν ικ ή ς σ υ νεισ φ ο ρ ά ς
γ ια την οποία κόπ τονται οι Έ λ λ η ν ε ς ευ ρ ω β ο υ λευ τές, οι
ακαδημαϊκοί, α λλά και γ εν ικ ό τερ α η -κ α τ ε υ θ υ ν ό μ ε νη— ελ λ η ν ικ ή κοινή γνώ μη;
γή του συγγραφέα, να προη
γείται του ενδιαφέροντος για
την ποιότητα του έργου τέ
χνης...
Η συγγραφή θεατρικών έρ
γων από Έλληνες ■συγγρα
φείς είναι, βεβαίως, θέμα μείζονος σημασίας. Το ζητούμε
νο όμως δεν μπορεί να είναι
γενικά και αόριστα το νεοελ
ληνικό έργο, αλλά το αξιόλο
γο νεοελληνικό έργο. «Τρία
έργα νεοελληνικά» λοιπόν...

Τρία έργα
νεοελληνικά
Λέμε «το νεοελληνικό έρ
γο». Είθισται ο όρος «νεοελ
ληνικό»* να προηγείται του ό
ρου «έργο»». Αλλά, είθισται, ε
πίσης, τελευταία, το ενδιαφέ
ρον για την ελληνική καταγω
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«Μ ην.ακούς τη ν βροχή»
το υ Δ ια λ εγ μ έν ο υ
Σε μια νέα θεατρική στέγη,
ένα νεοκλασικό κτίριο - θέα
τρο, που φέρει την ονομασία
«Θέατρο Εξαρχείων», παρου
σιάζεται το νέο έργο του
Γιώργου Διαλεγμένου.
Το «Μην ακοΰς την βροχή»,

Πρόχειρα και επιθεωρησιακού επιπέδου ήταν, νομίζω,
και τα διάφορα κωμικά περι
στατικά που παρεμβάλλονται
κάθε τόσο.
Τα λίγα ανωτέρω παραδείγ
ματα αναγράφονται μόνο για
να γίνουν σαφείς ορισμένες
αδυναμίες του νέου έργου
του Διαλεγμένου. Ένα έργο
που αναμενόταν με μεγάλο
ενδιαφέρον μετά το «Σε φιλώ
στη μούρη», που με καθήλω
σε ως άνθρωπο, αλλά ως θεά
ν

τη μου άφησε πολλά ερωτη
ματικά.
«Ατύχημα» του Χ ρυσ οΰλη
Στο «Υπόγειο» του Θεά
τρου Τέχνης, παίζεται το «Α
τύχημα» του Γιάννη Χρυσούλη, έργο «δωματίου>r, για δυο
πρόσωπα. Θεματική πρωτότυ
πη και ενδιαφέρουσα: η επι
κίνδυνη σχέση μιας χήρας κα
θηγητή πανεπιστημίου και ε
νός νεαρού, έξαλλου μοτοσυκλετιστή. Παιχνίδι ερωτικό
και θανατηφόρο για δυο παί
κτες που μοιράζονται αλλη
λοδιαδόχους το ρόλο του θύτη
I και του θύματος, του νικητή
και του ηττημένου. Στοιχεία
μυστηρίου και αγωνίας, φροϋ
δικά ίχνη, απότομες ψυχολο
γικές μεταπτώσεις και Σοπέν.
Ωραία παράσταση (σκηνο
θεσία Μίμης Κουγιουμτζής)
με πολύ καλές ερμηνείες από
τον Γιάννη Καρατζογιάννη
και —κυρίως— από τη Ρένη
Πιττακή και ένα θαυμάσιο
σκηνικό του Αθανάσιου Σουντουλίδη: μαύρο και κόκκινο
ϊ για το εύπορο σπίτι της Κηφι
σιάς, που μετατρέπεται σε α
ρένα... Μαύρος ο χώρος και
τα έπιπλα και κόκκινη η βε
λούδινη κουρτίνα - αυλαία.
Αλλά παρά τους καλούς
συντελεστές και το πρώτο εν
διαφέρον που προξενεί το θέ
μα, το έργο παραμένει μετέω 
ρο, κυρίως γιατί ο συγγραφέ
ας δεν δείχνει να έχει την αί
σθηση της έννοιας του όλου.
Δεν φαίνεται επίσης να έχει
κατανοήσει και ο ίδιος, την
ψυχοπαθολογία των ηρώων
I του...

Ι

πρότυπο ενός είδους αντί
προσωπευτικου άλλου, τοσο
μακρινού, πολιτισμού:
Γεγονός είναι ότι ο κλει
στός σκηνικός χώρος του θε
άτρου Σημείο, με τα εξαρτή
ματα των μηχανών βασικά
σκηνικά αντικείμενα, προσέδωσε στο έργο μια ενδιαφέ
ρουσα, σύγχρονη όψη. Με αυ
τό τον τρόπο, το σκηνικό των
Απόστολου Βέττα και Ρίτσαρντ Άντονυ μετέγραψε
τις διεργασίες μέσα στο νου
του Φιλοκτήτη και ο γυμνός, ο
κατανυκτικός λόγος του χο
ρού, ακούστηκε ως ηχώ των
ενδόμυχων σκέψεων του ήρωα. Την παράσταση υπερα
σπίστηκαν με ζήλο, τόσο ο
σκηνοθέτης, όσο οι σκηνο
γράφοι και οι ηθοποιοί.
Το δεύτερο ερώτημα είναι
σχετικό με την εμβέλεια που
μπορεί να έχει σήμερα το με
ταφυσικό όραμα που διαμηνύ
ει ο συγγραφέας. Κυρίως για
όσους πιστεύουν ότι ακρότατο όριο αυτού του κόσμου δεν
είναι ο Θεός, αλλά το ίδιο το
άτομο.
Δηώ Καγγελάρη

if.·.

μας πάρει από την πόλη και,
μετά από μια σύντομη στάση
στις φυλακές, να μας περι
πλανήσει σε αχανείς βάλ
τους, σε μια ενδοχώρα όπου
οι πρωτεϊκές μεταμορφώσεις
της έχουν εξασφαλισμένες
τις εκπλήξεις του ταξιδιώτη.
Με την καινούργια του ται
νία, ο Τζιμ Τζάρμους, μας τα
ξιδεύει στην μητρόπολη της
μαύρης μουσικής, όπου γεν
νήθηκε το ροκ-εν-ρολ: στο
Μέμφις του Τεννεσή. Είναι έ
να ταξίδι με τραίνο. Τραίνο
μυστηρίου, όπως αναρωτιέται
το τραγούδι και ο πραγματι
κός τίτλος της ταινίας; Μπα.
Μυστήριο τραίνο, όπως έξυ
πνα το βάφτισαν οι Έλληνες
εισαγωγείς.
* * *

«Φιλοκτήτης» του Ζιώγα
Σε άλλους χρόνους και τό||πους κινείται ο «Φιλοκτήτης»
^ ιο υ Βασίλη Ζιώγα. Πρόκειται
για ένα έργό που ο συγγρα
φέας έγραψε το 1976 και επε
ξεργάστηκε εκ νέου το 1980.
Παρουσιάζεται φ έτος για
πρώτη φορά, στο θέατρο Ση. μείο, σε σκηνοθεσία Νίκου
ξ!· Διαμαντή.
Η Λήμνος, ο εγκαταλελειμ" μένος Φιλοκτήτης, ο αμοραλιστής Οδυσσέας, ο νεαρός Νεc:, οπτόλεμος, η δύσοσμη πληγή
!ίΐ; και τα όπλα του Ηρακλή. Αλ,· λά εκτός από το πολιτικό παιy χνίδι, ο Ζιώγας εισάγει και τη
y μεταφυσική: αντί για ναύτες,
^ χορός από στυλίτες μοναι,°" χούς, υμνούν το Μύθο — ΑρΧ>· χέτυπο: «Άνθος ο Μύθος και
εξ αυτού ο Χριστός. Ά νθος
0 του ανθρώπου. Σκήπτρο του
αντρός».
J
Κείμενο ποιητικό, δομή
y στέρεη. Το ερώτημα που τίθε^ /τ α ι είναι: Πόσο μπορεί να εκüy; φράζει το σύγχρονο θεατή, έP°u: να έργο δομημένο κατά το

Γιούκι Κιούντο κα ι Νασατόσι Ναγκάοε στο «Μυστήριο τραίνο»

Τι δείχνει και τι
δεν δείχνει
ο Τζιμ Τζάρμους
Αυτή την Αμερική δεν την
βλέπουμε εύκολα στον κινη
ματογράφο.
Ποτέ δεν είχαμε δει την α
νεμοδαρμένη Φλόριδα, άδεια
και ξένη, αφιλόξενη, κρύα και
υγρή ξενιτειά, για να μουλιά
σουν τα άπιαστα όνειρα των
χαμένων φυλών της αμερικα
νικής πανσπερμίας —ώσπου
ο Τζάρμους έκανε το Stranger
than Paradise.
Ελάχιστες φορές είχαμε
δει τις υποβαθμισμένες όψεις
της Νέας Υόρκης —και πραγ
ματικά λιγοστές σε ρεαλιστι
κά φιλμ μυθοπλασίας—, ό
ψεις μιας πόλης μουντής και
βρώμικης, ικανής να χωρέσει
κάθε εκκεντρικότητα, κάθε
παραλογισμό και κάθε απελ
πισία —ώσπου ο Τζάρμους έ
κανε το Down by law, για να

Τι δείχνει στο κοινό του ο
Τζάρμους; Σε τι συνίσταται η
Αμερική του —η Αμερική;
Δείχνει τα τραίνα. Να δια
βαίνουν νυσταγμένα το ύπαι
θρο, να μπαίνουν στο οπτικό
πεδίο του θεατή από πολλές
γωνίες, να τον ταξιδεύουν.
Ό χι το τραίνο δεν είναι το ί
διο με κείνο των Λυμιέρ που
έμπαινε στο σταθμό. Ο Τζάρ
μους είναι περισσότερο παιδί
της εποχής^του και τών ρυθ
μών της, παρά συνεσταλμέ
νος θαμώνας ταινιοθηκών και
οπαδός ακαδημιών. Παιδί της
Αμερικής, βρίσκει στο τραίνο
το σύνδεσμο που ενώνει Τις
διαδρομές, που καταβροχθί
ζει τις αποστάσεις- το σύμβο
λο της «ενότητας» των πολυε
θνικών Ηνωμένων Πολιτειών,
το σύμβολο της βιομηχανικής
τους ανάπτυξης. Το τραίνο
μεταφέρει επιβάτες κι εμπο
ρεύματα, μεταφέρει την τάξη
που έφερε η καπιταλιστική ο
λοκλήρωση, και, συνάμα, την
αταξία, το χάος που συμβαδί
ζει με το αμερικανικό όνειρο.
Μα, πάνω από όλα, το τραίνο
μεταφέρει την ενέργεια των

ανθρώπων που χωροθετουν
το χάος μέσα τους, την ενέρ
γεια των παιδιών του χάους.
Δείχνει ανθρώπους. Πραγ
ματικούς ανθρώπους που
ζουν, ερωτεύονται, πλήττουν,
σπαταλιώνται μακριά από τα
κομφόρ του καταναλωτισμού
και τις αποδεκτές κοινωνικές
νόρμες. Ξένους (εδώ ένα ζευ
γάρι νεαρών Γιαπωνέζων, μια
Ιταλίδα κι έναν Εγγλέζο),
π ρ ο λ ετά ρ ιο υ ς, ονειροπόλους, καταπιεσμένους, κου
ρασμένους.
Ανθρώπους ξεχωριστούς.
Χαρακτήρες. Ο μινιμαλισμός
των μυθοπλασιών του λει
τουργεί υπέρ της έμφασης
στους χαρακτήρες, που ο
σκηνοθέτης τους οικοδομεί
ξεκινώντας από τους ανθρώ
πους του περίγυρού του. Δεν
είναι μυστικό ότι ο Τζάρμους
χρησιμοποιεί ως ηθοποιούς
τους φίλους και τους γνω
στούς του.
Δείχνει τους χώρους που
μας περιβάλλουν. Την ασχή
μια των πόλεων, τη βρωμιά
των κοινόχρηστων χώρων, τα
μπαρ και την ιδιαιτερότητά
τους —συνδυασμός ποτών,
τιμής, μουσικής και θαμώνων—, δείχνει γκαράζ και αυ
τοκίνητα, δείχνει φτηνά ξενο
δοχεία. Έναν κόσμο που πα
λιώνει γοργά, που φθείρεται
—κι ωστόσο είναι ο μοναδι
κός κόσμος που μπορεί να αγ
καλιάσει τους ανθρώπους και
να τους περιθάλψει στη φιλό
ξενη ανωνυμία, ανενόχλη
τους και ακέραιους.
«Δείχνει» ότι αγαπάει με
πάθος τη μουσική —πριν α
νοιχτεί στον κινηματογράφο,
άλλωστε, ήταν μέλος μουσι
κού συγκροτήματος. Τη ροκ
φυσιογνωμία του, ωστόσο,
δεν την εκφράζει περνώντας
τη από τον εξωραϊστικό ήχο
των συνθεσάιζερ και του εκουαλάιζερ, τη συναντάει
στην κατανυκτική σχέση του

1987) παρουσιάζει η γκαλερι

με την παράδοση, με lu nupu
δοσιακα όργανα της καντρυ
και με την μουσική των «σκα
πανέων» Ρόυ Όρμπινσον. Ο
τις Ρέντινγκ. Τζουνιορ Παρκερ. Ρουφους Τόμας και του
λευκου ειδώλου, του Έλβι.ς
ΓΙρίσλεύ:

ΙΟΝΗ στην Κηφισιά (Δ. Κυριά
κου 15, τηλ. 8018581) από τις

* * *
Την ίδια στιγμή όμως ο Τζιμ
Τζάρμους δεν δείχνει αρκετό
αλλα πράγματα. Κατ’ αρχάς.
δεν δείχνει πολλά από όσα ε 
πιτάσσουν οι «επίσημοι» χολ
λυγουντιανοί κώδικες.
Δεν δείχνει ανθρώπους
που ξεχωρίζουν επειδή υπο
φέρουν. Δεν αποζητεί τα φι
λάνθρωπο αισθήματα του με
γάλου κοινού. Δεν παίζει στο
παιχνίδι της εμπορικότητας.
Δεν δείχνει μυθοπλασίεςσυνταγές. Δεν έχει συνεργεία
σεναριογράφων πίσω του
γράφει μόνος τα σενάρια των
ταινιών του. Και, ως αυτάρκης
δημιουργός, δεν έχει ανάγκη
λύσεις που χαϊδεύουν την ευκοσμία του καταναλωτισμού,
τις προκάτ σκηνές που θα σο
κάρουν, το προσδοκάιμενο φι
νάλε.
Δεν δείχνει το προσκήνιοδεν δείχνει να τον αφορά. Η
επιτυχία, η οικογένεια, οι δε
σμοί, οι μύθοι του αμερικανι
κού ονείρου τον αφήνουν α
διάφορο. Στους θεσμούς και
στην πολιτική που τις στηρί
ζουν γυρίζει την πλάτη. Πολι
τική δική του είνάϊ η ίδια η
ζωή, η καθημερινότητα και οι
χώροι όπου αυτή βιώνεται.

Έ ρ γ α τ ο υ Γ ε ρ ά σ ιμ ο υ
Σ τ έ ρ η σ τ η ν « Ιό ν η »
«... Ήθελα να ζωγραφίζω
ολομόναχος. Όχι μόνο γιατί
ένας δεν είναι πρόθυμος
πάντα να δείξει εις τους
άλλους τις ενδεχόμενες
αδυναμίες του, μα γιατί η
τέχνη ήταν για μένα
θρησκευτική πράξη
ευλάβειας και λατρείας προς
τη Μητέρα Φύση, και την
ιερότητα τούτη κίνδυνος θα
'ταν η αμάθεια των πολλών
να προσβάλει. Μόνος λοιπόν
επήγαινα εις το άλσος τούτο
( = εκεί κάτω εις τα Σεπόλια,
στον πευκώνα του κτήματος
Σούτζου), που ήταν το άδυτό
μου. Μόνος ή με το Στέρη.
Και εκείνος αισθανόταν
όμοια με μένα κι εσεβόταν
τις θρησκευτικές τούτες
στιγμές του άλλου...».
Δ. Πικιώνης, Αυτοβιογραφικά
Σημειώματα

Ελαιογραφίες και σχέδια
του Γεράσιμου Στέρη (1896-

26 Απριλίου ως τις 14 Μαίου.
Τα έργα συγκεντρώθηκαν α
πό ιδιωτικές συλλογές, ανή
κουν στην περίοδο πριν από
την αναχώρηση τουΣτέρη για
την Αμερική, και είναι σχεδόν
αγνωστα στο ευρύτερο κοινό.
Η έκθεση θα έχει τιμητικό
χαρακτήρα και η ΙΟΝΗ εξέδω 
σε λεύκωμα και τύπωσε αφίσα με έργο του ζωγράφου. Το
τιμητικό λεύκωμα π εριέχει
φωτογραφίες έργων, μερικά
από τα οποία θα εκτεθούν στη
γκαλερι, και αποσπάσματα α
πό γραπτό και συνέντευξή
του. Κοντά σε αυτά δημοσιεύ
εται κείμενο ειδικά γραμμένο
για την έκδοση από τον τ ε 
χνοκρίτη Αλέξανδρο Ξύδη
και αναδημοσιεύεται παλαιότερο κείμενο του Οδυσσέα Ελύτη για το ζωγράφο.
Πριν από ένα εξάμηνο περί
που ο Αλέξανδρος Ξύδης δια
φώτισε με νέες πληροφορίες
τη ζωή του Γεράσιμου Στέρη,
που τα ίχνη του χάθηκαν ρτη
δεκαετία του ’50 (βλ. ΑΝΤΙ τχ.
414). Ξέρουμε τώρα πως από
το 1939 ως το 1942 εργάστηκε
στο Χόλλυγουντ φτιάχνοντας
σκηνικά για την Παραμάουντ.
Το 1944 γίνέται αμερικάνος
πολίτης και αργότερα αλλά
ζει ονόματα (Guelfo Ammon
cT Este, Guy d’ Este, George
de Stere. Professor George de

Δεν δείχνει θανάτους, δεν
σκοτώνεται κανείς στις ται
νίες του. Η σορός του νεκρού
συντρόφου της Ιταλίδας πρυ
θα την «συνοδέψει» αεροπο
ρικώς στην Ιταλία, ο πρώτος
νεκρός της άτυπης «τριλο
γίας» του, δεν είναι παρά το
πρόσχημα για να περιπλανηθεί στο Μέμφις η γυναίκα μια
Τρίτη βράδυ, στο χώρο και το
χρόνο όπου τρεις μικρές ιστο
ρίες συναντιούνται χωρίς να
τέμνονται. Ο Τζάρμους γνω
ρίζει καλά την καθημερινότη
τα και τα όρίά της- δεν ελπίζει
στη μοίρα κι είναι ταγμένος
στην ανωνυμία του πλήθους,
οπού η τραγικότητα συγχω
νεύεται και χωνεύεται.
Ο Τζιμ Τζάρμους δεν δεί
χνει να το βάζει κάτω. Απα
ρέγκλιτα, θεμελιώνει τους δι
κούς του κώδικες, πιο κοντά
στην αλήθεια των πραγμά
των, πιο κοντά στην ουσία του
κινηματογράφου που θέλει
την αλήθεια αυτή να μας απο
καλύπτεται παρά να μας επι
βάλλεται.
Ηλίας Κανέλλης

■ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ". ελ α ιο γ ρ α φ ία . 1930. (46 x 38 εκ.), σ υ λλο γή Γ και Λ. Π ο λίτη .

Steris). Πεθαίνει τον Απρίλιο
του 1987 και ως το θάνατό του
ζωγραφίζει εντατικά.
Με το έργο του ο Γεράσι
μος Στέρης, που μαζί με τον
Δημήτρη Πικιώνη «αισθανό
ταν» πως «η τέχνη ήταν (...)
θρησκευτική πράξη ευλόβ εια ς και λατρείας προς τη
Μητέρα Φύση», πιστοποίησε
τα σοβαρά λόγια του Wassily
Kandinsky: «Ο καλλιτέχνης
δεν είναι το κακομαθημένο
παιδί της ζωής. Δεν έχει κα
νένα δικαίωμα να ζει ανεύθυ
να οφ είλει να τα βγάλει πέ
ρα με ένα δύσκολο έργο που
συχνά γίνετα ι ο Σταυρός
του».

Οι Νερόμυλοι
Ταξιδεύοντας στην Ελλάδαι·
(πάντα για δουλειά...) βρέθη* ί
κα πρόσφατα σε μια από τις:>:
«άγριες» οικιστικές περιοχές, ~
στις «παρυφές» (όπως λένε οι ^
καθώς πρέπει εκθέσεις) μεγά·^
λου αστικού κέντρου. Δήμος^
Τάδε, τριάντα χιλιάδες κάτοι·^
κοι —μια μικρή πόλη από μό>!
νη της. Η μισή. του έκταση^
«εντός» και η άλλη μισή «ε·.|!
κτός» σχεδίου, μια από τις τό·.';
σο συνηθισμένες γκρίζες συ·!;
νοικίες στο ελληνικό αστικέ;
παρόν.
Τοπίο με μεγάλες κλίσεις?;
στο έδαφος και ανεμπόδιστη?:
θέα προς τη θάλασσα, σε ό;"
σους τουλάχιστον βλέπουν-'
δυτικά. Στη νόμιμη περιοχή ·
οι γνωστές «μικροαστικές·-1
πολυκατοικίες, σφηνωμένες Γ*
μια δίπλα στην άλλη, με sAô^
χιστα ανοίγματα για ελεύθε1:
ρους χώρους. Το υπόλοιπά;
σκηνικό και αυτό γνώριμο: αυ:
θαίρετα σε διάφορες φάσει<\
εξέλιξης, να χτίζονται πλέουν
στα ανοιχτά μπροστά στα μο
τια μας —οι εκλογές βλέπετε^.
Και εκεί που σταματούν τα αυ ’
θαίρετα, μας δείχνουν ένα με
γάλο «ταψί» δημοτικής γης: ε.
κεί είναι η ΖΕΠ. Για τους ανίδΟ
ους, εκεί θα χτιστεί μια σχε
διασμένη «πόλη» εξαρχής;
για να αντιμετωπίσει το οξι·:.
στεγαστικό πρόβλημα κτλ.
Έ τσ ι λοιπόν, τόσο κοντέ'
μεταξύ τους, σε λίγο θα έχου,1:
με την «πυκνοκατοικημένη·
X
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περιοχή να γίνεται μέρα με τη
μέρα και πιο αβίωτη, τα αυθαί
ρετα να ακολουθούν τον ίδιο
δρόμο (μήπως ξέρουμε άλ
λον;) έχοντας χάσει τον άναρχό τους χαρακτήρα, και μια
«νέα πόλη» με άγνωστο ακό
μα πρόσωπο αλλά με δεδομέ
νες τις αφάνταστες δυσκο
λίες να επιβιώσει με τις σημε
ρινές συνθήκες. Τόσο συνηθι
σμένη ιστορία, θα πείτε, που
δεν χρειάζεται καν να ασχο
λούμαστε μαζί της. Το πολύ
πολύ να βρεθεί καμιά εφημε
ρίδα να διατραγωδήσει το
«δράμα» της περιοχής, και με
τά πάλι η σιωπή.
Και όμως, να που υπάρχει
κάτι το ιδιαίτερο: μέσα σε αυ
τότο χάος, βρέθηκαν ήριν με
ρικά χρόνια τα υπολείμματα
από μερικούς μεσαιωνικούς
νερόμυλους. Μισοθαμμένοι,
μισογκρεμισμένοι, ανάκατα
με ΰύγχρονα κοτέτσια και πε
ταμένα σκουπίδια, 8-9 μύλοι
αραδιασμένοι κατά μήκος της
ρεματιάς. Μπήκαν αμέσως
μπροστά οι μηχανισμοί προ
στασίας, γίνονται τώρα σκέ
ψεις για την ανάδειξή τους,
μπορεί (γιατί όχι;) η υπόθεση
ναέχει —για μια φορά!— αί
σιο τέλος.
Όμως για σκεφτείτε* μέσα
στη σύγχρονη αθλιότητα που
- μας έχει σφραγίσει, πόσο συ
χνά άραγε «ξεφυτρώνουν»
μπροστά μας, εκεί που δεν το
περιμέναμε, τέτοια σημάδια
της ιστορίας, της ανεξάντλη
της ιστορίας μας. Και πόσο, α
λήθεια, απροετοίμαστοι είμα
στε να τα υποδεχτούμε αυτά
ταμνημεία, ύστερα από τόσα
. χρόνια περιφρόνησης και α
διαφορίας, και να τους βρού
με μια θέση στη σημερινή
Ιωή, ανάμεσα στις άθλιες πο
λυκατοικίες μας και στα ατέ
λειωτα αυθαίρετά μας.
Τουλάχιστον, θα πουν οι
ρεαλιστές, να ήταν κάπου στο
; κέντρο της πόλης, να πετάξουμε τίποτε πεζόδρομους,
να ρίξουμε και λίγο εμπόριο
πολυτελείας —εκεί μάλιστα,
η ανάδειξη των μνημείων θα
είχε νόημα. Αλλά εδώ, μέσα
στους κάφρους, τι να τα κά
νεις αυτά. Για μνημεία είμα
στε τώρα, όταν μας πνίγουν
χιλιάδες προβλήματα; Μύλοι
ποιοι μύλοι;
Δημήτρης Φ ιλ ιπ π ίδ η ς

W"j
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Συζητήσεις για την
αρχιτεκτονική
στη Θεσσαλονίκη

Με θέμα την Κατοικία, και στο
τλαίσιο του Εργαστηρίου Αρχιτεηονικού Σχεδιασμού του Α' Τοjea της Σχολής Αρχιτεκτόνων
Θεσσαλονίκης, μια μικρή ομάδα
διδασκόντων οργάνωσε, από 19
* 26 Μαρτίου, εβδομάδα συζητή-
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σεων, και παράλληλα την πρώτη
έκθεση σπουδαστικών εργασιών
της σχολής, με το ίδιο θέμα.
Αν και οι εκδηλώσεις ήταν προ
σανατολισμένες κυρίως προς το
εσωτερικό της σχολής, προκάλεσαν το ενδιαφέρον και τη συμμε
τοχή ενός ευρύτατου κοινού, που
δεν έχασε την ευκαιρία να ακού
σει ομιλητές όπως ο Αριστομένης
Προβελέγγιος —που άνοιξε την
εβδομάδα— και ο Ά ρ η ς Κωνσταντινίδης —που την ολοκλήρωσε μέσά σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο.
Ακόμα να ακούσει την πρώτη
ουσιαστικά ομιλία στην Ελλάδα
του καθηγητή του Όρχους (Δανία)
Γιάννου Πολίτη, την πρώτη ομιλία
του αρχιτέκτονα των σημαντικό
τερων κτιρίων του α π θ Κώστα Φι·
νέ, και τις ευαίσθητα διεξοδικές
εισηγήσεις των νεότερων αρχιτε
κτόνων Α. Κούρκουλα, Γ. Σημαιοφορίδη, Α. Σπανομαρίδη, Γ. Τζιρτζιλάκη, που φώτισαν συμπληρω
ματικά πτυχές του προβλήματος κατοικία, όπως έφτασε να οριοθετείται στην εποχή μας.
Σημαντική για την κατανόηση
της σημερινής ελληνικής πραγμα
τικότητας και της ιδιομορφίας
της, ήταν η ομιλία του οικονομο
λόγου Ζ. Δεμαθά, πάνω στο πλέγ
μα ρόλων και σχέσεων παραγω
γής της μεταπολεμικής κατοικίας.
Τέλος, ο αρχιτέκτονας Δ. Παπανικολάου, με το γλαφυρό του λόγο,
έδωσε μιαν ασυνήθιστη διάσταση
στο χειρισμό της «στέγης», τόσο
ως ιδέας, όσο και ως υλικού στοι
χείου που πραγματώνει τη στέγα
σηΗ έκθεση των σπουδαστικών
εργασιών για την Κατοικία, άνοιξε
ουσιαστικά, το βράδυ, μετά την
πρώτη ομιλία. Οι συζητήσεις που
προκάλεσε ο τολμηρός λόγος του
ομιλητή, μεταφέρθηκαν από το
αμφιθέατρο στον εκθεσιακό χώ
ρο, όπου και σιγά-σιγά έχασαν τον
αυστηρά επιστημονικό τους χαρα
κτήρα, με τη βοήθεια ενός καλά ε
ξοπλισμένου μπουφέ, και ήχων
πιάνου και σαξοφώνου. Το αδια
χώρητο βέβαια που δημιουργήθηκε, έκανε μια δεύτερη επίσκεψη
στο χώρο απαραίτητη για να εκτι
μήσει κανείς τις εκτιθέμενες ερ
γασίες.
Η επιτυχία και το σπάνιο για τη
σχολή κλίμα που επικράτησε το
πρώτο βράδυ, επεκτάθηκε σε όλη
την εβδομάδα. Και ακριβώς επει
δή όσοι εργάστηκαν, το έκαναν
χωρίς τον συνήθη πανικό της απο
λαβής, φαίνεται πως θα περάσει
καιρός μέχρι να ξαναζήσει η Σχο
λή Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης
κάτι παρόμοιο.

Ε λ λ η ν ικ ή μ ο υ σ ι κ ή
δ ω μ α τ ίο υ α π ό τ ο

Χατζηγεωργίου (βιολοντσέλλο) και Βίκυ Στυλιανού (πιάνο)
και διακρίνεται για τη συμβο
λή του στην προσπάθεια προ
βολής της ελληνικής μουσι
κής δωματίου, ερμηνεύει έρ
γα του Μάριου Βόρβογλη και
του Σαρ. Κασσάρα.
Το «Τρίο για πιάνο-βιολίβιολοντσέλο» του Βάρβογλη
γραμμένο το 1943 που βασίζε
ται πάνω σε ένα δημοτικό θέ
μα. Και το «Ντουέτο» για βιολί
και πιάνο (αφιέρωμα στον Σ.
Φρανκ) γραμμένο το 1922.
Στο δίσκο όπως είπαμε πε·
ριέχεται και η εκτέλεση ενός

Τ Ρ ΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν

Κατ’ επανάληψη, έχουμε επισημάνει από τη στήλη αυτή,
το απογοητευτικό φαινόμενο
της ελάχιστης δισκογραφικής
παραγωγής - διάσωσης, έρ
γων Ελλήνων συνθετών.
Η τραγική αδιαφορία του υ
πουργείου Πολιτισμού, στον
τομέα αυτό, και η στείρα εμ
πορική νοοτροπία των περισ
σότερων δισκογραφικών εται
ρειών, καταδικάζουν στην αφάνεια αξιόλογα έργα της έν 
τεχνης ελληνικής μουσικής.
Αυτονόητο είναι λοιπόν, ότι
μας κινεί το ενδιαφέρον κάθε
αξιόλογη εμφάνιση στη δι
σκογραφία, αυτού του τομέα
της μουσικής.
Πρόσφατα από την motivo
κυκλοφόρησε ένας ακόμα δί
σκος από τη σειρά «Έργα Ελ
λήνων συνθετών» με το ΤΡΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ.

Το «Τρίο Αθηνών» ποιι ιδρύ
θηκε το 1982 από τους Χάρη
Χατζηγεωργίου (βιολί), Ντίνα

πολύ πιο σύγχρονου έργου
του Σαράντη Κασσάρα. Το
«Τρίο πορτραίτα φίλων» που
βασίζεται σε μιαν ιδέα παρμέ
νη από το «Ιδού ο Άνθρω
πος» του Ανδρέα Λασκαράτου. Το «τρίο» γράφτηκε το
1974 κατά την «γαλλική πε
ρίοδο» του συνθέτη, επηρεα
σμένο από τον ατονικό δωδεκαφθογγισμό και κρατώντας
κάποιες αναφορές από τα χα
ρακτηριστικά του μουσικού ι
διώματος της Δυτικής Μακε
δονίας.
Ν. Μητρόπουλος

ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ Μ ΑΣ ΩΣ ΤΟΝ ...ΑΝΤΟΡΝΟ
Κυριακή του Πάσχα, απόγευμα στην ΕΤ-1, εκπομπή
για τα Ριζίτικα τραγούδια. Του μουσικοσυνθέτη Γιάννη
Μαρκόπουλου. Μετά τις γιορτές και τα πανηγύρια (εκεί
να με τις αρκούδες και τα εκατομμύρια), ο Μαρκόπουλος ξαναχτυπά. Και πάντα οι ρίζες μας, οι παραδόσεις
μας, ο λαός μας, ο Ψηλορείτης μας, οι λυράρηδές μας,
τα ριζίτικά μας και οι μαντινάδες μας.
Αλλά η εκπομπή περιελάμβανε επίσης και σπάνια η
χογράφηση με τη φωνή του Ελευθέριου Βενιζέλου να άδει, ένα ριζίτικο, καθώς και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να ανακαλεί στην μνήμη του τον εθνάρχη (παλιός α
ριστερός ως γνωστόν ο Μαρκόπουλος, προσεχώρησε
στο ΠΑΣΟΚ, εκεί, γύρω στο 1981, προσφάτως στον «Ριζο
σπάστη» έκανε δηλώσεις υπέρ του Συνασπισμού και τώ
ρα φαίνεται μάλλον να θέλγεται από πιο φιλελεύθερες
ιδέες...). Ακούσαμε επίσης τον Μανώλη Μητσιά και την
Τάνια Τσανακλίδου να τραγουδούν, διάφορα σύγχρονα
τραγούδια, αλλά κανείς δεν φρόντισε να κάνει την σύν
δεση με τα ριζίτικα. Τέλος, σε μια συζήτηση (που ουσια
στικά δεν έγινε) μ ε ποιητή και στιχόυργούς, ο κ. Μαρκό
πουλος «κατέθεσε» και μια φράση του Αντόρνο. Κατόπιν
αυτού, παρακαλείται να περάσει μετά από ένα έτος από
τα γραφεία μας για να παραλάβει τους αγαλογούντες
στην «κατάθεση» τόκους.

—■■■■■
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ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΟΘΟΥΣΕ Ο ΡΕΜΠΩ
«Ξαφνικά ανακαλύψαμε κάτι που εμενα με
συντάραξε. Είδαμε τον ρομαντισμό να εμψυ
χώνεται στην οθόνη. Ένας γερμανικός ρομαν
τισμός, κίνητρο για την ξαναανακάλυψη του
Novalis και του Arnim... Πριν από το Δρόμο χω
ρίς χαρά ο κινηματογράφος ήταν θηριώδης,
μηχανικός. Πάνω εκεί μπολιάστηκε η εμφάνιση
της καταπληκτικής αυτής γυναίκας, της Γκρέ
τα Γ κάρμπο. Ή ταν η εμφάνιση μιας οπτασίας,
που ήταν τόσο παράξενα θηλυκή. Δεν είχε καν
αυτό που αργότερα ονόμασαν σεξ-απήλ. Ανταποκρινόταν στις θηλυκές μας ανησυχίες, αν
μπορώ να το πω έτσι. Εμείς οι σοϋρρεαλιστές
ποιητές αναζητούσαμε πρόδηλα- αυτή τη
γυναίκα-οπτασία. Ή ταν μια γυναίκα που ταί
ριαζε η παρουσία της στα Άσματα του Μαλντορόρ, που θα μπορούσε να ήταν αυτή που θα
ποθούσε ο Ρεμπώ».

▼ I

I ταν το μακρινό 1926, όταν το
Χόλλυγουντ μόλις είχε ανακα■ I λύψει τον Σουηδό σκηνοθέτη
Μόριτς Στίλλερ. Φημισμένος στην πατρί
δα του ο Στίλλερ φαινόταν ότι μπορεί να
συμβάλλει θετικά υπέρ της Αμερικής,
στον αδυσώπητο εκείνο τον καιρό αντα
γωνισμό του αμερικανικού με τον αγγλι
κό και τον γαλλικό κινηματογράφο. Δεν
ήταν ο πρώτος ούτε ο μόνος Ευρωπαίος
σκηνοθέτης που τον ανακάλυπτε η Αμε
ρική. Κι άλλοι συνέρρεαν την ίδια περίο
δο στη Μέκκα του κινηματογράφου. Και,
όπως όλοι —ή σχεδόν όλοι—, έθεσε κι
αυτός κάποιους όρους.
— Ας έρθει κι η νεαρή Γκρέτα Γκάρμπο
μαζί μου, ήταν ένας από άυτούς.
Η ηθοποιός θα είχε, δεν θα είχε πατή
σει τα είκοσι της χρόνια, είχε ήδη γίνει
γνωστή με την ερμηνεία της στην Ιστο
ρία του Γκόστα Μπέρλινγκ, είχε προλά
βει να παίξει πλάι στη μελλοντική αντίζη
λό της Μάρλεν Ντήτριχ στο Δρόμο της
θλίψης, που κι αυτή έκανε τότε τα πρώτα
της βήματα, μα το δρόμο για την Αμερική
έφραζε ένα μικρό... εμπόδιο:
— Στους Αμερικανούς δεν αρέσουν οι
παχιές γυναίκες, φαινόταν ανένδοτος ο
Λούις Μάγιερ της Μέτρο-Γκόλντουιν Μάγερ.
_
Ο Στίλλερ, παρ’ όλα αυτά, πήρε μαζί του την
Γκάρμπο, αναγκάστηκε όμως να σκηνοθετή
σει, ανέμπνευστα μάλιστα, την Πόλα Νέγκρι.
Στο μεταξύ η Γκάρμπο πεισμάτωσε, γρήγορα
έχασε τα περιττά κιλά και, τον ίδιο πάνω κάτω
καιρό που ο Στίλλερ γύριζε στην πατρίδα του
φορτωμένος απογοήτευση, εκείνη διέπρεπε
στην ταινία του Κλάρενς Μπράουν Σάρκα και
διάβολος, στο πλάι του Λαρς Χάνσον και του
Τζων Γκίλμπερτ, αποκτώντας αμέσως τον θρύ
λο μιας από τις μεγαλύτερες ερωμένες της ι 
στορίας του κινηματογράφου. Η σκηνή όπου,
τη στιγμή της θείας μετάληψης γύριζε το δι
σκοπότηρο στα χέρια του ιερωμένου ψάχνον
τας να βρει το σημείο όπου λίγο πριν είχαν ακουμπήσει τα χείλη του εραστή της, όλους
τους είχε συνεπάρει. Τα λόγια του Στίλλερ για
το πρόσωπό της («Μοναδικό πρόσωπο, από
κείνα που στήνονται μπροστά στην κάμερα ένα
κάθε αιώνα») τώρα έμοιαζαν να επιβεβαιώνον
ται. Μόνο, τι κρίμα, εκείνος δεν θα ήταν πια πο
τέ πίσω από την κάμερα.

Το πρόσωπό της το λάτρεψαν πολύ ό
λοι όσοι το σκηνοθέτησαν. Στην Καμίλ,
ταινία του Τζωρτζ Κιούκορ (1937) που βα
σιζόταν στην Κυρία με τας καμελίας του
Δουμά, περιλαμβάνεται ένα επίμονο
γκρο πλάνο που είναι και το τελευταίο
της ταινίας. Η Καμίλ πεθαίνει στην αγκα
λιά του Αρμάνδου. Κι ο Κιούκορ σταθε
ροποιεί την κάμερα στο πρόσωπό της για
να τονίσει τη σημασία αυτού του κάδρου.
Είναι το μοναδικό πλάνο στην ταινία ό
που η ηθοποιός χειραγωγείται, όπου το
στερεότυπο της βαμπ επιλέγεται από
την σκηνοθεσία σε βάρος της πνευματι
κότητας και της προσωπικής ερμηνείας
της ηθοποιού.
Ο Κιούκορ υπήρξε ένας μαέστρος.
Σκηνοθέτης γυναικών, ποτέ του δεν αφέθηκέ στην τυποποιημένη εικόνα των ηθο
ποιών του. ΓΓ αυτό και στην Καμίλ, από
τις καλύτερές του ταινίες, η μοναδική
στιγμή που σκόπευσε την καταναλώσιμη
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Το ερωτικό όνειρο των σουρρεαλίστών, δικαίωσε την πίστη τους σε αυτήν
—δικαίωσε την πίστη όσων την ξεχώρι
σαν και την εκτίμησαν και τη λάτρεψαν.
Μια εμπορική αποτυχία (Η Γυναίκα με τα
δυο πρόσωπα, 1941) στάθηκε αφορμή για
την αποχώρησή της από τον κινηματο
γράφο. =αφνική απόφαση, που δεν άλλα
ξε ποτέ. Η θεία Γ κρέτα, νέα, ακμαία, ά
φθαρτη, όμοσφη όσο ποτέ, αποσύρθηκε.
Έ κτοτε, εξαφανίσθηκε από το προ
σκήνιο της δημοσιότητας, οχυρώθηκε
στον ιδιωτικό της βίο, την ίδια στιγμή,
που η φήμη της, η εικόνα της, οι ταινίες ,
της συνέχιζαν να κατακτούν το κοινό.
Πέθανε αθόρυβα στις 15 Απριλίου
1990 σε ηλικία 84 χρονών.
εικόνα της βαμπ ήταν η σιιγμη. πυυ εκεί
νη έπρεπε να δειχθεί στο επίκεντρο της
δράσης. Εκτός από κείνη τη στιγμή σε ό
λη την υπόλοιπη ταινία, η Γκάρμπο ξετύ
λιγε τη δική της επιβλητική προσωπικό
τητα.
Αυτή την προσωπικότητα προάσπιζε πάντα.
Η τυποποίηση την τρόμαζε. Πίστευε ότι ο ηθο
ποιός έχει το δικό του δημιουργικό ρόλο στην
οικοδόμηση μιας ταινίας, απεχθανόταν τις φω
νές, τις επιτακτικές παραινέσεις και τη γκρίνια
στη διάρκεια των γυρισμάτων, δεχόταν με ευ
χαρίστηση υποδείξεις και οδηγίες. Ο Κιούκορ
τη θυμόταν νοσταλγικά πολλά χρόνια μετά α
πό την τελευταία τους ταινία — που ήταν και η
τελευταία ταινία στην καριέρα της {Η γυναίκα
με τα δυο πρόσωπα, 1941):
«Δεν δεχόμασταν τα πάντα από την Γκάρ
μπο. Ενώ αν ήταν κάποια άλλη ηθοποιός, η Ρόζαλιν Ράσσελ ή ακόμα και η Χέπμπορν...», έλε
γε, με διάχυτη στον υπαινιγμό του τη νοσταλ
γία για μια ηθοποιό που δεν παγιδεύθηκε, νευρόσπαστο, στην εικόνα που κατασκεύαζε η
διαφήμιση για τις κινηματογραφικές γυναίκες ερωτικά είδωλα.
Η ίδια είχε συνείδηση για το πώς θα χρησι
μοποιηθεί, για ποια ένστικτα του κοινού προο
ρίζεται, γιατί βιάζονταν να την συμπεριλάβουν
στις βαμπ του σινεμά.
— Δεν είμαι βαμπ. Στη Γερμανία έπαιζα ρό
λους γλυκών, αθώων κοριτσιών. Δεν είμαι ο
τύπος της ελκυστικής και σκληρής ερωμένης.
Εδώ (στην Αμερική) λένε ναι, είμαι. Δεν μ ’ αρέ
σει. εξοργιζόταν.

Γλυκιά κι αθώα, ιδανική αγαπημένη,
κατάφερε να τη θυμούνται και να τη σέ
βονται. Ο σουρρεαλιστής Φιλίπ Σουπώ,
στα Cahiers dû Cinema (No 14, 1952), κα
ταφέρνει να προσδιορίσει χαρακτηριστι
κά αυτή την εκδοχή της εικόνας της. Αναφερόμενος κυρίως στην ερμηνεία της
στο Δρόμο χω ρίς χαρά έγραφε:

I

Η λ ί α ς Κανέλλης

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ
1922., Πέτρος ο αλήτης του Έρικ Πέτσλερ.
1924. Η ιστορία της Γκέστα Μπέρλινγκ του
Μόριτς Στίλλερ.
1925. Ο Δρόμος χωρίς χαρά του Γκ. Β. .
Παμπστ.
1926. Η καταιγίδα του Μόντα Μπελλ, 0 πειρασμός του Φρεντ Νίμπλο.
1927. Σάρκα και διάβολος του Κλάρενς !
Μπράουν, Άννα Καρένινα του Έντμουντ
Γκούλντινγκ.
1928. Η θεία γυναίκα του Βίκτορ Σόστρομ, >
Η μυστηριώδης κυρία του Φρεντ Νιμπλό, ;
Ίντριγκες του Κλάρενς Μπράουν.
1929. Ά γριες ορχιδέες του Φρανκλίν, Το
δικαίωμα στην αγάπη του Ρόμπερτσον, Το
φιλί του Ζακ Φεντέ.
1930. Άννα Κρίστι του Κλάρενς Μπράουν,
Ρομάντσο του Κλάρενς Μπράουν.
1931. Η μούσα του Κλάρενς Μπράουν, Courtisane του Ρόμπερτ Λέοναρντ, Μάτα Χάρι
του Φιτζμόρις.
1932. Grand Hotel του Γκούλντινγκ, Όπως
με θέλεις του Φιτζμόρις.
1933. Βασίλισσα Χριστίνα του ΡούμπενΜαμούλιαν.
1934. Το πέπλο των ψευδαισθήσεων του Ρίτσαρντ Μπολεσλάφσκυ.
1935. Άννα Καρένινα του Κλάρενς Μπρά- ;ι
ουν.
1937. Καμίλ του Τζωρτζ Κιούκορ, Μαρία ■
Βαλέφσκα του Κλάρενς Μπράουν.
\
1939. Νινότσκα του Ερνστ Λιούμπιτς.
1941. Η γυναίκα με τα δυο πρόσωπα του
Τζωρτζ Κιούκορ.

ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜ ΟΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
ç I I πασοκική έποχή θά περάσει
Η
στήν 'Ιστορία, σύν τοίς άλλοις
■ καί ώς έποχή τού χοντρού ψέμματος, τού φενακισμού τής συνείδησης
μέσα άπό τή βάναυση προπαγάνδα μιας
μανιχαίστικής άριστεροκομματικης Ιδεο
λογίας καί μιας συνακόλουθης ξύλινης
γλώσσας. Καί σ’ αυτό ούτε ή έκπαίδευση
βρέθηκε έκτός βολής.
Έτσι, στή Γεωγραφία τής Εύρώπής,
τής Γ Γυμνασίου, διαβάζουμε τά έξης άξιοκάγχαστα:
Ή βιομηχανία στίς σοσιαλιστικές χώ
ρες τής Νότιας Εύρώπης ( ’Αλβανία,
Βουλγαρία, Ρουμανία, Γιουγκοσλαβία):
Σύμφωνα μέ τίς άρχές τού οικονομι
κού συστήματος τών χωρών αύτών, γιά
■π)βιομηχανία Ισχύουν τά άκόλουθα. Τό
σοσιαλιστικό σύστημα δέν άφήνει κανέ\ να περιθώριο γιά ’Εκμετάλλευση άνίρώπου άπό άνθρωπο” . Κάθε έργαζόμενος στή βιομηχανία έχ ει τριπλή ιδιότη
τα: α) είναι Ιδιοκτήτης τών μέσων παραγωγής (μηχανημάτων, κτιρίω ν κτλ.) β) εί■rvai ό ίδιος παραγωγός γ) άπολαμβάνει
J0 προϊόν τού κόπου του. Ή ίδρυση καί
,ανάπτυξη της βιομηχανίας στίς σοσιαλι^'στικές χώρες δέν έχει ώς σκοπό τό κέρ■:5ος ένός ιδιώτη, άλλά τό μακροπρόθε•:"jμο καί καλώς έννοούμενο συμφέρον
Γήςχώρας καί τού λαού της. Γι ’ αύτό στά
ίρχικά στάδια δέ δόθηκε προτεραιότητα
πήνπαραγωγή καταναλωτικών άγαθών
<αί άφαιρέθηκαν τά προνόμια τών ίσχυών οικονομικά τάξεων πού προϋπήρ<αν»(σελ. 77).
Έτσι όπως τό άκούτε! Καί άκόμα:
«Τό γιουγκοσλαβικό κράτος, παρά τήν
^Ριαιτερότητά του (δύο άλφάβητα, πολ. ιές θρησκείες ή δόγματα, πολλές έθνόήτες, j, μένει ένωμένο καί προοδεύει,
■ϊ, λξιοποιήστε τίς γνώσεις πού άποκτήσαε γιά νά σχολιάσετε τό φαινόμενο. Γνω/ ίζετε παρόμοια κράτη;» (σελ. 104).
4'Ρ !
' Τό Αντί, τό είχε σχολιάσει έκτεταμένα
έπαλαιότερο τεύχος του (4.11.88), έπιημαίνοντας τήν κραυγαλέα άντίθεση
ίιτών τών Ισχυρισμών πρός τήν ύπαριρ)( ,ιή πραγματικότητα ένός άνύπαρκτου
οσιαλισμού. Είς μάτην, βέβαια, άφού τό
βλίο έξακολουθεϊ καί σήμερα νά κάνει
αφώτιση στούς γυμνασιόπαιδες, συν:λώντας στήν περαιτέρω άναξιοπιστία
λ* ιί γελοιοποίηση τής Έκπαιδεύσεως.
(ΐ,:· Αλλά κι ένα άλλο σκοταδιστικό έγχει'“V ·®
10 συνεχίζει τό διαφωτιστικό του έρS 3: Ίοτορία τού άνθρώπινου γένους,
ψίΡύ έπιβλήθηκε έτσιθελικά ώς παπαν-

δρείκό καπρίτσιο, καί μέ τήν όποια τό
’Αντί είχε έπίσης άσχοληθεΐ έκτεταμένα
στό παρελθόν (τ. 326).
Βιβλίο κακογραμμένο, μέ πληθώρα
γραμματικοσυντακτικών λαθών, προπα
γανδιστικό καί μανιχάίστικό στήν όπτική
μιας οίονεί μεσσιανικής (ψευτο)τριτοκοσμικής Ιδεολογίας πού άναγορεύει τή δι
κτατορία τού Κάστρο σέ σοσιαλιστική
δημοκρατία (sic), διέπεται άπό μιά καθαρώς κοιλιακή άντίληψη τής Ιστορίας, περιγράφοντας μιάν ιστορία τού άνθρώπι
νου γένους άπό τήν όποία παραλείπονται παντελώς τά εύγενέστερα έπιτεύγματά του: τά έργα πνευματικού πολιτι
σμού καί ή κουλτούρα γενικά (Τέχνη, φι
λοσοφία, μυθολογία, θρησκείες, συστή
ματα ήθικά, αισθητικά, δικαϊκά καί φιλο
σοφίας πολιτικής, μεγάλες κατευθυντή
ριες ιδέες πού παρακίνησαν τούς λαούς
σέ γιγάντιες χειρονομίες, κτλ.), γιά νά τή
συρρικνώσει άπελπιστικά σέ άπλοϊκή ι
στορία τής πάλης τών τάξεων καί τής τε
χνικής, γαρνιρισμένη μέ φτηνή καί κραυ
γαλέα άντιιμπεριαλιστικολογία.
Τέλος, ή «Ιστορία» τής Γ’ Λυκείου
(τεύχος Γ ’), άποδεικνύεται σοβιετικότερη τών έπί Χρουστσώφ καί Μπρέζνιεφ
σοβιετικών. ’Έτσι, μάς πληροφορεί, έξ άπαλών όνύχων, πώς ό Στάλιν, θέλοντας
νά χτίσει μιάν άταξική κοινωνία, έπεδίωξε μέ τό πρώτο πενταετές σχέδιο (192832) «νά έξαλείψει τόν ιδιωτικό τομέα πού
δημιούργησε ή ΝΕΠ καί νά θέσει τίς βά
σεις μιας άληθινής σοσιαλιστικής οικο
νομίας» (σ. 149) —συγκαλύπτοντας μ’ αύτή τήν ξύλινη καί δήθεν ούδέτερη γλώσ
σα τήν τραγωδία τής βίαιης κολλεκτιβοποίησης μέ τά 10 έκατομ. τούς νεκρούς
της (κατά τούς ύπολογισμούς τών ίδιων
τών σοβιετικών), τίς σφαγές, τήν τρομο
κρατία, τά στρατόπεδα συγκεντρώσεως,
τόν λιμό, τήν έξουθένωση ούσιαστικά
τής ίδιας τής άγροτικής τάξης. Ένώ, Öταν παρακάτω γίνεται λόγος πιό συγκε
κριμένα γιά τό ζήτημα αύτό, θάβεται διά
τής δηλώσεως πώς «ή κολλεκτιβοποίηση
τής γής προσκρούει σέ πολλές δυσκο
λίες πού όφείλονται στόν πολύπλοκο χα
ρακτήρα τού άγροτικού προβλήματος, Öσο καί στήν άντίσταση τών κουλάκων καί
ένός μεγάλου άριθμού μεσαίων άγροτών» (σ. 151) —δηλαδή τό λάθος βρίσκε
ται μάλλον στούς άγρότες, πού άρνήθηκαν νά ύποταχθούν, καί έν πάση περίπτώσει άς καταλάβει ό καθένας δ,τι θέ
λει.
Ή κατακλείδα είναι «ή άναμφισβήτητη
υλική άνάπτυξη καί ή προσήλωση στή

σοσιαλιστική πατρίδα ένός λαού πού σέ
γενικές γραμμές άγνοεί τίς υπερβολές
(sic) τού Στάλιν...» (σελ. 150).
Αύτά γιά πριν άπό τόν πόλεμο. Γιά με
τά, διαβάζουμε πώς «τό έργο τής άνοικοδόμησης είναι τεράστιο... Ό Στάλιν άφιερώνει σ’ αύτό όλες τίς δυνάμεις τής χώ
ρας. Συγχρόνως θέλει νά προετοιμάσει
τή χώρα γιά ν’ άντιμετωπίσει μιά ένδεχόμενη έπίθεση τών καπιταλιστικών χωρών
καί κυρίως τών Ενωμένων (sic) Πολι
τειών... Μιά τέτοια προσπάθεια προϋπο
θέτει τήν άπόλυτη πειθαρχία καί ύπακοή
όλων. Τό καθεστώς όλισθαίνει (sic) πρός
μιά δικτατορία όλο καί περισσότερο πιό
(sic) έντονη (ένώ προηγουμένως ήταν
προφανώς δημοκρατία). Ή προπαγάνδα
έξυμνεί τό μεγαλοφυή Στάλιν καί όργανώνει γύρω άπό τό πρόσωπό του ένα εί
δος λατρείας» (σ..334).
Αύτό ήταν λοιπόν. Οί άνάγκες τής άνασυγκρότησης καί οί δουλείες τού ψυ
χρού πολέμου όδήγησαν τό καθεστώς
στή δικτατορία (γιά τόν όλοκληρωτικό
χαρακτήρα τής όποιας ούτε κουβέντα
στό βιβλίο), ένώ ή προσωπολατρία στά
θηκε κάτι σάν περιττή ύπερβολή. Ή τρο
μοκρατία, οί τρομερές «δίκες» καί αύτής
τής περιόδου, οί έκτοπίσεις όλόκληρων
λαών, ή δολοφονία έκατοντάδων χιλιά
δων άθώων, τά στρατόπεδα συγκεντρώ
σεως, τά βασανιστήρια, ό χαφιεδισμός,
τό γκουλάγκ— όλη αύτή ή έγκληματική
παραφροσύνη τού όλοκληρωτισμού άποσιωπάται, καί άν κάτι σχετικό άφήνεται
νά διαφανεί άμυδρά, συνοδεύεται άπό αι
τιολογία πού συνιστά έλαφρυντικό καί
δικαιολογία, άν όχι καί πλήρη δικαίωση.
Τόσο οι συγγραφείς τού βιβλίου αύτού, όσο καί τών άλλων, άντιστάσεως μή
ούσης, ένήργησαν περισσότερο σάν ίντρούχτορες καί λιγότερο σάν Ιστορικοί
καί παιδαγωγοί. Μένει νά ξεκινήσει μιά
άντίδραση, άπό τούς ίδιους τούς έκπαιδευτικούς πρώτα άπ’ όλα, γιά νά άποσυρθούν τό γρηγορότερο αύτά τά
προϊόντα τής κομματικής (καί δή παλαιοκομματικής) σκοπιμότητας.

ΔΥΣΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ
Πριν λ ίγ ε ς εβ δ ο μ ά δ ες ή τα ν οι α π ερ γ ίες των α π ο ρ ρ ιμ μ α το φ ό ρ ω ν και
τα σκουπίδια που κ α τέκ λ υ ζα ν τ ις π ό λεις: Π η χ υ α ίο ι τ ίτ λ ο ι ε φ η μ ερ ίδ ω ν
έκαναν και λ εκ τικ ό το αφ ό ρη το ά χθ ο ς της όσ φ ρησ ης και τη ς όρασης
όσων είχ α ν να ζο υ ν και να δ ια σ χ ίζο υ ν τα α σ τικά κέντρα, ενώ οι ίδ ιο ι
άνθρωποι που ε ξ α κ ό ν τιζ α ν σ κουπ ιδόσακκους από τα μ π α λκό νια
μ ε τ ε ίχ α ν και στο χο ρ ό τω ν δ ια μ α ρ τυ ρ ο μ έύ ω ν γ ια τη χ α λ α ρ ό τη τα του
κράτους και την α σ υ νειδ η σ ία τω ν α π α ιτη τικ ώ ν σ κουπ ιδιάρηδω ν.
Ακόμα πιο πρόσφατα ή τα ν η κατά ληψ η του Μ ετσ ό β ιο υ Π ο λ υ τε χ ν ε ίο υ
και η τηλεοπ τική παρουσίαση τω ν β α ν δ α λ ισ μ ώ ν που τελ έσ θ η κ α ν σ τη
δ ιά ρ κ ειά της. Π η χ υ α ίες κ α τα γ γ ε λ ίε ς , και πάλι, ε ν ά ν τια στα α γ κ ά θ ια
μ ετα ξ ύ των «ανθών της νεολαίας» κι εν ά ν τια σ τη ν π αραβίασ η χώ ρω ν
ζω ής και π νευματικής ανάπτυξης. Μ ολο νότι οι άνθρω ποι που
ευχα ρ ίσ τω ς θα εκτελο ύ σ α ν τους κ α τα λ ή ψ ιες γ ια ό λ ε ς τ ις κ α τα σ τρ ο φ ές
οργάνω ν ή γρ α φ είω ν και τομτάψ ιμο επ ισ τη μ ο νικώ ν μ ε λ ε τ ώ ν ε ίν α ι οι
ίδ ιο ι που, αν μ ά θ α ινα ν ότι κ ά ύ ο ιες από α υ τές τ ις μ ε λ έ τ ε ς α φ ο ρο ύσ αν
στη μείω σ η των σ υντελεσ τώ ν δόμησ ης κι άρα στη σ τέρησ η ορόφ ω ν
από τα οικόπ εδά τους, θα έσ π ευδαν να υ π ο σ τη ρ ίξο υ ν πως τ έ τ ο ιε ς
επ ισ τημ ονικές μ ε λ έ τ ε ς πρέπει να ο δ η γ ο ύ ν τα ι σ την π υρά!
Το άρθρο που ακολουθεί, γ ια την κυ ρ ία ρ χ η α ισ θ η τικ ή της
Θεσσαλονίκης, μ α ζ ί μ ε δύο ακόμη που θα δ η μ ο σ ιευ θ ο ύ ν στα επ όμενα
τεύχη του ΑΝΤΙ, για τα ό ρ ια τ ε λ ε ιό τη τα ς τω ν π ο λυ κ α το ικιώ ν και γ ια
την α ρ χ ιτεκ το ν ικ ή τω ν π ροαστίω ν της Θ εσσαλονίκης, δ ια τη ρ ο ύ ν μ ια
πολύ έμμεσ η (κι ίσως, γ ι' αυτό, ακόμη πιο κα ίρ ια ) σ χέσ η μ ε τα
παραπάνω γεγονότα. Η α π ερ γία τω ν ο δ ο κα θ α ρ ισ τώ ν μ π ο ρ εί να
σ το ίχ ισ ε λ ιγ ό τε ρ ο στη Θ εσσαλονίκη απ' όσο σ τη ν Αθήνα, κι η
κατάληψ η του Μ ετσ ο β ίο υ σ χ εδ ό ν καθό λου το σε τι πόλη ζ εις , όμως,
έχ ε ι παντού να κάνει μ ε το τι λ ο γ ή ς ανθρώ πους κι α ν τ ιλ ή ψ ε ις έ χ ε ις να
σ υγχρ ω τίζεσ α ι, πριν από κά θ ε α ρ χ ιτε κ το ν ικ ή δ ια μ ό ρ φ ω σ η ή
πολεοδομικό π ρογρα μματισ μό. Α υτό θ έλο υ ν όλο-όλο να πουν τα τρ ία
άρθρα, και γ ι' αυτό α π ερ γ ίες και κα τά λη ψ η σ τά θηκα ν η π ερ ισ τα σ ια κή
όσο και κρ ίσ ιμη αφ ορμή τους.

Από τον μεσοπόλεμο στα χρόνιο του ’60, οι αυστηρό μορφολογημενες
πολυκατοικίες της Α ριστοτέλους κερδίζουν ορόφους κι απλουστεύουν ο ικοδομικές επ εξεργασίες.
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Η ΑΙΣΘΗΓ
«Κάθε θεωρητική μου δουλειά ξεκίνησε
από στοιχεία της εμπειρίας μου: πάντα
ως προς διεργασίες που έβλεπα να
συντελούνται γύρω μου. Ακριβώς
επειδή πίστευα να αναγνωρίζω στα όσα
έβλεπα, στους Θεσμούς με τους οποίους
ερχόμουν σε επαφή και στις σχέσεις
μου με τους άλλους, ρωγμές,
υπόκωφους τριγμούς, δυσλειτουργίες,
επωμιζόμουν κάθε τέτοια δουλειά σαν
θρύμμα μιας αυτοβιογραφίας».
Μ. Foucault: «ßst-il donc important de
penser?»
(Liberation 30/5/1981)

βασιλικότερη των οδών που εισά
γουν σε κάθε πόλη, συμπίπτει, ί
σως, με εκείνην που οδηγεί στις ει
κόνες του ύπνου. Μπαίνει κανείς στις πό
λεις όπως μπαίνει στα όνειρα: συνδυά "
ζοντας θραύσματα της πραγματικότητας
και μηχανισμούς της φαντασίας- απωθημένες βλέψεις κι ανέκφραστους φόβους :
αυστηρές κυριολεξίες κι απίθανες μετά- :
φορές. Αλλιώς, η ματιά του φιλομαθούς ::
τουρίστα και του επιμελούς ιστορικού ε
ξασφαλίζει μόνο καρποσταλικές προο-.ν
πτικές και επιπόλαιον ρεαλισμό.
Η μεγαλόπρεπη θέα για τον από θα-·
λάσσης αφικνούμενο στη Θεσσαλονίκη
κάνει, εδώ κι αιώνες, γηγενείς ποιητέςκαι περαστικούς ταξιδιώτες να απαγγέλ- ,
λουν λυρικά εγκώμια, έκθαμβοι πάνω]
στην υγρή «ορχήστρα» κι απέναντι στην ~
αμφιθεατρικά υψούμενη πόλη, παρά τα
βαρύκοα κτίσματα και τους πολυάσχο
λους κατοίκους. Η ζοφερή θέα για τους ;
εισερχομένους από τις τρεις δυτικές ε κ
σόδους, όπως διαμορφώθηκαν με τη διά.
νοιξη της εθνικής και τα έργα στην Λαγ
καδά και την Μοναστηριού, διατηρεί μό
νιμα τα ίχνη της μπουλντόζας και των
κομπρεσέρ, της μπετονιέρας και των συ
ναφών μηχανικών μεγαθηρίων ανάμικκ
με περιοχές κατοικίας και βιομηχανίες
ανισόπεδους κόμβους, αφετηρίες λεω :
φορείων, καταστήματα και κάθε κατηγο
ρία ξενοδοχείων, δίνουν πλήρως την ει ■
κόνα της επαρχιακής μεγαλούπολης: Πο
ράδεισο για οραματισμούς αρτιφανιίτ
σοσιαλιστών και μηχανεύματα παραδο'
σιακών μικροαπατεώνων. Τέλος, γκ
τους καταφθάνοντες εξ ουρανού, από τι":
αεροδρόμιο και την ανατολική είσοδο, ι
Θεσσαλονίκη δείχνει το πιο μετριοπαθές
της πρόσωπο: Η φιδωτή Βασ. Όλγας κο
η ευρύστερνη Νέα Εγνατία οδηγούν
προς το κέντρο πλαισιωμένες από nos
ρεμφερή, πλέον, μέτωπα πολυόροφων
κτιρίω ν με μερικές αναλαμπές αναστη
λωμένων επαύλεων, για τη μια, και κά;,'
ποια δείγματα επιβλητικού και παροχή^
μένου μοντερνισμού στα πανεπιστήμιαΝ
κά κτίσματα της άλλης.
Φθάνοντας στο κέντρο, με τις μετά ιη\ ;
πυρκαγιά του 1917 ευθυγραμμίσεις τοι;
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ΗΤΗΣ ΑΠΛΗΣΤΙΑΣ
και την οργιώδη, έκχοτε, ανοικοδόμηση,
ηεικόνα παραμένει ευκρινής και δυσανά
γνωστη ταυτόχρονα: Κέντρο-κέντρο, α
πό τη Διεθνή Έκθεση ώς τα Λαδάδικα,
σημαίνει διασταύρωση της οδού Τσιμισκή με τέσσερις μεγάλες καθέτους: την
Εθνικής Αμύνης (αριστερό ο Λευκός
Πύργος κι η θάλασσα και δεξιά, ψηλά, τα
όρια ενός καταπατημένου δάσους)· την
Αγίας Σοφίας (αριστερά η θάλασσα και
δεξιά, πίσω από τις πολυκατοικίες, η κο
σμούμενη επάνω πόλη)· την Αριστοτέλους (αριστερά η θάλασσα και δεξιά,
στην εκσκαφή και στη λήθη, η ρωμαϊκή α
γορά) και την Βενιζέλου (αριστερά το λ ι
μάνι και δεξιά το σκυθρωπό Δημαρχείο
και η καλλωπισμένη Νομαρχία). Από ανά
μεσα, ψήγματα του ρωμαϊκού παρελθόν'· ιος της πόλης, κακοσυντηρημένα μνη
μεία του βυζαντινού, κι απολύτως περιr φρονημένα δείγματα του νεότερου, κα
λύπτονται στην πλειονότητά τους από
σκονισμένες προθήκες κι αυτοκίνητα, γιγάντιες επιγραφές κι αυτοκίνητα, οικο
δομικές προσθήκες και αυτοκίνητα.
I
«Υγρή, αισθησιακή, μυστηριώδης», έr ■ χει χαρακτηρισθεί η Θεσσαλονίκη από
J,·,; περιηγητές ή ιστορικούς και, κατ’ επανάληψιν, «ερωτική» πόλη. Σίγουρα εκείνοι
που δικαιούνται περισσότερο από ο. ποιονδήποτε να τη χαρακτηρίζουν «ερωτική» είναι οι μεταπολεμικοί εργολάβοι
και πολιτικοί. Αυτοί ασέλγησαν μαζί της
κατά κόρον και κατά τον αισχρότερο τρό
πο, από το Μεσοπόλεμο ώς τις μέρες
lC μας, συνεχίζοντας να εγείρουν πολυόρο|Q|( φες κατασκευές σε όποιαν της απέμεινε
1£'Τ άκτιστη τρύπα.
c ; Η χειρότερη δυσφορία δεν προέρχεΙοΦί’ ται, πάντως, από την περιβαλλοντική
·: συμφόρηση που έχει προκύψει έτσι, από
τους ανήλιαγους δρόμους και την ανελέ,οι- ητη κίνηση των τροχοφόρων, τη δύσο
υ# σμη παραλία και την απόκοσμη πυκνότη
τα των βιτρινών στα ισόγεια ή των κε
ραιών στις ταράτσες, αλλά από τους ψυ
χολογικούς μηχανισμούς που έκαναν να
φ ΐ ισχύουν αυτές οι περιβαλλοντικές συνj0y; ; θήκες. Οι εργολάβοι εκμεταλλεύθηκαν,
συνολικά, αυτό που οι πολιτικοί προώθηL ' σαν κατά περίσταση (αύξηση των συντελεστων δόμησης κι αποχαρακτηρισμό
1 των διατηρητέων), στη βάση εκείνου που
ιμ .,(.;κατ’ εξοχήν ζήτησαν και ζητούν οι ίδιοι
^L, οι Θεσσαλονικείς: την ευκαιρία εύκολου
°1 πλουτισμού μέσω της αντιπαροχής- την
^ ευκαιρία να επεκτείνουν μερικά μπόγια
ιν> .πιοπάνω ή μερικά τετραγωνίδια παραδίΧ^νπλα τη λαμπρότητα των διαμερισμάτων
Λ ;;τους, όποιο κι αν είναι το κόστος για το
0 ; δρόμο, ίο οικοδομικό τετράγωνο, την πεπλύ0;.' οιοχή τους. Κι ακόμα: την εντύπωση της
/- γραφικότητας στην ορθοπλάκωση των
KfC /"-ισοδων με σχιστόπλακες· την ευφορία
^ '/ η ς πολυτέλειας στα μπαλκόνια με επι^ / ϊλητικές μπαλούστρες· και το «δαιμόνιο
jm
ou3' ου τόπου» στα τρίλοβα βυζαντινά παραJxAH
C ΐυράκια για τις κουζίνες.
0κέ#' Αν, σήμερα, οι περισσότερες καταV 1
... ... ■— -r- ,------

σκευές στη Θεσσαλονίκη μετατρέπουν
το μετα-μοντέρνο σε κιτς, είναι γιατί,
συλλήβδην, οι Θεσσαλονικείς βίωσαν το
μοντέρνο ως ευδοκίμηση της κερδοφόρου απληστίας. Χωρίς τη μεσολάβηση
του σκληρού ορθολογισμού, της παιδευ
τικής λειτουργικότητας ή της πειθαρχημένης αποτελεσματικότητας, πέρασαν
κατ’ ευθείαν από την ποικιλοχρωμία και
την ευρηματικότητα της ανέχειας στην
πολυσημία και την πολυσθένεια της
ατομικότητας· από τις μονάδες της προ
βιομηχανικής κοινωνίας στα άτομα της
μεταβιομηχανικής, δίχως τη θητεία του
κοινωνικού υποκειμένου. Ά λμα που, μοι
ραία, μετατρέπει την εκφραστικότητα
του ιδιωματικού σε αφασία του εκτρωματικού.
Όπως συχνά συμβαίνει μέσα στην ι
στορία, κάθε καταστροφικό συμβάν, κά
θε γκρέμισμα, γεννά πάραυτα ελπίδες
και υψηλούς στόχους, προοπτικές και ευ
καιρίες. Ό ,τι ακολουθεί, συνήθως, απέ
χει αρκετά από τα προεικαζόμενα: οι ελ
πίδες διαψεύδονται, οι στόχοι πτωχεύ
ουν, οι προοπτικές στενεύουν, οι ευκαι
ρίες χάνονται· εκείνο που προκύπτει εί
ναι μια συνισταμένη επιδιώξεων την. ο
ποία, σαν τέτοια, δεν την έχει συγκεκρι
μένα υποστηρίξει κανείς. Στη Θεσσαλο
νίκη, αυτή η διαφορά κρατήθηκε μόνιμα
έντονη, από ποικίλες αιτίες.
Σε μιαν εποχή (τέλη του προηγούμε
νου αιώνα) όπου όλες λίγο πολύ οι ευρω
παϊκές πόλεις ανανέωναν τα πρόσωπά
τους, διανοίγοντας κυκλοφοριακούς ά
ξονες, κατεδαφίζοντας τμήματα μεσαιω
νικών τειχών και μεταπλάθοντας ριζικά
τον παραδοσιακό τους ιστό, η τουρκική
κατοχή αναλαμβάνει κάποιες ανάλογες
προσπάθειες, στο πλαίσιο μιας πιο δι
ατακτικής σειράς εκσυγχρονιστικών με
ταρρυθμίσεων σ’ όλη την τότε Οθωμανι
κή αυτοκρατορία. Η Θεσσαλονίκη απο
κτά τις ατμοπλοϊκές και σιδηροδρομικές
συνδέσεις της με τις αγορές της Ευρώ
πης, την εμπορική της προκυμαία, το
πρώτο «βουλεβάρτο» της και μερικές ρυμοτομημένες επεκτάσεις εκτός τειχών,
αλλ’ ο πληθυσμός της, πολυφυλετικός
και ανάμικτος, δεν μοιάζει να συμπροσαρμόζεται στην έλευση των αλλεπάλ
ληλων νεωτερισμών, ούτε να συγκλίνει
στη συνοχή της κοινότητας —με την α
νάδειξη κάποιων κοινών χαρακτήρων,
ψυχολογιών και τύπων συμπεριφοράς
πάνω από την ανωνυμία του ετερόκλη
του πλήθους.
Η ευκαιρία μιας ενιαίας αστικής συνεί
δησης για «τα αφυπνιζόμενα και δύστρο
πα» (όπως σημειώνει ο H.J. Dyos, 1983:
13) μέλη των μητροπολιτικών κέντρων,
χάνεται μέσα σε μεταρρυθμίσεις που δεν
καταλήγουν, για τη Θεσσαλονίκη, ούτε
σε ανατολίτικο εξευρωπαίσμό ούτε σε ε
πικράτηση του ελληνικού στοιχείου. Κά
ποια κοινωνική - οικονομική ιεραρχία σε
προνομιούχες περιοχές κατοικίας αρχί
ζει ίσως να υπερβαίνει τις φυλετικές ενό
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τητες συνοικιών του παρελθόντος. Αλλά
πολλά μνημεία παραμένουν πνιγμένα α
νάμεσα σε φτωχοπροσθήκες, περιοδικά
κι εφημερίδες συνεχίζουν να απευθύνον
ται σε χωρισμένο γλωσσικά κοινό, κι η
εμπορική άνθηση εξακολουθεί να τελεί
ται σε ένα αρχιτεκτονικό και κοινωνικό
μίγμα με το χαρακτηριστικό όνομα Φραγκομαχαλάς!

Η «αισθητική της απληστίας· δεν μεριμνά, ασφαλώς,
yia το πώς θα συνδυαστούν οι επιπλέον άροψοι με
τους ήδη υπάρχοντες.

Μια άλλη ευκαιρία ακολουθεί άμεσα
την απελευθέρωση της πόλης. Ελληνική,
πλέον, η Θεσσαλονίκη καταστρέφεται α
πό την πυρκαγιά του 1917. Νέος σχεδιασμός, συστηματικός και καθολικός, επι
χειρεί μια εκλεκτικιστική στη μορφολο
γία κι ορθολογιστική στη λειτουργία της
οργάνωση της πόλης, προτείνοντας ως
μονάδα σύνθεσης του αστικού τοπίου το
οικοδομικό τετράγωνο και την απαρχή
της οριζόντιας ιδιοκτησίας συστήματος
οικοδομικής εκμετάλλευσης. Οι καθορι
σμοί που τέθηκαν από τα σχέδια του Hébrard, μεταξύ 1917-23, αναιρέθηκαν στα
διακά, έστω κι αν καθοδηγούν ώς τις μέ
ρες μας κάποιες ελάσσονες παρεμβά
σεις. Η συνολική κοινωνική επανιεράρχηση σκόνταψε σε μαζικές ελεύσεις προ
σφύγων και σε απροσδόκητα ύψη της ε
σωτερικής μετανάστευσης. Τα μνημεία
που απελευθερώθηκαν από τις πρόσθε
τες κατασκευές της τουρκοκρατίας δεν
παραδόθηκαν στην καλλωπιστική σήμαν
ση και στο συντονισμό της ζωής μιας πό
λης με τόσο μακραίωνη ιστορία- πνίγη
καν και πάλι από ασφυκτικές, πυκνές και
πανύψηλες, κατασκευές.
Το καινούργιο γενναίο παρόν, μεσούντος του 20ού αιώνος, δεν συνειδητοποιή-

θηκε μαζικά ούτε αυτή τη φορά. Κι ούτε
την επομένη, με την οικονομική ανάπτυ
ξη της μεταπολεμικής περιόδου. Ακόμη
λιγότερο δε με την πρόσφατη, μετά τους
σεισμούς του 1978, περίοδο. Η οδός Αριστοτέλους με τις από τον μεσοπόλεμο
αυστηρά προγραμματισμένες όψεις της,
αποτελεί ένα πολύ χαρακτηριστικό πα
ράδειγμα της στάσης των μικροεργολάβων και των μεγαλο-ιδιοκτητών: παρά
την αυστηρή τυποποίηση, ολοένα οι νεό
τερ ες κατασκευές κερδίζουν σε ορό
φους ό,τι χάνουν σε οικοδομική επιμέ
λεια.
Οι περισσότεροι αστοί της Θεσσαλονί
κης φέρονται στην πόλη σαν άτεκνοι επι
δρομείς. Ενδιαφέρονται να πλουτίσουν
μέσω αυτής, αλλά όχι να ζήσουν και να
μεγαλώσουν παιδιά μέσα σε αυτήν. Την
πολύ απλή στάση άλλων αστών (εξωραϊσμό του παραδοσιακού κέντρου και εύ
κολη σύνδεσή του με περιαστικές επε
κτάσεις) την αγνόησαν επίμονα· και οι
διάφορες «χωροταξιακές μελέτες» που
μεσολάβησαν (όπως αυτή του I. Τριανταφυλλίδη, μεταξύ 1966-68) πέρασαν γρή
γορα από το συμβουλευτικό στο συμβο
λικό χαρακτήρα. Ακόμη και οι ούτως ή
άλλως δημόσιοι χώροι —της Δ.Ε.Θ. ή του
Πανεπιστημίου λ.χ.— φροντίζουν να κα
λύπτουν με νέα κτίσματα τις όποιες ά
δειες εκτάσεις τους, αντί να περιποιηθούν τα κενά που θ’ αναδεΐκνυαν τα ήδη
κτισμένα.
Η «πόλις», ως τόπος που διαπαιδαγωγεί και διαμορφώνει πολίτες μοιάζει απο
λύτως αδιανόητη σύλληψη. Εκείνο που
προπάντων μαθαίνει κανείς, χρόνο με το
χρόνο, ζώντας και μεγαλώνοντας στη
Θεσσαλονίκη, είναι πως τα άδεια οικόπε
δα γίνονται πολυκατοικίες, κήποι κι αυ
λές γίνονται πολυκατοικίες, τα θερινά σινεμά γίνονται πολυκατοικίες, τα περισ
σότερα αρχοντικά κατεδαφίζονται για να
γίνουν πολυκατοικίες και οι παλιές τε
τραώροφες πολυκατοικίες αποκτούν άλ
λους δυο ή τρεις ορόφους και χαρά σ’
αυτούς που ’χουν τον «αέρα». Ενώ κατά
τις σταδιακές τροπές των χρήσεων, οι
κατοικίες των χαμηλών ορόφων γίνονται
καταστήματα ή γραφεία, τα βιβλιοπω
λεία γίνονται «μπουτίκ», οι υπολειτόυργούντες κινηματογράφοι μετατρέπονται
σε «σούπερ-μάρκετ» ή «ντίσκο», τα παρα
δοσιακά καφενεία γίνονται στιλπνά
«φαστ-φουντ» —κοσμοβριθείς τόποι ταχυβρωσίας. Τα πάντα με δυο λόγια, μετα
ποιούνται σε ευκαιρίες πλουτισμού- τίπο
τα δεν αφήνεται στη χαλαρή και γενναιό
δωρη απόλαυση, στη γοητεία της αισθη
σιακής χρήσης και όχι στην απληστία
της αποδοτικής κατοχής.
Από ιστορικούς, κοινωνικοοικονομι
κούς, πολιτικούς ή άλλους λόγους, η
πλειονότητα των θεσσαλονικέων παρα
μένει διαρκώς ανανεούμενη, νεοεγκατεστημένη και διεκδικητική. Επί γενεές, με
το ένα πόδι στη βορειοελλαδική ύπαιθρο
και το άλλο στην οικοπεδική καταπάτηση
της πόλης, δίχως την αυτοτέλεια της α
ποκλειστικής εγκατάστασης, της οριστι
κής ένταξης και της «αίσθησης του ανήκειν» στη σταθερότητα ενός τόπου και
στη συνέχεια μέσα στο χρόνο.
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Αντί οι ντόπιοι να ενσωματώσουν τα
πλήθη της εσωτερικής μετανάστευσης
στην «αστικότητα» και το σεβασμό του
άλλου ως θεμελιώδη προϋπόθεση της
ζωής στην πόλη, οι νεοφτασμένοι και νε
όπλουτοι γενικεύουν το μοντέλο του
αστείου-αστού στην ταύτισή του με τον
αγροίκο-αγρότη· το μοντέλο του πλού
σιου διαμερίσματος μέσα στην αφόρητη
οικοδομική συμφόρηση σε συνδυασμό
με το παραλιακό αυθαίρετο, για την κη
πουρική του Σαββατοκύριακου και των
διακοπών, το συνωθούμενο επίσης ανά
μεσα σε άλλα αυθαίρετα, ασφυκτικά όσο
και μεγαλόσχημα. Το μοντέλο, εν τέλει,
που προκύπτει με το ακαριαίο πέρασμα
από τη δυσπραγία και την ειδυλλιακότητα του χωριού, ή την ανοανάπαυσπ της

κωμόπολης, κατ’ ευθείαν σε μια ne
που δεν ζητεί τίποτα και δεν επιβάλ „
τίποτα- (ούτε καν, όπως μετά από κάπ;
χρόνια παραμονής στην Αθήνα π.χ., τ£;
πιτηδευμένο σύρσιμο της φωνής κι ■
τις εκδηλώσεις θαυμασμού, την απα
δέκτη κατάργηση των άρθρων και ;^
χρήσιμη διαφοροποίηση της δοτικής
αιτιατική και γενική, ανάλογα με το
«σε» παίρνουν τηλέφωνο, για να επι>
νωνήσετε ή «σου» παίρνουν τηλέφω;,
επειδή χρειάζεσαι μια συσκευή). Από ν
βουκολική ανασφάλεια κι εξάντληση« ,,
χωράφια, κατ’ ευθείαν στην πορνογρα,;,
κή όρεξη των μεσοστρωμάτων για \!
πραγματικό- χωρίς αναμονές, προσί·.
κίες και δύσκολες μαθητείες, αυτοπεμ ,
ρισμούς και πειθαρχημένες επιδίωξε;

Από τη δεισιδαιμονία ή την αμάθεια, κατ'
ευθείαν στην κυνική πεποίθηση πως η α
λήθεια είναι πια ντεμοντέ.
Πολυτελές στρατόπεδο προσφύγων, η
πόλη, απλώς γεμίζει με ανθρώπους που
φέρονται σα να περιμένουν μετάθεση α
πό μήνα σε μήνα. Σίγουρος ο καθένας
για την αδυναμία να διορθώσει από μό
νος του τον κόσμο, κάνει ό,τι μπορεί για
να τον εκμεταλλευθεί. Πεπεισμένοι, ό
λοι, για την ισχύ ενός χυδαίου υλισμού
που θεωρεί ότι ο πραγματισμός εξαν
τλείται στα ανακοινωθέντα του Λευκού
Οίκου, η ηθική στις προτιμήσεις του συρ
μού και η ομορφιά στην εικόνα μιας τσί
τσιδης ξανθής που διαφημίζει αρώματα
χωρίς κάποια νοσταλγία ή οραματισμούς
για το τι θα σήμαινε μια σύμπτωση Πολι
τικής, Ηθικής και Αισθητικής. Πεπεισμέ
νοι για την ασυδοσία της παρακμής, χω
ρίς εμπειρίες από την ευφορία της α
κμής.
Ω ναι, ακμές γνώρισε η Θεσσαλονίκη
πολύ μεγάλες- από τη θεμελίωσή της και
μέσα στους 23 αιώνες της συνεχούς ζω
ής της. Και ως συμβασιλεύουσα, και ως
βαλκόνια κοσμόπολις, και ως συμπρω
τεύουσα. Και πάντα διέθετε αβρούς α
στούς, πολυταξιδεμένους κι ευρυμαθείς,
περιζήτητους στα σαλόνια ή τις ακαδη
μαϊκές αίθουσες διαφόρων πρωτευουg σών αλλά ανήμπορους ή αδιάφορους να
I ηνιοχεύσουν το σφιγμό της ίδιας της πό* λης τους. Ανήμπορους ή αδιάφορους να
προκαλέσουν και να καθοδηγήσουν τη
συνέχεια των «γεγονότων» που θα συνέ
νωνε πόλη και ανθρώπους σε μια αίσθη[οη σχέσης, αντίστοιχη με τη σχέση του
ερωτικού ζευγαριού.
Σ’ όλη την πρόσφατη ιστορία της, η
■πόλις» συνέχεται μόνο στις αρχές του
’50 κατά τις εγκαινιαστικές βραδιές της
νεαρής, ακόμη, Διεθνούς Εκθέσεως, ό|ο ι πάντες κατέβαιναν στην παλιά παία να Θαυμάσουν κατάφωτα βαρκάκια
il πυροτεχνήματα σε μια περίπου «βετσιάνικη» νύχτα στο Θερμαϊκό, ενώ τα
ρακείμενα θερινά σινεμά της πλατείας
ιστοτέλους (ο Ζέφυρος, το Ρίο, το
!Ρεξ, τα Ηλύσια και η Ελληνίς) χαμηλώναν τα φώτα τους για να δώσει η προκαίασκευασμένη ψευδαίσθηση τη θέση της
στη ζωντανή μέθεξη: Στη θαλπωρή της
σεπτεμβριάτικης νύχτας πολίτες και πόΡλη μοιόζαν να ατενίζουν με γλυκύτητα
«τη συμβίωσή τους, κάτω από το μόνο ορ
γωμένο κτίριο που δέσποζε στο ένα τε^ταρτοκύκλιο της πλατείας, νεόκτιστο και
σίγουρο, πάνω από τον κινηματογράφο
Ολύμπιον. Ξανά, μια τέτο ια αίσθηση συο;:' νολικότητας της πόλης βιώθηκε μόνο ό5Γ>ν σοκρατούσαν οι εκδηλώσεις της Bienna;(Γ le του ’86, όσο οι ίδιοι άνθρωποι αλληλοjif αναγνωρίζονταν διαδοχικά, πότε στις εκ; θέσεις της Ροτόντας, πότε στις γιορτές
ij’*' του Βασιλικού Θεάτρου, πότε στις συπθ'Γναντήσεις του λιμανιού και πότε στο
Φ:: Γενί-Τζαμί ή στο Αλατζά-Ιμαρέτ
1^
Έκτοτε, η πόλη αποκτά μια συνολική
J·^ συνείδηση της «εικόνας» της μόνο μέσα
# στα«πλάνα» της τηλεόρασης — κατάλληι^λα φωταγωγημένη και φωτογραφημένη,
0£iû στις τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις. Μα ούτε η ατμόσφαιρα είναι ί3iç δια, ούτε η αίσθηση αφορά σε μια εφήμε(ιΛ
_ ________________

ρη ανεμελιά ή στην πηγαία ανιδιοτέλεια
του καλλιτεχνικού γεγονότος. Κι εκείνο
που μόνιμα πρυτανεύει είναι η απληστία
της οικοδομικής επέκτασης: Η απληστία
του «κορμιού», στη δίψα της κατοχής ο
λοένα μεγαλύτερου ιδιωτικού χώρου- η
απληστία της τεχνητής προέκτασης του
κορμιού —του αυτοκινήτου— στην κατα
πάτηση των πεζοδρομίων κι η απληστία
του «βλέμματος», στις εντελώς άνισα ψη
λές τιμές των διαμερισμάτων με θέα.
Η διαμάχη της νεωτερικότητας δεν
παίζεται, έτσι, για τη Θεσσαλονίκη, ανά
μεσα σε προτιμήσεις της αφαίρεσης ή
της αναπαραστατικότητας, σε υποχρεώ
σεις του ορθολογισμού ή στο μοναδικό
και το τυχαίο της παρόρμησης, σε επιμο
νές για μια «ιδανική ομιλία» ή για τους
φαύλους κύκλους της αλληγορίας, στην
ιστορία ως ανεπανάληπτη διαδρομή ή
στην ιστορία ως παλινωδία (πρβλ. Γ. Βέλτσος 1990: 11-12, 38-41). Η Θεσσαλονίκη
είναι μετα-μοντέρνα πριν τον μεταμοντερνισμό, γιατί ποτέ δεν εγκατέλειψε
τον 19ο αιώνα και τις δύσοσμες συνή
θειες των επιμερισμένων μικροκοινοτήτων.
Αλλ’ ακριβώς επειδή μπαίνει κανείς
στις πόλεις όπως μπαίνει στα όνειρα,
συνδυάζοντας θραύσματα της πραγματι
κότητας και μηχανισμούς της φαντασίας,
κάτι βρίσκεται πάντα να περισώσει τη δυ
σφορία από την απόλυτη απόγνωση. Κι
αν στις μελέτες που την αφορούν —στις
διεισδυτικές τομές των ιστορικών ή στα
σοφά τεκμήρια των πολεοδόμων— η πό
λη καταλήγει πάντα να επιπλέει σε φερέλπιδες οραματισμούς και διεθνείς δια
κρίσεις. «...Η πόλη σαν λειτουργία, συντάκτρια του γύρω χώρου της (...) καλπά
ζει φορτωμένη με καϋμούς και πάθη (...).
Οι οικοδόμοι της, οι φοιτητές της, πλημ
μύρισαν, ως νέο μύρο, ξεχείλισαν από
το ναό του Πολιούχου, ποτίζουν τώρα
τον Ιππόδρομο, την Εγνατία ή την Τσιμισκή...». (Κ. Μοσκώφ, 1974: 182). «...Είναι
άραγε η λέξη πολεοδομία η εύλογα κα
θυστερημένη ανταπόκριση στους ευρω
παϊκούς νεολογισμούς ή το άμεσο απο
τέλεσμα του επανασχεδιασμού της Θεσ
σαλονίκης;». (Α. Καραδήμου - Γερόλυμπου 1985-6: 217) —είναι γιατί ό,τι αποβαί
νει κάθε πόλη διατηρεί αναπόδραστα,
για όποιον τη ζει και την μελετά προσε-"
κτικότερα, κι εκείνο που θα μπορούσε να
’χει αποβεί. Είναι γιατί οι μελετητές, εριτιμοι συνήθως, καθιστούν εράσμια τα αν
τικείμενα της μελέτης τους. Κι είναι για
τί, πιθανώς, οι χαμένες ευκαιρίες σήμαδεύουν κρυφά τις πόλεις όσο και οι κερ
δισμένες τις σημαδεύουν ολοφάνερα.
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ΜΕΛΕΤΕΣ
Αρχείο της Πολιτικής Επιτροπής
Εθνικής Απελευθέρωσης
(Π.Ε.Ε.Α.) Πρακτικά Συνεδριάσε
ων

Εκδ. «Σύγχρονη Εσοχή», Αθήνα
1990
Ενδιαφέρουσα η πρωτοβου
λία δημοσίευσης των πρακτι
κών των Συνεδριάσεων της
ΠΕΕΑ, της κυβέρνησης του
Βουνού και αξιομνημόνευτη.
Το ντοκουμέντο αυτό, χρήσι
μο για τους μελετητές της νε
ότερης ελληνικής ιστορίας,
προέρχεται από το αρχείο
του Γ. Δ. Ζιούτου και περιλαμ
βάνει συνολικά εξήντα δύο
συνεδριάσεις από τις 12.3.44
έως τις 4.10.44. Μέλη της
ΠΕΕΑ ήσαν οι Α. Σβώλος, Ε.
Μπακιρτζής, Ε. Μαντάκας, Η.

Τσιριμώκος, Γ. Σιάντος, Α. Αγγελόπουλος, Π. Κόκκαλης, Ν.
Ασκούτσης, Κ. Γαβριηλίδης,
Σ. Χατζήμπεης.
Στην παρουσίαση αυτή του
αρχείου προτάσσεται κατατο
πιστική ^εισαγωγή καθώς και
μια σύνοψη των πρακτικών.
Εκτός, όμως, από τη χρησι
μότητα της δημοσίευσης αυ
τού του αρχείου θα πρέπει να
μη διαφύγει της προσοχής
μας η σημασία μορφών, όπως
ο Ζιούτος που φαίνεται, του
λάχιστον, από τα λίγα βιογραφικά στοιχεία του, πως υπήρ
ξε μια πολύ σημαντική φυσιο
γνωμία του κομμουνιστικού
κινήματος στον τήπο μας, που
έμεινε στην αφάνεια κάτω α
πό τις ειδικές συνθήκες καχυ
ποψίας που μάστιζαν την αρι
στερά για δεκαετίες.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΛΗΣ
Συγγραφείς της Βόρειας
Ελλάδας.
Βιογραφικά σημείωμα

Εκδ. Μπίμπης, Θεσσαλονίκη

Χ·Χ·έ.

Στάθηκε αδύνατο να βρω έ
στω και ένα λόγο που να δι
καιώνει την ύπαρξη ενός βι
βλίου βιογραφικών σημειω
μάτων των συγγραφέων της
Βόρειας Ελλάδας, όταν δέγ ε
ξυπηρετείται ούτε η πληρότη
τα στην καταγραφή, ούτε η α

κρίβεια στις πληροφορίες, ού
τε πρόκειται για μια αξιολογι
κή επιλογή συγγραφέων. Ό 
ταν τίποτα από αυτά δεν είναι
στις προθέσεις του συγγρα
φέα αλλά μόνο όπως μας
λέει, να κατατάξει αλφαβητι
κά και «να γνωρίσουν οι ανα
γνώστες ένα μεγάλο μέρος
της πνευματικής δημιουργίας
του βο ρ ειο ελλα δ ικού χώ^
ρου», θα πρέπει να μας εξηγή
σει με ποιο τρόπο κάτι τέτο ιο
μπορεί να γίνει με βοηθήματα
τόσο ατελή. Χωρίς να θέλει
κανείς να υποτιμήσει την έ
γνοια του συγγραφέα για τη
λογοτεχνία και τους λογοτέ
χνες της Βόρειας Ελλάδας.θα
πρέπει, για να γίνει αυτό το
βιβλίο χρήσιμο, να γίνει μια
πιο συστηματική επεξεργα
σία του, και μια πιο προσεκτι
κή αναδημοσίευσή του.
Χριστιανική Θεσσαλονίκη
Παλαιολάγειος Εποχή

Θεσσαλονίκη 1989

ποσίου και την επιμέλεια της
έκδοσης ο Αθ. Ε. Καραβανάσης.
Εκθέσεις επί των φηφισθέντων
νομοσχεδίων

Εκδ. Τυπογραφείο της Βουλής, Α
θήνα 1989

Οι εκθέσεις της Επιστημονι
κής Υπηρεσίας της Βουλής ε
πί των νομοσχεδίων τα οποία
αποτέλεσαν το συνολικό έρ
γο της Ε’ περιόδου της Βου
λής των Ελλήνωγ δημοσιεύ
ονται σε έναν τόμο και προ
σφέρουν στον ενδιαφερόμε
νο αναγνώστη μία δυνατότη
τα να αντιληφθεί την υψηλή
ποιότητα ερευνητικής εργα
σίας που συντελείται στα με
τόπισθεν της Ελληνικής Βου
λής. Έ χ ει σημασία να ξέρου
με ό τι αυτές τις επεξεργασίες
έχουν στα χέρια τους οι εκ
πρόσωποί μας όταν συζητούν
και ψηφίζουν.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλο
νίκης του δήμου Θεσσαλονί
κης είχε την εκδοτική φροντί
δα του τόμου αυτού στον ο
ποίο περιλαμβάνονται οι ειση
γήσεις που έγιναν στο ομότι
τλο επιστημονικό Συμπόσιό
(1987, ΚΒ' ΔΗΜΗΤΡΙΑ). Την εποπτεία του τόμου είχε η ορ
γανωτική επιτροπή του Συμ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ
θέατρο
τ. Δ '

Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1989

Στον τόμο αυτό περιλαμβά1111
νονται τα εξής έργα του Ιάκακ;
βου Καμπανέλλη: «Η οδός...»
«Αυτός και το πανταλόνι του»/:

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΡΣΕΑΑΣ
Βαμμένα κόκκινα μαλλιά
«Στα λίγα αποκτήματα ευρυτέρου φάσματος της μεταπολεμικής
μας λογοτεχνίας έρχεται τώρα να προστεθεί το πρώτο πεζογρά
φημα ενός γνωστότατου και δημοφιλέστατου συγγραφέα, που
δεν είναι μόνο κατά την ταπεινή μου γνώμη το λογοτεχνικό γε
γονός της χρονιάς, αλλά και ένα κατόρθωμα συνθετικής εργα
σίας, που εγγράφεται αυτοδικαίως στην ιστορία της πεζογραφίας
μας... Το βιβλίο του Μουρσελά δεν περιγράφεται. Διαβάζεται.
Απολαμβάνεται. Αποχτήστε το... »
Κώστας Σταματίου
«ΤΑ ΝΕΑ»
«... Ο Κώστας Μουρσελάς είναι αληθινός μυθιστοριογράφος,
γιατί μπορεί και κρατάει το ενδιαφέρον του αναγνώστη αμείωτο
ως την τελευταία σελίδα, δεν τον “ μπερδεύει” με εξυπνακίστικες “αναλύσεις” αλλά αντίθετα απλοποιεί τις αιτίες των προ- βλημάτων του, και έτσι τον καταφέρνει να δει την ουσία
τους...».
Κώστας Τσαούσης
«Ε Θ Ν Ο Σ »
«...Κ α ι δεν κάνει απλώς την είσοδό του στο χώρο του μυθιστορή
ματος, αλλά εισβάλλει δυναμικά και με πάταγο εκεί όπου πολ
λοί επιχειρούν να οριοθετήσουν το αλωνάκι τους και να δώσουν
τις μάχες τους με το χρόνο...»
Νίκος Ντόκας
«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Τ Υ Π ΙΑ »
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«Οαόρατος θίασος», «Ο γορίλας και η Ορτανσία».
Εισαγωγικά αναδημοσιεύε
ται «Μια σύντομη ξενάγηση
στο θέατρο του Ιάκωβου Καμπανέλλη» του Τάσου Λιγνάδη. Επίσης, η δημοσίευση των
έργων συμπληρώνεται με άλ
λες πληροφορίες, δημοσίευ
μα και επιλογή κριτικογραφίας.
LOUISARAGON
Το μουνάκι της Ειρήνης
Εκδ. ΓαβριηλΙδης, Αθήνα 1989

«Ένα από τα ωραιότερα ε 
ρωτικά κείμενα που υπάρ
χουν» κατά τον Αλμπέρ Καμύ, δεν υπογράφτηκε ποτέ α
πό τόν συγγραφέα του, ο ο
ποίος όμως δεν αρνήθηκε την
πατρότητα του έργου. Το βι
βλίο αυτό εκδόθηκε για πρώ
τη φορά το 1928 και έκτο τε επανεκδόθηκε δυο φορές με
περικοπή του τίτλου· έγινε
«Ειρήνη» για ευνόητους λό
γους. Παρ’ όλα αυτά υπήρξε
πάντα- μια σταθερή πηγή
σκανδάλου εξαιτίας της αντισυμβατικής του αφήγησης.
Η μετάφραση έγινε από τον
Ανδρέα Νοεφυτίδη.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ
Τοτραγούδι της επιστροφής

Μ. ΕνδυμΙων, Αθήνα 1989
«Η παιδική ηλικία και της
τελευταίας πόρνης αποδε
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σμεύει μια τεράστια ποσότη
τα βίας από μέσα μου. Δεν έ
μαθα κι εγώ πώς να χαράζω
τα όριά μου να φτιάχνω σχή
μα βολικό που κάνει τις βιο
γραφίες, θόρυβο. Γι’ αυτό
σου λέω τράβα εσύ το δρόμο
σου κι άσε με μένα αμετανόη
το με κάτι απολιθώματα α
γριότητας που εξακολουθώ
να περιφέρω ευαισθησίες. Ω
ραία που ανταλλάζουμε φιλιά
στο σκουπιδότοπο σχεδόν
πρωτοπορία όπως σε κουλτουριάρικες ταινίες της φθο
ράς που βλέπαμε παλιά σαν
φοιτητές σ τις λέσχες. Γι’ αυ
τό σου λέω τράβα εσύ το δρό
μο σου. Στα καταστήματα των
νυφικών τη νύχτα έχ ει ένα
φως βυθού σαν ενυδρείο».
ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΣΚΩΦ
Γισ τον Έρωτα και την
Επανάσταση
Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1989

«Περίμενες / τους φανοστάτες / να ανάψουν. I. Και κά
ποιον, τέλος, / "το ις κείνων
ρήμασι πειθόμενο” * / "μ ε ένα
πουκάμισο καλοπλυμένο” /
να περάσει / οδεύοντας / για
το ικρίωμα... I "Ό μ ω ς κανείς
δεν πέρασε” / —οι φανοστάτες δεν άναψαν / η πόλη δεν
είχε κτισ τεί / και Εσύ / δεν εί
χες ποτέ αγαπήσει...». Αποσιωπημένη αλλά πρόδηλη η
αναφορά του Κωστή Μοσκώφ
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δείχνει τη βαθύτερη διασύν
δεσή του με την ιδεολογική ό
σο και καλλιτεχνική ποιότητα
του έργου του Ά ρη Αλεξάν
δρου.

δοσίλογος των Γερμανών κατακτητών;
Η μετάφραση του μυθιστο
ρήματος έγινε από τον Ερρί
κο Μπελιέ.

ΦΡΑΝΣ ΜΑΣΙΡΕΕΛ
Το βιβλίο των ωρών
Εκδ. ΓαβριηλΙδης, Αθήνα 1989

WILLIAM RAPIN

Ένα μυθιστόρημα σε 165
ξυλογραφίες. Ο Φλαμανδός
ζωγράφος γραφ ίσ τας και
γνωστός εικονογράφος βι
βλίων Μασιρέελ φτιάχνει το
δικό του μυθιστόρημα χωρίς
λόγια. Στον πρόλογο που έ
γραψε το 1926 ο Τόμας Μαν
«εξηγεί» αυτό το αυθεντικά
ανθρώπινο βιβλίο το «Ωρολόγιον» της δικής μας ζωής:

ΠΑΙΔΙΚΑ

Ένας πιγκουΐνος στη Νέα Υόρκη
Εκδ. Λούση Μπαρτζιώτη, Αθήνα
1990

Μια γοητευτική ιστορία α
πό εκείνες που απευθύνονται
στην παιδικότητα που, έστω
και κρυμμένη, διαθέτουν όλοι
οι άνθρωποι. Η απόδοση στα
ελληνικά έχει γίνει με πολύ
ευαισθησία από την Τίνα Πλυτά.

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
ΔΗΜ. Σ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Για μια πολιτική της κουλτούρας
Εκδ. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας
Διοίκησης, Αθήνα 1990

ΓΚΡΑΧΑΜ ΣΟΥΙΦΤ
Φτερωτό μπαλάκι
Εκδ. ΒιβλιοπωλεΙον της
«Εστίας», Αθήνα 1990

Ο Πρέντις εργάζεται ως υ
πάλληλος στα αρχεία της α
στυνομίας όταν ανακαλύπτει
το φάκελο του πατέρα του. Η
δράση του κατά τη διάρκεια
του πολέμου παρουσιάζει
πολλά κενά: Τι ρόλο έπαιξε ο
πατέρας του; Ή τα ν ένας μυ
στικός πράκτορας στην υπη
ρεσία της αντίστασης ή ένας

ΒΑΛΤΕΡ ΜΑΡΚΟΦ - ΑΛΜΠΕΡ
ΣΟΜΠΟΥΛ
1789. Η μεγάλη επανάσταση των
Γάλλων
Εκδ. «Σύγχρονη Εποχή», Αθήνα
1990
ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜ ΗΤΡΙΑΔΗΣ
Ρουμανία. Η εξέγερση ενός λαού
Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1990
ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ
Εκτοπλάσματα
Β’ έκδοση
Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1989

WEßßlßk10ακο ή
Γ κέοργκ Λούκατς
Η ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΛΕΝΙΝ

Μπέρτολτ Μπρεχτ
ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΑΛΙΣΜΟ

Μ ια ιστορική περιγραφή

Όλα τα κείμενα
του Μπρεχτ για
το ρεαλισμό στην τέχνη,
σε μια ολοκληρωμένη
επίκαιρη έκδοση.

της σκέψης του Λένιν,
με προεκτάσεις που
αφορούν άμεσα
το σήμερα.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

■ '/////////////////Μ

Τ η λ. 3 6 4 0 713, 3623 649

Εκδόσεις

Τηλ. 3640 713, 3623 649
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δείξει σοβαρό πρόσωπο η ε
φημερίδα της «Συμπαράτα
ξης» τώρα που μπαίνει και ο
Κόκκαλης στο ME GA -Ch an
nel...

• Κάποτε και η φαντασία ε
ξαντλείται Ο πασχαλιάτικος
«Ελεύθερος Τύπος» (15/4/90)

φορούσαμε:
• Το συνεπές στον πασοκισμό του «Ποντίκι» δημοσίευε
στο φύλλο της περασμένης
βδομάδας «ρεπορτάζ» για την
«17Ν». Αθλιο με το συσχετι
σμό άσχετων πληροφοριών,
και «δηκτικό» για το ΑΝΤΙ (βιά-

ΤΡΕΜΕΙ

Haynoi«
IMBWaiwa

• Όταν διακόπτει την έκδο
σή της και μετά κάποιο διά
στημα επανεκδίδεται μια εφη
μερίδα, συνηθίζεται να γρά
φει περίοδος δεύτερη, τρίτη
κλπ. ανάλογα με το πόσες εί
ναι οι φάσεις επανεκδόσεως.
Έτσι και στην πολιτική θα
μπορούμε να ισχυριστούμε ό
τι μπήκαμε στην περίοδο τρί
τη του Καραμανλή, Για την
«Αυριανή»» το πρόβλημα: για
να είναι ακριβέστερη, οφείλει
να γράψει στην προμετωπίδα
της: «η εφημερίδα που γκρέ
μισε τον δεύτερο Καραμανλισμό».
• Στη νέα περίοδο λοιπόν
και ο Τύπος αναδιατάσσεται
και επανακαθορίζεται. Ο λό
γος δεν είναι βέβαια μόνον η
επανάκαμψη Καραμανλή. Έ 
χουν συμβεί και άλλα γεγονό
τα- περεστρόικα, απόπειρα
κάθαρσης, κλπ.
• Έτσι, στο «Ριζοσπάστη»
παρακολουθούμε από καιρό
τώρα, στην επισκόπιση του
διεθνούς Τύπου να αναδημο
σιεύονται σχόλια και από τον
καπιταλιστικό Τύπο όπως ο
Monde, οι Times, ο Figaro κ.ά.
ενώ έχουν εκλείψει παντελώς
οι σοσιαλιστικές Λαϊκή Ημε
ρήσια, Ουμανιτέ, Σκιντέια
κλπ. Μερικές βέβαια —όπως
η τελευταία— έκλεισαν κιό
λας.
• Η «Ελευθεροτυπία» τί το
θέλει πάλι εκείνο το «Στηρί
ζουμε την κάθαρση, ελέγχου
με την Εξουσία»; Ποια κάθαρ
ση; Ήδη στην περασμένη
«Κυριακάτικη Ε» ο συνάδελ
φος Πόνος Λουκάκος ανέλυ
σε γιατί πρέπει να την ξεχάσουμε. Να την ξεχάσουμε;
Ούτε επιτρεπτό, ούτε δυνα
τόν είναι αγαπητέ συνάδελ
φε. Υπάρχουν και πολιτικά ε
πιχειρήματα βέβαια. Αλλη
φορά.
• Η «Επικαιρότητα» βάζει νε
ρό στο κρασί της. Αποστασιο
ποιείται ο ...Καρατζαφέρης α
πό τον λαϊκισμό! Και τον πο
λεμά με κάθε μέσο: Δίνοντας
τα μήκη κύματος των ποικιλωνύμων ραδιοσταθμών παρα
λείπει το «Ράδιο-Αθήνα» του
αδελφού Κουρή. Πρέπει να
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Η ΟΛΝΛΡΕΑΣ
ΤΟΝ ΕΘΝΑΡΧΗ

έχει τον εικονιζόμενο τίτλο:
Πριν πέντε χρόνια και δύο
μήνες ακριβώς, (15/2/85), στην
ειδική αποκριάτικη έκδοση
του ΑΝΤΙ, «Το Καρναβάλι του
Τύπου», μιμούμενοι, την πά
λαι ποτέ «Ακρόπολη», τιτλο-

ζεται λιγάκι) καταλήγει στο
τέλος να συμπεράνει ότι «κάτι
τέλος πάντων πρέπει να γίνει
και με όσους γράφουν» ανα
κριβή —κατ’ αυτό— ρεπορ
τάζ!

Η δ ια φ η μ ισ τ ικ ή δ α π ά ν η τ ο Α ' τ ρ ίμ η ν ο

ΑΠΙΘΑΝΟΙ
ΡΥΘΜΟΙ ΑΝΟΔΟΥ
τ ο υ Ν ίκ ο υ Κ υ ρ ια ζ ίδ η

Με απίθανους ρυθμούς συνέ
χισε την άνοδό της η διαφημι
στική δαπάνη κατά το Α' τρί
μηνο του 1990, στα μαζικά μέ
σα ενημέρωσης. ,Θα πρέπει,
μάλιστα, εδώ να σημειώσου
με ότι στο χρονικό αυτό διά
στημα (1 η Ιανουάριου - 31η
Μαρτίου) δεν συμπεριλαμβάνεται ολόκληρη η διαφημιστι
κή δαπάνη ούτε για τις αγο
ρές του Πάσχα ούτε για τις ε
κλογές.

Σε δραχμές το ύψος της έ
φτασε στο τρίμηνο τα 15,2 δις
και ο μέσος όρος της αύξησής
της τα 61% (Πίνακας 1). Μόνο
το μήνα Μάρτιο η αύξηση ή
ταν ίση με 76% και στις εφη
μερίδες και το ραδιόφωνο ξεπέρασε το 100 %.
Η τηλεόραση (Πίνακας 2) ε
ξακολουθεί να είναι πρώτη με
μία ελαφρότατη κάμψη στο
σύνολο. Αλλά η κρατική τηλε
όραση που πέρσι εισέπραττε
το 100% της διαφήμισης φέ-

τος έχει περιοριστεί στο 62%.
Η ΕΤ1 διατηρεί τήν πρώτη θέ
ση και μάλιστα είδε να αυξά
νουν τα έσοδά της κατά 56%
ενώ της ΕΤ2 έπεσαν κάθετα
( - 62%).
Το MEGA CHANNEL (5 εκδό
τες + Βαρδινογιάννης) πήρε
το 27% της πίτας και η ANTEN
NA το 11%.
Το ραδιόφωνο (Πίνακας 3)
παρουσίασε μία πολύ μεγάλη
άνοδο, κυρίως λόγω των προ
εκλογικών διαφημίσεων. Εδώ
τα κρατικά κανάλια έχουν κυ
ριολεκτικά συντρίβει. Από το
100 % της διαφήμισης που εισέπρατταν πριν από δύο τρία
χρόνια δηλαδή προτού εμφα
νιστεί η ιδιωτική ραδιοφωνία,
τώρα έχουν περιοριστεί στο
5% και η πτώση τους συνεχί
ζεται.
Ανακατατάξεις στη ραδιο
φωνία είχαμε πολύ μεγάλες.
Η ANTENNA (Κυριάκού) όχι
μόνο ανέβηκε από τη δεύτερη,
στην πρώτη θέση αλλά διπλά
σιασε τις εισπράξεις της. 0
SKY (Αλαφούζος) ανέβηκε α
πό την πέμπτη στη δεύτερη
θέση και αύξησε τα έσοδά
του σχεδόν εφτάμισι φορές.
Ο Δημοτικός σταθμός 9.84, ύ
στερα από τις παρεμβάσεις
του Δημάρχου Γιατράκου, έ
πεσε από την πρώτη στην τρί
τη θέση και είδε τα έσοδά του
να πέφτουν κατά 40%.
Πολύ μεγάλη αύξηση των
εσόδων τους παρουσίασαν το
ΚΑΝΑΛΙ 15 (Ζερίτης - Χαρτο
ποιία Θράκης) με +328% και
το 90.2FM (ΚΚΕ) με +186%.
Αντίθετα πτώση σημείωσαν
ο TOP FM (Λαμπράκης) με
-6 4 % και Ο ΔΙΑΥΛΟΣ 10 (Δή
μοι γύρω από την Αθήνα) με
-3 8 % .
Στις εφημερίδες (Πίνακας
4) το μεγαλύτερο ποσοστό
της πίτας παίρνουν οι απο
γευματινές εφημερίδες (48%)
αλλά και οι κυριακάτικες πάνε
πολύ καλά όταν με μία μόνο
έκδοση την εβδομάδα έναντί:
έξι των απογευματινών παίρ
νουν το 36% και είχαν μια ε
τήσια αύξηση ίση με 57%.

ΠΙΝΑΚΑΣ I
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Α ΤΡΙΜΗΝΟ 1990 ΚΑΙ 1989

ΜΕΣΟ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΣΥΝΟΛΟ

1990

%

1989

%

90/89

7.362.509
3.991.264
2.588.907
1.249.719
15.192.397

48,46
26,27
17,04
8,23
100,00

4.529.603
2.449.694
1.734.171
724.604
9.438.072

47,99
25,96
18,37
7,68
100,00

+ 62,54
+ 62,93
+ 49,29
+ 72,47
+ 60,97

Στο περιοδικά (Πίνακας 5) η
διαφημιστική δαπάνη εμφάνι
σε τη μεγάλη αύξηση του
63%, με πρωταθλητές τον Λεσιέρ ( +109%), και τον Τερζόπουλο ( + 87%) . Την πρώτη

θέση πάντα κρατάει, με πολύ
μεγάλη διαφορά, ο Λαμπράκης.
(Τα στοιχεία είναι της MEDIA
SERVICES S.A.)

ο πολίτης
τεύχ. 104 - Ά πρίλιος 1990 ■
Τό μετεκλογικό τοπίο
"Αγγέλου Έλεφάντη, Έλληνες ξεχνάτε

γιατί χαθήκαμε

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 1990 ΚΑΙ 1989
ΦΟΡΕΑΣ
ΕΤ-1
MEGA
ΑΝΤ1
ΕΤ-2
ΕΤ-3
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΠΑΝΗ ’90
3.652.562
2.002.515
891.196
807.120
9.114

ΔΑΠΑΝΗ ’89

90/89

% 90

2.337.838

+ 56%

2.151.765

- 62%

49,61
27,20
12,10
10,96
0,12

7.362.507

4.489.603

+ 64%

100,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 1990 ΚΑ11989
ΦΟΡΕΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ ’90

ΔΑΠΑΝΗ ’89

90/89

%90

435.427
303.742
130.597
87.054
62.535
60.991
57.787
48.721
27.132
19.967
15.766

213.800
35.351
216.564

104%
759%
-4 0 %

33.818
14.234
20.235
79.158
74.778
32.065
4.601

85%
328%
186%
- 38%
- 64%
- 38%
243%

34,84
24,30
10,45
6,97
5,00
4,88
4,62
3,90
2,17
1,60
1,26

1.249.719

724.604

72%

100.00

ANTENNA
SKY 100,4
9.84 FM
SUPER FM
ΚΑΝΑΛΙ 1
ΚΑΝΑΛΙ 15
90,2 FM
ERA-2
TOPFM
ΔΙΑΥΛΟΣ 10
ΕΡΑ-4
ΣΥΝΟΛΟ

Βασίλη Ζουναλή, Τά όδοφράγματα τού
μικροαστισμού — ό νεοφιλελευθερισμός
τού φουκαρά
Μπάμπη Γολέμη, Ή έκθεση Ντελόρ
•
Δαμιανού Παπαδημητρόπουλου. Ή
ένωση τών δύο Γέρμανιών
Άνδρέα Πανταζόπουλου, Τιμισοάρα, τό
θέαμα τής σφαγής
θάνου Χατζόπουλου. Ή ιστορία γράφε
ται κάθε μέρα στήν Λιθουανία
Γιώργου Μαργαρίτη, Ή γιουγκοσλαβική
διαδρομή
Άνδρέα Πανταζόπουλου, Λαός, UA Σοκ.
λαϊκισμός: σχεδίασμα γιά μιά θεωρία τού
πασοκικοΟ λαϊκισμού
Αριστείδη Μπαλιά, Ό σύντροφος δέν αύτοκτονεϊ. Επιστολή τού «άγνωστου»
παρ’ όλίγον αύτόχειρος άπό τήν Α. Γερ
μανία στόν Α. Μ παλιά, πού έξηγεΐ γιατί
δέν θ’ αύτοκτονήσει παρά τό γκρέμισμα
τού τείχους κα ί σέ άντίθεση πρός προη
γούμενη άπόφασή του
Γιώργου Φαράκλα, Γ ιά τό πολιτικοθεωρητικό μας κρίμα. Δοκίμιο γιά τούς όρους
τής πολιτικής κρίσεως
Ζάκ Μπιντέ, Τό κοινωνικό συμβόλαιο:

άπό τόν φιλελευθερισμό στόν σοσιαλισμό.
ΟΙ άντκράσεις τού φιλελευθερισμού καί τό
χαμένο ραντεβού τού σοσιαλισμού μέ τό
κοινωνικό συμβόλαιο. Γιά μιά νέα θεωρία
τού κοινωνικού συμβολαίου στό σοσιαλι
σμό.
Μαριάννας Δήτσα, Γιά τήν Αύρηλία τού
Ζεράρ ντέ Νερβάλ
Νόρας Σκουτέρη-Διδασκάλου, Γιά τή
«Μαγεία» τού Μαρσέλ Μώς

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Απογευματινές
Κυριακάτικες
Οικονομικές
Πρωινές
Αθλητικές
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ’89

90/89

% 90

1.251.846
934.299
296.198
82.751
23.774

893.071
595.306
175.911
45.904
23.979
1.734.171

40
57
68
80
-0 1

48,35
36,09
11,44
3,20
0,92
100,00
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΤΑ ΕΚΔΟΤΗ
Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 1990 ΚΑΙ 1989
ΔΑΠΑΝΗ ’89

90/89%

90%

752.260
397.482
286.032
224.594
263.965

37
41
87
109
23

104.144
101.925
89.055
65.663

64
50
34
21

Δραγούνης
Ιωαννίδης
Παπαϊωάννου
Βελλίδη
Γορανίτης
Κούρτης
Λιακουνάκος
Φιλιππόπουλος

1.033.558
560.276
534.675
469.249
325.993
186.915
170.518
152.976
119.204
79.189
68.221
68.208
56.195
50.048
34.749
31.578
25.996
23.725

47.240
35.951
47.244

44
56
06

21.092
13.046

50
99

ΣΥΝΟΛΟ

3.991.273

2.449.693

63

25,89
13,76
13,39
11,75
8,17
4,68
4,28
3,83
2,99
1,99
1,71
1,71
1,41
1,25
0,87
0,79
0,65
0,59
100,00

Δ ιά φ ο ρ ο ι
Τ ερ ζόπ ου λος
Λ εσ ιέρ
Μ πόμπολας
Μ οάτσος
Λυμπ έρης
Καβαθάς
Πουρνάρας
Μ ανούσος

k

i ’J h

't

ΣΕΙΡΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΨΗΦ|ΔΕΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΣΙΡΚΑΣ
ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΤΑ Κ Ε ΙΜ Ε Ν Α
ΓΙΑ ΤΟΝ Ν ΙΚ Ο ΚΑΒΒΑΔΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ ’90

Λαμπράκης

ΕΚΔΟΣΕΙΣ t â

ΕΠΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΝΙΚΟ ΚΑΒΒΑΔΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΕΚΔΟΤΕΣ

Δημοχάρους 60

115 21 Αθήνα
Τηλ. 72.32.713 - 72.49.300
72.32.819 - 72.48.240
FAX: 72.26.107
TELEX: 214179 ANTI
• Εκδότης:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131
115 21 Αθήνα
• Διαφημίσεις:
ΑΛΕΚΑ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ
φ Γραμματεία·Λογιστήριο:
ΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΠΟΥ
φ Σελιδοποίηση, Μοντάζ:
ΤΑΣΙΑ ΛΕΒΟΝ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
φ 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

φ Κάθε ενυπόγραφο άρθρο
εκφράζει τις απόψεις του
συγγραφέα του.
φ Χειρόγραφα δεν επίατρέφονται.

Εσωτερικού

ΔΑΠΑΝΗ ’90

2.588.868

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 1990 ΚΑΙ 1989
ΣΥΝΟΛΑ

αντί

Εξαμ. 2.200 δρχ. Ετήσια 4.400
Ετήσια Οργανισμών,
Τραπεζών, κτλ.: 15.000 δρχ.
Φοιτητική ετήσια: 3.800

Εξωτερικού
Ευρώπη - Μεσογ. χώρες:
εξάμηνη:................... δολ.
ετήσια:....................... δολ.
Η.Π.Α. - Καναδάς · Αν. Ασία
Αυστραλία - Ωκεανία:
εξάμηνη:................... δολ.
ετήσια:....................... δολ.
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α Εμβάσματα, επιταγές:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δημοχάρους 60
11521 ΑΘΗΝΑ

ΛΑίςανόρυς

Αργυρίου · I ιώ ργος Ί,*,3ννου
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ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ:
ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ:

δρχ. 200
δρχ. 300
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΑΘΗΝΑ: «ΠΟΛΥΤΥΠΟ»,
Δεινοκράτους 131, τηλ. 72.29^37

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

α Για τα βιβλιοπωλεία
της Αθήνας:
Περιοδικό «ΑΝΤΙ»
Δημοχάρους 60
τηλ.: 72.32.713 - 72.48.240
φ 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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ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 1989-1990
ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ

Ανθολογία

Χιλιανού
Διηγήματος

Ανθολογία

Ανθολογία

Περουβιανού
Διηγήματος

Γ ερμανικού
Διηγήματος

Ανθολογία

Χ ι λ ια ν ο ύ

Διηγήματος
ΑΝΘΟΛΟΠ1ΣΗ
Ρήγας Κιαπάτος
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Pedro ! astro

Εκδόσεις Kaitankjtm

Ανθολόγηση
Ρήγας Καππάτος
Pedro Lastra

Ανθολόγηση
Ρήγας Καππάτος
Javier Sologuren

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ανθολόγηση
Γ ιάννης Πάτσης

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Η σύγχρονη εκδοτική παρουσία στα ελληνικά γράμματα
X.
;

Κ Ϊ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ο Ϊ Ν
Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α ΤΩΝ ΛΑΩΝ
Διεύθυνση: Σ. Λ. Σκαρτσής
ΣΕΙΡΑ Β'
<

&

ΚΟΤΖΙΚΙ

Αρχαία γιαπωνέζικη επική χρονογραφία
☆

ΑΥΣΤΡΑΛΕΖΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
☆

ΙΣΛΑΝΔΙΚΕΣ ΣΑΓΚΕΣ
☆

ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Έ πος Γιλγαμές
Ενούμα Έ λις
Η κάθοδος της Ινάνα
☆
ΟΚΑΣΕΝ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΕΤ

Μεσαιωνική γαλλική ερωτική ιστορία
☆

ΤΑΟΪΣΜΟΣ

Τσουάνγκ Τζου
Τάο Τε Τσινγκ
☆
ΟΥΠΑΝΙΣΑΔΕΣ

Ιερά ινδικά κείμενα
☆
ΠΟΠΟΛ ΒΟΥ

Το ιερό βιβλίο των Κίτσε Μάγια
Μουσαίος: Τα καθ’ Ηρώ και Λέανδρον
Ερωτική ιστορία του 5ου αιώνα
☆

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΣΤΙΧΑ ΚΑΙ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΣΤΑ N IΩ Τ Η

Η σύγχρονη εκδοτική παρουσία στα ελληνικά γραμματα

Αν σταθεί κανείς μπροστά σ’ ένα χάρτη
της Ελλάδας και αφήσει το μάτι του να
κινηθεί στις βόρειες ορεινές περιοχές,
περισσότερο του νομού Ξάνθης
και λιγότερο της Κομοτηνής
της Αλεξανδρούπολης
και της Δράμας, θα έχει ΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ
περίπου καθορίσει το ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
)

Π Ο Λ Υ Σ Α. Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

