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ΠΛΙΝΘΟΙ, ΛΙΘΟΙ
ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΙ
ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ανοχής στα οποία βασίστηκε η κυβέρ
νηση για να περάσει ανώδυνα τα πρώτα της οικονομικά
μέτρα φαίνεται να εξαντλούνται με ταχύτατο ρυθμό κα
θώς οι αντιδράσεις των εργαζομένων κλιμακώνονται.
ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΑ οικονομικά μέτρα κάθε άλλο παρά εν
τάσσονται σε κάποιο γενικότερο προσανατολισμό οικο
νομικής ανασυγκρότησης, τη λογική της οποίας θα μπο
ρούσε κανείς να διακρίνει και επομένως να σταθμίσει
κέρδη, ζημίες, θυσίες ανώφελες ή μη. Σύγχυση, αποσπα
σματικότητα, έλλειψη προγραμματισμού και πλεύσης α
πό το κόμμα που υποτίθεται ότι είχε έτοιμες τις οικονομι
κές συνταγές και κατείχε το μυστικό της θεραπείας.
ΣΤΗ Δημόσια Διοίκηση επιδιώκεται να δημιουργηθούν
θέσεις για τους «ημέτερους» αντί της κίνησης και βελ
τίωσης της λειτουργίας της μηχανής. Πρόγραμμα και
σαφείς στόχοι δεν υπάρχουν. Αντί γι’ αυτό έρχονται αιφ
νιδιαστικές τροπολογίες. Οι ενδοκυβερνητικές συγ
κρούσεις, έριδες και διχογνωμίες είναι πλέον εμφανείς,
εξ ου και η παρουσία Κρητών «άνευ χαρτοφυλακίου».
0 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ διακόπτεται λόγω διακοπών και ο φιλοκυβερνητικός Τύπος επιδίδεται σε ελεύθερες ταυρομα

χίες. Αλλά και η κατάσταση στο χώρο της αντιπολίτϊ;υ
σης δεν είναι καλύτερη.
ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ μετά το πέρας της ταυρομαχίας, όπου κα
τά παρέκλιση του πραγματικού θεάματος, Ταύρος και
ταυρομάχοι παρέμειναν αλώβητοι, επικρατεί η σύγχυση,
η υποτονικότητα, οι διαμάχες για την κατάκτηση θέσεων
πριν το συνέδριο που κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνει. Δί
κες, αλληλοσφαγή για τη διαδοχή, βάλτωμα του «εκσυγ
χρονισμού», αμηχανία.
ΣΤΟ Συνασπισμό «πλατιές ολομέλειες» συνέδρια, προσυνέδρια, μελλοντικά συνέδρια, στεγνή και απαρχαιω
μένη αντιπολίτευση, παρά τις διακηρύξεις και τις επαγ
γελίες. Διαφωνίες για τη φυσιογνωμία και το μέλλον του
Συνασπισμού. Η φωνή του ισχυροτέρου επικρατεί. Σιγή
για τις δημοτικές εκλογές. Έλλειψη πολιτικών πρωτο
βουλιών.
ΤΑ συμπτώματα της πολιτικής καθίζησης απλώνονται
σε όλο το πολιτικό φάσμα ενώ τα κοινωνικά προβλήματα
χρονίζουν και οξύνονται.
ΤΟΥΣ ΑΜΕΣΩΣ επόμενους μήνες —των πολιτικών
διακοπών— τα προβλήματα που αφορούν όλους ανε
ξαρτήτως θα οξυνθούν κυρίως τα προβλήματα του περι
βάλλοντος. Ακτές μολυσμένες, δάση πυρπολούμενα, ε
λεύθεροι χώροι που αναμένουν την επέλαση των ιδεο
λόγων της σπέκουλας και της εργολαβίας. Και οι κοινω
νικές αντιδράσεις; Ανερμάτιστη η ελληνική κοινωνία πα
ραμένει απαθής, άβουλη και υποταγμένη στη μοίρα της.
Η παραίτηση και παρακμή έχουν γίνει πλέον μόνιμο σύν
δρομο της κοινωνικής παθολογίας. Εμωράνθη το άλας;
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Γ/α ένα
πουκάμισο
αδειανό — για
ένα νέο δάνειο...
ΛΕΜΕ λοιπόν, όλοι τα ίδια (ή περίπου τα ί

δια) πράγματα; Το ερώτημα τέθηκε, την
περασμένη Δευτέρα, στην Βουλή με α
φορμή την δευτερολογία του πρωθυ
πουργού και τη δήλωσή του ότι «όλοι τα
Ιδια λέμε»... Ο κ. Μητσοτόκης υποστήρι
ξε ότι, μετά τις συγκλονιστικές εξελίξεις
στην Ανατολική Ευρώπη, μετά τον Γκορμπατσόφ, που βαδίζει (και αυτός) προς
την αποκρατικοποίηση της δικής τους οι
κονομίας, μετά τον (Βούλγαρο) Λουκάνοφ, «που είναι πιο προχωρημένος από
τη Νέα Δημοκρατία στο θέμα της αγο
ράς», οι μεγάλες διαφορές που χώριζαν
κάποτε τα πολιτικά κόμματα έχουν αμβλυνθεί — αν όχι απαλειφθεί... »Ακόμα
και ο κ. Φλωράκης προσχωρεί στην οικο
νομία της αγοράς, έστω και αν θέλει να
φέρει την αγορά στα μέτρα του» — είπε
ο πρωθυπουργός.
ΤΟ «ΜΗΝΥΜΑ» Μητσοτάκη ήταν σαφές:
Μετά την κατάρρευση των καθεστώτων
της Ανατολικής Ευρώπης — καθεστώτων
που στηρίζονταν κατ’ εξοχήν στον
κρατισμό— δεν έχει πια νόημα οποιαδήποιε συζήτηση περί ιδιωτικού ή δημό
σιου τομέα. Ξαναγυρνάμε στην εποχή
του laissez faire και laissez passer... Συ
νεπώς, καθώς η κρατική παρέμβαση απο
δείχθηκε — και αποδεικνύεται— «βλα
πτική», καλά θα κάνουν το ΠΑΣΟΚ και ο
Συνασπισμός να δεχθούν τα μέτρα της
Νέας Δημοκρατίας, που αποβλέπουν
στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας της
χώρας, μέσω μιας «ριζικής αλλαγής των
κρατικών δομών προς υποβοήθηση της
αγοράς», κλπ.
ΦΥΣΙΚΑ, τα π ράγματα δεν είναι τόσο α 
πλά, όπως θ έ λ ε ι να τα εμ φ α νίσ ει ο πρω
θυπ ουργός και π ρόεδρος τη ς Ν έα ς Δ η
μοκρατίας. Και αν π αραμένει γεγ ο ν ό ς ότι
οι ε ξ ε λ ίξ ε ις στην Α νατολική Ευρώπη έ θ ε 
σαν ''ξύ το τα προβλήιια^ 1 επαναπροσ

διορισμού και επαναπροσανατολισμού
«μιας ολόκληρης ιστορικής συλλογικής
συνείδησης και ιδεολογίας» (της Αριστε
ρός), αυτό δεν σημαίνει ότι εξέλιπαν οι
διαφορές ανάμεσα λ.χ. στον νεοφιλελευ
θερισμό και τις δυνάμεις της ανανεωτι
κής Αριστερός, οι οποίες αναζητούν σή
μερα μια νέα στρατηγική, για την προώ
θηση του σοσιαλιστικού ευρωπαϊσμού,
κλπ. Κανείς δεν αμφισβητεί, βέβαια, ότι,
επί χρόνια, η αγορά είχε ταυτισθεί (στη
συνείδηση των αριστερών) με το καπιτα
λιστικό σύστημα, σε σημείο ώστε να θεω
ρείται αντίθετα και καταδικαστέα στο
πλαίσιο της αριστερής στρατηγικής! Η ό
ποια «απελευθέρωση της αγοράς» όμως
— στην οποία με τόση εμμονή αναφέρεται ο κ. Μητσοτάκης— δεν μπορεί να α
ποκλείει την καθιέρωση σύγχρονων μη
χανισμών πολιτικής ρύθμισης της οικο
νομίας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν
στόχοι όπως είναι η κοινωνική δικαιοσύ
νη, η οικολογική προστασία, η ισότητα
των δυο φύλων, κ.ά. Κοντολογίς: Διαφο
ρές μεταξύ Νέας Δημοκρατίας - ΠΑΣΟΚ Συνασπισμού υπάρχουν και παραμένουν,
όπως υπάρχουν, ασφαλώς, συγκλίσεις
και κοινά σημεία, αν υποτεθεί ότι η προά
σπιση της ειρήνης, η προστασία του πε
ριβάλλοντος, η εξοικονόμηση φυσικών
πόοων η ευρωπαϊκή ενοποίηση, είναι

κοινοί στόχοι.
ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, αναφερόμενοι στο δι
κομματικό τους σύστημα, σημειώνουν ό
τι, συχνά-πυκνά, είναι ευκολότερο να
βρουν «κοινή γλώσσα» ένας γερουσια
στής του Δημοκρατικού κόμματος με έ
ναν γερουσιαστή του Ρεμπουμπλικανικού κόμματος, παρά δύο γερουσιαστές
του ίδιου κόμματος! Προεκτείνοντας την
άποψη αυτή θα μπορούσε να υποστηρί
ξει κανείς ότι συχνά-πυκνά, επίσης, βου
λευ τές του ΠΑΣΟΚ συνεννοούνται καλύ
τερα με βουλευτές της ΝΔ, παρά με »ο
μοϊδεάτες» βουλευτές του δικού τους
κόμματος (και τανάπαλι) εξ ου και τα
γνωστά σενάρια περί «κεντροδεξιού
σχήματος» που βρίσκονταν στην ημερή
σια διάταξη λίγο πριν από τις τελευταίες
βουλευτικές εκλογές. Ωστόσο, όλα τα
παραπάνω αυτά δεν ανέστειλαν μερικές
από τις σημερινές καίουσες προθέσεις:
Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης δεν α
πέκρυψε λ.χ. ότι, αν χρειασθεί, η κυβέρ
νηση θα λάβει, τον Ιούνιο, και «άλλα μέ
τρα», για την εξυγίανση της οικονομίας,
ενώ, από την πλευρά τους, τα κόμματα
της αντιπολίτευσης κατέστησαν σαφές
στον κ. Μητσοτάκη ότι δεν αρκεί να επι
καλείται μόνο τη συναίνεση, για να χαρακτηρισθεί «συναινετικός»! Η συναίνεση
— του υπέμνησαν— προϋποθέτει διάλο

γο, ακριβέστερα ευρεία συμφωνία στις
πολιτικές και πρακτικές — κάτι που, φυ
σικά, δεν έγινε... Να μην απορεί, συνε
πώς, ο πρωθυπουργός, αν οι εργαζόμε
νοι δεν συμφωνούν με τα κυβερνητικά
μέτρα (και, γενικότερα, με τις κυβερνητι
κές επιλογές) και αν θέτουν θέμα αξιοπι
στίας κι εμπιστοσύνης της σημερινής κυ
βέρνησης. Ά λ λ ο τόσο δεν πρέπει να εκ
πλήσσεται για τις απεργιακές κινητοποι
ήσεις της ΓΣΕΕ ή για τα αιτήματα των ερ
γαζομένων, εφόσον (κατά την εκτίμηση
του προέδρου του Συνασπισμού Χαρ.
Φλωράκη), από την ανατίμηση των τιμο
λογίων των ΔΕΚΟ και την αύξηση των εμ
μέσων φόρων, κάθε τετραμελής οικογέ
νεια θα χάσει 17.000 δραχμές το μήνα...
ΚΑΙ ΤΑ ελλείμματα; Ναι, ο Συνασπισμός
συνειδητοποιεί ότι το δημόσιο χρέος έ
χει φθάσει συνολικά στα 15 τρισεκατομ
μύρια δραχμές, ότι το έλλειμμα του ευ
ρύτερου δημόσιου τομέα διαμορφώνεται
στο 21 % του ΑΕΠ, ότι από το χρέος αυτό
αναλογούν, στον κάθε Έλληνα, περίπου
1,5 εκατομ. δραχμές... «Όμως, αντί η κυ
βέρνηση να αντιμετωπίσει την επικίνδυ
νη αυτή κατάσταση μ ε το χτύπημα της
φοροδιαφυγής και μ ε ένα δίκαιο φορο
λογικό σύστημα, προτίμησε να ρ ίξει και
πάλι τα βάρη στους μισθωτούς και τους
εργαζομένους...».

Υπάρχει διέξοδος άραγε;
ΠΩΣ διαμορφώνονται, όμως, σήμερα
τα πράγματα; Υπάρχει διέξοδος; θ α εκ
δηλωθεί η «κοινοτική αλληλεγγύη»
—διάβαζε θα μας δοθεί νέο κοινοτικό
δάνειο; Θα αποδώσουν τα απανωτά ταξί
δια του πρωθυπουργού στην Ευρώπη; Ο
κ. Μητσοτάκης άφησε να νοηθεί ότι το
πρόβλημα της χώρας θα λυθεί μέσα στα
πλαίσια της ΕΟΚ και όχι «μέσω της Δ ιε
θνούς Νομισματικού Ταμείου». Και ότι
κάποιες υποσχέσεις για παραγωγικές ε
πενδύσεις στην Ελλάδα (από Γερμανούς;
από Αμερικανούς;), ίσως πάρουν σάρκα
και οστά... Ό λ α τα παραπάνω αυτά, ό
μως, για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αποτε
λούν απλή υποσχεσιολογία. Ο κ. Μητσο
τάκης —είπε ο κ. Παπανδρέου— προ
σφεύγει στη γνώριμή του διγλωσσία.
(Και το καταπέτασμα της Βουλής, εκείνη
τη στιγμή, δεν εσχίσθη εις δυο!)... Ο κ. Κ.
Μητσοτάκης — πρόσθεσε ο κ. Α. Παπαν
δρέου— επισκέπτεται μεν τους Ευρω
παίους εταίρους μας, «αλλά δεν κατάλα
βε πως λειτουργούν και τι επιδιώκουν».
Για να γίνει, μάλιστα, παραστατικότερος
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για «α
φελληνισμό της βιομηχανίας μ α ς» από
ενδεχόμενη επέλαση των ευρωπαίων ε
ταίρων μας... (Φαίνεται ότι, εκτός πρωθυ
πουργίας, ο κ. Παπανδρέου ξαναθυμάται
το «ΕΟΚ και νατό το ίδιο συνδικάτο»\).
Όπως και αν έχει το πράγμα, το τραγικό
είναι ότι μια ολόκληρη χώρα εξαρτά την
οικονομική της ανόρθωση από το αν «θα
αποκτήσουμε και πάλι αξιοπιστία», (για
να συνάψουμε ένα νέο δάνειο από την

Κοινότητα) και ότι οι άνθρωποι που κυ
βέρνησαν τη χώρα αυτή επί οκτώ ολό
κληρα χρόνια και ευθύνονται για τη ση
μερινή της καταβάθρώση, επιχειρούν να
φορτώσουν τα πάντα στην... τρίμηνη κυ
βέρνηση Τζαννετάκη. Αλλά χάθηκε, επι
τέλους, η ντροπή από τον κόσμο;

Περί αυριανισμού και περισσής
«αχαριστίας»
ΜΕΣΑ ΣΤΟ δεκαπενθήμερο που επισκο
πούμε έμελλε να εκδηλωθεί και η «ρήξη»
μεταξύ εκτελεστικού γραφείου του ΠΑ
ΣΟΚ και αδελφών Κουρή. Η «ρήξη» φαίνε
ται να μην είναι άσχετη με το προσεχές
(;) συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και την προσπά
θεια των λεγομένων αυριανιστών να έ
χουν ισχυρό λόγο (αν όχι το πάνω χέρι...)
στη διαμόρφωση του «κλίματος» του συ
νεδρίου και ενός συγκεκριμένου συσχε
τισμού δυνάμεων.
ΤΟ ΠΟΙΟΙ εμφανίζονται, σήμερα — μετά
την «ρήξη»— ως αυριανιστές, δεν έχει
πια καμιά σημασία. Ό λη εκείνη η ατελεύ
τητη ουρά πρώην υπουργών του ΠΑΣΟΚ
που συνωστίζονταν στους προθαλάμους
της «Αυριανής» για μια δεκάλεπτη έστω
ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εμφάνιση έ 
χει εξαφανισθεί από προσώπου Ταύρου,
μετά την αποκήρυξη του αυριανισμού α
πό τον «Μεγάλο».... Να έχει άδικο η «Αυ
ριανή» όταν μιλά για ανθρώπινη, αλλά
και αρχηγική, αχαριστία;
ΦΥΣΙΚΑ η «Αυριανή» δεν έχει λόγους
να οξύνει περισσότερο τα πράγματα με
τον Ανδρέα Παπανδρέου. («Για όλα
φ ταίει ο Λαλιώτης» — γράφει. Αυτός εί
ναι ο κακός δαίμων, κλπ.). Αλλά, από την
άλλη, προειδοποιεί: Μην προκαλείτε, κύ
ριοι της Χαριλάου Τρικούπη, για τί θα αρ
χίσουμε τις αποκαλύψεις: θα μπορούμε
λ.χ. να πούμε ποιοί μας έδωσαν το άλφα
ή βήτα «ντοκουμέντο» το οποίο εμείς
μ ε ν δ η μ ο σ ιεύ α μ ε, σ εις δε — α χ ά 
ριστοι— φωνάζατε, εκ των υστέρων,
«Πιάστε τους Αυριανιστές»! Πάντως, αν
πιστέψουμε τον κ. Α. Κωβαίο, η ομάδα
των αυριανιστών εκφράζεται, σήμερα,
κυρίως με τους Μένιο Κουτσόγιωργα,
Δημ. Μαρούδα, Σωτ. Κωστόπουλο, Σπυριούνη — και βάλε! (Ο Α. Κωβαίος διευ
κρινίζει ότι ο ίδιος δεν ανήκει σε καμιά ο
μάδα και ότι το μόνο που ζητεί —σαν αυ·
μέρα, κυρίως με τους Μένιο Κουτσόγιωργα, Δημ. Μαρούδα, Σωτ. Κωστόπουλο „
Σπυριούνη — και βάλε! (Ο Α. Κωβαίος
διευκρινίζει ότι ο ίδιος δεν ανήκει σε κα
μιά ομάδα και ότι το μόνο που ζητεί
— σαν αυριανιστής ή σαν... αντιαυριανιστής— είναι να οργανωθεί ένα τίμιο συ
νέδριο όπου οι μετέχοντες να μπορούν
να ψηφίσουν ελεύθερα!).
κι ΕΝΩ ο πόλεμος αυριανιστών - αντιαυριανιστών μαίνεται, η δίκη για το
γιουγκοσλαβικό καλαμπόκι άρχισε, με
πολλά ερωτήματα για την τελική έκβασή
της.
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ΣΕΙΡΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΚΕΨΗ
Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
Για τον Γκράμσι. Μ εταξύ Σαρτρ και
Αλτουσέρ.
Παρεμβάσεις
Μ ετάφ ρασ η: ΤΑΚΗΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ

Μια σημαντική μελέτη του Νίκου
Πουλαντζά αναδημοσιεύεται σε αυ
τή την έκδοση, καθώς επίσης και
τρεις συνεντεύξεις του.
ΠΕΤΡΟ ΙΝΓΚΡΑΟ
Η κρίση και ο τρίτος δρόμος
Μ ετάφ ρ ασ η: ΑΝΤΑΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ

Η προβληματική του Ινγκράο για
την κρίση εκφράζει μια απόπειρα
θεωρητικής αναγωγής και σύνθε
σης της καθημερινής πολιτικής του
μεγαλύτερου κομμουνιστικού κόμ
ματος εκτός εξουσίας.
ΑΟΥ Τ ΑΛΤΟΥΣΕΡ
Στοιχεία αυτοκριτικής
Μ ετάφ ρασ η: ΤΑΚΗΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ

Πέντε δοκίμια του Λουί Αλτουσέρ,
χαρακτηριστικά για τον ισχυρά αυτοκριτικό τους χαρακτήρα, τα οποία
μνημειώνουν τον βαθιά ανήσυχο
τρόπο σκέψης του.
ΡΑΛΦ ΜΙΛΛΙΜΠΑΝΤ
Το Κράτος στην καπιταλιστική
κοινωνία.
Ανάλυση του δυτικού συστήματος
εξουσίας
Μ ετάφ ρασ η: ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΛΗΣ
Π ρόλογος: ΣΠΗΛΙΟΣ
ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ο συγγραφέας ασχολείται με κεν
τρικά ζητήματα της θεωρίας περί
Κράτους, όπως είναι η σχέση της
κυρίαρχης τάξης με την οικονομία
και την πολιτική, η φύση και ο ρόλος
του Κράτους και η σχέση τους με
την «κρατική ελίτ».
ΤΣ. ΛΟΥΠΟΡΙΝΙ - Ε. ΜΠΑΛΙΜΠΑΡ -Α.
ΤΟΖΕΛ
Η κριτική της πολιτικής στον Μαρξ
Μ ετάφ ρασ η - Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ
ΚΑΦΕΤΖΗΣ

Τρία δοκίμια - δείγματα γραφής των
πρόσφατων αναζητήσεων στο χώρο
του δυτικού μαρξισμού, που έχουν
σαν κύριο αντικείμενο το πρόβλημα
της θεωρητικής υπόστασης και των
πρακτικών συνεκδοχών της πολιτι
κής.
Ε Κ Δ Ο ΣΕ ΙΣ Π Ο Λ Υ Τ Υ Π Ο
Κ Ε Ν ΤΡ ΙΚ Η Δ ΙΑ Θ Ε ΣΗ
Δ ειν ο κ ρ ά το υ ς 131
Α θήνα 115 21 τηλ.: 7249300

ΑΝΤΗΝΩΡ
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Και οι διοικητικοί υΗόλληλοι του
υπουργείου Παιδείας υπόσχονται
απεργία τις ημέρες των Γενικών
Εξετάσεων. Εμείς όμως απτόητοι
ολοκληρώσαμε τη μελέτη των
περί αμινών δοξασιών του κ.
Σακελλαρίδη, οι οποίες είναι
βεβαίως συνήθεις αλλά
υποχρεωτικές για την εισαγωγή
στα α ε ί . Κάτι σαν τον μαρξισμό λενινισμό που μάθαιναν οι
μαθητές στα καταρρέοντα
κομμουνιστικά καθεστώτα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18.5.90

ΤΕΤΑΡΤΗ

16.5.90

ΤΕΤΑΡΤΗ, 16.5.90
Όλοι ανεξαιρέτως γνωρίζου
με ότι η χώρα έχει περιέλθει
εις δεινήν οικονομικήν κατάστάσιν, ήτις καθίσταται έτι
δεινοτέρα εκ του γεγονότος
ότι σήμερον πρέπει να κατα
βληθεί το δεκαπενθήμερο
στους δημοσίους υπαλλή
λους. Εργώδεις και συγκινητι
κοί προσπάθειαι καταβάλλο
νται πανταχόθεν για να μην
πεινάσουν οι γραφειοκράτες
μας.
Ο κ. Μητσοτάκης κατ’ αρ
χήν μετέβη εις Λονδίνον και
δημοσίως έφαγε κρέας «τρελλών αγελάδων» προκειμένου
να πείσει την κ. Θάτσερ να
μας δανείσει καμιά λίρα, έ
στω και στερλίνα.
Συγκινημένη από την αυτο
θυσία του πρωθυπουργού η
«17Ν» σπέρνει 23 βόμβες και
πυρπολεί την Εκάλη —ώστε
ν’ αναγκάσει τους πλούσιους
που παρεπιδημούν εκεί να
πληρώσουν τους φόρους
τους και να γεμίσουν τα δημό
σια ταμεία.
Μέχρι και οι απριλιανοί κ.κ.
Παττακός και Μακαρέζος ζη
τούν ν’ αποφυλακιστούν, για
να γλυτώσει το δημόσιο τα έ
ξοδα σίτισής των.
Δωρεάν συναυλία υπέρ της
Εργατικής Τόξεως δίνει από
την πλευρά της η ΓΣΕΕ με τον
κ. Χατζιδάκι. Παρευρέθη όλη
η κοσμική Αθήνα, Φιλοθέη και
Εκάλη.
Συμμετέχουν στη γενική
προσπάθεια οι συγγενείς και
φίλοι των κ.κ. Ανωμερίτη, Πατσιλινάκου και Τζαβέλα της
«Κ τη μ α τικ ή ς » που σ υ γκε
ντρώνουν και καταβάλλουν
στο δημόσιο 30 εκατ. για την
αποφυλάκισήτους. Ακόμη και
πτωχοί τραπεζίτες δεν πάνε
χαμένοι όταν έχουν καλούς
και πλούσιους φίλους.
Ανάλγητοι όμως οι καθηγη
τές αποφασίζουν ν’ απεργή-
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σουν κατά τη διάρκεια των
Προαγωγικών, Απολυτηρίων
και Γενικών Εξετάσεων διεκδικώντας γνήσια ΑΤΑ, 18.000
μηνιαίο πριμ, ειδικές φορολο
γικές ρυθμίσεις.

ΠΕΜΠΤΗ, 17.5.90
Με χαρές και γέλια συναντή
θηκαν στην Ηρώδου Αττικού
οι κ.κ. Καραμανλής και Πα·
πανδρέου. Όπερ δηλοί ότι οι
προσπάθειες απέδωσαν και έλαβον κανονικώς χθες το δε
καπενθήμερο του Προέδρου
και του βουλευτού αντιστοίχως.
Μεγάλο σεισμό στη Δυτική
Πελοπόννησο είχαν προβλέψει οι
του b a n και θριαμβολογούν γιατί
δονήθηκε από 4,9 Ρίχτερ το
Αίγιο.

Στον ΟΗΕ προσέφυγε η Γιουγκοσλαβία υπεραμυνόμενη
της μειονότητος των εν Βορείω Ελλάδι Σλαβόφωνων.
Για τους υπόλοιπους Σλαβό
φωνους της Ευρώπης φροντί
ζει ο Γκορμπατσώφ.
Στις Βρυξέλλες, τον Ιούλιο,
θα εγκαινιάσει η κυβέρνησις
τον ελληνοτουρκικό διάλογο
και το ΠΑΣΟΚ διαμαρτύρεται
εντόνως: μόνον τα όρη του
Νταβός, ο χειμώ ν και τα ελβε
τικά χιόνια αποτελούν εθνικώς υπερήφανον ντεκόρ δια
λόγου.
Αν είναι δυνατόν: δεν αρκεί που
ο ο φ η έχασε το Κύπελο ηττηθείς
4-2 από τον Ολυμπιακό, ο
Πειραιώτης Ανδριανόπουλος
ήθελε να πάρει από τον Κρήτα
Κεφαλογιόννη και το υπουργείο
Τουρισμού. Έτσι όμως κατόφερε
απλώς να απωλέσει και το
Ναυτιλίας. Πειραιευς και Κρήτη
ισόπαλοι εν τέλει στους
συμπληρωματικούς στίβους του
ποδοσφαίρου και της πολιτικής.
Αν πράγματι ο κ. Μόνος
απομακρύνει το αεροδρόμιο και
κηποποιήσει το Ελληνικό, όπως
υπόσχεται, θα είναι ο σοφότερος
μετά τον Σωκράτη Αθηναίος που
ενεφανίσθη επί της αττικής γης.

Περισσότερες από 250 επι
χειρήσεις που ανήκουν στο
κράτος πρόκειται να εκποιη
θούν, ανακοίνωσε ο υπουρ
γός Εθνικής Οικονομίας κ.
Σουφλιάς. Μπορείτε π.χ. ν’ α
γοράσετε κάποια τράπεζα ό
πως η Ιονική ή η Κτηματική
και τα ρέστα να τα πάρετε σε
προβληματικές.
Αιφνιδίως, τον κ. Φαράκο
αντί του κ. Φλωράκη συνάντη
σε ο Κ. Καραμανλής. Ο γάμα
γάμα του κόππα κάππα δεν
προτίθεται προφανώς να παραδώσει συντόμως τη σκαν
δάλη.
Συνεδρίασε επί δυόμισυ ώ
ρες η σκιώδης κυβέρνηση του
κ. Παπανδρέου. Και διαπίστω
σαν βεβαίως οι παρόντες ότι
τέτοιοι θεϋμοί μόνον εις Αγ
γλίαν ευδοκιμούσε Ενταύθα
θάλλει μόνο το θέατρο σκιών
με τους πασίγνωστους Κα
ραγκιόζη, Χατζηαβάτη, Μπαρμπαγιώργο και λοιπούς.
Πάνε κι έρχονται τα ανθρώ
πινα μέλη για μεταμοσχεύ
σεις: Καρδιές, κερατοειδείς,
πνεύμονες, νεφρά διακινούνται μετά χειροκροτημάτων,
εν πομπαίς και οργάνοις. Για
τους εμπορικούς όρους αυ
τών των συναλλαγών και ε
πεμβάσεων, θα μιλήσει ποτέ
κανείς;
«Ντροπή σου Λαλιώτη»
α ν α κ ρ ά ζει ο «Δημοκρατικός
Λόγος» σ την πρώτη του σ ελ ί
δα, με αφορμή χ θ εσ ιν ή ανα
κοίνωση του Γραφείου Τύπου
του ΠΑΣΟΚ που απ ο δ ο κιμ ά ζει
π ροχθεσ ινό δ η μ ο σ ίευ μ α τη ς

πρωινής κουριάδος. Αισχυντηλός ο κ. Λαλιώτης, απήντησε απλώς ότι επιστρέφει
το δημοσίευμα στους συγ
γραφείς του.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 19.5.90
Είμαι σίγουρος πως για τα α·
μινοξέα, τελευταίο κεφάλαιο
της εξετασ τέας ύλης στην
Οργανική Χημεία, ελάχιστα
πράγματα γνωρίζετε —βια
σ τείτε να τα μελετήσετε ό
μως, διότι εφ έτο ς θεωρούνται
SOS: για πρώτη φορά τα Λύ
κεια έφθασαν ως αυτά και ε
πομένως μπορούν να τεθούν
στις εξετάσεις. Θα κουραστεί
τε λίγο να αποστηθίσετε τα ο
νόματα τους — εκτός κι αν θυ
μάστε πως τα πλέον ενδιαφέ
ροντα, κατά τον κ. Σακελλαρί
δη, α-μινοξέα σχηματίζουν
την ακροστιχίδα γαβίλ, ήτοι:
(‘ Προσοχή: εδώ πρέπει να
προσθέσω στη β’ διόρθωση
πέντε λέξεις. Μην το ξεχάσεις Νίκη!) Όπως βλέπετε, α
κόμη και τ’ αμινοξέα παιχνιδάκι είναι άμα διαβάζεις με
* σύστημα.
Να εντρυφείς στα αμινοξέα με το θερμόμετρο άνω
των 30° Κελσίου είναι δοκιμα
σία. Γ Γ αυτό με περισσή ευκο
λία τα παρατάς και σπεύδεις
στο περίπτερο όταν τηλεφω
νικούς σου ανακοινώσουν «0
Γερονικολός στο «Δημοκρατι
κό Λόγο» σέρνει τα εξ αμάξης στον Λαλιώτη». Και μετά
ανοίγεις τους σταθμούς, ακούς δηλώσεις, παραδηλώσεις, ανακοινώσεις, διευκρι
νίσεις. Χαμός γίνεται — μέχρι
κι ο Γαργαλάκος βγήκε να υ
περασπιστεί τις «δυνάμεις
της εργασίας και της παρα
γωγής» απέναντι στους Κουρήδες. Μου φαίνεται ότι θ’ αρ
χίσω να συμπαθώ τον Κ. Λα
λιώτη — για να τον βρίζουν έ
τσι οι Κουρήδες καλός θα
’ναι.
Κι εκεί που είχα ξεμπερδέψει με
όλα αυτό και θα έφευγα για τη
Λαϊκή της Καλλιδρομίου έμαθα

Αν δεν πληρώνετε τους φόρους σας, έτσι θα καταντήσει το'αυτοκίνητό σας.

ήλθε εις αρωγήν του κ. Μητσοτάκη και της προσπάθειας
του να εισπράξει φόρους.
Ή ρθε λοιπόν η σειρά των φο
ροφυγάδων του Κολωνακίου
να συνετιστούν — οι τρεις
βόμβες που έσκασαν δεν ή
ταν παρά η αρχή.

ΠΕΜΠΤΗ, 24.5.90

ότι οι Σκοπιανοί απέκλεισαν τα
σύνορα, συγχίστηκα και έμεινα
μέσα: διότι αντιθέτως προς όσα
επισήμως ελέχθησαν και
εγράφησαν, εγώ έμαθα πως
πολλοί ήσαν οι Γιουγκοσλάβοι
που συγκεντρώθηκαν και κάθε
άλλο παρά αποτυχημένη η
εκδήλωση ήταν.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 20.5.90
Όπως καταλαβαίνετε σήμερα
εντρυφούσα στα δημοσιεύμα
τα της Αυριανής, της Νίκης,
του Δημ. Λόγου, της Εξόρμη
σης, της Επικαιρότητας για
να αντιληφθώ περί τίνος πρό
κειται, ποιος με ποιον τσακώ
νεται και γιατί. Για πρώτη φο
ρά εδώ και πολλά χρόνια έπιασα τον εαυτό μου να συμ
φωνεί με τον Α. Παπανδρέου
και τον Κ. Λαλιώτη — μετά απ’
αυτό λιποθύμισα και λησμό
νησα ό,τι άλλο συνέβη σήμε
ρον.

ΔΕΥΤΕΡΑ, 21.5.90
Χρόνια πολλά σας Κώστηδες,
χρόνια πολλά Ελένες!
Επιβεβαιώνεται ότι απεργούν και οι ιδιωτικοί εκπαι
δευτικοί, διαψ εύδεται όμως
ότι θα υπάρξει περαιτέρω κλι
μάκωση με καθημερινό σού
βλισμα και ψήσιμο εις την θε
ρινήν πυράν μαθητού και μ α 
θήτριας, στην πρωτεύουσα
κάθε νομού.
Όταν ο κάθε Ιάπωνας χ α ρ 
τοβιομήχανος μπορεί να
«χτυπά» τον Νιάρχο και να
παίρνει σε δημοπρασίες πίνα
κες του Βαν Γκογκ και του Ρενουάρ, μέσα από τα χέρια του
μπατζανάκη του Ωνάση, έχει
άδικο ο Ντιροζέλ να μας υπο
τιμά ως λαό και ως έθνος;
Κηδεύτηκε ο Γ. Σπυρόπουλος, τιμημένος Έλλην ζω
γράφος, άγνω στος στους
συμπατριώτες του και τον υπογράφοντα για τον οποίο
πολλά εγκωμιαστικά εγράφησαν —δυστυχώς επ’ ευκαιρία
του θανάτου του και μόνον.
Οι κ.κ. Μιχ. Γαργαλάκος και
Γ. Σκαρβελάκης εγκατέλει-

ψαν το βυθιζόμενον σκάφος
του Ταύρου, δηλώνοντας ότι
είναι πασοκίτες και όχι αυριανιστές. Τόσο το χειρότερο για
το ΠΑΣΟΚ.

Η κυβέρνηση αναγνώρισε
το Ισραήλ και αναβάθμισε την
εν Αθήναις αντιπροσωπεία
της ΟΑΠ. Αν θα στείλει στεφά
νια στους 15 νεκρούς και ευ
χές στους 700 τραυματίες Πα
λαιστίνιους, τα πλέον πρό
σφατα θύματα της ισραηλινής βίας στα κατεχόμενα δεν
έγινε γνωστό!

ΤΡΙΤΗ, 22.5.90
Γενική Απεργία.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 23.5.90
Ο κ. Μητσοτάκης ευρίσκεται εις Μαδρίτην αναζητών ι
σπανικός πετσέτας, έστω και
προσόψια. Αντ’ αυτών λαμβά
νει την έγκρισιν του ομοϊδεά
του του κ. Παπανδρέου, πρω
θυπουργού Φελίππε Γκονζάλεθ, για το οικονομικό πρό
γραμμα της ΝΔ.
Το περίεργον είναι ότι το
ΠΑΣΟΚ και όχι η ΝΔ γίνεται
πλήρες μέλος της Σοσιαλιστι
κής Διεθνούς, μας πληροφο
ρούν από το Κάιρο, όπου μετέβη ο κ. Παπανδρέου αναζη
τών τον τρίτο δρόμο, αυτόν
της γκαμήλας, από τας αιγυ
πτιακός ερήμους, πλησίον
των Σφιγγώ ν και Πυραμίδων.
Δεν ελησμόνησε βεβαίως ο
αρχηγός του ΠΑΣΟΚ να απει
λήσει με τον κάλαθον των α
χρήστων τους αδελφούς Κουρή. Ίσως γιατί στο χρονο
ντούλαπο της Ιστορίας έχει
καταλάβει όλο τον χώρο η ΝΔ
και δεν χωρά άλλος...
Τα νερά της Τριχωνίδας να
έρθουν στην Αθήνα και εν συ
νεχεία του Ευήνου, προτείνει
το ΤΕΕ. Δεδομένου ότι και ο Α
χελώος προορίζεται για τη
Θεσσαλία, μήπως είναι πιο α
πλό να μετακομίσει όλη η Α
νατολική Ελλάδα στη Δυτική;
Μετά την «17Ν» νέα, αγνώ
στου επωνυμίας οργάνωση ^

Χρόνια είχαμε να το δούμε,
έγινε κι αυτό: Τα ΜΑΤ ξυλοκόπησαν τους απεργούς των
προβληματικών. Επιτέλους,
θα ξαναρχίσει να φουντώνει
το ταξικό μας μίσος που τόσα
χρόνια στόμωνε λόγω των κυ
βερνήσεων συγγενών και φ ί
λων.
Σεισμοί 4,5 Ρίχτερ κοντά
στη Ζάκυνθο και το BAN αρνείται να διευκρινήσει αν είχε
προβλέψει αυτούς ή του Αί
γιου.
Αφού ψήφισαν κατά 85% Iλιέσκου, διαδηλώνουν τώρα
εναντίον του στο Βουκουρέ
στι. Τα ίδια κάναμε κι εμείς το
1974, αλλά τουλάχιστον τότε
είχε μόλις 54% ο Κ. Καραμαν
λής. Πάντως φαίνεται πως ο
ρισμένες κοινωνίες δεν μπο
ρούν να ζήσουν χωρίς μονο
κομματισμό
Ομοφώνως η Βουλή απεδέχθη να καθιερωθεί 'Ωρα του
Πρωθυπουργού κάθε 15 ημέ
ρες. Μήπως πρέπει να οριστεί
και Ώ ρα του βουλευτή για να
μην είναι μονίμως άδειο το Η
μικύκλιο.
Νεφοστεφανωμένη η Αθή
να και με βαθμούς 34 Κελσίου
υπό σκιάν. Αντί για την Τρι
χωνίδα δεν κουβαλάμε ένα
παγόβουνο να δροσίσει και
λίγο;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 25.5.90
Επιτέλους! Το Κράτος της δε
ξιάς ξαναστήνεται, με τροπο
λογία του ο υπουργός Προε
δρίας κ. Έ βερτ απολύει ό
λους τους επικεφαλής Δημό
σιων Οργανισμών. Σε λίγο θα
φουντώνουμε τόσο κατά των
προαιώνιων ταξικών εχθρών
μας που θα φάει η μύγα σίδε
ρο και το κουνούπι ατσάλι.
Άλλωστε η στιγμή είναι ευ
νοϊκή για επίθεση διότι σύγχιση βασιλεύει στο αντίπαλο
στρατόπεδο, αφού ο κ. Αλαφούζος της «Καθημερινής»
ζητά 100 εκατ. από τον κ. Ρίζο
του «Ελ. Τύπου» για «ηθική
βλάβη». Αυτό άραγε εννοού
σε ο Βέμπερ όταν έγραφε για
την ηθική και το πνεύμα του
καπιταλισμού;
Μετά τους καθηγητές και
τους ιδιωτικούς απεργούν οσονούπω και οι δάσκαλοι με
αίτημα να καθιερωθούν και
στα δημοτικά προαγωγικές,
απολυτήριες και εισαγωγι
κές, εξετάσεις ώστε να μπο

ρούν να πραγματοποιούν κι
αυτοί αποτελεσματικές απεργίες.
Όπως όλοι γνωρίζετε κλείνουν
σήμερα ακριβώς 10 μήνες
αφότου έκοψα το τσιγάρο.
Αισθάνομαι υγιής, ευτυχής,
βαρύτερος κατά 5 κιλά αλλά με
τάσεις καθοδικές, η λίμπιντό μου
διοχετεύεται εκεί που πρόπει, και
είμαι σίγουρος ότι δεν θα άντεχα
στη διαδικασία αποστήθισης των
δοξασιών του κ. Σακελλαρίδη αν
δεν είχα κόψει το τσιγάρο. Και
στα δικά σας.
Όταν το νέφος βρίσκεται σε
έξαρση αναρωτιέμαι βεβαίως τι
νόημα έχει να κόβει κανείς το
τσιγάρο. Αντί όμως να
ταλανίζομαι με υπαρξιακά
ερωτήματα, προτίμησα να την
κοπανήσω για τη Λευκάδα.
Τέτοιες στιγμές, ο σώζων εαυτόν
σωθήτω.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 26.5.90
Γ ια να φθάσεις στη Λευκάδα,
διασχίζεις ως γνωστόν τη Β.
Πελοπόννησο, την Αιτωλία, την
Ακαρνανία. Στον Ισθμό έχει
ωραίο εσπρέσσο, στην Πάτρα
έχει θαυμάσιες τάρτες, στο Ρίο
μπόλικο καυσαέριο μέσα στα
φεριμπότ, στο Μεσολόγγι,
εξαίρετο χέλι — κατά προτίμησιν
πετάλι. Διασχίζετε τον Μύρτο,
τον Εύηνο, την Τριχωνίδα, τον
Αχελώο —και φθάνετε στην
Αμβρακία, της οποίας το βόρειο
τμήμα εξηράνθη πλήρως λόγω
ανομβρίας και καλλιεργείται
—με εξαίρετες αποδόσεις διότι
εκεί προ ετών επνίγησαν δύο
δεκάδες συμπατριωτών μας,
όταν αναποδογύρισε η σχεδία
που τους μετέφερε. Χάρις στην
ξηρασία, θα μειωθούν
τουλάχιστον οι πνιγμοί. Στη
Βόνιτσα εξαίρετα ψαρικά,
κυρίως γαρίδες. Αν μάλιστα
διαθέτετε και συγγενείς, θα τα
απολαύσετε δωρεάν. Φροντίστε
να αποκτήσετε.
Στη Λευκάδα διαλέξτε
περιόδους που γίνονται
συνέδρια και προσκολληθείτε
στους συνέδρους - γεύμα
δωρεάν είναι εγγυημένο, μπορεί
και διαμονή. Και ίσως
αποζημιωθείτε που, για δεύτερη
εβδομάδα, χάνετε τη Λαϊκή της
Καλλιδρομίου αν συναντήσετε
και άλλους Θιασώτες της, με
τους οποίους μπορείτε να
κλείσετε ραντεβού για το
επόμενο Σάββατο, να
συνδυάσετε τα ώνια με ούζα.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 27.5.90
Αν έχετε χωνέψει όλα όσα
καταναλώσατε κατά τη
διαδρομή, μπορείτε και να
κολυμπήσετε σήμερα —π.χ. στον
Άη·Νικήτα. Αλλιώς, συνεχίζετε
τις ουζοποσίες, ελπίζοντας ότι το
βράδυ θα πετύχετε στη Λευκάδα,
στη Βασιλική ή στο Νυδρί
φρέσκο και καλό ψάρι. Συνήθως
οι προσδοκίες σας
ικανοποιούνται στη Δυτ. Ελλάδα.
Τουλάχιστον όσο διατηρεί μερικά
από τα ποτάμια και τις λίμνες
της. Για μετά, δεν ξέρω.

ΔΕΥΤΕΡΑ, 28.5.90
Κατά την επιστροφή από τη
Λευκάδα μπορείτε να δοκιμάσετε
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τα ίδια εδέσματα κατά
αντίστροφο φορά. Έχετε όμως
τη δυνατότητα να επιλέξετε τη
διαδρομή Βόνιτσα - Ζαβέρδα Μύτικας ■Αστακός - Μεσολόγγι.
Αν αντί της Ζαβέρδας
συναντήσετε την Πάλαιρο δεν
έχετε χαθεί —το ίδιο χωριό
είναι, με «εξελληνισμένο» όνομα
?αως.
Έτσι ή αλλιώς, θα φθάσετε
κάποια στιγμή στην Αθήνα όπου
σας περιμένει το νέφος, η δίκη
για το καλαμπόκι, οι συζητήσεις
των παπούδων περί της
οικονομίας εις επήκοον των
βουλευτών. Με λίγη παραπάνω
τύχη μπορεί να πέσετε επάνω σε
βομβιστές φορατζήδες, αυτούς
απείλησαν προσφάτως και τους
περί το ΧΙλτον φοροφυγάδες, ή
ίσως κάποιους άλλους στη δική
σας γειτονιά.

Στο «Κανάλι 29» ο αξιότι
μος κ. Κουρής θα εξηγεί γιατί
απελήθη ο Κ. Γερονικολός, ο
κ. Γιαννόπουλος θα αγορεύει
ως επί οθόνης συνήγορος του
κ. Αθανασόπουλου και στην
αίθουσα του Αρείου Πάγου ό
που δικάζεται ο πρώην υ
πουργός Επιτροπής του Συ
νεδρίου του ΠΑΣΟΚ, ήτις συμ
πάσχει. Μετά, μπορείτε να
κοιμηθείτε ονειρευόμενος τις
νύχτες στο Νυδρί, στη Βόνι
τσα στον Άη Νικήτα. Κουρά
γιο.

ΤΡΙΤΗ, 29.5.90
Αποφράς ημέρα σήμερα
— ουδείς θυμάται τι σημαίνει
«αποφράς», αλλά έτσι είναι.
Αφού αναζήτησε αγνώστου
ονόματος νομίσματα στην Ιρ
λανδία και τη Δανία, ο κ. Μητσοτάκης προσδοκά λιρέτες
από την διπλανή Ιταλία. Από
εκεί, παραλίγο να καταργήσει
και τις απεργίες ώστε να μας
κάνει να βγούμε όλοι στο κλα
ρί. Ευτυχώς την τελευταία
στιγμή ανένηψε.
Ό χ ι μόνο δεν απελύθησαν
οι έκτακτοι, αλλά προσελήφθησαν και έτι 25.000 εποχια
κοί για πυρόσβεση και δάκοκτονία —αν δεν σας μυρίζουν
εκλογές, έχετε κακή όσφρη
ση.
Ενστάσεις να φάν’ και οι
κότες ενώπιον του Ειδικού Δ ι
καστηρίου όπου εκδικάζεται
γνωστή υπόθεση του καλαμ
ποκιού. Οι οποίες όμως απορ
ρίπτονται συνεχώς από τους
δικαστές —που δεν τα τρώνε
κάτι τέτοια.
Κοντεύει να τελειώσει ο μή
νας, αλλά χρήματα δεν βρέ
θηκαν. Ούτε και λύση για τις
Γενικές Εξετάσεις. Εμείς πάν
τως εντρυφούμε άκόμη επί
της Χημείας, αν και οσονούπω πρόκειται να ασχοληθού
με με τα Ολοκληρώματα και
την Τριγωνομετρία.

Ο ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΠΕΝΗΣ
ΗΜΕΡΟΔΗΚΤΗΣ
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ΡΕΚΒΙΕΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΥΡΟ
α μου λειψού ν εκείνες οι υπέροχες «Ε
πί του Πιεστηρίου» μεταμεσονύκτιες
εκπομπές του «Καναλιού 29», όπου τ’
αστέρια του Συγκροτήματος του Ταύρου (Μ.
Κουρής, Μ. Γ αργαλάκος, Κ. Γ ερονικολός) α
νέλυαν τα γεγονότα της ημέρας και έδιναν
γραμμή στους αυριανιστές. Επρόκειτο για
γνήσια πολιτικά πορνό, για τσόντες που
προσείλκυαν διεστραμμένους πολιτικολογούντες όπως εγώ, όταν όλοι οι φυσιολογι
κοί θεατές εστρέφοντο βεβαίως προ τις με
ταμεσονύκτιες σεξουαλικές τσόντες των υ
πολοίπων καναλιών. Το ανύπαρκτο ντεκόρ,
τα αξύριστα και αμακιγιάριστα πρόσωπα, τα
συνεχή σαρδάμ, οι ανοησίες που εκστομί
ζονταν, οι μεγαλόσχημες κοινοτυπίες που
θριάμβευαν, τα ψεύδη που κυριαρχούσαν
δεν ήσαν αυτά καθ' εαυτά ελκυστικά. Απέ*
πνεαν όμως θρασύτητα, άγνοια, βαρβαρότη
τα, αντριλίκι. Η εκπομπή ήταν γοητευτική γΓ
αυτό — γιατί ανέτρεπε όλες τις αξίες που
στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο πανεπιστή
μιο μάθαμε να σεβόμαστε. Βλέποντάς την, ό
λα τα αντιπασόκ ανακλαστικά μας λειτουρ
γούσαν και κατέπνιγαν την πικρία για την
θριαμβευτική επάνοδο της ΝΔ στην εξουσία.
Μας έκαναν ακόμη να ντρεπόμαστε για το
παρελθόν μας οι εκπομπές. Ό λ η εκείνη με
γαλόστομη λαϊκότητα, η διανθισμένη με τις
μαρξιστοειδείς αρλούμπες του κ. Γαργαλάκου θύμιζαν ένα αριστερό παρελθόν, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει κραυγαλέο
παρόν. Τις θεωρίες για την εξαθλίωση των
εργατικών μαζών, τη διαλεκτική των Ρόζενταλ - Γιούκιν, τις βασικές αρχές του Μαρξι
σμού - Λενινισμού, τη διάκριση ανάμεσα σε
καλά και κακά πυρηνικά όπλα, την άποψη ότι
όλα τα μέσα είναι επιτρεπτά στους πολιτι
κούς αγώνες, την πίστη ότι εμείς μόνο υπη
ρετούμε το καλό και όλοι οι άλλοι είναι υπη
ρέτες του διαβόλου — όλα αυτά δεν τα εφεύ
ραν οι Κουρήδες. Τα κληρονόμησαν, τα επε
ξεργάστηκαν, τα χρησιμοποίησαν προς όφε
λος τους. Γνωρίζουν πως μόνο τα Μεγάλα
Ψεύδη μπορούν να φανατίσουν και να κά
νουν ό,τι μπορούν οι αυριανιστές για να τα
συντηρήσουν.
Θα μας λείψουν λοιπόν τα αστέρια του
Ταύρου — ίσως μας λείψει κι όλο το συγκρό
τημα. Οι κυκλοφορίες των εφημερίδων του
πάνε από το κακό στο χειρότερο: και οι τρεις
μαζί (Αυριανή, Νίκη, Δημ. Λόγος) έχουν μι
κρότερη κυκλοφορία από όση μόνη της η Αυ
ριανή πέρυσι. Ο ραδιοφωνικός και ο τηλεο
πτικός σταθμός έχουν ελάχιστη διαφήμιση,
παρά τη φτήνια του προγράμματος απίθανο
είναι να αφήνουν κέρδος. Υπάρχουν εκκρε
μείς δεκάδα; ποινικές, αστικές, φορολογι

Θ

κές υποθέσεις, το ΠΑΣΟΚ κόβει τις σχέσεις
— πως θα τα βγάλουν πέρα οι Κουρήδες; θα
αναζητήσουν νέες συμμαχίες, νέα αφεντικά
ή θα επιχειρήσουν μια πλήρως αυτόνομη πο
ρεία με την πίστη πως ο αυριανισμός αποτε
λεί ενδημικό χαρακτηριστικό και προσοδο
φόρο επένδυση (οικονομικά και πολιτικά)
στην ελληνική κοινωνία; Ο καιρός θα δείξει,
αλλά είναι λογικό να περιμένουμε συμμάζε
μα των δραστηριοτήτων για να αντιμετωπί
σουν οι ιδιοκτήτες του συγκροτήματος τις
δύσκολες ώρες που έρχονται.
Η ρήξη πάντως με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
φαίνεται οριστική κι ίσως να μην είναι άσχε
τη η στιγμή που επελέγη με την κακή κατά
σταση του συγκροτήματος. Φυσικά, το ζήτη
μα δεν είναι η Αυριανή αλλά η ανάδειξη του
αυριανισμού σε πολιτικό ρεύμα μέσα στους
κόλπους του ΠΑΣΟΚ. Είναι άραγε γνήσιες οι
αυτοκριτικές που ακούγονται, είναι ειλικρι
νής η ρήξη με το παρελθόν, είναι γνήσια
— και μπορεί να επ ιτύχει— η εκσυγχρονιστι
κή προσπάθεια που τόσοι επαγγέλλονται;
Το μέλλον θα δείξει, όπως το μέλλον θα
δ είξει αν η εκτός ΠΑΣΟΚ Αριστερά είναι κι
αυτή σε θέση να επιχειρήσει τη δική της ρή
ξη με το παρελθόν, αντίστοιχη με αυτή που
απαιτεί από το ΠΑΣΟΚ να πραγματοποιήσει.
Θα ήταν υπερβολή να περιμένουμε πως όλα
θα εξελιχθούν αισίως. Χειρότερα όμως απ’
ότι είναι σήμερα τα πράγματα, δύσκολα μπο
ρούν να γίνουν.
θ α μας λείψουν λοιπόν εντελώς, η άγνοια,
η θρασύτητα, η βαρβαρότητα, το αντριλίκι;
Δυστυχώς όχι, ακόμη και με πλήρη εξαφάνι
ση του συγκροτήματος Κουρή απλώς θα
μειωθούν οι δόσεις. Θα λείψ ει βέβαια το
στυλ που κατέκτησαν οι αυριανιστές στα δέ
κα χρόνια της ύπαρξής τους. Εκτός και εάν
— και τούτη η σκέψη δίνει σε όλους τους ει
λ ικ ρ ιν ε ίς φ ίλ ο υ ς του συγκροτήματος
κουράγιο— οι μεταγραφές που ήδη άρχισαν
από τον Ταύρο προς άλλους χώρους, μετα
λαμπαδεύσουν το πνεύμα του συγκροτήμα
τος σε άλλους δημοσιογραφικούς και πολιτι
κούς χώρους που ζηλεύουν τη δόξα των
Κουρήδων. Τότε ίσω ς α να γκ α σ το ύ μ ε, μπρος
στον γενικευμένο αυριανισμό, να νοσταλγή
σουμε τη σημερινή απομονωμένη συμπύ
κνωσή του στον Ταύρο. Αυτή θα είναι η με
γάλη εκδίκηση των αδελφών Κουρή και
χρειάζεται να αντισταθούν πολλοί, από πολ
λούς χώρους, για να μην ορθοποδήσει ο αυριανισμός εκεί που φαίνεται πως, χωρίς στη
ρίγματα πια, καταρρέει.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ Τ Ω ΕΚΕΙ
το υ Δημ. Χαντζόπουλου

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΟΥΡΗ
Η ΕΚΑΛΗ ΕΠΛΗΡΩΝΕ ΦΟΡΟΥΣ.

ΘΗΣΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ν ’ ΑΠΑΛΛΑΞΕΙ
ΤΗΝ ΕΚΑΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΙΜΩΣΗ.

...ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΕΣΚΑΣΕ.
ΜΕΤΑ, ΕΠ ΕΣΤΡΕΦΕ ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ-

... ΑΛΛΟΙ ΑΠΟ ΘΛΙΦΗ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΠΟ ΧΑΡΑ.

ΗΤΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΙ
ΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟ.

ΕΠΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΕΤΡΩΓΕ ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΕΤΗΣΙΩΣ.

ΜΑ
ΜΑΖ! ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΕΚΙΝΗΣΕ
ΚΑΙ ΠΗΓΕ ΣΤΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ

ΕΔΩΣΕ ΣΤΟ ΤΕΡΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ TOY TIE ΘΕΩΡΙΕΣ...

ΞΕΧΑΣΕ ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΑΡΑ ΤΟΥ
ΝΑ ΥΦΩΣΕΙ ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΑΝΙΑ-

ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΓΕΜΙΣΕ Η ΘΑΛΑΣΣΑ.
ΕΚΕΙ ΣΗΜΕΡΑ...

ΑΡΧΙΣΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΠΕΦΤΟΥΝ
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ...

ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΜΠΑΝΙΟ ΚΑΝΕΙΣ. ΕΙΝΑΙ
ΠΟΛΥ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΤΑ ΝΕΡΑ.
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Απεργίες II

Απεργίες I
Σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις ο
δηγούνται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό
και δημόσιο τομέα με την κήρυξη γενικής
24ωρης πανελλαδικής απεργίας της
ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ για τις 6 Ιουνίου, εν μέσω
άλλων απεργιακών αγώνων στους ο
ποίους έχουν κατέλθει πολλές κατηγοραίες εργαζομένων. Το όπλο της απερ
γίας είναι το μόνο που έχει απομείνει
στους εργαζομένους για να αντιδράσουν
απέναντι στην οικονομική πολιτική της
κυβέρνησης. Οι εργαζόμενοι έχουν την
διάθεση να αναγνωρίσουν την πράγματι
δεινή οικονομική θέση της χώρας και την
άθλια κατάσταση στο δημοσιονομικό το
μέα. Δεν μπορούν όμως να κατανοήσουν
την αναισθησία που δείχνει η κυβέρνηση
απέναντι στις κοινωνικές συνέπειες της
εισοδηματικής της πολιτικής και στην α
διαφορία της για την προστασία των κοι
νωνικά ασθενέστερων στρωμάτων. Η κυ
βέρνηση δείχνει να αδιαφορεί για την τύ
χη αυτών των στρωμάτων.
Της λείπει εντελώς η αίσθηση του δί
καιου επιμερισμού των βαρών της οικο
νομικής κρίσης. Η περικοπή της ΑΤΑ θα
μπορούσε για παράδειγμα να μην ισχύσει για ορισμένες κατηγορίες συνταξιού
χων και χαμηλόμισθων και το κράτος να
δείξει ένα άλλο πρόσωπο εκτός από αυ
τό του εισπράκτορα.
Κατά τη συζήτηση μεταξύ των πολιτι
κών αρχηγών στη Βουλή προ της ημερή
σιας διατάξεως της περασμένης Δευτέ
ρας ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το
θέμα της λήψης πρόσθετων οικονομικών
μέτρων τον Ιούνιο, αν χρειαστούν. Δεν
διευκρίνησε όμως την φύση τους ενώ εκκρεμεί ακόμα το πακέτο των υποτιθέμε
νων «αναπτυξιακών μέτρων» με βάση τα
οποία θα μπορούσε κανείς να κρίνει α
σφαλέστερα αν οι θυσίες στις οποίες υ
ποβάλλονται τώρα οι εργαζόμενοι αξί
ζουν τον κόπο ή όχι. Μπροστά στην ανυ
παρξία τέτοιων ενδείξεων οι αντιδράσεις
των εργαζομένων είναι φυσιολογικές και
δεν πρόκειται να κοπάσουν, όπως ελπί
ζει η κυβέρνηση. Η οποία, σημειωτέον,
εμφανίζεται να παραδέρνει χωρίς συνε
κτικό και συγκεκριμένο πρόγραμμα οικο
νομικής ανόρθωσης της χώρας.
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Ελλείψει συνεκτικής οικονομικής πολι
τικής μη ταμειακής φύσεως προκύπτουν
σαν απόλυτο φυσιολογικό αποτέλεσμα
οι ενδόμυχες σκέψεις της κυβέρνησης
για αλλαγές στή νομοθεσία περί απερ
γίας, κι ας διαψεύδει ο κ. Μητσοτάκης τις
δηλώσεις του προς την ιταλική εφημερί
δα «il t e m p o », αποδίδοντάς τες σε «με
ταφραστικό» λάθος. Η κυβέρνηση δεν
πείθει τους εργαζόμενους, δεν μπορεί
να εξασφαλίσει τη συναίνεσή τους στην
οικονομική της πολιτική, δε διαθέτει καρόττο και κατά συνέπεια σκέπτεται τη
ράβδο. Το διαβόητο άρθρο 4 του ΠΑΣΟΚ
(και του κ. Αρσένη) που καταργούσε στην
ουσία το δικαίωμα της απεργίας στο δη
μόσιο τομέα (Ν. 1320/83) δείχνει το δρό
μο. Όπως δείχνουν το δρόμο όλα τα
αντι-συνδικαλιστικά και αντι-απεργιακά
μέτρα που πήρε η κ. Θάτσερ μετά την ά
νοδό της στην εξουσία το 1979 για να
σπάσει τη δύναμη των εργατικών συνδι
κάτων. Με το πρόσχημα του «εκδημοκρα
τισμού» των συνδικάτων που πολλά βέ
βαια χρειάζονταν, οι διαδικασίες κήρυ
ξης απεργίας έγιναν τόσο χρονοβόρες
ώστε έχασαν την αποτελεσματικότητα
της άμεσης αντίδρασης. Και σε συνδυα
σμό με μια πολιτική ανεργίας και «εφε
δρικού εργατικού στρατού» επήλθε η αποδυνάμωση των συνδικάτων.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κ. Μητσο
τάκης, που τόσο θαυμάζει την κ. Θάτσερ,
έχει κατά νου ανάλογες ρυθμίσεις και
φυσικά την επαναφορά του δικαιώματος
της αντιαπεργίας (lock-out) και όλων των
συναφών μέτρων που ισχυροποιούν την
εργοδοσία έναντι των εργαζομένων.
Για να αποδειχθεί για μια ακόμα φορά,
όπως και επί ΠΑΣΟΚ, ότι η αδυναμία εξεύ 
ρεσης συναινετικών διαδικασιών και λύ
σεων οδηγεί αυτόματα στον αυταρχισμό.
Είναι οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος.

Απεργίες III
Το πόσο αποτελεσματικές θα αποδειχθούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις των
εργαζόμενων από την άποψη κάμψης
της κυβερνητικής εισοδηματικής πολιτι
κής θα φανεί σε σύντομο χρονικό διά
στημά. Το θέμα των αποδοχών αποτελεί
όμως μια μόνο πλευρά των διεκδικήσε
ων. Συμβαίνει σε συνθήκες οικονομικής
κρίσης να παρουσιάζονται ορισμένα φαι
νόμενα τα οποία δεν ευνοούν τη συνοχή
και την αλληλεγγύη των εργατικών συν
δικάτων. Κατ’ αρχήν η συντεχνιακή διάρ
θρωση του εργατικού κινήματος, επιτρέ
πει στα ισχυρότερα συνδικάτα και στις
καλύτερα αμοιβόμενες επαγγελματικές
κατηγορίες να υπερασπίζουν αποτελε
σματικότερα τα συμφέροντά τους. Δεύ
τερον, το χάσμα μεταξύ εργαζομένων
και ανέργων μεγαλώνει καθώς επικρατεί
η συντεχνιακή λογική. Και τρίτον επέρ
χονται αναγκαστικά ανακατατάξεις στις
ίδιες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση, σε
συνθήκες όπου η οικονομική πολιτική
της κυβέρνησης επιδιώκει μια νέα ισορ

ροπία μ·:ταξυ δημόσιου και ιδιωτικού το
μέα υπέρ του δευτέρου, την αναδιάρ
θρωση της καπιταλιστικής παραγωγής,
τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την
ανάκαμψη της συσσώρευσης και των
κερδών, το συνδικαλιστικό εργατικό κί
νημα δεν μπορεί να μείνει απαθές. Η
πρόκληση είναι μεγάλη και η στρατηγική
της υπεράσπισης του επιπέδου μισθών
και ημερομισθίων ελλιπής.
Ο εκσυγχρονισμός και εκδημοκρατι
σμός τους, η καλύτερη οργάνωση και ε
πεξεργασία των προτάσεών τους πρέπει
να τείνουν στην επιδίωξη στόχων που να
μην δημιουργούν την εντύπωση στο κοι
νωνικό σώμα ότι εξυπηρετούν την άρνη
ση, την οπισθοδρόμηση. Χαμένες εκ των
προτέρων μάχες, για την τιμή των ό
πλων, δεν πρέπει να δίνονται. Αντίθετα,
τα εργατικά σωματεία καλούνται να πρω
τοστατήσουν σε τόλμη και φαντασία για
την επιβολή λύσεων που θα βγάλουν τη
χώρα από την οικονομική κρίση, θα ανοί
γουν νέα μέτωπα συντονισμένα με τις α
νάγκες της κοινωνίας επιλέγοντας μορ
φές αντίδρασης και κινητοποίησης που
θα δημιουργούν συμμαχίες στον κοινω
νικό χώρο και δεν θα δείχνουν αδιαφο
ρία για την τύχη των πιο αδικημένων και
ανίσχυρων στρωμάτων.
Έναν τέτοιον προσανατολισμό πρέπει
να εμπνεύσει η Αριστερά. Διότι δεν αρκούν πλέον τα συνθήματα περί μονοπω
λίων. Στο συνδικαλιστικό εργατικό κίνη
μα εναπόκειται να ανταποκριθεί στην
πρόκληση και επίθεση του νεοφιλελευ
θερισμού και να μεταβληθεί σε ηγετική
κοινωνική δύναμη αντί να περιορισθεί σε
άμυνα και μάχες οπισθοφυλακών. Διότι
οι ίδιες οι εξελ ίξεις τιμωρούν όσους μέ
νουν προσκολλημένοι στο παρελθόν.

Αλλαγή φρουράς;
Ο κ. Έ βερτ διαρηγνύει τα ιμάτιά του
για τις καλές προθέσεις του στη Δημόσια
Διοίκηση και υποστηρίζει ότι η παρουσία
δικαστικού στα 5μελή Υπηρεσιακά Συμ
βούλια διασφαλίζει τη μη κομματικοποίη
ση του κράτους. Από την άλλη πλευρά η
ΑΔΕΔΥ υποστηρίζει ότι στόχος της κυ
βέρνησης είναι η κομματική άλωση του
κρατικού μηχανισμού.
Είναι φανερό ότι πρωταρχικός στόχος
του κ. Έ βερτ είναι τα διοικητικά συμβού
λια των δεκάδων χιλιάδων «φορέων» του
δημοσίου, με άλλα λόγια το εκτεταμένο
δίκτυο της κρατικής πατρωνείας το ο
ποίο νέμεται κάθε φορά το κυβερνών
κόμμα. Τους πρασινοφρουρούς θα διαδε
χθούν, σταδιακά αλλά σίγουρα, οι κυανόφρουροί, οι «αγωνιστές» της κομματικής
βάσης που ζητούν ανταμοιβή για τις υπη
ρεσίες που έχουν προσφέρει στο κόμμα
τους και εν μέρει «εκδίκηση» για τις «διώ
ξεις» που υπέστησαν επί ΠΑΣΟΚ και απο
κατάσταση «εδώ και τώρα».
Έτσι διαιωνίζεται ο φαύλος κύκλος,
διότι η πρακτική των κομμάτων στην ε
ξουσία δημιουργεί πραγματικά διώκτες
και διωκωμένους, ενώ ταυτόχρονα διατυμπανίζεται η αξιοκρατία. Οι ρόλοι ε
ναλλάσσονται ή κατά τη λαϊκή παροιμία
άλλαξε ο β ιολιτζής αλλά ο χαβάς μένει
ο ίδιος.

ΕΛΑ ΙΩ Ν Α Σ:
Επ ιμένουμε για τρ ίτο χρόνο
με π αρεμβάσ εις όλο το
δίμηνο του καλοκαιριού.
Ε λά τε μαζί μας...

Τα εν οίκω μη εν Δήμω;
Αδιευκρίνηστη παραμένει η πολιτική
του Συνασπισμού στο θέμα των συμμαχιών στις δημοτικές εκλογές, παρά τη φι
λολογία περί ««τοπικών κοινωνιών». Διότι
οι εκλογές θα έχουν, αναπόφευκτα, τον
χαρακτήρα πολιτικής αντιπαράθεσης με
την επάνοδο των διαχωριστικών γραμ
μών και ως εκ τούτου το θέμα της συνερ
γασίας με το ΠΑΣΟΚ αποκτά καίρια σημα
σία με σοβαρές μελλοντικές προεκτά
σεις.
Γιατί και η συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ
στις μονοεδρικές περιφέρειες στις εκλο
γές του Απριλίου παρουσιάστηκε σαν μη
πρόκριμα για τις μετεκλογικές κυβερνη
τικές συμπράξεις για να καταλήξει στην
αποδοχή συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ ««έ
στω και με οριακή πλειοψηφία».
Το ΠΑΣΟΚ, οχυρωμένο στην «αυτόνομη
στρατηγική» του δεν πρόκειται φυσικά
να κάνει καμιά χειρονομία προς την Αρι
στερά. Ελπίζει η ίδια να έρθει γονυπετής
και ελπίζει και πάλι να παγιδεύσει τους
αριστερούς ψηφοφόρους στον β’ γύρο
των εκλογών.
Η σιωπή της Αριστερός, αν δεν πρόκει
ται περί αμηχανίας, κανένα όφελος δεν
πρόκειται να της προσκομίσει. Η καθυ
στέρηση αυτόνομης προβολής του προ
γράμματος και των αντιλήψεών της για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η έλλειψη πο
λιτικής πρωτοβουλίας και η αδράνεια θα
τη ρίξουν με μαθηματική ακρίβεια σε μια
διαπραγμάτευση με το ΠΑΣΟΚ την ύστα
τη ώρα που θα εκφυλισθεί στην επιλογή
προσώπων με το αναγκαίο αλατοπίπερο
των «κοινών προγραμμάτων».
Η Αριστερά έχει ανάγκη από μια επιθε
τική πολιτική στον τομέα αυτό που κατ’
εξοχήν προσφέρεται για την ανάπτυξη
νέων ιδεών, αντιλήψεων, προτάσεων και

λύσεων. Ας τολμήσει από τώρα να εμφανισθεί με ριζοσπαστικές προτάσεις για
την Αθήνα και τα προβλήματά της, τις
άλλες πόλεις της χώρας που ακολου
θούν ταχέως στα βήματα καταστροφής
την πρωτεύουσα.
Κι ας αφήσει κατά μέρος τους εσωστρεφείς τακτικιστικους προβληματι
σμούς αφήνοντας τον δικό της δήμο, για
μια ακόμα φορά, στο σκότος Δεν έχει γί
νει ωριμότερη;

Παραγραφής
καταφύγιο
Την εξέλιξη της δίκης για το γιουγκοσ
λαβικό καλαμπόκι δεν τη γνωρίζουμε.
Ούτε είναι δυνατόν να προβλεφθεί η α
πόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου στο θ έ
μα της παραγραφής που ετέθη την Τε
τάρτη από τους κατηγορούμενους.
Είναι όμως ενδεικτική η υποκρισία του
ΠΑΣΟΚ, στελέχη του οποίου έσπευσαν
για «συμπαράσταση» των κατηγορουμέ
νων στη δίκη, όταν πέρισυ το καλοκαίρι
εκόπτετο να γίνουν οι δίκες για να αποδειχθεί η «αθωότητα», η «σκευωρία» και
η «σπίλωση» όταν ακόμα και σήμερα η
«Αυριανή» ζητά το ίδιο για να «ξεσκεπα
στούν οι άθλιοι κατήγοροι» των λευκών
περιστερών της, καταφεύγουν τώρα στο
αίτημα της παραγραφής. Οι «εθνικοί ήρωες» του ΠΑΣΟΚ που υπηρέτησαν το
«δημόσιο συμφέρον» θεωρώντας ότι η
Ευρώπη κατοικείται από κουτόφραγκους, γιατί φοβούνται τη δίκη;
Γιατί κατέφυγαν από την πρώτη μέρα
σε διαδικαστικές μανούβρες και κωλυ
σιεργίες; Γιατί επιζητούν την παραγρα
φή; Έτσι συμπεριφέρονιαι οι λαϊκοί ήρω
ες που είναι βέβαιοι για την αθωότητα
τους;

Καλοκαίρι, νέφος, ζέστη, ανομβρία.
Οι χώροι πρασίνου ελάχιστοι και η ζωή
στην Αθήνα κάθε καλοκαίρι γίνεται πιο
εφιαλτική. Κοντά στην Ομόνοια 9.500
στρέμματα φιλοξενούν βιομηχανίες,
σταθμούς φορτηγών και σκουπίδια· τα
δέντρα στην περιοχή του Ελαιώνα, εί
ναι σχεδόν ανύπαρκτα.
Γ ια τρίτη συνεχή χρονιά το ΑΝΤΙ θα
προσπαθήσει να πείσει ότι πρέπει να
αλλάξει μορφή η περιοχή του Ελαιώνα.
Αυτή τη φορά όχι μόνο διοργανώνοντας συζητήσεις αλλά και ώστε παρεμβαίνοντας ενεργά, να γίνει ο Ελαιώνας
πηγή ζωής για τους κατοίκους όλης της
Αθήνας.
Φέτος σε συνεργασία με την Εναλλα
κτική Κοινότητα «Παρέμβαση», που εί
ναι μια από τις Θεραπευτικές Κοινότη
τες του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημέ
νων Ατόμων και τον Εξωραϊστικό Σύλ
λογο «Άγιος Σάββας» θα μετατρέψου
με σε πλατείες δυο κοινόχρηστους χώ
ρους, στην περιοχή Μαρκόνι, οι οποίοι
αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται σαν
σκουπιδότοποι και θα επισκευάσουμε
μια παιδική χαρά.
Δεν θα σταματήσουμε όμως στην πε
ριοχή Μαρκόνι. Σκοπός μας είναι να
δεντροφυτεύσουμε και άλλους κοινό
χρηστους χώρους στην περιοχή του Ε
λαιώνα.
Στην παρέμβαση αυτή που αρχίζει
την επόμενη εβδομάδα και θα συνεχι
στεί με δεντροφυτεύσεις, εξωραϊσμούς,
μουσική εκδήλωση και συζητήσεις σε ό
λη την διάρκεια του φετεινού καλοκαι
ριού μας συντρέχουν οι Δήμοι Αθη
ναίων, Ταύρου, Αγ. I. Ρέντη, Αιγάλεω,
Μοσχάτου και Περιστεριού.
Αρχίζουμε λοιπόν αθόρυβα. Σας κα
λούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και
περιμένετε νεώτερα για τις τελικές εκ
δηλώσεις, στο επόμενο τεύχος.
,*,.!}
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Η ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ
του Αρ. Ψάλτη
πολιτική την οποία φαίνεται να
διαμορφώνει ο Συνασπισμός απέ
ναντι στην κυβέρνηση μοιάζει να
βρίσκεται εγκλωβισμένη σε μια περί κε
ντροδεξιών σεναρίων πολιτική φιλολο
γία —ή την καταδίκη του δικομματισμού
στην άλλη της εκδοχή— και σε μια καταγγελτική πρακτική- πρακτική με βαθύ
τατες ρίζες στο παρελθόν, αλλά στείρα
και αναποτελεσματική για το παρόν.
Η αποδοχή μιας πολιτικής «παρέμβα
σης» που βάση της έχει αυτή την πολιτι
κή πρακτική μπορεί να ευνοεί τους κομ
ματικούς μηχανισμούς να διατηρούν φαι
νομενικά την «απόσταση» στην πρώτη
περίπτωση από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και
στην δεύτερη να δίνουν την εντύπωση
μιας μαχητικής και σώφρονος «αριστε
ρής» αντιπολίτευσης, αλλά ουσιαστικά
καλύπτουν την αδυναμία χάραξης πολι
τικής. Έτσι όμως οι δυνάμεις της Αριστε
ράς δεν διαμορφώνουν αυτόνομο λόγο
και παράλληλα επιτρέπουν στους κομμα
τικούς γραφειοκράτες να διαχειριστούν
τις ισορροπίες εν αναμονή των συνε
δρίων που ετοιμάζουν ΚΚΕ και ΕΑΡ.
Χαρακτηριστικά δείγματα των αντιφά
σεων της πολιτικής της Αριστερός απο
τελεί η στάση στην απεργία των καθηγη
τών, στη διαμαρτυρία των συνδικάτων
για τα μέτρα, στα προβλήματα του περι
βάλλοντος ιδιαίτερα για την Αθήνα (που
σχετίζονται άμεσα με τις δημοτικές ε
κλογές) και στις «περί συμμαχιών» διαφαινόμενες προθέσεις του Συνασπι
σμού.

Η

Οι συμμαχίες
Ο Συνασπισμός «φλερτάρει» πχ. με το
ΠΑΣΟΚ για τις δημοτικές εκλογές αφή
νοντας να διαρρέουν πληροφορίες ότι
συζητά για υποψήφιους χωρίς να μιλήσει
για τα προβλήματα των πόλεων. Επιλέ
γει, δηλαδή, όπως είναι η συνήθης πρα
κτική της Αριστερός, το δρόμο για να
βρεθούν τα πρόσωπα που θα δώσουν
«λύσεις» και όχι το δρόμο των προβλημά
των και των λύσεων που απαιτούνται ώ
στε να υπάρξει και η όποια συμφωνία. Με
άλλα λόγια η Αριστερά υποτιμά για άλλη
μια φορά τα κοινωνικά προβλήματα και
οδηγείται και πάλι στην λεγόμενη πολιτι
κή «κορυφής». Σε αυτήν, εκτός του ότι α
κυρώνεται ως Αριστερά, οι υποψήφιοι
«σύμμαχοι» ή οι «αντίπαλοί» της έχουν
καλύτερες και πλέον γνήσιες επιδόσεις.
Χρίζεται ως πολιτική η περί την κ. Με
λίνα Μερκουρη η τον κ. Θ. Καιριβάνο ή
τον κ. Κ. Λιάσκα συνεύρεση πολίτικων
δυνάμεων και όχι η αντιμετώπιση των
προβλημάτων και οι λύσεις που προτεί-
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Δυο μήνες μετά τις εκλογές,
την αποσαφήνιση των
προθέσεων της κυβέρνησης σε
βασικούς τομείς και τα πρώτα
δείγματα πολιτικής της νέας
εξουσίας στην οικονομία, την
Δημόσια Διοίκηση, τα
περιβαλλοντολογικά
προβλήματα και την Παιδεία,
είναι αρκετοί για να διακριθούν
οι πολιτικές προτεραιότητες
του Συνασπισμού και των
κομμάτων του.
Παράλληλα αυτό το διάστημα
διαφαίνεται και το πως
αντιλαμβάνονται τα κόμματα,
που συγκροτούν τον
Συνασπισμό, την πορεία
ανανέωσης και εκσυγχρονισμού
της Αριστερός. %

νονται. Έτσι η Αριστερά μπορεί να κερ
δίσει ένα δήμαρχο σε μια μεγάλη πόλη
χάνει όμως την πολιτική της ταυτότητα
και τη δυνατότητα να συζητήσει ένα πρό
γραμμα Αφήνει τέλος μετέωρο ιο μέγα
θέμα της κάθαρσης και υπονομεύει την
πολιτική ηθική. Κινδυνεύει έτσι να πέσει
σε νέες παγίδες και να αμφισβητηθεί και
πάλι η αξιοπιστία της.

Οι μηχανισμοί
Εκτός όμως από την πολιτική αδρά
νεια διατηρούνται και οι εξελ ίξεις στο
Συνασπισμό «υπό περιορισμό». Η αιτία
για αυτή την «αγρανάπαυση» του Συνα
σπισμού δεν είναι μόνον η προετοιμασία
για τα συνέδρια και η αναμενόμενη απο
σαφήνιση των απόψεων που συζητούνται στα δύο κόμματα. Είναι και η πολιτι
κή που φαίνεται να υιοθετούν ΚΚΕ και
ΕΑΡ, αλλά και οι εσωτερικοί συσχετισμοί
κυρίως στο ΚΚΕ. Αγκυλώσεις οδηγούν σε
αδιέξοδα το διάλογο και την αναγεννητική προσπάθεια του Συνασπισμού που θα
έπρεπε να ασχολείται με την παραγωγή
πολιτικής.
Η «μάχη» φυσικά για τις αλλαγές στο
ΚΚΕ — πρόγραμμα, καταστατικό και
φυσιογνωμία— βρίσκεται σε πρώτη προ
τεραιότητα, αλλά αυτό φαίνεται να συγκινεί περισσότερο την κομματική γρα
φειοκρατία και όχι τα μέλη και τους οπα
δούς. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός
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ότι στις πρόσφατες εκλογές δεν κινητο
ποιήθηκε το σύνολο των οργανωμένων
μελών, αλλά και το ότι η κινητοποίηση ή
ταν κατώτερη των προσδοκιών, αφού
δεν ξεπέρασε ένα επιθυμητό επίπεδο
που να πλησιάζει το 50% .
Στο βαθμό όμως που ο διάλογος και οι
προσπάθειες για την προγραμματική α
νανέωση και τις αλλαγές στη φυσιογνω
μία του ΚΚΕ θα παραμείνουν υπόθεση μό
νον του κομματικού μηχανισμού, το απο
τέλεσμα θα είναι να δημιουργηθούν βε
βαίως νέες ισορροπίες στην ηγεσία, θα
είναι όμως απονευρωμένες αφού δεν θα
έχουν σχέση ούτε με το σύνολο του κόμ
ματος ούτε με κοινωνικές διαδικασίες
που θα μπορούσαν να δώσουν ζωντάνια
και πνοή.
Το «κράτημα» αυτό του Συνασπισμού
σε μια ιδιόμορφη συμμαχία κομμάτων
δημιουργεί έντονους προβληματισμούς
στην Αριστερά και μεγαλώνει την αδρά
νεια. «Αν όλο το '90 κυλήσει έτσι για το
Συνασπισμό», έλ εγ ε μη οργανωμένο στέ
λεχος του, «θα οδηγηθεί στην παρακμή
και στο μαράζωμα: Οπότε θα μετατρα
πεί και ο Συνασπισμός σε μ ια υπό κηδε
μονία πολιτική δύναμη και όχι σε μια αυ
τόνομη δύναμη, ικανή να διαμορφώνει
και να παράγει πολιτική».
Παρόμοιοι προβληματισμοί δεν προ
έρχονται μόνο από μη οργανωμένα στε
λέχη του Συνασπισμού. Και στο ΚΚΕ και
στην ΕΑΡ υπάρχουν αντίστοιχοι προβλη
ματισμοί χωρίς προς το παρόν να αντιμε
τωπίζονται ανοιχτά
Το κόμμα όμως που κρατά το κλειδί
των εξελίξεω ν είναι το ΚΚΕ. Η πορεία του
συνεδρίου και οι αλλαγές που θα γίνουν
στο ΚΚΕ θα δώσουν τον τόνο και στα επό
μενα βήματα του Συνασπισμού και στην
πολιτική του παρουσία. Και αν στο ΚΚΕ
πρυτανεύει το πνεύμα της ισορροπίας
στα ενδότερα του μηχανισμού και της
κομματικής γραφειοκρατίας, θα είναι δύ
σκολο να ανοίξει ο δρόμος για την «περε
στρόικα» της Ελληνικής Αριστερός και
την προγραμματική ανανέωση του ίδιου
του ΚΚΕ Και το χειρότερο σε μια τέτοια
εξέλιξη θα προκύψει μια ουδετεροποίη
ση δυνάμεων που με διάφορους τρόπους
είχαν συμμετάσχει σε πολιτικές διαδικα
σίες το τελευταίο διάστημα.
Η πορεία του Γαλλικού ΚΚ αν μη τι άλ
λο δίνει έναν οδηγό. Και αυτός ο οδηγός
αν υιοθετηθεί, έστω και με άλλη εκδοχή,
κάθε άλλο παρά προσφέρει ένα ελκυστι
κό μέλλον στην Ελληνική Αριστερά. Το
αδελφό κόμμα της συμμάχου Γαλλίας,
προς το παρόν προμηθεύει άρθρα του
Ζώρζ Μαρσαί στο «Ριζοσπάστη»

Η ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΚΤΕΙ
o ΑΝΤΙ όδευε προς το τυπογρα
φείο όταν η υπεράσπιση του Σούλη Αποστολόπουλου την τρίτη ημέ
ρα της «μεγάλης δίκης» υπέβαλε προς το
Ειδικό Δικαστήριο αίτημα παραγραφής
για το σκάνδαλο του καλαμποκιού. Το
περιοδικό θα κυκλοφορήσει συνεπώς ό
ταν θα έχει ανακοινωθεί η απόφαση του
δικαστηρίου στο αίτημα της υπεράσπι
σης.
Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι τη δεύ
τερη ημέρα τις δίκης ο Πρόεδρος του Ει
δικού Δικαστηρίου κ. I. Γρίβας ρώτησε το
συνήγορο του εκ των κατηγορουμένων
Σούλη Αποστολόπουλου, κ. Ανδρουλάκη: «Θέτετε Θέμα παραγραφής;». Ο κ. Αν·
δρουλάκης απάντησε αρνητικά, αλλά
δεν απέφυγε να τονίσει πως «πιστεύει ό
τι με το θέμα αυτό θα ασχοληθεί το Ειδι
κό Δικαστήριο».
Τα δικονομικά τερτίπια και οι προσπά
θειες ματαίωσης, αναβολής, παραγρα
φής κλπ. από τη μια μέρα ως την άλλη,
πολλά δηλούν.
Ορισμένοι δικαστικοί παράγοντες υπο
στήριζαν, ότι η υπεράσπιση του κ. Αθανασόπουλου και ιδιαίτερα ο Γ. Σταμούλης θα έθετε το αίτημα της παραγραφής
«σε ύστερη φάση της δίκης». Οι μεθοδεύ
σεις αυτές πρέπει να σχετίζονται με τις
συνεχείς διαπραγματεύσεις για την έκ
βαση της κάθαρσης:
Στα πλαίσια του «ιστορικού συμβιβα
σμού» μεταξύ ΠΑΣΟΚ - ΝΔ για τη σωτηρία
του Ανδρέα Παπανδρέου θα έπρεπε ο Ν.
Αθανασόπουλος και οι συγκατηγορούμε
νοί του να καταδικαστούν «στη μια ή την
άλλη ποινή», για να ικανοποιηθεί, πρώ
τον, το κοινό αίσθημα και να καταστεί ευ
κολότερη, δεύτερον, η μεθόδευση της α
παλλαγής από τη δίκη, του Προέδρου
του ΠΑΣΟΚ. Από το περιβάλλον του Ν. Αθανασόπουλου εκφράζεται η άποψη ότι
«το κόμμα δεν έχει στρατηγική για τις δί
κες» και η πικρία ότι έχ ει εγκαταληφθεί ο
τέως υπουργός χωρίς ουσιώδεις μάρτυ
ρες: Ο κ. Παπούλιας — ουσιώδης μάρτυ
ρας αλλά και συνένοχος— βρέθηκε να α
πουσιάζει. Την «πικρία» πρόβαλε δεόν
τως και η ΝΙΚΗ των Κουρή-Μαρούδα που
ανέγραφε την Τετάρτη ότι το ΠΑΣΟΚ δεν
στέλνει τους μάρτυρες...
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Η αυτονόμηση των δικαστών
Μια τρίτη άποψη, εγκυρότερη κατά τη
γνώμη μας από τις προηγούμενες, αποδί
δει μεγάλη σημασία στο ρόλο που δια
δραματίζει πλέον το δικαστικό σώμα
στην εξέλιξη της κάθαρσης. Έ γκυρες
πληροφορίες προερχόμενες από δικα
στηριακούς κύκλους αναφέρουν ότι «ο
πρόεδρος του Αρείου Πάγου και του Ει
δικού Δικαστηρίου κ. I. Γρίβας είναι απο
φασισμένος να γίνουν οι δίκες».
Ορισμένοι δικαστικοί βέβαια επικρί
νουν τον κ. Γρίβα ότι «επιχειρεί μια ηρωι
κή έξοδο» με στόχο όχι μόνο «την ανα
βάθμιση του ρόλου της Δικαιοσύνης» αλ

ί

Όποιος υποστηρίζει ότι ο Α.
Παπανδρέου θα αποφύγει την
παραπομπή, πρέπει να εξηγήσει
πως θα μεθοδευτεί η απαλλαγή
του σε συνδυασμό με την
παράλληλη καταδίκη άλλων
κατηγορουμένων. Γιατί ακόμα
και αν δεχθούμε ως
«τελεσίδικη» τη μη παραπομπή
του Ανδρέα Παπανδρέου,
ούτως ή άλλως «κάποιοι»
πρέπει να καταδικασθούν για
να ικανοποιηθεί το κοινό περί
δικαίου αίσθημα. %
λά και την «προσωπική του προβολή». Η
εκτίμηση περί «υψηλών» και «ταπεινών»
κινήτρων που ενυπάρχει κάθε φορά στις
προθέσεις της δικαιοσύνης δεν είναι της
αρμοδιότητάς μας. Παραμένει όμως ως
διαπίστωση πρωταρχικής σημασίας το
γεγονός ότι η κάθαρση δίνει στη Δικαιο
σύνη τη μεγάλη ευκαιρία για να αποδεί
ξει την «αυτονομία» της.
Από τη στιγμή που υπήρξαν οι παρα
πομπές από τη Βουλή, το παιχνίδι της κά
θαρσης αυτονομήθηκε με την έννοια ότι
είναι πλέον πολύ δύσκολος έως αδύνα
τος ο έλεγχός της. Έτσι ο κ. Μητσοτάκης επικρίνεται σήμερα από άλλα μέλη
της «ιστορικής ηγεσίας» της ΝΔ ότι με
την παραπομπή από τη Βουλή το Ειδικό
Δικαστήριο θέλησε ουσιαστικά να απαλ
λά ξει τον εαυτό του από τις αναμενόμε
νες πιέσεις για συγκάλυψη της κάθαρ
σης η οποία «θα γίνει» τελικά.
Αναφέρουμε για παράδειγμά τις δηλώ
σεις του προέδρου της ΔΗΑΝΑ Κωστή
Στεφανόπουλου στο «Κανάλι 1» του Πει
ραιά λίγες ώρες μετά τη συνάντησή του
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Κα
ραμανλή. Η παραπομπή, δήλωσε ο στυλοβάτης της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της ΝΔ, έπρεπε να υπάρξει για τα
περισσότερα από τα αδικήματα. Όμως,
πρόσθεσε, έπρεπε να αντιμετωπιστεί με
περισσότερη περίσκεψη η παραπομπή
του πρωθυπουργού. Ως γνωστόν αυτή εί
ναι η ισχύουσα άποψη Καραμανλή για
την κάθαρση.
Όμω ς — και αυτό είναι «είδηση»— δεν
είναι σήμερα εύκολο στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας να επιβάλλει τη μια ή την
άλλη κατεύθυνση στο έργο της Δικαιο
σύνης. Και όχι μόνο αυτό. Ο Κωνσταντί
νος Μητσοτάκης είναι ανά πάσα στιγμή
έτοιμος yclxou χρρ-^πρ.ι υΐνμακάθαρσ η.
Παραμένει συνεπώς ως άλλη «καθαρ
τήρια» διαπίστωση πρωταρχικής σημα
σίας το γεγονός ότι η κάθαρση θέτει σε
κατάσταση πολιτικής ομηρίας τον Αν
δρέα Παπανδρέου. Έ νά χαρτί το οποίο
κανένας πρωθυπουργός στη θέση του Κ.
Μητσοτάκη δεν θα εγκατέλειπε ποτέ.

Σειρά έχουν άλλοι
Χαρακτηριστική του κλίματος που έχει
διαμορφωθεί γύρω από την κάθαρση εί
ναι και η αποτυχία δυο άλλων μεθοδεύσεων για τη συγκάλυψή της: Τις τελευ
ταίες ημέρες πριν από την έναρξη της δί
κης Αθανασόπουλου οι συνήγοροι της ά
ποψης περί «συμβιβασμού μεταξύ ΝΔ ΠΑΣΟΚ» για την έκβαση της κάθαρσης
περίμεναν ότι «θα προφυλακιζόταν ο Μένιος Κουτσόγιωργας για να ικανοποιηθεί
το λαϊκό αίσθημα και στη συνέχεια θα ανεβάλλετο η δίκη του καλαμποκιού, ή θα
παραγραφεί». Δεν έγινε ούτε το ένα ούτε
το άλλο. Τις ημέρες αυτές αναμένεται η
κλήση προς απολογίαν του Μένιου. Τι
μέλλει γενέσθαι;
Αλλά η κάθαρση δεν φαίνεται να πε
ριορίζεται στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Ειδικού Δικαστηρίου. Έτσι διώκεται
ήδη για παράβαση του νόμου περί μεσα
ζόντων ο Γιώργος Λούβαρης.
Την ίδια τύχη έχουν και οι ανώτατοι α
ξιωματικοί που έχουν εμπλακεί στην «α
γορά του αιώνα», όπως οι κ. Μαρινάκης,
Στάππας, Κουρής, Κοντοδιός κ.ά., οι ο
ποίοι άρχισαν να απολογούνται ήδη για
το αδίκημα της απιστίας σε βαθμό πλημ
μελήματος.
Σημειώνεται ότι η παραπομπή των εν
λόγω αξιωματικών θορύβησε τόσο πολύ
τον Ανδρέα Παπανδρέου, ώστε την Τρίτη
29.5 έδωσε εντολή να εκδοθεί κοινή ανα
κοίνωση των σημερινών βουλευτών του
ΠΑΣΟΚ που χρημάτισαν υπουργοί, ανα
πληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί Α
μυνας με την οποία «διαμαρτύρονται για
τις διώξεις αξιωματικών». Είναι προφα
νές ότι όλοι θορυβήθηκαν και οι κατηγο
ρούμενοι σήμερα πρώην ένστολοι πολί
τες, απαίτησαν να «καλυφθούν» για να
μη «μιλήσουν». Αλλά φαίνεται ότι το κα
τηγορητήριο είναι σαφέστατο.
Το φθινόπωρο θα σημάνει και το τέλος
όλων των αναβλητικών παρεμβάσεων
του Γ. Κοσκωτά στις ΗΠΑ. Αναμένεται
λοιπόν να αφιχθεί με τις πρώτες ψύχρες
και ό,τι ήθελε προκύψει. Στο μεταξύ άλ
λοι «παράγοντες» του σκανδάλου Κο
σκωτά θα έχουν λάβει την πρόγευση της
παραπομπής: Μένιος, Αλέκος Ακριβάκης
— για τον οποίο αίρεται η Κοινοβουλευτι
κή ασυλία— και διάφορα άλλα στελέχη
των ΔΕΚΟ. Η άφιξη του Γ. Κοσκωτά θα α
νακυκλώσει και την «ποδοσφαιρική εκδο
χή» του σκανδάλου και ο «μπος» του Ο
λυμπιακού Αργύρης Σαλιαρέλλης θα επι
τεθεί και πάλι στους κάμεραμεν της τη
λεόρασης...
Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε τη μετα
στροφή της στάσης των Αμερικανών και
των Γ άλλων στο θέμα της «αγοράς του
αιώνα» και άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν τη «ριζική αλλαγή σκηνικού» συνά
γεται ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου θα δυ
σκολευτεί να αποφύγει την παραπομπή
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ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΕΣ ΡΗΞΕΙΣ
του Μ. Βικελίδη

ναι η αρχή μιας φάσης ξαναμοιράσματος
της «τράπουλας» στους εσωτερικούς συ
σχετισμούς του π α ςο κ . Ετοιμάζεται συ
νέδριο από το οποίο θα προκύψουν νέες
ισορροπίες. Στα ανώτερα κλιμάκια συζητείται και η διαδοχή, ενώ οι υποψήφιοι
προετοιμάζουν τις «αποσκευές» τους για
την επικείμενη κούρσα. Παράλληλα ο μη
χανισμός δύσκολα αποκόβεται από τα
κεκτημένα. Σε αυτά θα πρέπει να προ
στεθούν η μετεκλογική κρίση αλλά και οι
ανάγκες, που έχει το ΠΑΣΟΚ, για τη δη
μιουργία και προώθηση ενός νέου προ
φίλ μετά την ένταξή του στη Σοσιαλιστι
κή Διεθνή.
Σ ε αυτή την λεπτή συγκυρία για το ΠΑ
ΣΟΚ εισβάλλει ο «Ταύρος εν τω υαλοπωλείω...». Ζητά από την επομένη των εκλο
γών δυναμική — και φυσικά «αυριανική»— αντιπολίτευση. Πολιτική «πυγμής»
και όχι «λουλουδιών» απέναντι στον Μη
τσοτάκη. Επίθεση και όχι μεταρρύθμιση.
Παραίτηση της ΚΕ και του ΕΓ που ευθύνονται για την ήττα και τον ερχομό του
Μητσοτάκη στην εξουσία.

Ακόμη παρεμβαίνουν και για τις δίκες.
Να γίνουν εδώ και τώρα και να μετατρα
πούν σε «κατήγορους των κατηγόρων»,
«αποκάλυψη των σκευωριών» κλπ.
Ό λ α αυτά αποτελούν μόνιμη επωδό ό
λων σχεδόν των σχολίων των εφημερί
δων του Γ. Κουρή πριν ακόμη ξεσπάσει η
διαμάχη με αφορμή το άρθρο της του Κ.
Γερονικολού για τον «οδοντοτεχνίτη».
Ενυπάρχει λοιπόν και πριν την «έκρη
ξη» του Κ. Γερονικολού μια υποβόσκουσα αντίθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το
συγκρότημα Κουρή. Με την επίθεση
στον Κ. Λαλιώτη η αντίθεση αυτή παίρνει
διαστάσεις, ενώ το νέο στοιχείο που
προστίθεται είναι η άμεση καταγγελία
του Κουρή ότι «υπονομεύει» την ενότητα
και την προοπτική του ΠΑΣΟΚ που μετα
φράζεται σε καταγγελία για πολιτική πα
ρέμβαση του συγκροτήματος στις εσω
κομματικές διαδικασίες, στο συνέδριο
και τις μεταανδρεϊκές εξελίξεις.
Ηγετικά στελέχη αφήνουν να εννοηθεί
ότι ο Γ. Κουρής έκανε τις επιλογές του.
Αυτές οι επιλογές, για να αποδώσουν και
στους εσωτερικούς συσχετισμούς και να
έχουν λόγο στο συνέδριο, έπρεπε να πε
ριορίσουν τον κομματικό μηχανισμό που
ελέγχεται από αντιπάλους.
Ειδικό βάρος στις επιλογές του Γ. Κου
ρή είχαν, σύμφωνα με όσα αφήνουν να
εννοηθεί στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κατά κύριο
λόγο «δελφίνοι» όπως ο Γ. Αρσένης και
δευτερευόντως ο Γ. Γεννηματάς.
Για τον Γ. Αρσένη οι προθέσεις του Γ.
Κουρή, είχαν φανεί και πριν τις εκλογές
όταν ήταν εξώφθαλμη η υποστήριξη του
σ υ γκ ρ ο τή μ α το ς
σ τη
«μάχη του
σταυρού». Αυτή η υποστήριξη επεκτάθη
κε — πάντα κατά τα ίδια στελέχη— και
σε συνηγορία υπέρ του Αρσένη, στην
κούρσα της διαδοχής, ο οποίος είναι
«γνωστός και στο διεθνή χώρο», «δεν ε'ι-

γραφειοκράτης», «ισόβιος αποτυχημέ
νος φοιτητής της Οδοντιατρικής, ο ο
ποίος εξαργυρώνει ακόμα μ ε τους πιο ε 
παχθείς για το λαϊκό Κίνημα, όρους, το
γεγονός ότι πριν 17 χρόνια έτυ χ ε να πε
ράσει την πύλη του Πολυτεχνείου», αλ
λά και με υπαινιγμούς για την «οικονομι
κή του κατάσταση».
Στο σχόλιο αυτό απάντησε ο Κ. Λαλιώτης. «Αυτές οι αήθεις επιθέσεις», έλεγε
στη δήλωσή του αφού χαρακτήριζε
«ψεύτη και συκοφάντη» τον κ. Γερονικο·
λό, «είναι σαφές ότι θέλουν να υπηρετή
σουν ανομολόγητες πολιτικές σκοπιμό
τητες, που έχουν σχέση με τη στρατηγι
κή και τη φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ, κα
θώς και με την ενότητα και την προοπτι
κή του». Απάντηση δόθηκε από τον Πρό
εδρο και το ΕΓ του ΠΑΣΟΚ. «Η αήθης και
συκοφαντική επίθεση», τονιζόταν στην
ανακοίνωση, «κατά του Κ. Λαλιώτη, είναι

σαφές ότι δεν έχει στόχο μόνο τον ίδιο,
αλλά τη λειτουργία, την ενότητα και το
κύρος των θεσμοθετημένων οργάνων
και τη φυσιογνωμία του Κινήματος». Τέ
λος ο ίδιος ο Α. Παπανδρέου παρενέβη
καλύπτοντας την προηγούμενη ανακοί
νωση για να ακολουθήσει άρθρο του Γ.
Κουρή «ιθύνοντα νου» του συγκροτήμα
τος που επέριπτε ευθύνες στον Κ. Γερονικολό («ήταν λάθος») αλλά και στο ΠΑ
ΣΟΚ («ο Γερονικολός και το ΠΑΣΟΚ έ
χουν... το ίδιο μυαλό και γ ι’ αυτό πήγαμε
κατά διαβόλου και οι κύριοι που βρί
σκονται στα ψηλά, μ ε τις εξυπνάδες και
τα λάθη τους βοήθησαν να γίνει πρωθυ
πουργός ο Μητσοτάκης που εδώ και 5-6
χρόνια ούτε ο ίδιος θα το πίστευε»).
Η συνέχεια ήταν εκρηκτική ενώ ο Α.
Παπανδρέου βρισκόταν στο Κάϊρο για
την ένταξη στη Σοσιαλιστική Διεθνή. 0
Μ. Κουρής, βουλευτής του Κινήματος

Πριν δύο μήνες ήταν απίθανο. Σύγκρουση ΠΑΣΟΚ - συγκροτήματος
Ταύρου! «Ρήξη με τον "αυριανισμό”»! Κι όμως. Βασικό θέμα των
εφημερίδων, των συζητήσεων και των πολιτικών σχολίων το
προηγούμενο δεκαπενθήμερο ήταν η «ρήξη» ΠΑΣΟΚ - Ταύρου. Ποταμός
οι δηλώσεις των επιμελώς σιωπούντων σε άλλες εποχές στελεχών του
ΠΑΣΟΚ. Κεραυνοί κατά του Κουρή και του λαϊκισμού. Και νέο μπαράζ
«ρήξεων» με τον «απεχθή λαϊκισμό του Ταύρου», μετά από κάθε
αντεπίθεση.
Ξαφνικά τυφλοί ανέβλεψαν! Άφωνοι, μίλησαν! Εγένετο θαύμα μέγα!
Τι συνέβη αυτό το εκρηκτικό δεκαπενθήμερο; Τι είδους σύγκρουση ήταν
η διαμάχη Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ και των αδελφών Κουρή; Αίφνης το ΠΑΣΟΚ
έκοψε τον «ομφάλιο λώρο» με τον «αυριανισμό» όπως υπονοούν
ορισμένοι και έστρεψε τα νώτα του στον Ταύρο;
ν δούμε την εξέλιξη της σύγκρου
σης με τον «αυριανισμό» και την ε
κεχειρία που επέβαλε ο κ. Παπανδρέου η μεν πλευρά Κουρή εξακολουθεί
να διεκδικεί την αυτονομία της ως εκδο
τικού συγκροτήματος χωρίς να παραιτείται από το ρόλο του διαμορφωτή πολιτι
κής, ενώ η πλευρά του Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ ο
ριοθετεί την πολιτική της συμπεριφορά
από το συγκρότημα χωρίς να αλλάξει
τον τρόπο παραγωγής της πολιτικής.
Ανατροπές λοιπόν δεν υπήρξαν. Θαύ
μα δεν έγινε- δεν γίνονται θαύματα στην
εποχή μας. Σύγκρουση και ένταση υπήρ
ξε. Αλλά η πολιτική διαχείριση στο ΠΑ
ΣΟΚ ανήκει, όπως πάντα, στον Ανδρέα
Παπανδρέου. Και ο Γ. Κουρής που το
γνωρίζει καλά ή και καλύτερα από μερι
κά μέλη του Ε.Γ., που πρωτοστάτησαν
στην διαμάχη, το γράφει καθημερινά και
το διατυμπανίζει κάθε βράδυ από το κα
νάλι του.
Γιατί όμως τώρα η σύγκρουση^δυο μή
νες μετά τις εκλογές και σε μια περίοδο
κρίσιμη για το ΠΑΣΟΚ; Πρώτα απ’ όλα εί

Α

Αλλη μια «ρήξη»...

Το ΠΑΣΟΚ έχει στο ενεργητικό του
πολλές «ρήξεις». Μικρές και μεγάλες, ι
στορικές και ανιστόρητες. Επιμέρους και
κάθετες. Τώρα εισήλθε στον αστερισμό
της «ρήξης» με τον Ταύρο.
Αφορμή για τη νέα «ρήξη» ήταν η «α
παίτηση» του «Δημ. Λόγου» να αποπεμφθεί από την Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ το μέλος
της θ . Κουρματζής επειδή — ήταν διευ
θυντής σε περιοδικό που παρουσίαζε θε
τικά την οικονομική πολιτική Μητσοτάκη.
Το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ κάλυψε
τον κ. Κουρματζή και ο Δ Α επανήλθε με
άρθρο κατά του Κ. Λαλιώτη με τίτλο
«<Ντροπή σου» και ενυπόγραφο, στη συ
νέχεια, σχόλιο του διευθυντή του Κ. Γε·
ρονικολού που έσερνε τα εξ αμάξης στο
μέλος του Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ, με χαρακτηρι
σμούς στο γνωστό ύφος: «οδοντοτεχνίτης», «πονηρός Αρκάδας», «κομματικός
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ναι μόνο ''συνδικαλιστής”» και φυσικά
δεν έχει καμιά σχέση με τους «νεοσ
σούς» και «οδοντοτεχνίτες» του Ε.Γ.
Οι ίδιοι κύκλοι αναφέρουν ότι παρό
μοιες προθέσεις υπήρχαν και στην πε
ρίοδο πριν την αποχώρηση του Γ. Αρσένη από το ΠΑΣΟΚ μόνο που τότε η «πρω
θυπουργία» Αρσένη συνδυαζόταν για
μια μεταβατική περίοδο η οποία θα ετοί
μαζε τη διαδοχή για τον υιό, τον Γ. Παπανδρέου. Μεσολάβησαν τα σκάνδαλα,
το Χέρφιλντ, οι διαδοχικές εκλογές, η α
ποκατάσταση πλέον στενών δεσμών
Κουρή-Ανδρέα, ιδιαίτερα στην τελευταία
προεκλογική περίοδο.
Αρκετοί στο ΠΑΣΟΚ ομιλούν περί «Κεφαλλονίτικης συμμαχίας» και τονίζουν ό
τι η σημερινή στάση σιωπής και ίσων α
ποστάσεων του Γ. Αρσένη από την σύγ
κρουση είναι αποκαλυπτική. Οι ίδιοι την
ερμηνεύουν όχι μόνο ως ανταπόδωση υ
ποχρέωσης αλλά και ως πολιτική κίνηση
του Γ. Αρσένη, η οποία δια μέσου της ου
δετερότητας εκφράζει και πολιτική αλ
ληλεγγύη στο συγκρότημα Κουρή.
Ιδιαίτερο βάρος στις επιλογές που έ 
κανε ο Γ. Κουρής είχε και ο Γ. Γέννηματάς, του οποίου οι δεσμοί με το συγκρό
τημα δεν είναι μυστικό. Τώρα ο Γ. Γεννηματάς κατηγορείται ότι «έπαιξε» με τον
«αυριανισμό», αρκετοί μάλιστα του απο
δίδουν και ευθύνες για την διόγκωσή
του. Σε αυτόν αποδίδεται η άποψη του
«χαϊδέματος» του Ταύρου. Θεωρούσε ο
Γ. Γεννηματάς, λένε στελέχη του ΠΑΣΟΚ,
ότι για να ελεγχθεί ο «αυριανισμός» έ 
πρεπε πρώτα να ενσωματωθεί- ενώ κατή
γοροί του υποστήριζαν ότι για να μαραν
θούν τέτοια φαινόμενα πρέπει να απομο
νωθούν.
Το ακροατήριο στο οποίο απευθυνό
ταν ο Γ. Γεννηματάς ήταν κυρίως ανάμε
σα στο «λαό» του Κουρή και για τον «λαϊ
κό» Γεννηματά αυτοί αποτελούν την α
ναγκαία βάση του. Επομένως η αλληλοστήριξη ήταν φυσιολογική- αναγκαστικά
είχε και τη μορφή «συγκοινωνούντων δο

πολιτικοποιήσει τη σύγκρουση με τον
«αυριανισμό». Η πολιτικοποίηση όμως ή
ταν αδύνατη αφού η μάχη γινόταν για τις
εσωκομματικές ισορροπίες του μηχανι
σμού, άρα με προδιαγεγραμμένη κατά
ληξη.

Ισορροπίες διαδόχων

χείων».
Στη διαμάχη που αναπτύχθηκε ο Κ. Λαλιώτης αντεπετέθη προσπαθώντας να

Η σύγκρουση με τον «αυριανισμό» είχε
υπόβαθρο μάλλον τη μάχη για την ανα
διάταξη των ισορροπιών παρά την πολι
τική ρήξη με το λαϊκισμό. Ο Κ. Λαλιώτης,
αν όντως στόχευε να δώσει πολιτική διά
σταση στη σύγκρουση με τον «Αυριανισμό» και όχι στο να κρατήσει τον έλεγχο
του μηχανισμού, απέτυχε. Εκείνο που πέ
τυχε ήταν να διαμορφώσει ορισμένους
ευνοϊκούς όρους στην ομάδα του για την
επόμενη φάση και για τη μάχη του συνε
δρίου.
Τα όσα λέγονται όμως περί διαδοχής
φωτίζουν και από μια άλλη πλευρά τη
διαμάχη με τον Γ. Κουρή. Εμφανίζονται
να «πλασσάρονται» ως υποψήφιοι δελφί
νοι ο Γ. Αρσένης, Γ. Γεννηματάς και Κ.
Σημίτης. Η σύγκρουση με τον «αυριανισμό» τραυματίζει τους δυο πρώτους και
ενισχύει τον τρίτο.
Ιδιαίτερα μάλιστα αποδυναμώνει τον
Γ. Γεννηματά που εκτός των κατηγοριών
για τις σχέσεις του με την «Αυριανή» του
επισυνάπτουν και «συνδικαλιστική λει
τουργία» μέσα στο π α ς ο κ . Έτσι για να α
ποκατασταθούν ισορροπίες μετά την έ 
κρηξη, που θα μπορούσαν να εξελιχθούν
και σε εξοντωτική διαμάχη, παρενέβη ο ί
διος ο Α. Παπανδρέου και με δήλωσή του
την περασμένη Τρίτη ύστερα από παρά
κληση του κ. Γεννηματά χαρακτηρίζει «α
νακριβή σενάρια» τα δημοσιεύματα («Βή
μα» της Κυριακής και «Έθνος» της Δευ
τέρας) για τις σχέσεις του με τον Γ. Γεννηματά οι οποίες «ήταν και είναι άριστες».
Με τη δήλωση αυτή ο Α. Παπανδρέου
αποκαθιστά τα πράγματα, μετά την εκε
χειρία που ο ίδιος έκανε με το συγκρότη
μα Κουρή, και εσωκομματικά. Ο καθένας
μπορεί τώρα να μετρήσει κέρδη και ζη
μιές για την επόμενη φάση.

και συνιδιοκτήτης του συγκροτήματος έ 
δωσε συνέχεια στο θέμα από το «Κανάλι
29» ενώ ακολούθησε απάντηση του Κ.
Λαλιώτη στην οποία χαρακτήριζε «δίδυ
μο» τον Μ. Κουρή και Κ. Γερονικολό και
κατέληγε: «δεν πρόκειται και δεν μπορεί
ποτέ κανένα παράκεντρο μ ε ανορθόδο
ξα μέσα να υπονομεύει την ενότητα του
ΠΑΣΟΚ...». Ακολούθησε πρωτοσέλιδο του
Κουρή στην «Αυριανή» με τίτλο «Ο Λα
λιώτης οδηγεί το ΠΑΣΟΚ σε διάσπαση»
και νέο άρθρο με απειλές για αποκαλύ
ψεις, «μπηχτές», υπονοούμενα και προει
δοποιήσεις. «Αν ξανατολμήσουν να ξαναπιάσουν στο στόμα τους την ''Αυρια
νή” θα υποχρεωθούμε να πούμε ποιοι α
πό το ΠΑΣΟΚ μ α ς έδιναν και μας πίεζαν
να δημοσιεύσουμε τα διάφορα ''ντοκου
μέντα” που οι ίδιοι μ α ς πάσαραν για δη
μοσίευση» έγραφε ο Γ. Κουρής υπονοών
τας και την περίφημη φωτογραφία του

Μητσοτάκη. Στο ίδιο άρθρο αναφερόταν
ότι το ΠΑΣΟΚ πίεσε για να φτιαχθεί το
«Κανάλι 29», ο Ανδρέας ήταν πάντα σύμ
φωνος με τη γραμμή του συγκροτήματος
και «τηλεφωνούσε κάθε βράδυ» στον Δ.
Μαρούδα για να του πει «τι ήθελε να πε
ράσει». Και κλείνει με μια «υπενθύμιση»:
«Μπορεί να μας πει ο κύριος Λαλιώτης
αν ήρθε μ ε την μπλε φόρμα του στον
Ταύρο στις 29 του Μάρτη; Κάθισε στο
γραφείο μου από τις 10 μέχρι της 1.30 τη
νύχτα; Τι ήθελε; Και τι μου είπε;».
Ακολούθησαν δηλώσεις επωνύμων
στελεχών του ΠΑΣΟΚ κοινό σημείο των ο
ποίων ήταν η καταδίκη του «αυριανισμού» και με την επιστροφή του Α. Πα
πανδρέου από το Κάιρο το κλείσιμο του
«πρώτου γύρου» της διαμάχης με εκεχει
ρία, αλλά και απειλές από τον Γ. Κουρή
ότι «θα χρειαστεί η ”Αυριανή” να ξαναγίνει πιο μαχητική και πιο ανεξάρτητη»

Την επόμενη φάση όμως, όπως όλα
δείχνουν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέλει
να την κρατήσει για τον εαυτό του. Με
την πολιτική αποστασιοποίηση από τον
Ταύρο δίνει «εύσημα» αντιλαϊκισμού σε
μια σειρά στελεχών με επικεφαλής το
Ε.Γ. και φυσικά προετοιμάζει το νέο προ
φίλ του κόμματός του. Ο κ. Παπανδρέου
με το άνοιγμα του παιχνιδιού για όλους
όσους μετράνε «κουκιά» για το συνέδριο
κρατάει και πάλι την τράπουλα στα χέρια
του. Και προφανώς δεν επιθυμεί να πάει
στο συνέδριο με εντεινόμενη, όπως τώ
ρα, τη δυσαρέσκεια από τη βάση του ΠΑ
ΣΟΚ εναντίον του. Μια αναβολή του δίνει
χρόνο, ώστε να προετοιμάσει την αναβάπτισή του.
Ό σ ο για τις θεμιτές ή αθέμιτες φιλο
δοξίες των υποψήφιων διαδόχων λέγε
ται ότι το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ θα
προβλέπει θέση γραμματέα ή πενταμε
λούς γραμματείας με πλέον επικρατέ
στερη τη δεύτερη εκδοχή. Ο ι σχέσεις
πάντως με το συγκρότημα του Ταύρου,
όπως γράφει και ο Γ. Κουρής, είναι στο
χέρι του Ανδρέα. Αυτός ξέρει...
Και ξέρει πρώτα από όλα ότι ο καταγ
γελλόμενος μετά τυμπανοκρουσιών τώ
ρα λαϊκισμός ευδοκιμούσε και πριν ανθί
σουν λουλούδια στους αγρούς του ΠΑ
ΣΟΚ και πολύ πριν εμφανισθεί η «Αυρια
νή» του ταλλήρου. Όπως γνωρίζει επί
σης πολύ καλά ότι η επιλογή της «ιστορι
κής ρήξης» της 9ης Μαρτίου, π.χ., ή η
«μάχη του σκότους με τον ήλιο» είχε πο
λιτικό παραγωγό την «Αυριανή» και υιο
θετήθηκε από το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα,
ενώ η «ρήξη» με τον «Αυριανισμό» στα
ματά στην καλύτερη των περιπτώσεων
για το ΠΑΣΟΚ στην «πολιτική καραντίνα»
και στον «ιστορικό συμβιβασμό» με τον
Ανδρέα. Και η «ρήξη» με τον «αυριανισμό» δείχνει προς το παρόν τουλάχιστον
ότι πρόκειται για μάχη χαρακωμάτων.
Σ ε μια τ έ τ ο ια μάχη μπορεί να «πί
πτουν» Γ ερ ο νικο λο ί και το ΠΑΣΟΚ να πι
σ τεύ ει ότι νίκησ ε σε μια ακόμα «ρήξη».
Τ έ τ ο ιε ς «ρήξεις» το ΠΑΣΟΚ, αν δεν α λλά 
ξ ε ι ως κόμμα, έχ ε ι π ολλές ακόμα σ τις α
π οσ κευές του...

επειδή «την π α τή σ α μ ε από το ΠΑΣΟΚ και
γ ι ’ α υτό θα κ ο ιτά ξ ο υ μ ε να ξα ν α κ ε ρ δ ί
σ ουμε το υ ς α να γ νώ σ τες που έ χ ο υ μ ε χ ά 
σει».

Χαρακτηριστικό στοιχείο σε αυτήν την
διαμάχη είναι ότι στην αποκήρυξη του
συγκροτήματος συμμετείχαν με ομαδικά
ψηφίσματα Νομαρχιακές και άλλες ορ
γανώσεις του Κινήματος. Δημοσιεύονται
σε συνέχειες στην «Εξόρμηση». Πρώτη
φορά το συγκρότημα αντιμετωπίστηκε
σαν ορ γα νικό τμ ή μ α του ΠΑΣΟΚ — όπως
και είναι.
Την εβδομάδα αυτή ακολούθησαν
νέες εξελίξεις: παραίτηση Γερονικολού
από τον «Δημ. Λόγο» ως αποδιοπομ
παίου τράγου- παρέμβαση Σ. Κωστόπουλου υπέρ του Συγκροτήματος- «δήλωση
στήριξης» του Γεννηματά από Α. Παπαν
δρέου. Το συνέδριο πλανάται ως φάσμα
και το συγκρότημα ως φάντασμα.
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του Νίκου Χίου
ΤΑ ΕΚΘΑΜΒΑ και ανυποψίαστα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ανακάλυψαν μόλις προ δεκαπενθη
μέρου ότι το συγκρότημα του Ταύρου είναι φασιστική φωλεό. Αρκετό δειλό οι περισ
σότεροι —ο φόβος φυλάει τα έρμα— αποκηρύσσουν τους Κουρήδες καλυπτόμενοι
πίσω από τις ομαδικές δηλώσεις νομαρχιακών επιτροπών. Τι να πει τώρα ο Γ. Παπαντωνιου, ο Γ. Αρσένης, ο Β. Κεδίκογλου, ο Απ. Κακλαμάνης ή ο Σ. Βαληρόκης... Όσο
για τους Γ. Γεννηματό και Κ. Σημίτη, δίκαια αγανακτεί ο εντιμότατος κ. Γεώργιος Κουρής επειδή αποτόλμησαν να ψελλίσουν αοριστολογίες περί λαϊκισμού. Σαν στημένη
λεμονόκουπα δεν ανέχεται να πεταχτεί στον κάλαθο ο βωμολόχος κεφαλονίτης. Ο
παραπονεμένος φίλος Γιώργος Κουρής μετετρόπη σε μαινόμενο ταύρο. Και με το δί
κιο του.
ΧΡΟΝΙΑ τώρα έστηνε μεθοδικά το μαγαζάκι του με τις κλασικές κομπίνες μικρομεσαίου και τώρα που ανδρώθηκε δεν εννοεί να τον περιφρονούν και να τονλοιδωρούν
όλοι εκείνοι που συναγελάζονταν μαζί του. Οι εκτελεστικόριοι και οι βουλευτές και οι
κεντροεπίτροποι του φέρθηκαν με τον κλασικό τρόπο που αντιμετωπίζουν τον κου
μπάρο τους οι πρωτευουσιάνοι όταν επισκέπτονται το κονάκι του στο γραφικό χωριό
της καταγωγής τους: Τρώνε και πίνουν και γλεντοκοπούν και μόλις βρεθούν στα ζε
στά σαλόνια των σπιτιών τους ούτε τον είδαν ούτε τον άκουσαν τον άξεστο χωριάτη.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ των Κουρήδων παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον για όποιον θέλει συ
στηματικά να ενδιατρίψει. Κομπιναδόροι στον τομέα της πολιτικής παραπληροφόρη
σης, φτιάχτηκαν κατά το κοινώς λεγόμενον στη χρυσή οκταετία του ΠΑΣΟΚ. Πήραν και
έδωσαν με την εξουσία και αφού έγιναν και αυτοί κάποιοι —μέχρι και τη Βουλή
δρασκέλισαν— θεωρούν φυσικό να τους τιμούν και να τους σέβονται οι κουμπάροι.
Το πρόβλημα είναι στο ΠΑΣΟΚ.
ΑΛΛΑ ας μείνουμε για λίγο σ’ αυτήν την ωραία νεοελληνική περιπέτεια...

Πετραδάκι, πετραδάκι για τα σένα το ’
εισαγω γή ν έα ς τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς στη
διαδικασία εκτύπωσης των εφημερίδων
στις αρχές της προηγούμενης δεκαε
τίας θα οδηγήσει σε άμεση σύγκρουση την Έ 
νωση Ιδιοκτητών με την Ένωση των Τυπογρά
φων. Η σύγκρουση θα έχει ως αποτέλεσμα την
κήρυξη 40μερης απεργίας στο χώρο του Τύ
που το καλοκαίρι του 1980 — με εξαίρεση την
«ΑΥΓΗ» και τον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ».
Λίγες ημέρες πριν την απεργία μία «ιδιόμορ
φη» εφημερίδα υπό την επωνυμία «ΑΥΡΙΑΝΗ»
εμφανίζεται στα περίπτερα με ημερήσιες πωλήσεις 5.000 φύλλα περίπου. Η έλλειψη εφη
μερίδων οι σκανδαλοθηρικοί τίτλοι και το τάληρο που πωλείται (15 δρχ. οι υπόλοιπες, πλην
του «Ρ» που πωλείται 10 δρχ.) θα εκτινάξουν
την κυκλοφορία της στα 70.000 φύλλα ενώ με
τά τη λήξη της απεργίας θα σταθεροποιηθεί
στα 30-35.000 φύλλα.
Στο φαινόμενο αυτό θα αντιδράσει έντονα η
ΕΣΗΕΑ και η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» με σειρά αποκα
λυπτικών δημοσιευμάτων τον Αύγουστο και το
Σεπτέμβριο αναφορικά με το χουντικό παρελ
θόν των Κουρήδων, του Ντ. Κουτσούμη και
του εμφανιζόμενου ως πολιτικού συντάκτη
Ρουβινέτη. «Η νέα Αβάντι — γράφει η «ΕΛΕΥ
ΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» (30.80.80)— μας έδ ειξε το δρόμο.
Λάσπη μόνο μπόλικη χρειάζεται. Λάσπη προς
όλες τις κατευθύνσεις. Και ασύστολο υβρεο
λόγιο. Ο «λαουτζίκος» — σύμφωνα μ ε τη «συν
ταγή»— δεν θέλει ποιότητα. Δ εν είναι, δήθεν,
άξιος για πλατύτερη, πολύμορφη, σωστή πλη
ροφόρηση. Στο κάτω κάτω υπάρχει και η τηλε
όραση. Δώστου λοιπόν να διαβάζει για «κό-
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λους» και Μίχαλους. Μ ε ένα ταληράκι. Όσο
κάνουν 5 τσιγάρα. Για να τον αποκοιμίσεις και
μ α ζί να τον φανατίσεις. Και να έρθει ο κ. ΜΙχαλος μ ε την παρέα του να μ ας σώσουν».

Και βγήκαν από το αβγό...
Ωστόσο, οι Κουρήδες οδηγούμενοι από το
ένστικτό τους, το οποίο θα αποδειχθεί επανει
λημμένα ως αλάνθαστο, συνεχίζουν απτόητοι
και βάζουν εμμέσως στο στόχαστρό τους τους
κορυφαίους πολιτειακούς παράγοντες της ε
ποχής: Τον πρωθυπουργό Γ. Ράλλη — «Κλέβει
το Δημόσιο η γυναίκα του Ράλλη μ ε τις πλά
τες του άνδρα της»— και τον πρόεδρο της Δη
μοκρατίας Κ. Καραμανλή— «Χάθηκε η επιταγή
της Χριστίνας Ωνάση που είχ ε παραδώσει η ί
δια στον Καραμανλή». Κατ’ αυτόν τον τρόπο
θα εγκαινιασθούν οι άπειρες ποινικές διώξεις
που θα ακόλουθήσουν και τις οποίες εκμεταλ
λεύονται περίτεχνα οι Κουρήδες.
Προβάλλοντας το μοτίβο «γράφουμε ό,τι
κρύβουν οι άλλες εφημερίδες» επιδιώκουν να
πολιτικοποιήσουν τις ποινικές διώξεις προ
σεγγίζοντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Στην προσπάθειά τους θα βρουν ανταπόκριση
από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Ν. Αθανασόπουλο και I. Παπασπύρου.
Οι Κουρήδες θα καταδικαστούν, ο Γεώργιος
θα προλάβει να αναχωρήσει προς άγνωστον
κατεύθυνση, ενώ ο Μάχης (πάντα δεύτερος)
θα οδηγηθεί στον Κορυδαλλό. Ως φυγόδικος,
αλλά και ως ανήσυχο επιχειρηματικό πνεύμα ο

«Τα κεφάλαια που χρειάζονται για τη δημιουργία ι
διωτικού σταθμού ραδιοφώνου και τηλεόρασης θα
καλυφθούν από τα κέρδη που ’χ ει η εφημερίδα μας
από την πρόσφατη αύξηση της τιμής της, καθώς και
από μετοχές που θα κυκλοφορήσουμε μεταξύ των α
ναγνωστών μας, οι οποίοι και θα έχουν την π λειο ψ η
φια της επιχείρησης για να μπορούν να τη διοικούν
αυτοί και να μη λογαριάζουν κανένα...
Ήδη από διάφορα μέρη της χώρας έχουμε αρχί
σει να παίρνουμε συγχαρητήρια τηλεγραφήματα και
τηλεφωνήματα, γιατί ο Λαός αντιλαμβάνεται πως
μόνο αν υπάρξει ανταγω νισμ ό ς θα υποχρεωθεί και η
κρατική τηλεόραση να βελτιωθεί και να σταματήσει
τις σαχλαμάρες που μας δείχνει...».

Από όσα έχουν δει μέχρι σήμερα το φως της
δημοσιότητας οι Κουρήδες εισήλθαν στο χώ
ρο των «μπίζνες» το 1965 ως εκδότες της εφη
μερίδας «Φωνή της Κεφαλονιάς», όπου εμφα
νίζονται ως ένθερμοι υποστηρικτές της «επά
ρατης αποστασίας» χρησιμοποιώντας τους πε
ρίφημους νεολογισμούς όπως «Ανδρεσώφ».

Αναγέννηση εκ της τέφρας

Γεώργιος θα συγχρωτισθεϊ με τον Ισραηλινό
Πωλ ΓκρΙνβαλντ, στον οποίο όμως έχει απαγορευθεί η έξοδός του από το Ισραήλ. Όπως
γράφει η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» (3.5.81), επικαλούμενη
ρεπορτάζ ισραηλινών εφημερίδων, ό Γεώρ
γιος φέρεται ως εγκέφαλος, αλλά και τυπικά
γενικός διευθυντής ενός πλωτού σταθμού τη
λεόρασης που είναι εγκατεστημένο σε ένα
ουγγρικό ποταμόπλοιο, πρόκειται να αγκυρο
βολήσει στα Κήθυρα και θα εκπέμπει σε όλη
την Ελλάδα.
Ο Πωλ Γκρίνβαλντ εμφανίζεται ως υπεύθυ
νος δημοσίων σχέσεων της επιχείρησης ενώ
βασικός χρηματοδότης είναι ένας άλλος μεγα
λοαπατεώνας, ο γαλλοεβραίος Σάμουελ Πλάτο Σαρόν. Αργότερα, ο διαπρέψας επί χούντας
σκηνοθέτης Νίκος Μαστοράκης σε συνέντευ
ξή του στα «ΝΕΑ» θα αποκαλύψει τόσο τις προ
θέσεις του Κουρή όσο και την πρόταση που
του έγινε να αναλάβει ο ίδιος επικεφαλής. Η
«ΑΥΡΙΑΝΗ» σιωπά επί τρυ θέματος, και η «επι
χείρηση» για άγνωστους λόγους, ματαιώνεται.
Έως ότου γράψει επ’ αυτού η «Α» στις 25.2.87:
«Όπως είναι γνωστό η "Αυριανή" ήταν έτοιμη το
1981 να φτιάξει "παράνομο” ραδιοφωνικό και τηλε
οπτικό σταθμό πάνω σ' ένα πλοίο, — και επ’ αυτού τό
τε είχαν γραφεί ένα σωρό πράγματα—, προκειμέναυ
να έδινε οτο Λαό σωστή πληροφόρηση την οποία του
έκρυβαν, τότε, όλες οι εφημερίδες που εξυπηρετού
σαν τα σχέδια του Καραμανλισμού».

Ακολουθούν οι ανάλογες στην περίσταση πομ
πώδεις προγραμματικές δηλώσεις:

Όπως προκύπτει από ενημερωτικό σημείω
μα της διεύθυνσης παρακολουθήσεως δα
νείων της ΕΤΒΑ προς τη διοίκηση της Τράπε
ζας (ΑΝΤΙ τχ. 334) με θέμα: ΑΒΕΕ«Καρμποτεχνική - Γ. Κουρής», η Τράπεζα χορήγησε στην ε
ταιρεία δύο' δάνεια συνολικού ποσού 22,2 εκατ. δρχ. για τη δημιουργία εργοστασίου ει
δών «κορμπονιζέ» στην Παλλήνη Αττικής. Στις
25.12.78 το εργοστάσιο διέκοψε τη λειτουργία
του «λόγω ζημιών από πυρκαγιά». Θα ακολου
θήσουν αγωγές, διαδικαστικά "τερτίπια” α
φού προηγηθεί η τμηματική καταβολή ποσού
ύψους 1,5 εκατ. και αυτό κατόπιν κοινοποίη
σης επιταγής, τον Οκτώβριο του 1977. Η έναρ
ξη εξυπηρέτησης του δανείου προβλεπόταν
την 1.1.77 και ήδη την 1.1.86 οι απαιτήσεις της
Τράπεζας ανέρχονταν στα 116,5 εκατ.
Ωστόσο έχει προηγηθεί η μεσολάβηση του
υφυπουργού Τύπου Δ. Μαρούδα ο οποίος με ε
πιστολή του ζητά από τις τράπεζες ETE, Ιονική Λαϊκή και ΕΤΒΑ, που είναι πιστώτριες του Κου
ρή, να «εξετάσουν την περίπτωση ρύθμισης
των οφειλών της ΑΒΕΕ «ΚΑΡΜΠΟΤΕΧΝΙΚΗ» με
βάση την απόφαση της NE 358/82». Παρόμοια
ρύθμιση, όμως, είναι αδύνατη, διότι οι οφειλές
της εταιρείας — σύμφωνα με γνωμοδότηση
της Νομικής Υπηρεσίας της Τράπεζας— δεν
μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της πα
ραπάνω απόφασης που αφορά τα δάνεια των
πολιτικών εφημερίδων. Διότι «ούτε εφημερίδα
εξέδ ιδ ε όταν δανειοδοτήθηκε.από την Τράπε
ζα, ούτε η «A ΥΡΙΑΝΗ» χρησιμοποιεί ή δέχεται
εκτυπωτικές υπηρεσίες από την «κ α ρ μ π ο τ ε ΧΝΙΚΗ».
Στις 6.3:85 ο Κουρής θα συναντηθεί με τον
υποδιοικητή της Τράπεζας και θα αναλάβει
την υποχρέωση να υποβάλει μελέτη βιωσιμό
τητας. Το φθινόπωρο του 1986 το ΚΚΕ θα υπο
βάλλει στη Βουλή επερώτηση για το θέμα, και
ο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» θα αποκαλύψει αρκετά γύρω
από τα δάνεια των Κουρήδων.

Γ φ ιο ι αγάνη
«αι ια ρ ο γ ιλ α
ίο ΗαστρΙ
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Δεν θα ξαναμπεί κανείς από τ ο παράθυρο

ΙΜ Μ ΙΙΒΒΒ
ΜΙΙΙΙΜΟΡΜΒ

Η «ΑΥΡΙΑΝΗ» (31.10.86) με μία σταράτη (!) α
πάντηση με τίτλο «Να τι θα πει Αυριανισμός»
θα αποκαλύψει τους «ψευτοσυκοφάντες».
«Η "Αυριανή” στις 20.10.86 είχε κάνει μια μοναδι
κή και ανεπανάληπτη για τα ελληνικά δεδομένα στο
χώρο του Τύπου, χειρονομία, την οποία μάλιστα εί
χαμε αποφασίσει να τηρήσουμε μυστική, πλην όμως
επειδή οι απατεώνες της πληροφόρησης που δου
λεύουν στον «Ριζοσπάστη» μας προκάλεσαν χθες, Ù
τι τάχατες παίρναμε "δανεικά και αγύριστα”, υπο
χρεωνόμαστε να κάνουμε γνωστά τα κάτωθι.
1) Η "Αυριανή” από τότε που εκδόθηκε δεν πήρε από
πουθενά ούτε μια δραχμή δάνειο, ούτε επί ΝΔ ούτε
τώρα με το παςο Κ σε αντίθεση με όλες τις άλλες ε-
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φημερίδες που χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμυ
και 1 ή 2 από αυτές δισεκατομμύρια ...
2) Οταν εδώ και 2 χρόνια άλλαξε η τεχνολογία στις
εφημερίδες, η "Αυριανή” ανανέωσε τον τεχνικό εξο
πλισμό της με δικά της χρήματα και αρν ηθ ηκ ε να
πάρει δάνειο για αγορά φωτοσύνθεσης και πιεστη
ρίου, παρά τις προτροπές των τότε υπεύθυνων της
κυβέρνησης να πάμε και μεις και να πάρουμε από
την Εθνική Τράπεζα καμιά εκατοπενηνταριά εκατομ
μύρια δραχμές!
3) Οι κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις
της "Αυριανής” του "Φίλαθλου” και του "Δημοκρα
τικού Λόγου” ανήκουν στην Πρες Ελλάς που είναι ι
διοκτησίας των αδελφών Κουρή. Γι’ αυτό το συγκρό
τημα αξίας πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων, υ
πήρχε ένα δάνειο 24.000.000 το οποίο είχε ρυθμιστεί
να το πληρώσουμε μέσα σε ΔΩΔΕΚΑ χρόνια, πλην ό
μως ο Γιώργος Κουρής πήγε στις 20-10-66 και πλήρω
σε μια και έξω, μετρητοίς εξήντα λαχταριστά εκα
τομμύρια, και ξοφληςε το δάνειο των 24.000.000 που
'χε πάρει».
ρια

ΟΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Πιστοί στο δόγμα «η καλύτερη άμυνα είναι
η επίθεση», και «ψέμμα, ψέμμα, κάτι μένει» οι
Κουρήδες θα θυμηθούν το «δάνειο του «Ρ» α
πό τράπεζα του Λουξεμβούργου», τους «ερά
νους των πολιτικών προσφύγων» και το «ανά
κτορο του Περισσού». Για να καταλήξουν: «Ας
μας απαντήσει σε όλα αυτά ο ψευτοριζοσπάστης και μετά θα του βουλώσουμε το στόμα
και για την Καρμποτεχνική. Στο ίδιο σχόλιο θα
δημοσιεύσουν και μία απόδειξη με την εξής α
πίστευτη, λεζάντα:
«Αυτή είναι μια απόδειξη 23.850.000 που μας έδωσε
η Ιονική Τράπεζα όταν πήγαμε και της δώσαμε τα ε
ξήντα εκατομμύρια. Τις άλλες, δεν τις δημοσιεύου
με για να μην πιάσουμε άδικα το χώρο».

Και ενώ εκκρεμούν τα δάνεια της «Καρμποτεχνικής», όπως και η δημοσίευση των υπόλοι
πων αποδείξεων που θα διαλύσουν κάθε αμφι
βολία στους κακόπιστους, στις 15.5.1987 συστήνεται η «Γ.Α. ΚΟΥΡΗΣ ΑΕ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ
ΡΗΣΕΙΣ» ύστερα από την τελική έγκριση της
Νομαρχίας Αθηνών.

Ι^ Η Γ ίΙ Α υ ρ ια ν ή * [
Γλίτωσε και αυτός τρν Στρατό με f t υτοπιστοποιητικό γιατρού!
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κάκης θα προβάλει το επιχείρημα ότι η όικα-
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H L « ° η θα τη. δωσει και πάλι ° Μένιος Κουτσόγιωργας: «Μα έχουμε 17.000 τέτοια εντάλ
μ α τα εκκρεμή, ποιον να πρωτοπιάσουμε».
Τον Απρίλιο του 198^ ύστερα από μεθόδευση του Γ. Α. Μαγκάκη,ένας συνδυασμός των
νομών 1591/1986 και 1731/1987 θα απαλλάξει
τους Κουρήδες από το σκάνδαλο των κουπονιων. Ωστόσο στις 2 Νοεμβρίου 1987 ο εισαγ
γελέα ς εφετών Αθηνών άσκησε έφεση κατά
του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών σύμφωνα με το οποίο έκανε οριστι
κά η δίωξη των υπευθύνων της «α υ ρ ια ν ή ς » Έκτοτε...

Φασούλι το φασούλι
Η «ΑΥΡΙΑΝΗ» όταν πρωτοκυκλοφόρησε, χρη

Μ ία άλλη υπ όθεση που εκ κ ρ εμ εί ακόμη
— και σ την οποία το «ΑΝΤΙ» έ χ ε ι α ν α φ ερ θ εί
επ α νειλη μ μ ένω ς— αφ ορ ά την ε ξ α γ γ ε λ ία των
Κουρήδων ό τι θα επ ισ τρέφ ουν σ τους ανα γνώ 
σ τες τη ς «ΑΥΡΐΑΝΗΣ»>την π ερίοδο 1980-81, με
κουπ όνια,ένα τάλη ρο από την τιμή των 15 δρχ.
που επ ω λείτο η εφ η μ ερ ίδ α . Η τιμή αυτή ήταν
υποχρεω τική εφόσον σ χετικό δ ιά τα γ μ α τη ς ε 
ποχής ό ρ ιζε ως κ ατώ τατο όριο π ώ λησης τω ν ε 
φ ημερίδω ν τις 15 δρχ.

σιμοποίησε πρόχειρες εγκαταστάσεις, μη επαγγελματίες δημοσιογράφους και διευθυντι
κά στελέχη με έντονο χουντικό προφίλ και πα
ρελθόν. Οι Κουρήδες στις σχέσεις τους με το
σ υ ν τα κ τικ ό και υπαλληλικό προσωπικό της ε
φ η μ ερ ίδ α ς α ν τέγ ρ α φ α ν το καθεστώς της... Νο
τίου Α φ ρ ική ς — απ’ το οποίο εξάλλου αγόρα
ζαν και χαρτί. Π ολυτέλειες όπως συλλογικές
συμβάσεις, στοιχειώδες ωράριο κτλ. αποτε
λούσαν «όνειρα θερινής νυκτός». Αρκετοί συν
τάκτες θα αποχωρήσουν και θα κυκλοφορή
σουν την εφημερίδα «ΜΑΧΗΤΙΚΗ».

Ωστόσο σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν
382/18.1.1983 πόρισμα της ΙΣΤ' Οικονομικής Ε
φορίας κατηγορούνται οι Κουρήδες για πλα
στογραφία και απάτη εις βάρος του Δημοσίου
επειδή παρουσίασαν ανύπαρκτους και ανυπο
ψίαστους πολίτες να έχουν εισπράξει από την
"Αυριανή” με βάση τα κουπόνια από 200.000
έως 680.000 δρχ. έκαστος! (Βλ. «ΑΝΤΙ» 25.5.84).
Στο δημοσίευμα του «ΑΝΤΙ» η «ΑΥΡΙΑΝΗ» θα αντιδράσει κατά τον προσφιλή της τρόπο. Από
την πλευρά του ο τότε υφυπουργός Τύπου Δ.
Μαρούδας θα δηλώσει: «Δεν σχολιάζω δεκα
πενθήμερα περιοδικά. Σιγά σιγά θα μου ζητή
σετε να σχολιάσω και τα Μίκυ-Μάους». Επι
βραβεύεται αργότερα: Ο θείος Σκρουτζ διορί
στηκε εκδότης της «Νίκης» και διευθυντής του
«Καναλιού 29»...
Δεκαέξι μήνες αργότερα (7.2.88) ο Κ. Μητσοτάκης θα φέρει το θέμα στη Βουλή αποκαλύ
πτοντας ότι γι’ αυτήν την απάτη κατά του Δη
μοσίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης κατά
των αδελφών Κουρή, πλην όμως δεν εκτελείται διότι ο τόπος διαμονής τους είναι άγνω
στος! Ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης Γ. Α. Μαγ

Η μέση κ υ κ λ ο φ ο ρ ία τ η ς «ΑΥΡΙΑΝΗΣ» για το
1981 α ν έ ρ χ ε τ α ι σ τα 75.743 φ ύ λ λ α που σημαί
ν ε ι το 8 ,7 % του σ υνό λο υ τω ν εφημερίδω ν. (Η
κ υ κλ ο φ ο ρ ία τω ν «ΝΕΩΝ» την α ντίσ το ιχ η περίο
δο είν α ι 189.354 φ ύ λ λ α ή 2 1 ,8 % ). Τα έσοδα α
πό την κ υ κ λ ο φ ο ρ ία τη ς εφ η μ ερ ίδ α ς καλύ
πτουν το 8 0 ,6 % τω ν εσ όδω ν τ η ς , ενώ το 19,3%
π ρ ο έρ χ ο ν τα ι από τις δ ια φ η μ ίσ εις.
Σύμφ ω να με το «ΑΝΤΙ» (τχ. 204) η «ΑΥΡΙΑΝΗ»
μ ε βάση τα έσ ο δ α από τη ν κυκλο φ ο ρ ία της για
το ίδιο έ τ ο ς β ρ ίσ κ ετα ι σ την 8η θέσ η , με βάση
τα έσ ο δ α από τ ις δ ια φ η μ ίσ εις σ την 14η θέση,
με βάση το σ ύνο λο τω ν εσ όδω ν στην 10η θέση
και τ έ λ ο ς με βάση τη μέσ η η μ ερ ή σ ια κυκλοφο
ρία σ την 5η θέσ η .
Για το 1984 η πανελλήνια κυκλοφ ορία της
«ΑΥΡΙΑΝΗΣ» α ν έ ρ χ ε τ α ι στις 97.957 φ ύλλα (συ
νολική κ υκλο φ ο ρ ία 1.049.661 με πρώτο το «Ε
ΘΝΟΣ» 201.771 φ ύλλα). Το 1985 η «ΑΥΡΙΑΝΗ»
πωλεί 154.489 φ ύ λ λ α και β ρ ίσ κ ετα ι στη 2η θέ
ση εκ μ ε τα λ λ ε υ ό μ ε ν η εύ σ το χ α τις αντικαραμανλικές διαθέσεις σημαντικού μέρους οπα
δών του ΠΑΣΟΚ. Το 1986 θα κατέβει στα
114.535 φ ύλλα.

Τα ακάλυπτα κουπόνια

ΚΡΑΤΑΝΕΚΑΚΤΟΙΟΣΤΟΜΑΤΟΥΣΟΙΑΥΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ
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γο <μας» και θυμηθείτε πολλά και διάφορα, ό
πως π.χ. «εκλογικός νόμος» κτλ.
Το ΚΚΕ θα καλέσει την κυβέρνηση να «δια

2 Εμείς δεν παίρνουμε
■εντολές από κανόναν!
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Υπάρχει κρίση στον Τύπο;
«dev υπ ά ρ χει κρίσ η σ το ν Τύπο» θα α α α ν ιη
σει η «ΑΥΡΙΑΝΗ» (27 9 .8 2 )- «ο Ααάς αη»κ/βja e
από τα φ έ μ μ α τ α που έ γ ρ α φ α ν οι ε φ η μ ερ ιο ετ;
και σ τα μ ά τη σ ε να τ ις α γ ο ρ ά ζ ε ι. Αν α π ο λυ θ ο ύ ν
οι τεμ π έλ η δ ες και π ε ρ ιο ρ ισ θ ο υ ν οι ά χ ρ η σ τε ς
σελίδες δ ε ν θα υ π ά ρ χ ε ι π ρ ό β λη μ α σε καμία».

Τον Ιούλιο του 1983 με αψορμή δημοσίευμα
των εφημερίδων για την τακτική αναδόμηση
της κυβέρνησης, που όμως δεν έγινε, ο Α. Πα·
πανδρέου με δήλωσή του θα επιτεθεί κατά του
συνόλου του Τύπου μιλώντας για «φ η μ ο λ ο 
γίες που π ρο σ π αθούν να δ η μ ιο υ ρ γ ή σ ο υ ν α ι
σθήματα α β ε β α ιό τη τα ς , α ν α σ φ ά λ ε ια ς και a
ποπροσανατολισμού». Ακολουθεί το σχόλιό
της «Α»: « Μ π ρ ά β ο Α ν δ ρ έ α ! Κ α λ ά το υ ς
έκανες... Σ τ ο γ ρ ά φ ε ι η «Α» που ξ έ ρ ε ις ό τι δεν
ανήκει στο κ ό μ μ α σου, α λ λ ά όμ ω ς ΛΑΧΤΑΡΑΕΙ
να π ετύ χ ει η Α λλα γή ». Ωστόσο τον Μάιο έ

χουν προηγηθεί τα επαίσχυντα δημοσιεύματα
για τον Α. Χριστοδουλίδη με υποβολέα τον
«καθοδηγητή» Σωτήρη Κωστόπουλο.
Ο Κ. Καραμανλής ως πρόεδρος της Δημο
κρατίας θα μεταβεί το Νοέμβριο του 1983 στη
Θεσσαλονίκη, όπου θα προβεί σε δηλώσεις με
εμφανείς αιχμές κατά της κυβερνητικής πολι
τικής του ΠΑΣΟΚ. Θα ακολουθήσουν σειρά δη
μοσιευμάτων για διαφορές Προέδρου και πρω
θυπουργού, αλλα ο Δ. Μαρούδας θα δηλώσει
ότι ο «Κ. Κ α ρ α μ α ν λ ή ς το ν π α ρ α κ ά λεσ ε να μ η ν
σχολιάσει τ ις σ υ ν α ν τή σ ε ις το υ μ ε το ν πρω θυ
πουργό». Στη συνέχεια η «ΑΥΡΙΑΝΗ» θα γράψει:
«Φ ίμω τρο σ το ν Τύπο β ά ζ ε ι ο Κ α ρ α μ α νλ ή ς» και
θα έλθει η απάντηση της «ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ»: «Ο ύ τε
το ΠΑΣΟΚ, ο ύ τε, π ισ τεύ ο υ μ ε, η κυβ έρνησ η
χ ρ ειά ζ ε τα ι τ έ τ ο ιο υ ς σ υνή γο ρ ο υς. Δ ιό τι ε ξ αν
τικειμένου δ ο υ λ ε ύ ο υ ν γ ι’ α υ το ύ ς που ψ α ρ εύ 
ουν σ τα θ ο λ ά νερά τη ς α ν ω μ α λ ία ς !

Κάτι ήξεραν από τότε, αλλά αργότερα για
κάποιους «σοβαρούς» λόγους λησμόνησαν...
Όταν ο Μ ένιος Κουτσόγιωργας, την προε
κλογική περίοδο του 1985, θα πει στο «ΒΗΜΑ»
ότι «δεν θα α σ χ ο λ η θ ο ύ μ ε μ ε τ ις ν το μ ά τε ς και
τα π ορτοκάλια», αλλά θα μιλήσουμε για τη
«σύγκρουση τω ν δ ύ ο κόσμων», η «ΑΥΡΙΑΝΗ» θα
λάβει το μήνυμα και θα εκλαϊκεύσει με τον
πλέον εύγλωττο τρόπο τα λεγόμενά του: «Και
αν ο π ρ ω θυπ ο υρ γό ς λ ό γ ω χ α ρ α κ τή ρ ο ς δεν
σηκώνει τ έ τ ο ιε ς α τ ιμ ί ε ς , α ς α φ ή σ ε ι τον... Κουτοόγιω ργα, που δ ε ν α σ τε ιε ύ ε τ α ι, να το υ ς
«φ τά ξε ι» α υ τά που τόσ α χ ρ ό ν ια α υ το ί οι α π α 
τεώνες έ φ τ ια χ ν α ν σ ε β ά ρ ο ς μ α ς». Προσέξτε

χ ω ρ ίσ ει τη θέση τη ς από την α ν τικ ο μ μ ο υ ν ισ τική α υ τή φ υ λ λ ά δ α που π α ίζει ύπ ουλα το π α ι
χ ν ίδ ι τη ς Δ ε ξιά ς » και το Γραφείο Τύπου του
ΠΑΣΟΚ θα απαντήσει ότι το «ΠΑΣΟΚ δεν έχει ι

διαίτερες σχέσεις με καμμία εφημερίδα».
Όμως, φαντάζει τουλάχιστον υποκριτική η
επίσημη τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ, αφού αποτε
λούσε κοινό μυστικό ότι πίσω από την «ΑΥΡΙΑ
ΝΗ» κρυβόταν κατ’ εξοχήν ο Μένιος. Να θυμη
θούμε μόνον ότι πρόκειται για την εποχή της
ψευδεπίγραφης ρήξης με τον καραμανλισμό,
της συγκέντρωσης υπερεξουσιών στο πρόσω
πο του Α. Παπανδρέου, του «μαύρου - ά
σπρου» και της απόλυτης επικράτησης της
«αντίληψης Κουτσόγιωργα» για την άσκηση
της πολίτικης.
Η «Αυριανή» θα μετατραπεί σε προπύργιο
αυτής της πολιτικής πρακτικής και θα αποτε
λέσει την αιχμή του δόρατος σε όσους μπαί
νουν στο στόχαστρο —δικαστές, παπάδες,
κουλτουριάρηδες, αεροσυνοδοί, πιλότοι, συν
τεχνίες, Αρσένης, Κυρκο-Φλωράκηδες κτλ.
Όπως είναι άπειρα και τα παραδείγματα
προαναγγελίας των επιλογών της κυβέρνη
σης του ΠΑΣΟΚ. Το «Συγκρότημα Κουρή» δεν
είναι πλέον μόνο μέσα στα πράγματα, αλλά δί
νει και τον τόνο των πολιτικών εξελίξεων.
Εκεί που τα πράγματα παραμένουν ακόμη
κάπως θολά είναι η στάση των Κουρήδων στο
σκάνδαλο Κοσκωτά. Πριν ξεσπάσει το σκάν
δαλο η «ΑΥΡΙΑΝΗ» καλούσε τον Ανδρέα να αποστασιοποιηθεί από τον Κοσκωτά. Αργότερα θα
σιωπήσει, κατόπιν θα «ξεχάσει» τον Μένιο, και
στο τέλος θα.καταβάλει τιτάνιες προσπάθειες
να αποπροσανατολίσει την έρευνα για το
σκάνδαλο και να επιρίψει τις ευθυνες στον
Παύλο Μπακογιάννη.
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Ε Π ΙΜ Υ Θ ΙΟ Ν
Στις 8 Απριλίου 1987 με αφορμή τα «εφτά
χρονα της ΑΥΡΙΑΝΗΣ» θα δημοσιευθεί σχόλιο
με τα αρχικά Σ.Κ. (Σωτήρης Κωστόπουλος;) Α
πολαύστε:
«Από την πρώτη μέρα που εκδόθηκες, φίλη "Αυρια
νή” είπες: " τέρμα τα ψέμματα”. Έχουμε μία πολύ
σοβαρή αποστολή κι υποχρέωση απέναντι στον ελ
ληνικό λαό. Να του λέμε την αλήθεια, και μόνο την α
λήθεια. Να ξεσκεπάζουμε τους λωποδύτες, τους κλέ
φτες, τους μαστρωπούς, τους αλήτες - δημοσιογρά
φους του "κίτρινου Τύπου” τους πόσης φύσης εκμε
ταλλευτές του ελληνικού λαού, τους πόσης φύσης
ραδιούργους, μηχανορράφους, "συμμάχους" και
τουρκόφιλους συνάμα, κι όλα τα κατακάθια και τα
καθάρματα που ποτέ δεν θέλησαν ν' αναγνωρίσουν
τα δίκαια της πατρίδας μας...
Τα ’βαλές με τα ψηλά τζάκια, με τους ισχυρούς
του κατεστημένου, με τους αγύρτες, με τους δολο
φόνους με τους προδότες της πατρίδας όλων των ε
ποχών, με τους λαομίσητους αχόρταγους μεγαλο
γιατρούς και μ ’ όλους εκείνους τους άρπαγες δεσπο
τάδες που όταν φοράνε όλα εκείνα τα χρυσά μπι
χ λιμ π ίδ ια , σου θυμίζουν... λα τέρνα παλιάς
εποχής!...
Στάσου λοιπόν όρθια, ανεξάρτητη στο ταμπούρι
σου. Έχεις τη συμπαράσταση του λαού που καθημε
ρινά κουβεντιάζει στους δρόμους και στα σπίτια:
"είδες τι γράφει σήμερα η "Αυριανή;” Δεν χαρίζε
ται σε κανέναν. Τα λέει χύμα και τσουβαλάτα σ’ ό
λους”. Έχεις ακόμα στο ενεργητικό σου εκείνο που
είπε ο πρωθυπουργός εκείνες τις κρίσιμες ώρες της
εκλογής του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας. «Η ΑΥ
ΡΙΑΝΗ αποτελεί υπόδειγμα ανεξάρτητης εφημερί
δας»!

Αυτά δεν τα ’πε κάποιος τυχαίος άνθρωπος, αλλά
ο εκλεγμένος απ’ το λαό δυο φορές πρωθυπουργός
της πατρίδας μας Σε κατακλείδα: Χίλια μπράβο σου,
και δυο χιλιάδες εύγε!, και να χιλιάσουν τα χρόνια
σου!».
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του νεωοαρατοϋοε τον Ανδρέα!
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ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
Την Παρασκευή 8 Ιουνίου, στις 10.00 μ.μ. (ενώ θα έχει
προηγηθεί δεξίωση στις 8.30) η Πινακοθήκη Πιερίδη οργα
νώνει με την Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορι
κού Αρχείου (Ε .Λ .Ι.Α .) μεγάλη δημοπρασία έργων τέ

χνης.

Τι είναι το Ε.Λ.Ι.Α,
Η Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Α ρ
χείου (Ε.Λ.Ι.Α.) ιδρύθηκε το 1980 και είναι ένα μη κερδοσκο
πικό επιστημονικό σωματείο με σκοπό τη διάσωση, συλλογή
και αξιοποίηση κάθε έντυπου και χειρόγραφου που έχει σχέ
ση με την ιστορία και τη λογοτεχνία της νεώτερης Ελλάδας.
Το Ε.Λ.Ι.Α. είναι ένας ζωντανός οργανισμός που επιδιώκει
να αυξάνει τις συλλογές του και να τις διαθέτει στην έρευνα.
Για τη δραστηριότητά του βραβεύθηκε το 1984 από την Α κ α 
δημία Αθηνών.
Μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει 290 αρχεία, τα οποία α
νάλογα με το περιεχόμενό τους χωρίζονται σε λογοτεχνικά,
ιστορικά (πολιτικά, οικονομικά, στρατιω τικά), καλλιτεχνι
κά και αρχιτεκτονικά. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε κατάλογος
των αρχείων αυτών, με πληροφορίες για το περιεχόμενο και
τη χρονική περίοδο που καλύπτουν. Το φωτογραφικό αρχείο
περιέχει πάνω από 100.000 φωτογραφίες του 19ου και του
20ου αιώνα και μία συλλογή 180.000 καρτ ποστάλ των αρ
χών του αιώνα. Ιδιαίτερα τμήματα αποτελούν οι χάρτες της
ίδιας εποχής και το ποικίλο υλικό (μετοχές, διαφημίσεις, κ α 
ταστατικά, θεατρικά προγράμματα κ .ά .).
Η βιβλιοθήκη του Ε.Λ.Ι.Α. περιέχει 60.000 τόμους και είναι
εξειδικευμένη κυρίως στην ελληνική λογοτεχνία κ αι ιστορία.
Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα τμήματα των εκδόσεων του
19ου αιώνα, των εφημερίδων και των περιοδικών. Το Ε.Λ.Ι.Α.
μετά τη Βιβλιοθήκη της Βουλής και την Εθνική Βιβλιοθήκη,
είναι η τρίτη δύναμη στην Ελλάδα σε εφημερίδες και σε πρό
σφατη έρευνα βρέθηκαν στις συλλογές του 340 τίτλοι αβιβλιογράφητοι.
Μ εταξύ των δραστηριοτήτοιν του συγκαταλέγονται οι ε κ 
δόσεις και η οργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, επιστημονι
κών συνεδρίων και συμποσίων.
Πρόσφατα έχει αγοράσει ένα κτίριο στην Π λ ά κα το οποίο
επισκευάζει για να στεγάσει τις συλλογές του αυτές. Η δημο
πρασία γίνεται ακριβώς για να ενισχυθεί η προσπάθειά του
αυτή.
Η δημοπρασία αυτή είναι η δεύτερη που οργανώνει η Ε ται
ρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου
(Ε.Λ.Ι.Α.) σε συνεργασία με την Πινακοθήκη Πιερίδη και τα
έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν για την αποπεράτω
ση του διατηρητέου κτιρίου του Ε.Λ.Ι.Α. στην Π λ ά κα , όπου
θα στεγασθούν οι συλλογές του.
Τα έργα που θα δημοπρατηθούν είναι όλα προσφορές των
καλλιτεχνών και των συλλεκτών που θέλησαν με τον τρόπο
αυτό να ενισχύσουν την προσπάθεια του Ε.Λ.Ι.Α. Τ α έσοδα
της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αποπεράτωση του κ τ ι
ρίου του στην Π λ ά κ α όπου σύντομα θα στεγαστεί το σύνολο
των συλλογών του.
Επειδή ο σκοπός της δημοπρασίας δεν είναι κερδοσκοπι
κός, τα έργα εκτιμήθηκαν σε τιμές χαμηλότερες της πραγ
ματικής τους αξίας.

Τα έργα θα εκτεθούν στο Σπίτι της Κύπρου, Η ρ α κ λ εί
του και Σκουφά από τις 28 Μ αΐου έως τις 6 Ιουνίου
1990
Δευτέρα - Παρασκευή 10 π.μ. - 2 μ.μ. και 6 μ.μ. - 9
μ.μ.
Σάββατο 10 π.μ. - 2 μ.μ.
Προσκλήσεις διατίθενται στα εξής σημεία:
Ε.Λ.Ι.Α. Ελλανίκου 39-41 και Ριζάρη, τηλ. 72.32.694
Σπίτι της Κύπρου, Η ρακλείτου 10 και Σκόυφά, Κολωνάκι
Πανόραμα, Α λ εξ. Σούτσου 4, Κολωνάκι
Gallerie ΙΟΝΗ, Δ. Κυριάκού 15, Κηφισιά
Gallerie ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ, Ανδρούτσου 140, Π ειρ αιάς
Gallerie ΕΚΦΡΑΣΗ, Φοίβης 11, Γλυφάδα
Στην είσοδο της Π ινακοθήκης Πιερίδη, το βράδυ της
εκδήλωσης
Τιμή πρόσκλησης 5.000 δρχ.

του Βασίλη Ζήση
α αδιέξοδα που αντιμετωπίζει η κυ
βέρνηση της ΝΔ, πενήντα μόνον η
μέρες μετά την άνοδό της στην ε
ξουσία, αρχίζουν πλέον και είναι αντιλη
πτά από όλους. Και κυρίως από τον ίδιο
τον πρωθυπουργό.

Τ

0 κ. Κων. Μητσοτάκης, στο τέλος μιας
εξαντλητικής κούρσας δρόμου από πρω
τεύουσα εις πρωτεύουσα της Ευρώπης
και στην αρχή του σημαντικότερου τα ξι
διού του — αυτό που θα τον οδηγήσει
στην Ουάσιγκτον— αρχίζει πλέον και
δείχνει ανασφαλής για τις ίδιες τις απο
φάσεις του.
Παράδειγμα η δήλωσή του κατά τη
διάρκεια της «προ ημερήσιας διατάξεως» συζήτησης στη Βουλή ότι ενδεχομέ
νως θα αναγκασθεί να λάβει και νέα μέ
τρα. Δήλωση που σημαίνει, σε απλά ελ
ληνικά, ότι «τα πρώτα — και σκληρότατα
μέτρα— δεν επαρκούν για να αντιμετω
πιστεί η οικονομική κρίση». Αλλά τότε
γιατί έσπευσε ο κ. Μητσοτάκης να τα ε
ξαγγείλει; Μήπως η ΝΔ δεν έχ ει πράγμα
τι πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της
κρίσης, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευ
ση, ή συμβαίνει κάτι άλλο;
Όπως ήταν φυσικό η απειλή των νέων
μέτρων δημιούργησε σύγχιση στο κοινό
και όχι τόσο για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί, ό
σο για την αποτελεσματικότητα της κυ
βέρνησης. Παράλληλα η κοινή γνώμη αρ
χίζει και δ.ιερωτάται για τη σκοπιμότητα
των παλαιών και νέων μέτρων, εφόσον
«δεν βλέπει» άλλο αποτέλεσμα από την
επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου του
λαού.
Βέβαια τα μέτρα ήταν «γενναία», αλλά
μόνον γι’ αυτόν που τα έλαβε και θα υποστεί το πολιτικό κόστος. Εξάλλου, ο δια
χωρισμός τους σε «ταμειακά» — τα οποία
ελήφθησαν στην πρώτη φάση— και σε
«αναπτυξιακά» — τα οποία αναμένο
νται— δεν αποτελεί ένδειξη της ύπαρ
ξης κυβερνητικού προγράμματος και μεθόδευσης. Αποτελεί αντίθετα απόδειξη
σύγχισης και αμηχανίας, άγνοιας για το
«τι μέλλει γενέσθαι».
Αυτό που ίσως δεν έχει αντιληφθεί μέ
χρι σήμερα η κυβέρνηση είναι ότι δεν θα
κριθεί με βάση τα μέτρα που θα λάβει, ε 
πειδή όλοι περίμεναν κάποια μέτρα, πε
ρισσότερο, ή λιγότερο σκληρά. Αλλά θα
κριθεί από την ικανότητά της να δημιουρ
γήσει προοπτικές και οράματα διεξόδου.
0 κ. Μητσοτάκης δείχνει ότι δεν έχει
αντιληφθεί αυτή την απλή αλήθεια και
μέχρι στιγμής περιορίζεται, όπως επισημάναμε και στο προηγούμενο τεύχος,

στο ρόλο του διαχειριστή της οικονομι
κής κρίσης, εκείνου δηλαδή που θα αναλάβει το κόστος των σκληρών μέτρων
και ο ρόλος του θα σταμτήσει εκεί.
Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του
ομιλούν περί «επενδύσεων» που οσονούπω θα φτάσουν εκ του εξωτερικού. Αλλά
γιατί οι ξένοι επενδυτές να προτιμήσουν
την Ελλάδα στην κατάσταση που είναι
σήμερα; Εμείς τουλάχιστον δεν βρίσκου
με κανένα λόγο εφόσον δεν υπάρχουν,
ούτε έχουν εξαγγελθεί, η στοιχειώδης υ
ποδομή, τα κίνητρα και τα αναπτυξιακά
σχέδια.
Ένα ακόμα παράδειγμα είναι και η εκ
ποίηση των προβληματικών. Ο κ. Μητσο
τάκης έσπευσε να την εξα γγείλει και έ 
δειξε πολύ ικανοποιημένος που δεν υπο
λογίζει το πολιτικό και κοινωνικό κό
στος, αλλά ούτε και τις πιθανές λαθρο
χειρίες κατά την εκποίησή τους. Σήμερα
όμως στο εσωτερικό της κυβέρνησης έ
χουν αναπτυχθεί διαφορετικές απόψεις
που ομιλούν περί «κοινωνικού κόστους»,
ενώ η ΔΗΑΝΑπροέβη σε διάβημα προς το
υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για τη σύ
σταση διακομματικής επιτροπής που θα
επιληφθεί του θέματος.
Στα ίδια επίπεδα κινείται και η ενδοκομματική κριτική που δέχεται ο κ. Μη
τσοτάκης περί «έλλειψης κοινωνικής
ευαισθησίας» στα μέτρα που έλαβε η κυ
βέρνηση. Και πάλι δεν είναι τυχαίο ότι
φορέας και αυτής της άποψης είναι ο
πρόεδρος της ΔΗΑΝΑ Κωστής Στεφανόπουλος δέκτης, ως γνωστόν, το τελευ
ταίο διάστημα πολλών «παραινέσεων» εκ
μέρους τόυ Προέδρου της Δημοκρατίας.
Βέβαια οφείλουμε να αναγνωρίσουμε
ότι η ανησυχία για την κυβερνητική έλ
λειψη «κοινωνικής ευαισθησίας» που παρατηρείται εσχάτως στο στρατόπεδο
των «καραμανλικών» της ΝΔ δεν συνδυά
ζεται με κάποιο έντονο ενδιαφέρον για
τα προβλήματα των λαϊκών τάξεων. Συν
δυάζεται περισσότερο με τις ανησυχίες
τους για την πορεία της «παράταξης» και
του καθενός «βαρώνου» χωριστά. Ανη
συχίες οι οποίες είναι βέβαιο ότι αργά ή
γρήγορα θα στραφούν και προς το πρό
σωπο του κ. Μητσοτάκη.
Στα πλαίσια αυτών τών «προβληματι
σμών» στο εσωτερικό της ΝΔ δεν είναι
τυχαία η παρατηρούμενη τελευταία επέ
κταση των ερεισμάτων που διαθέτει ο υ
πουργός Προεδρίας Μιλτιάδης Έ βερτ
τόσο στον κομματικό, όσο και στον κρα
τικό μηχανισμό. Αποδεικνύοντας ότι μέ
χρι στιγμής είναι ο ικανότερος — και
αποτελεσματικότερος— διεκδικητής της

ηγεσίας της ΝΔ ο κ. Έ βερτ αρχίζει πα
ράλληλα και κάνει δηλώσεις ως υπουρ
γός Προεδρίας όχι μόνο για θέματα που
άπτονται των αρμοδιοτήτων του, αλλά
και για άλλα γενικότερης σημασίας όπως
είναι η Εξωτερική Πολιτική, η Οικονομία
και η Άμυνα.
Κατά τα άλλα, στις πρώτες πενήντα η
μέρες του βίου της, η κυβέρνηση της ΝΔ
περιορίστηκε σε ενδο-υπουργικές και
δια-υπουργικές μάχες για τις αρμοδιότη
τες του κάθε υπουργού, αναπληρωτή υ
πουργού και υφυπουργού. Η διαχωριστική γραμμή ήταν βέβαια μεταξύ «βαρώνων» και «Μητσοτακικών».
Παρόμοιες μάχες λαμβάνουν χώρα
στο υπουργείο Γεωργίας μεταξύ του υ
πουργού κ. Μ. Παπακωνσταντίνου και
του αναπληρωτού του κ. Π. Χατζηνικολάου στο υπουργείο Παιδείας μεταξύ του κ.
Β. Κοντογιαννόπουλου και της κ. Γκέλυ
Μπουρδάρα στο υπουργείο Εσωτερικών
μεταξύ του κ. Κούβελα και του κ. Κλει*
τού, στο ΥΠΕΧΩΔΕ μεταξύ του κ. Μάνου
και του κ. Αχ. Καραμανλή και στο υπουρ
γείο Εθνικής Οικονομίας μεταξύ του κ.
Σουφλιά και του κ. Παπαστάμου.
Ά λλη ενδοκυβερνητική σύγκρουση
διεξάγεται μεταξύ των αντιπροέδρων κ.
Τζαννετάκη και Κανελλόπουλου με αντι
κείμενο το ποιος έχει την «πρωτοκαθε
δρία». Αλλά φαίνεται ότι ο κ. Κανελλόπουλος χάνει τη μάχη γι’ αυτό και όσοι
παρακολούθησαν τη συζήτηση στη Βου
λή θα τον είδαν να μην κάθεται στα κυ
βερνητικά εδώλια, αλλά κάτω «με τους
βουλευτές» εις ένδειξη διαμαρτυρίας.
Βέβαια η κυβέρνηση — και ο ίδιος ο
πρωθυπουργός— δίνει την εντύπωση ότι
βρίσκεται σε «οργασμό εργασίας». Αλλά
δεν διαπιστώνουμε τα αποτελέσματα.
Παράδειγμα τα αλλεπάλληλα ταξίδια
στην Ευρώπη του κ. Κων. Μητσοτάκη. Με
εξαίρεση τις θερμές εκδηλώσεις φιλίας
προς το πρόσωπο του Έλληνα πρωθυ
πουργού εκ μέρους των Ευρωπαίων ομο
λόγων του, δεν φαίνεται να υπήρξε κανέ
να άλλο συγκεκριμένο όφελος για τη χώ
ρα. Ο κ. Μητσοτάκης δημιούργησε πε
ρισσότερο την εντύπωση ότι «θα τους δω
όλους και ό,τι βγει», παρά την εικόνα ε
νός πρωθυπουργού που έχει συγκεκρι
μένους στόχους και περιμένει συγκεκρι
μένα αποτελέσματα.
Με αυτή την έννοια το προσεχές ταξί
δι του στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκτά
κρίσιμη σημασία, γιατί πρέπει να αποκο
μίσει και κάποια συγκεκριμένα οφέλη, ε
κτός από την υπογραφή της συμφωνίας
για τις βάσεις, η οποία είναι μονομερής
παροχή προς τις ΗΠΑ.
□
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ΤΑΥΡΟΜΑΧΙΕΣ ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΟΧΘΗ
του Ρεπόρτερ
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Η αναμέτρηση
«Ελεύθερου
Τύπου»
και «Καθημερινής»

ΚΟΣΚΙΙΤΛΣ
S°ßta9oftoc

μόλις τώρα
αρχίζει
περβολές! Είναι ο μόνος χαρακτη
ρισμός που ταιριάζει για όλα όσα
αντηλλάγησαν τις τελευταίες ημέ
ρες μεταξύ του «ομίλου Ελεύθερος Τύ
πος» και του «ομίλου Καθημερινή». Μερι
κά δείγματα γραφής:

Υ

Σ το στυλ «Αυριανής»
• Ο δημοσιογράφος Ν. Κακαουνάκης,
πρόθυμος στην υπεράσπιση του εργοδό
τη του εξεφώνησε φράσεις από τον SKY,
εκθέτοντας βέβαια το κύρος του σταθ
μού στον οποίο εργάζεται: «Κανένας δεν
ασχολεΐται με το χοιροστάσιο, που βρί
σκεται στους Τράχωνες. Ναι, εκεί... Με
τον αρχιχοιροβοσκό Δημήτριο Ρίζο... Αν
τί, λοιπόν να βγάλουν το σκασμό, στην
κυριολεξία, κοντοί και χοντροί, συνεχί
ζουν να λασπολογούν, βρίζουν και απο
προσανατολίζουν. Να διδάξουν, δήθεν
ΑΥΤΟΙ ηθική! Να παραδίδουν μαθήματα!
Ποιοι; Οι Β - Ρίζοι κ.ο.κ.».
Ο Κ. Χαρδαβέλας, από τον ίδιο σταθ
μό, αναφέρεται στον Ε.Τ. με ανάλογους
όρους. Από την ίδια πλευρά του λόφου,
σε σχόλιό της, η «Καθημερινή» θύμιζε τις
θλιβερότερες στιγμές της κοσκωτικής
της περιόδου — όταν είχε ταυτίσει την
δημοσιογραφική λειτουργία με την υπη
ρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόν
των του τότε «αφεντικού» και έγραφε με
ταξύ άλλων στις 24 ΜαΤου 1990:
«Ο Ε. Τ. ασκεί "δ εξιό ” αυριανισμό, χω
ρίς καν το ταλέντο και τα χαρίσματα των
αφών Κουρή... έθεσε τον αυριανισμό του
στην υπηρεσία της ΝΔ, χωρίς να παρα
λείπει, ενίοτε, να την εκβιάζει με τον ένα
ή τον άλλο τρόπο... Το είδος της ’’δημο
σιογραφίας” (δεν) ανήκει στις ευρεσιτε
χνίες του Ταύρου. Το ανακάλυψε ο μα
καρίτης ο Γκαίμπελς και, έκτοτε, το καλ
λιέργησαν και το καλλιεργούν διάφοροι
γκαιμπελίσκοι... ο "Ελεύθερος Τύπος”

(ο λαός κάνει συνήθως, όχι εκ συμπτώσεως, λάθος στο πρώτο γράμμα της δεύ
τερης λέξη ς του τίτλου) ...ο εν λόγω
γκαιμπελίσκος έτσι ενεργεί και είναι στο
στοιχείο του» κ.ο.κ.
Κατανοώντας τη γκάφα — το δις εξαμαρτείν κλπ.— τις επόμενες ημέρες η
«Καθημερινή» παρέλειψε κάθε απάντηση
σε όσα ο «Ελεύθερος Τύπος» έγραφε και
εγκατέλειψε την υπεράσπισή της στην
τυφλή Θέμιδα.
Τώρα ιδού τι έγραφε ο Ε.Τ. για τον Αρ.
Αλαφούζο — αφού πρωτοσέλιδα τον αποκαλούσε «Νέο Κοσκωτά»:
«Οι Εντιμότατοι Αλαφούζοι, που η
φτήνεια τους, η χυδαιότητά τους αλλά
και ο τραμπουκισμός τους δεν έχουν ό
ρια... ο υπόκοσμος του Αλαφούζου, τολ
μά να κάνει συγκρίσεις με τον αυριανισμό, όταν οι ίδιοι μ ε τους χαμερπείς
τους Κακαουνάκηδες, κάνουν τους Κουρήδες να κοκκινίζουν από ντροπή»
κ.ο.κ..
Υπερβολές!
Ο Αριστείδης Αλαφούζος δεν είναι νέ
ος Κοσκωτάς. Ο Αρ. Αλαφούζος δεν έ
κλεβε ούτε τις κοινωνικές ασφαλίσεις
στην Αμερική ούτε και κάποια τράπεζα
προκειμένου να ικανοποιήσει μεγαλομανιακές φαντασιώσεις. Ο Αρ. Αλαφούζος
έκανε τις ίδιες αδιαφανείς «ρυθμίσεις» ό
πως και πολλοί άλλοι Έ λληνες επιχειρη
ματίες.
Υπερβολές, και από την άλλη μεριά,
και μάλιστα εκ μέρους του κ Ν. Κακαου
νάκη. Ο τελευταίος πολύ δύσκολα θα
μπορούσε να μεμφθεί άλλους (περιλαμβανομένου του κ. Δ. Ρίζου ή του κ Γ.Α.
Κουρή) για «ευπρέπεια ύφους ή για δια
φάνεια περί το λειτούργημα
Και βέβαια δεν αφίστα ται από την αλή
θεία ότι ο αποθανών Ά ρ η ς Βουδούρης
ενδιαφερόταν για δραστηριότητες πέ

ραν των εκδοτικών. Αλλά ανάλογο επι
χείρημα δεν ευσταθεί για το σημερινό
καθεστώς ιδιοκτησίας του «Ελ. Τύπου»:
Ο Δ. Ρίζος το πολύ-πολύ να ενδιαφέρεται
για κύρος και δύναμη πολιτική όμως μάλ
λον είναι άσχετος περί τα πετρέλαια και
τα ηλεκτρονικά.
Μήπως πάλι ευσταθεί ότι ο κ. Αρ. Αλα
φούζος αποτελεί τον «Δούρειο Ίππο»
της Εκάλης μέσα στη ΝΔ, όπως ισχυρίζε
ται ο «Ελ. Τύπος»; Ά λ λ η υπερβολή αυτή.
Πέραν της πολιτικής διαμάχης μεριδίων
στο εσωτερικό της ΝΔ η ουσία της αντι
παλότητας «Καθημερινής» και «Ελεύθε
ρου Τύπου» βρίσκεται στο φόβο του τε
λευταίου από την επέκταση των δραστη
ριοτήτων Αλαφούζου στον τομέα των μέ
σων ενημέρωσης και ειδικά ε ξ αιτίας της
αναμενόμενης έκδοσης, από τον τελευ
ταίο, μιας απογευματινής εφημερίδας.
Βέβαια από τη συγκεκριμένη διαμάχη
ζημιωμένος πολιτικά για το χώρο του, ί
σως βγει ο «Ελεύθερος Τύπος» και ζη
μιωμένος ίσως για το προφίλ του ο Αρ. Α
λαφούζος: βγήκαν στην δημοσιότητα
πολλές αδιαφανείς δραστηριότητές του.
Αλλά ας παρακολουθήσουμε τη διαμάχη
πιο συστηματικά.

Ταύρος και ταυρομάχοι
Στις 25 ΜαΤου κατετέθη αίτηση του κ.
Αριστείδη Αλαφούζου, ιδιοκτήτη της ΚΑ
ΘΗΜΕΡΙΝΗΣ στο Μ ονομελές Πρωτοδικείο
της Αθήνας, με την οποία ζητείται, μετα
ξύ άλλων, η συντηρητική κατάσχεση της
περιουσίας της εταιρείας «Ίδρυμα Τύ
που ΑΕ» (που εκδίδει την εφημερίδα «Ε
λεύθερος Τύπος») και του δημοσιογρά
φου κ. Δημήτρη Ρίζου, μέχρι του ποσού
των 700 εκ. δραχμών, «y<a τα αναληθή,
υβριστικά και δυσφημιστικά εις βάρος
του δημοσιεύματα». Η συζήτηση της αί
τησης προσδιορίστηκε για χθες, 31
ΜαΤου. Έτσι, μια άλλη διαμάχη μεταξύ
μεγαλοεκδοτών παίρνει την οδό της δι
καστικής εκκαθάρισης λογαριασμών.
Ποιοι είναι αυτοί οι λογαριασμοί; Είναι
σαφώς κυκλοφοριακοί και πολιτικοί. Αλ
λά δεν είναι εύκολο να πει κανείς ποιος
πραγματικά κινεί τα νήματα και ποιοι οι
απώτεροι στόχοι. Γιατί, είναι φανερό, ότι
σ’ αυτήν τη διαμάχη, εκτός από τα πολιτι
κά, εμπλέκονται σίγουρα και επιχειρημα
τικά συμφέροντα
Ας προσπαθήσουμε όμως να διατυπώ
σουμε ορισμένες υποθέσεις και ερωτή
ματα
Ο F Τ εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση
εναντίον της «Κ» και του κ. Αλαφούζου,
με πρωτοσέλιδους τίτλους στους ο
ποίους τον αποκαλεί «νέο Κοσκωτά». Στο
πολιτικό κατηγορητήριο περιλαμβάνεται
επιχειρηματολογία κατά της πολιτικής
γραμμής της «Κ» η οποία στηλιτεύεται
σαν «Δούρειος Ίππος» της Εκάλης και
λόγω των «φρονημάτων» του δημοσιο
γραφικού προσωπικού που απασχολεί
και λόγω της αρθρογραφίας και των σχο
λίων της. Πρόκειται δηλαδή για μια μετω
πική πολιτική επίθεση που αποσκοπεί να
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πλήξει την «Κ» θεωρώντας την ύπουλο
«όργανο του εχθρού» (του ΠΑΣΟΚ). Η πο
λιτική αρχισυνταξία της «Κ», γράφει ο
«Ε.Τ.», ελέγχετα ι από τους εκδότες της
αντιμητσοτακικής εβδομαδιαίας εφημε
ρίδας «Το Ποντίκι», Κ. Αγγελόπουλο και
Αγγ. Στάγκο. Δεύτερος στόχος του «Ε.Τ»
ο δημοσιογράφος Ν. Κακαουνάκης του
ραδιοσταθμού SKY ιδιοκτησίας του γυιού
του κ. Αλαφούζου, ο οποίος όχι μόνον εί
ναι συγγραφέας βιβλίου με τίτλο «Βίος
και Πολιτεία» του Κ. Μητσοτάκη και με ε
ξώφυλλο τη φωτογραφία «με τους ναζί»
αλλά επιπλέον υπερασπίζεται «το μαγαζί
που δουλεύει» ισχυριζόμενος ότι έχει
στοιχεία για δοσοληψίες του εκλιπόντος
Α. Βουδούρη, ιδιοκτήτη του «ET», με τη
χούντα ύψους πολλών δισεκατομμυρίων
δραχμών και μιλά για μίζες του με
Ανατολικο-γερμανούς του Χόνεκερ, στις
οποίες αντετάχθη ο νυν πρόεδρος της
ΔΕΗ, καθηγητής Γκρος, εναντίον του ο
ποίου επιτίθεται τώρα ο «Ε.Τ.».
Το ερώτημα που ανακύπτει άμεσα εί
ναι ότι, η επίθεση αυτή δεν μπορεί να γί
νεται για «κυκλοφοριακούς» μόνο λό
γους. Το αναγνωστικό κοινό των δύο ε
φημερίδων δεν αλληλοεπικαλύπτεται.
Άρα γίνεται με στόχο την υπονόμευση
της αξιοπιστίας της «Κ» στο νεοδημοκρατικό αναγνωστικό της κοινό.
Να προέρχεται η επίθεση αυτή από τη
Ρηγίλλης ή να είναι πρωτοβουλία του
«Ε.Τ», που ανέλαβε ως αρχάγγελος της
παράταξης την υπεράσπιση του χαρακώ
ματος και τον αποκεφαλισμό κάθε κριτι
κής στάσης απέναντι στην κυβέρνηση
Μητσοτάκη;
Την πρώτη εκδοχή φαίνεται να ασπάζεται εμμέσως η «Κ» που σε σημείωμά
της με τίτλο Ποιοι φοβούνται τον «Ελεύ
θερο Ταύρο», όχι μόνο κατηγορεί τον
«Ε.Τ» για «δεξιό αυριανισμό» αλλά επιση
μαίνει ότι στο διοικητικό συμβούλιο του
«Ε.Τ» υπάρχουν τρεις υπουργοί της κυ
βέρνησης: οι της Προεδρίας, Εθνικής Ά 
μυνας και Οικονομικών, οι οποίοι «ποιούν
την νήσσαν» και δεν διερευνούν τα «ανα
γραφόμενα στην εφ ημερίδα τους ψεύ
δη» κατά του κ. Αλαφούζου. Τα ασφαλι
στικά μέτρα που κινεί ο κ. Αλαφούζος
στρέφονται κατά συνέπεια και εναντίον
των τριών αυτών υπουργών.
• Καλά πληροφορημένες πηγές υπο
στηρίζουν ότι την εναντίον της «Κ» καμπάνια κινεί ο άλλος βαρώνος του Τύπου
κ. Μίνως Κυριάκού, ο οποίος και «συμ
βουλεύει» τον κ. Ν. Κακαουνάκη.

Μεταπράτες και εκδότες
Για να στηρίξει το πολιτικό του κατη
γορητήριο ο «ET» προσκομίζει τα εξής α
ποδεικτικά στοιχεία, στο «Φάκελο Αλα
φούζος» που άνοιξε:
Πρώτον: εμπιστευτική αναφορά του ει
σαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ευθυμιάδη προς τους υπουργούς Δικαιοσύνης, Ε
θνικής Οικονομίας και Εμπορίου που φέ
ρει ημερομηνία 20 Ιανουάριου 1989. Στην
αναφορά επισημαίνονται παρατυπίες
στη μεταβίβαση του τίτλου και των πε
ριουσιακών στοιχείων της «Κ» και του
SKY, στον κ. Αλαφούζο από το διοικητικό
συμβούλιο της εταιρείας «Γραμμή» του

Γ. Κοσκωτά. Ο κ. Ευθυμιάδης κάνει λόγο
για «νυχτερινές επιχειρήσεις σύναψης
προικοσυμφώνων» και λεηλασίας των
περιουσιακών στοιχείων της «Γραμμής»
στις τελευταίες μέρες Οκτωβρίου · Νοεμ
βρίου 1988 πριν, δηλαδή, την απόφαση
υπ. αρ. 17872/88 του Μονομελούς Πρω
τοδικείου Αθηνών (19-12-88) που διέταξε
τη συντηρητική κατάσχεση πάσης πε
ριουσίας του «δόκτορα».
Η «Κ» ανταπαντά, ότι για το θέμα αυτό
υπήρξε δικαστική απόφαση και μολονότι
δεν αναφέρεται σε λεπτομέρειες, προ
φανώς εννοεί την υπ. αριθμ. 1188/30 Ια
νουάριου 1989 απόφαση του Μονομε
λούς Πρωτοδικείου. Με την απόφαση αυ
τή η Τράπεζα Κρήτης, μέσω του Επιτρό
που της, φέρεται να συναίνεσε, για λό
γους σκοπιμότητας συνέχισης της έκδο
σης της «Κ», στην αγορά της από τον Αρ.
Αλαφούζο και παραιτήθηκε από τα διαταχθέντα ασφαλιστικά μέτρα κατά της πε
ριουσίας της «Γραμμής»...
Με την επίκληση της αναφοράς Ευθυμιάδη ο «Ε.Τ» επιδιώκει να καταστήσει ύ
ποπτη την αγορά της «Κ» και του «SKY»
και να στηρίξει τη θεωρία περί «Δούρειου Ίππου». Όπως έχουμε ήδη ση
μειώσει (τεύχη: 394, 10 Φεβρουάριου
1989 και 405,2 Ιουνίου 1989) η λεηλάτηση
της «Γραμμής» είναι όμως μια άλλη μ ε
γάλη ιστορία.
Δεύτερον: Ο «ET» κατηγορεί τον Αρ. Α
λαφούζο για απάτη και λαθρεμπορία πε
τρελαίου, υπόθεση που είδε το φως της
δημοσιότητας το Νοέμβριο του 1988. Αναφέρεται, επίσης, στις ανακρίσεις για
την υπόθεση του δεξαμενόπλοιου «Απρονήσι» του ομίλου Αλαφούζου. Ο «ET»
ισχυρίζεται ότι ο ανακριτής Γυθείου, που
ανέλαβε την υπόθεση, αντικαταστάθηκε
δύο φορές και ότι τελικά η ανάκριση έ
κλεισε με ανακριτή που στάλθηκε επει
γόντως (!) από την Αθήνα. Η υπόθεση εκκρεμεί ακόμα δικαστικά, τη στιγμή που έ
χει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του
πλοιάρχου για λαθρεμπόριο, υπεξαίρεση
κτλ. αλλά και εναντίον Αλαφούζου για η
θική αυτουργία. Μάλιστα ο «ET» ισχυρί
ζεται και πάλι ότι μέσα σ’ ένα χρόνο
πλοία του Αρ. Αλαφούζου είχαν πραγμα
τοποιήσει 25 δρομολόγια λαθρεμπορίας!
Ο «ET» υπαινίσσεται ότι επί ΠΑΣΟΚ όχι
μόνο ο ρόλος του Αρ. Αλαφούζου κου
κουλώθηκε αλλά κι ότι ο επιχειρηματίας
διεσώθη κυριολεκτικά από χρεωκοπία, ε
φόσον ο θυρωρός του ΠΑΣΟΚ, κ. Γ. Κατσιφάρας, του ανέθεσε προνομιακά τη μετα
φορά πετρελαιοειδών από τη Λιβύη ρυθ
μίζοντας τις επιχειρηματικές του εκκεμότητες με τη χώρα του Καντάφι.
Τρίτον: Εμπλοκή υπάρχει και με τη
ΔΕΗ αλλά όπως φάνηκε από τα μεταγενέ
στερα δημοσιεύματα η αναφορά στη ΔΕΗ
ήταν τα αναγνωριστικά πυρά.
Εξάλλου η «Κ» — και ο Ν. Κακαουνά
κης— αντεπετέθη ζητώντας την εφαρμο
γή του «πόθεν έσχες» για τη δημιουργία
της περιουσίας του Α. Βουδούρη, πράγ
μα που ο «ET» αντικρούει γράφοντας ότι
δεν έχει τίποτα να φοβηθεί.
Θα είναι ενδιαφέρον να παρακολουθή
σουμε τι άλλα θα βγουν στη δημοσιότη
τα πριν και μετά την εκδίκαση της υπόθε

σης από τα δικαστήρια. Γιατί και ο «ET»
ετοιμαζόταν, σύμφωνα με δημοσιογραφι
κές πληροφορίες, να υποβάλλει κι αυτός
αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα κτλ.

Συμμαχίες βαρώνων
Γεγονός είναι ότι όλα αυτά προκύ
πτουν σαν αποτέλεσμα της διαπλοκής ε 
πιχειρηματικών συμφερόντων. Μεγάλα
πλέον επιχειρηματικά συγκροτήματα ε 
λέγχουν τον Τύπο, ραδιοφωνικούς και
τηλεοπτικούς σταθμούς. Χρησιμοποιούν
τα μέσα αυτά, ως πραγματική τέταρτη ε
ξουσία, και για πολιτικούς εκβιασμούς
και για πολιτικές εξυπηρετήσεις και για
διεκδίκηση και προβολή των συμφερόν
των τους. Στοιχίζει φθηνότερα, φαίνεται,
η ιδιοκτησία μέσων μαζικής ενημέρωσης
για την προώθηση επιχειρηματικών συμ
φερόντων. Κι όλα αυτά σε βάρος της δη
μοσιογραφικής δεοντολογίας και της ε
νημέρωσης των αναγνωστών, που κα
λούνται να κρίνουν όχι μόνο με βάση ελλειπή στοιχεία, αλλά με βάση μισόλογα
και εντέχνως περιτυλιγμένα ιδεολογή
ματα που αποκρύπτουν τους πραγματι
κούς σκοπούς.
• Χρειάζεται όμως μια παρένθεση
για τον αναγνώστη γιατί στο τέλος θα
ζαλιστεί με τα συσκοτιστικά ερωτή
ματα: «ποιός είναι με ποιόν» και
«ποιός εναντίον τίνος»; Παρένθεση
με αναφορά στους σημερινούς «βαρώνους» των Μέσων Ενημέρωσης
που τους παρακολουθούμε να δια
μορφώνουν κάθε φορά νέες συμμα
χίες με τελικό στόχο να διατηρηθούν
οι ισορροπίες. Γ ια του λόγου το αλη
θές, θα αναφέρουμε ενδεικτικά δια
συνδέσεις που άλλοτε ενδυναμώνον
ται και άλλοτε θραύονται: Ο Χρ. Λαμπράκης συνδέεται με τον Σ. Κόκκαλη
μέσω των κοινών συμφερόντων για
την κινητή τηλεφωνία. Ο Σ. Κόκκαλης
και η «Επικαιρότητα» αντιπαρατίθενται με τον Γ. Αλαφούζο για την κυριό
τητα του s k y . Ο Μ. Κυριάκού συμμα
χεί με τον Αλ. Φιλιππόπουλο εναντίον
του Mega-Channel και ό,τι αυτό ση
μαίνει: μέτωπο δηλαδή με Τεγόπουλο
και Βαρδινογιάννη. Ο Α. Βουδούρης
υπήρξε σύμμαχος του Σ. Κόκκαλη αλ
λά και του Μ. Κυριάκού. Ο Αρ. Αλα
φούζος συμμάχησε με τον Χρ. Λαμπράκη για τον έλεγχο των εγκατα
στάσεων της «Γραμμής».
Και ούτω καθ’ εξής.
«Ποιός είναι με ποιόν» και «ποιός ε
ναντίον τινός» μετά από όλα αυτά;
Στο έλεος των μεγαλοεκδοτών οι ανα
γνώστες παραμένουν απλοί θεατές στην
αρένα της ταυρομαχίας του Τύπου και ε
θίζονται να «διψούν για αίμα» στον αγώ
να ζωής και θανάτου.
Η αρένα είναι έτοιμη να υποδεχτεί
τους μονομάχους σε νέα αναμέτρηση. Η
ΝΔ από τη μεριά της πιέζει τον «ET» να
χαμηλώσει τους τόνους —για το «συμφέ
ρον της παρατάξεως». Η σύσταση, εν μέρει απέδωσε. Η χρυσή ευκαιρία που το
ΠΑΣΟΚ προσέφερε με τις εσωτερικές του
διαμάχες στην αρένα του Ταύρου «πάει
να χαθεί».
□
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ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ... ΠΡΟΒΑ!
«Δυο τάσεις» στην κυβέρνηση και όποιος... αντέχει
πό την ακραία κυβερνητική πρόθε
ση για άμεση ιδιωτικοποίηση των
προβληματικών επιχειρήσεων, ως
την ακραία αντιπολιτευτική συνθηματο
λογία «μην κλαις, μη γελάς, ξεπουλιέται
η Ελλάς», κινείται ο «προβληματισμός
για τις προβληματικές», και η ανησυχία,
που ο προβληματισμός αυτός ρυμουλκεί.
Και είναι γεγονός ότι εκεί όπου παίρνονται οι αποφάσεις, δηλαδή στην κυβέρνη
ση, υπάρχει διχογνωμία· όχι για το ερώ
τημα αν θα πρέπει ή όχι να ιδιωτικοποιηθούν οι προβληματικές (σε αυτό, άλλω
στε, υπάρχει γενική πολιτική συναίνεση)
αλλά για τον τρόπο που θα πραγματοποι
ηθεί η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθε
στώτος των προβληματικών. Εκφράζον
ται δυο κυβερνητικές τάσεις: Η πρώτη α
πό τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας
κ. Γιώργο Σουφλιά και Οικονομικών κ.
Γιάννη Παλαιοκρασσά και η δεύτερη από
τους υπουργούς Βιομηχανίας, Ενέργειας
και Τεχνολογίας κ. Σταύρο Δήμα, και Γε
ωργίας κ. Μιχάλη Παπακωνσταντίνου.
Η πρόταση της πρώτης είναι η γνω
στή, δηλαδή ότι θα πρέπει να πουληθούν
οι προβληματικές στους προσεχείς μή
νες και να μην πάρει δραχμή ο Οργανι
σμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων
(ΟΑΕ). Από τις πωλήσεις αυτές εκτιμάται
ότι το Δημόσιο θα κερδίσει γύρω στα 300
δισ. δρχ. τα οποία προστιθέμενα στα 400
δισ. δρχ. από τα κτηματικά ομόλογα για
γη (υπάρχει;) θα τροφοδοτήσουν τα διψασμένα Δημόσια Ταμεία με περίπου 700
δισ. δρχ.
Μάλιστα, ο πρωθυπουργός κ. Κων
σταντίνος Μητσοτάκης κατά τη συζήτη
ση της Δευτέρας στην Βουλή για την πο
ρεία της οικονομίας διευκρίνησε ότι τα
κρατικά έσοδα από την πώληση των προ
βληματικών θα διατεθούν για να κτισθούν νοσοκομεία και αίθουσες διδα
σκαλίας...
Το ερώτημα, όμως, που τίθεται είναι το
εξής: Αυτά τα 300 δισ. δρχ. από την πώ
ληση των προβληματικών αποτελούν κα
θαρό ποσό; Δηλαδή από την τιμή αγοράς
έχει αφαιρεθεί το χρέος των επιχειρή
σεων αυτών, το οποίο θα επωμισθούν οι
Τράπεζες δηλαδή, σε τελευταία ανάλυ
ση, το κράτος; Και είναι χαρακτηριστικό
αυτό που είπε ο πρόεδρος του Συνδέ
σμου Ελληνικών Βιομηχανιών κ. Στέλιος
Αργυρός σε συνέντευξή του:
«Δεν μπορεί ένας νέος αγοραστής
—είτε Έλληνας είναι είτε ξένος είτε και
οι ίδιοι οι εργαζόμενοι— να δεχθεί να
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πληρώσει τα υπέρμετρα βάρη που έχουν
οι επιχειρήσεις από τόκους, επιβαρύν
σεις τόκων και όλα αυτά που συσσωρεύ
ονται με το χρόνο. Υπάρχουν δηλαδή ε
πιχειρήσεις των οποίων οι οφειλές προς
τις Τράπεζες μπορεί να ήταν πριν από
πέντε χρόνια 3 ώς 4 δισ. δρχ. και να έ 
χουν δεκαπλασιασθεί, χωρίς να έχουν
πάρει ούτε μια δραχμή από τις Τράπε
ζες» («Κέρδος» 27/5/1990).
Επομένως, το κράτος θα επωμισθεί το
βάρος των χρεών των προβληματικών, οι
οποίες στοίχισαν μέχρι σήμερα 510 δισ.
δρχ., από τα οποία: 95 δισ. δρχ. είναι η
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δη
μοσίων επενδύσεων, 133 δισ. δρχ. είναι
δάνεια από το Τραπεζικό σύστημα, 18
δισ. δρχ. — σε ξένο νόμισμα— δάνεια
του Οργανισμού Ανασυγκρότησης Επι
χειρήσεων από ξένες Τράπεζες, 244 δισ.
δρχ. είναι η μετοχοποίηση των ζημιών
και 39 δισ. δρχ. η διαγραφή χρεών. Κάθε
χρόνο, πάντως, οι προβληματικές επιβα
ρύνουν το δημόσιο με περίπου 130 δισ.
δρχ. Τα 300 δισ. δρχ. από την πώληση
των προβληματικών αποτελούν καθαρό
κέρδος;

Ευκαιρία για αεριτζήδες;
Η «δεύτερη τάση» συμφωνεί με το ότι
η «προβληματικότητα» δεν αφορά, μονά
χα, τις προβληματικές επιχειρήσεις. Και
αυτό γιατί προβληματικές είναι και οι θυ
γατρικές των Τραπεζών, οι συνεταιριστι
κές και οι υπερχρεωμένες επιχειρήσεις.
Οι προβληματικές επιχειρήσεις είναι η
κορυφή του παγόβουνου. Χρειάζεται,
συνεπώς, μια ολοκληρωμένη, σοβαρή
και όχι αποσπασματική αντιμετώπιση
του προβλήματος σε σχετικά σύντομο
διάστημα σε τρία επίπεδα: στο πολιτικό,
στο οικονομικό και στο κοινωνικό.
Κατά τις απόψεις και εκτιμήσεις πολι
τικών, οικονομικών κύκλων και παρατη
ρητών, οι κύριοι εκφραστές αυτής της
τάσης, δε βλέπουν την όλη πολιτική και
τακτική για την ιδιωτικοποίηση σαν άμε
σο ταμειακό ζήτημα με την κάλυψη μέ
ρους της ελλειμματικότητας του Δημό
σιου Τομέα* αλλά σαν μια διαδικασία που
επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται από το
πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Και εί
ναι γεγονός ότι η ένταση της πολιτικής
παραμέτρου, που είναι μετριασμένη αυ
τή την περίοδο, λόγω εσωκομματικών
προβλημάτων και της ανάγκης επανακα
θορισμού της ιδεολογικοπολιτικής φυ

σιογνωμίας των κομμάτων της αντιπολί
τευσης, θα παίξει μετά το καλοκαίρι απο
φασιστικό ρόλο στις εξελ ίξεις. Και η αν
τιπολίτευση θα σκοπεύσει εκεί όπου η
κυβέρνηση προσπαθεί να ρ ίξει το βάρος
της ανάπτυξης: στις ιδιω τικές επενδύ
σεις. Αν, λοιπόν οι επενδύσεις αυτές δεν
πάνε, για τον άλφα ή βήτα λόγο καλά και
δεν υπάρξουν εν δ είξεις για αύξηση της
απασχόλησης, της παραγωγικότητας
κεφαλαίου-εργασίας και της ανταγωνι
στικότητας (μείωση του κόστους ανά μο
νάδα προϊόντος) κατ’ επέκταση, τότε η
κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει ανελέητα
αντιπολιτευτικά πυρά μέσα και έξω από
την Βουλή με σοβαρές συνέπειες για την
πορεία του τόπου. Δεν είναι τυχαίο ότι ακούγεται το σύνθημα «περί ξεπουλήμα
τος», το οποίο εκτός της πολιτικής φόρτι
σης που δημιουργεί ενθαρρύνει, παράλ
ληλα, τους «α ερ ιτζή δ ες» (και από αυ
τούς δ ια θέτει αρκετούς η ελληνική οικο
νομία) για «να μπουν και να αλέσουν»...
Ως εκ τούτου, η ιδιωτικοποίηση απαι
τείται να γίνει με προσεκτικά βήματα, με
διαφανείς χειρισμούς, με όσό το δυνατό
μικρότερη επίπτωση στους εργαζομέ
νους και σε χρόνο τέτοιο ώστε να απαλ
λαγεί ο προϋπολογισμός από τα δυσβά
στακτα βάρη των χρεών των προβλημα
τικών και να δημιουργηθεί το κατάλληλο
κλίμα επιχειρηματικής εμπιστοσύνης.
Φυσικά, αυτά στο πλαίσιο των στόχων
μιας αναπτυξιακής διαδικασίας (μέχρι
στιγμής οι στόχοι αυτοί δεν υπάρχουν...)
οι κανόνες της οποίας θα πρέπει να είναι
σταθεροί και πλήρως ορισμένοι.
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Η μεθόδευση «απαλλαγής»
Μ ε την πολιτική διάσταση του ζητήμα
τος συνδέεται άμεσα και ο τρόπος με τον
οποίο οι επιχειρήσεις αυτές θα «αλλά
ξουν χέρια». Και για τις διαδικασίες αυ
τές η αντιπολίτευση καιροφυλακτεί. Υ
πάρχουν, λοιπόν, τρεις τρόποι:
Ο πρώτος, αφορά τον πλειστηριασμό
επιχειρήσεων που βρίσκονται ή θα τε
θούν υπό εκκαθάριση. Με πλειστηριασμό θα γίνει και η εκποίηση επιχειρήσε
ων που δεν έχουν προοπτική βιωσιμότη
τας.
Ο δεύτερος αφορά την ιδιωτικοποίηση
με την αγορά μετοχών, μέσω του χρημα
τιστηρίου, ορισμένων επιχειρήσεων, που
τα τελευταία χρόνια παρουσίασαν κέρ
δη, π.χ. ΑΓΕΤ - Ηρακλής (η οποία έχει ήδη
εισαχθεί στο Χρηματιστήριο) η ΕΤΕΚΑ.
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(Ειδικότερα για την ΑΓΕΤ ο υπουργός
Βιομηχανίας κ. Δήμας υποστηρίζει ότι θα
πρέπει να επιδιωχθεί η ευρεία διασπορά
μετοχών, μέσω του χρηματιστηρίου, δί
νοντας πάντα ένα δικαίωμα προτίμησης
στους εργαζομένους για αγορά μετοχών
και να διατηρήσει το κράτος ένα ποσο
στό που να του δίνει τη δυνατότητα ε 
λέγχου - control interest).
Πάντως, ο πρωθυπουργός κ. Κ. Μητσοτάκης δευτερολογώντας, κατά τη συ
ζήτηση στη Βουλή την περασμένη Δ ευτέ
ρα για την οικονομία είπε πως θα κρατη
θεί ένα ποσοστό μ ετοχώ ν από τις επ ιχει
ρήσεις που θα ιδιωτικοποιηθούν, προκειμένου να παρακολουθείται η πορεία
της εξυγίανσής τους. Και μόλις αυτό γί
νει, θα δοθούν οι μ ετο χ ές στους εργαζό
μενους. (Πρακτικά Βουλής 28/5/1990).
Ο τρίτος τρόπος αφορά την απευθείας
πώληση: Το θέμα αυτό παρουσιάζει κά
ποια ιδιαιτερότητα, που εμπνέει ανησυ
χίες για το ότι δε θα υπάρξουν αρκετό
διαφανείς μεταβ ιβα σ τικές διαδικασίες.
Και αυτό γιατί από έγγραφο του προέ
δρου του ΟΑΕ καθηγητή κ. Γιώργου Γιοννόπουλου προς το Σώμα Ορκωτών Λογι
στών και σε άλλους εκτιμητικούς φορείς,
σχετικά με την αποτίμηση 17 επιχειρήσε
ων μέσα σε πέντε εβδομάδες, προκύπτει
ότι η πώληση δε θα γίνει από τον ΟΑΕ,
αλλά θα δοθεί εντολή πώλησης αυτών
των εταιρειών σε ιδιωτικούς φορείς ή
Τράπεζες. Τούτο θα συμβεί διότι οι αρμο
διότητες του Σώματος Ορκωτών Εκτιμη
τών είναι περιορισμένες αποκλειστικά
σε εκτιμητικές υπηρεσίες. Επισημαίνεται, επίσης, στο ίδιο έγγραφο ότι η όλη
διαδικασία αποτιμήσεων θα πρέπει να
παραμείνει εμπιστευτική («Το Βήμα»
27/5/1990).
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Στο κοινωνικό επίπεδο υπάρχει το θ έ
μα της ανεργίας, αφού, ιδιωτικοποίηση
σημαίνει και απολύσεις, δεδομένου ότι ο
επιχειρηματίας αγοραστής είτε θέλει να
αποδεσμευθεί από το πλεονάζον εργατι
κό δυναμικό είτε επιδιώκει να αγοράσει
τις επιχειρήσεις αυτές «καθαρές», ώστε
να προσλάβει πρόσωπα της δικής του
προτίμησης και εμπιστοσύνης. Και ως
«προς το τι θα γίνει με τους απολυόμε
νους» δεν έχουν ξεκαθαρισθεί τα πράγ
ματα. Ο ακριβής αριθμός αυτών που θα
απολυθούν παραμένει άγνωστος. Ωστό
σο, σύμφωνα με εκτιμήσεις ο αριθμός αυ
τός θα είναι πάνω-κάτω 15.000 άτομα
(5.000 από τους 26.500 του συνόλου των
εργαζομένων στις προβληματικές του
ΟΑΕ, όπως δείχνει ο πίνακας, και οι υπό
λοιποι από τις υπερχρεωμένες εταιρίες

του Κώστα Δέδε
των Τραπεζών). Και τα ερωτηματικά πα
ραμένουν:
Η ίδρυση του Ταμείου (το οποίο για εν
νέα μήνες θα το χρηματοδοτεί η ΕΟΚ) για
την πλήρη κάλυψη των αναγκών των απολυθέντων από τις προβληματικές μπο
ρεί να αποτελέσει λύση; Τι θα γίνει σχετι
κά με την υλοποίηση της κυβερνητικής
πρόθεσης για δημιουργία μηχανισμού α
πορρόφησης των απολυθέντων μετά την
λήξη του 12μηνου;
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η δια
σφάλιση της απορρόφησης των απολυ
θέντων με βάση το σχέδιο που εκπονεί
ται (πράγματι εκπονείται;) θα γίνει αφε
νός με την επανεκπαίδευσή τους και α
φετέρου με τη συγκεκριμενοποίηση των
κενών θέσεων που θα κληθούν να καλϋψουν. Τούτο θα προκύψει από έρευνες
της αγοράς εργασίας, οι οποίες θα ανα

τεθούν σε γνωστούς οίκους και θα αποελεαουν κατευθυντήριο οδηγό για την
ένταξη των απολυθέντων ονη διαδικασία
της επανεκπαίδευσης.
Φυσικά, υπάρχει και κυβερνητική σκέ
ψη για παροχή κινήτρων στους απολυθέντες για συμμετοχή στις υπό ιδιωτικο
ποίηση επιχειρήσεις.
Το πρόβλημα, συνεπώς, της ιδιωτικο
ποίησης επιχειρήσεων του δημόσιου το
μέα, παρουσιάζεται στη γενική του μρρφή πολύπλοκο. Για να λυθεί απαιτούνται
λεπτοί και επιδέξιοι χειρισμοί σε όλα τα
επίπεδα. Η κυβέρνηση όμως, από τους
μέχρι στιγμής χειρισμούς μπορεί να πε
ριπλέξει περισσότερο τα πράγματα, δε
δομένου ότι κινδυνεύει να κάνει το ίδιο
λάθος με αυτό που έκανε το ΠΑΣΟΚ το
1981: (Να αναγόγει σε δόγμα τις από
ψεις της -σ τη ν προκειμένη περίπτωση
για αποκρατικοποίηση— χωρίς να παίρ
νει υπόψη τις ειδικές περιστάσεις της
ελληνικής οικονομίας χσ.ι τις ιδιαιτερό
τητες των Νεοελλήνων...
□
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ΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ
ε συνέντευξη, που έδωσε στην εφη
μερίδα «Καθημερινή» της 20.5.90, ο
υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροτα
ξίας και Δημοσίων Έργων κ. Στέφανος
Μόνος μεταξύ άλλων επισημαίνει: «τα
προβλήματα που προέρχονται από λά 
θος αποφάσεις στην πολεοδομία, δεν
φαίνονται ποτέ τη στιγμή που παίρνονται... Αυτό είναι ιοως το πιο δύσκολο
σημείο για να περάσεις μια σωστή πολεοδομική πολιτική· ότι πρέπει να περνάς
σήμερα μέτρα η ορθότητα των οποίων
θα κριθεί έπειτα από 10-15 και καμιά φο
ρά παραπάνω χρόνια»
Πρόκειται πράγματι για το πλέον κρί
σιμό ζήτημα. Αλλοι εξαγγέλλουν και
παίρνουν κάποια μέτρα κάι άλλες γενιές
την πληρώνουν. Ετσι, ενώ σε κανέναν α
πό εμάς δεν είναι φανερή η ζημιά που
συντελέστηκε από τις πολεοδομικές
ρυθμίσεις των τελευταίων δεκαπέντε
χρόνων, βιώνουμε τα αποτελέσματα της
καταστροφικής πρακτικής των προηγού
μενων δεκαπέντε.
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Το έργο της δεκαπενταετίας
Αναφέρομαι ειδικά σε αυτά τα τελευ
ταία γιατί, σε αντίθεση με όλα τα προη
γούμενα χρόνια, οι διακηρύξεις και τα
αλλεπάλληλα νομοθετήματα έδιναν την
εντύπωση ότι υπήρξε μέριμνα, κατ’ επι
ταγήν των διατάξεων του Συντάγματος
του 75, για την προστασία του περιβάλ>οντος και του χώρου.
Όμως στο μεταξύ διάστημα:
•
τεράστιες εκτάσεις πυκνοδομημενων, αραιοδομημένων και αδόμητων
περιοχών, εντάχθηκαν στο Σχέδιο
Πόλεως, εις βάρος της γεωργικής
γης και του Φυσικού τοπίου
•
ξεχ είλ ω σ α ν υπέρμετρα και ακο υμ
πησαν σχεδόν το ένα με το ά λ λ ο τα
όρια των προυφισταμένων του 1923
(!, τι ειρωνεία) οικισμών, οι επεκτά
σεις των οποίων έγιναν με αποφά
σεις των Νομαρχών
•
πολεοδομηθηκον από την ιδιωτική
πρωτοβουλία, με ημι-σύννομους,
ημι-παράνομους μηχανισμούς, ση
μαντικής έκτασης περιοχές, σε ιδιαί
τερα ευαίσθητα τοπία του ελληνικού
χώρου.
•
ανενόχλητα οργίασε η αυθαίρετη
δόμηση, με προκλητικά εντεινόμενο
ρυθμό κατά τις επαναλαμβανόμενες
προεκλογικές περιόδους.
•
αφέθηκαν στην τύχη τους τα κέντρα
των πόλεων και μαζί τους καταστρά
φηκε ό,τι είχε απομείνει από την πο
λιτιστική μας κληρονομιά, αφού οι
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•

•

•

•

μόνες, αλλά με περιορισμένα οικο
νομικά και οργανωτικά μέσα, παρεμ
βάσεις των Δήμων δεν ήταν δυνατό
να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα.
πολυόροφα κτίρια υψώθηκαν διά
σπαρτα και όπου-όπου, με τις γενι
κές διατάξεις του Οικοδομικού Κα
νονισμού του 1905, οι οποίες δεν ε
ξειδικεύτηκαν κατά περίπτωση.
δόθηκαν άδειες και εξακολούθησαν
να φυτρώνουν δίχως ουσιαστικούς
ελέγχους καταλληλότητας και μέρι
μνας για το περιβάλλον, βιομηχανι
κές, κτηνοτροφικές και τουριστικές
εγκαταστάσεις, μολύνοντας με αυ
τόν τον τρόπο τις θάλασσες και τις
ακτές.
μειώθηκε δραματικά η δασοκάλυψη
της χώράς και δεν δημιουργήθηκε
καμιά υποδομή για την αντιμετώπι
ση των πυρκαίών, αντίθετα δασικές
εκτάσεις μετατράπηκαν σε βοσκοτό
πια.
έγιναν αναπτυξιακό προγράμματα
(!) και εκτελέσθηκαν έργα σε κηρυγ
μένους εθνικούς δρυμούς και υγρό
βιότοπους
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ΑΛΕΣΤΙΚΑ ΜΗ ΔΩΣΕΤΕ
της Ράνιας Κλουτσινιώτη
Απόπειρα εκσυγχρονισμού
Τι από όλα να σημειώσει και πόσα θαυμαστικά να βάλει κανείς! Ό λο ς ο χώρος
βορρά στην καταστροφική μανία των ι
διοκτητών και των κερδοσκόπων γης.
Μοναδική εξαίρεση στον κανόνα, που ό
μως δεν απέδωσε ακόμη αποτελέσματα,
η καθιέρωση της υποχρεωτικής εισφο
ράς σε γη και σε χρήμα, σε όλους όσους
οι ιδιοκτησίες τους εντάχθηκαν στο Σ χέ
διο Πόλεως μετά το 1979. Με το θεσμό
αυτό το κοινωνικό σύνολο, Δημόσιο και
Δήμοι, καρπουνται από τον ιδιοκτήτη ένα
ποσοστό της υπεραξίας που παίρνει η
γη, ακριβώς εκ του γεγονότος ότι ενχάχθηκε στο Σχέδιο Πόλεως. Η γη αυτή και
η χρηματική εισφορά χρησιμοποιούνται
για τη δημιουργία και τη διαμόρφωση
των κοινόχρηστων, των χώρων για κοινο
βελείς εγκαταστάσεις και των δικτύων υ
ποδομής. Ο καθένας θυμάται τις τερά
στιες αντιδράσεις και θύελλες διαμαρτυ
ριών «αγανακτισμένων πολιτών», που ξε
σηκώθηκαν τόσο το 1979, όσο και το
1983· θύελλες μάλιστα που πλήρωσαν
προσωπικά με τη θέση τους οι δυο αντί
στοιχοι υπουργοί Χωροταξίας. Η ρύθμι
ση αυτή δεν έχ ει ακόμη απλά αποτελέ
σματα γιατί στην Ελλάδα βρισκόμαστε
και το πρόγραμμα, τι άλλο, καθυστέρη
σε. Τώρα είναι η περίοδος των πράξεων
εφαρμογής των πολεοδομικών μελετών,
με την κατακύρωση των οποίων δημιουρ
γείται το νέο κτηματολόγιο και περιέρ
χονται οι χώροι στην ιδιοκτησία των Δή
μων.
Μετά λοιπόν από όλα αυτά, ποιά πολι
τική κατά προτεραιότητα θα περίμενε
κανείς να ασκηθεί; Η απάντηση δεν φαί
νεται ιδιαίτερα δύσκολη. Μ ετά την ανα
γκαία αποτίμηση των αποτελεσμάτων
της δεκαπεντάχρονης πλέον περιόδου,
επείγει να προωθηθούν προσεκτικά και
αποτελεσματικά, ώστε να μπορέσουν να
εφαρμοστούν, όσες εκσυγχρονιστικές
ρυθμίσεις νομοθετήθηκαν, καθώς και οι
αναγκαίες τροποποιήσεις τους, με μόνο
στόχο τον έλεγχο στη χρήση του χώρου
και τον περιορισμό της ασύστολης κερ
δοσκοπίας.

Σπέκουλα κύι καταστροφή
Τα πρώτα δείγματα γραφής κάθε άλλο
παρά είναι ενθαρρυντικά. Δυο από τους
σημαντικότερους Υπουργούς αυτής της
κυβέρνησης, ο δεύτερος μάλιστα καθ1 ύ
λην αρμόδιος, στο θέματα του Χώρου οι
κ. Παλαιοκρασας και Μανος εξα γ γ έλ 
λουν:

•

•

•

•

τη δημιουργία κτηματικών ομολό
γων, εκποιώντας τη σχεδόν ανύπαρ
κτη δημόσια, μη δασική, γη, με μόνο
στόχο το γέμισμα των άδειων δημό
σιων ταμείων (δήλωση Παλαιοκρα
σά σε έρευνα της ΕΤ1, την Πέμπτη 24
Μαΐου). Δεν μας έφτανε δηλαδή η
κερδοσκοπία των ιδιωτών, τώρα θα
τζιράρει στη γη και το Κράτος.
τη δημιουργία ευνοϊκών όρων για
συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβου
λίας στο πολεοδομικό και στεγαστι
κό γίγνεσθαι. Φαίνεται ότι έως σήμε
ρα συμμετείχε και κάποιος άλλος,
πλην των ιδιωτών. Εκτός εάν υπονο
είται η ανάγκη περαιτέρω παροπλι
σμού των... δραστήριων δημόσιων
οργανισμών, της Εργατικής Κατοι
κίας και της ΔΕΠΟΣ.
την ένταξη νέων περιοχών στο Σ χέ
διο Πόλεως, για την πάταξη της αυ
θαίρετης δόμησης, δίχως να έχουν
εξα χ θ εί συμπεράσματα συνολικά
για τη χωρητικότητα σε πληθυσμό ό
λων αυτών που πρόσφατα εντάχθη
καν. Θα είναι προφανώς για να καλυ
φθούν οι ανάγκες του., ταχύτατα
αυξανόμενου πληθυσμού της Ελλά
δας με θετικό μέσο ετήσιο ρυθμό με
ταβολής 0,3% και για να μετοική
σουν, όσοι ακόμα δεν το έκαμαν, ό
λοι οι κάτοικοι της Χώρας στην Αθή
να. Σε αυτούς θα απευθύνεται η πο
λεοδόμηση των δυο αεροδρομίων,
του Τατοΐου και του Ελληνικού.
τη μείωση του ποσοστού της υπο
χρεωτικής εισφοράς σε γη των ιδιο
κτητών, που έχουν μεγάλες ιδιοκτη
σίες, με το σκεπτικό ότι δεν πρόκει
ται να την καταβάλλουν. Και τούτο
συμβαίνει ακριβώς τη χρονική στιγ
μή που φαίνεται ό,τι μάλλον είχε εμ
πεδωθεί αυτή η κατάκτηση.

Και εδώ έρχεται η τελευταία, αλλά εξί
σου σημαντική με την της πρώτης παρα
γράφου παρατήρήση: Τα συμφέροντα
που παίζονται στο χρηματιστήριο της
γης είναι αναλόγως μεγάλα με την τσέ
πη των ιδιοκτητών τους και ενδιαφέρουν
όλες τις κοινωνικές ομάδες και τις εισο
δηματικές τάξεις. Η πολεοδομική πρα
κτική δεν σηκώνει αναξιοπιστία με εξα γ
γελίες που δημιουργούν προσμονή και
ελπίδες, για ανατροπή της όποιας κατά
στασης είχε εμπεδωθεί στο κοινωνικό
σώμα, που το ευεργετούσε μεν ως σύνο
λο, ενώ το έβλαπτε όμως ως άθροισμα ι
διωτικών συμφερόντων.
Α υ τά λοιπόν ιιου δηλώ θηκαν όυυτυχώ οε’ν η ως εάν να έγ ιν α ν

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΡΙΤΙΚΗ
Οικονομική κρίση και
κρατική πολιτική:
Η νεοφιλελεύθερησυντηρητική στροφή στην
Ελλάδα σήμερα
Επιμέλεια Γιώργος Σταμάτης
Κ αμένα των: Γ ιά ννη Βαβούρα, I ιάννη Μ ηλιού.
Η λίσ Ιω ακείμογλου, Θ έμιδος Μ ίνογ/ου ,
I ιώργου Σταμάτη

Κριτική

Το βιβλίο Οικονομική κρίση και
κρατική πολιτική - η νεοφιλε
λεύθερη συντηρητική στροφή
στην Ελλάδα σήμερα είναι η
πρώτη συλλογική τοποθέτηση
Ελλήνων επιστημόνων στα σημε
ρινά προβλήματα της ελληνικής
οικονομίας και στην αντιμετώπι
σή τους από το κράτος. Πέντε
πανεπιστημιακοί αναλύουν τα
προβλήματα των ελλειμμάτων
του Δημοσίου και των δημοσίων
επιχειρήσεων, της εισοδηματι
κής πολιτικής μέσω της ΑΤΑ και
της σύνδεσης του μισθού με την
παραγωγικότητα, δείχνουν τα
αδιέξοδα της σημερινής οικονο
μικής πολιτικής και αποκαλύ
πτουν τη διάσταση μεταξύ των
δεδηλωμένων και των πραγματι
κών στόχων της.
Εκδόσεις Κριτική A.F
Πατούσα 3, 1Θ6 77 Αθήνα
Τηλ.: 3639434
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ΠΟΙΟΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΠΟΙΟΝ;
Στις προσεχείς ημέρες πραγματοποιείται η επίσκεψη του πρωθυπουργού
κ. Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από μόνο του το γεγονός αποκτά
ευρύτερες πολιτικές διαστάσεις, «ιστορικές» και συγκυριακές. Και δεν
έχει σημασία να εμπλακεί κανείς σε διπλωματικές αποχρώσεις περί του
αν η επίσκεψη χαρακτηρίζεται επίσημη, ανεπίσημη ή ημι-επίσημη.
Σημασία έχει ότι πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Ελληνα
πρωθυπουργού από το 1964, όταν ο τότε πρωθυπουργός Γεώργιος
Παπανδρέου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Τζόνσον με επίκεντρο το
κυπριακό πρόβλημα.
Από τότε οι σχέσεις των Ελλάδας ■ η γ ια γνώρισαν πολλές διακυμάνσεις
κι έχουν αλλάξει χαρακτήρα. Δεν θα παρακολουθήσουμε εδώ την πορεία
των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Αρκεί να επισημάνουμε ότι οι
κήρεμες θάλασσες» των σχέσεων, τις οποίες διακήρυξε ο κ. Παπανδρέου
μετά το 1985, διαταράχιηκαν αρκετές φορές μέχρι την απομάκρυνσή του
από την εξουσιο και ϊολΛές «εκκρεμότητες παρέμειναν.
Ο κ. Μητσοιάκης υεταβαίνε: στην Ουοοινγκτον με αρκετά εφόδια τα
οποία πιστεύει ότι θα τον βοηθήσουν οιυ να βελτιώσει το κλίμα και την
ουσία των σχέσεων και να αποκτήσει ο ίδιος πολιτικά οφέλη. Το σήριαλ
των βάσεων τερματίζεται με την υπο γραφή νέας, θετούς διάρκειας,
συμφωνίας. Το Ισραήλ αναγνωρίστηκε. Η έκδοση του Ρασίντ μπορεί να
ακολουθήσει —αν τον θέλουν τώρα και οι Αμερικανοί Η φιλοσοφία της
οικονομικής πολιτικής έχει εξαγγελθεί Θεωρητικά, δε θα πρέπει να
υπάρξουν τριβές που να προκύπτουν από διαφορές «ιδεολογικών»
προσα νατολ ισμών.
Και πάλι δ εν θα σταθούμε στους παράγοντες που υπογραμμίζουν τις
σταθερές στις σχέσεις των δυο χωρων ούτε στις μεταβλητές που
υπαγορεύει η σημερινή διεθνής συγκυρία και που αναγκαστικά επιδρούν
στη διαμόρφωση των σχέσεων. Τα αποτελέσματα της επίσκεψης δεν θα
αργήσουν να φανούν.
Υπάρχει όμως μια άλλη ενδιαφέρουσα πλευρά της επίσκεψης Ασφαλώς
ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί και θα συζητήσει με τους ηγετικούς
παράγοντες του ελληνικο ύ λόμπυ Ιάκωβο και Σία. Το πως θα εξελιχθούν
οι σχέσεις μεταξύ της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με το ελληνικό
λόμπυ στην Αμερική, έχε: μεγάλη σημασία για τη χώρα Διότι επικρατούν
ορισμένες απλουστεύσεις σχετικά με το ρόλο του λόμπυ που
συσκοτίζουν την εικόνα.
Τις απλουστεύσεις αυτές έρχεται να διαλύσει μια άκρως ενδιαφέρουσα
μελέτη του Βαγγέλη Κουφουδάκη, καθηγητή πολιτικών επιστημών στο
Πανεπιστήμιο της Ινδιάνα. Τη μελέτη αυτή ανέπτυξε στο Συνέδριο που
οργάνωσε το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
στις αρχές Matou με θέμα το ρόλο της Ελληνικής Διασποράς στην
εξωτερική πολιτική.
B. Κουφουδάκης επισημαίνει κατ’
αρχήν ότι είναι λάθος να νομίζεται
ότι το ελληνο-αμερικανικό λόμπυ
αποτελεί κάποιο μονολιθικό σύνολο. Κα
τά τη διάρκεια του πρώτου τέταρτου του
αιώνα μας οι Ελληνες μετανάστες στην
Αμερική επεδίωξαν να ουμμετάσχουν
στο «αμερικανικό όνειρο«
να ε
νταχθούν στη μεσαίο τάξη, να αφομοιω
θούν στην αμερικανική κοινο^νία, πράγμσ
που επέτυχαν /υρω στα τέλη του β πα
γκοσμιου πολέμου. Λιην περίοόυ αυτή η
ελληνική κοινότητα έγινε αποδεκτή και
στάθηκε συμπαγής στην υποστήριξη της
πολιτικής Τρούμαν.

O

28

Συντηρητικοί μέχρι κόκκαλο
Η κοινότητα ενισχύθηκε στις δεκαε
τίες του 1950 και 1960 με νέα εισροή με
ταναστών και φοιτητών. Από τότε ση
μειώνονται ορισμένες διαφοροποιήσεις
στην κοινότητα, καθώς η νέα γενιά των
μεταναστών είχε διαφορετικές πολιτικές
αντιλήψεις και σημαντικές κοινωνικές
και πολιτιστικές διαφορές. Πολλοί από
τους νέους μετανάστες βρέθηκαν έξω α
πό τους κατεστημένους θεσμούς και τη
δομή εξουσίας της κοινότητας, όπως η
Ορθόδοξη Εκκλησία που εξελίχθηκε σε
μια πανίσχυρη συντηρητική και συγκε

ντρωτική οργάνωση που στην δεκαετία
του 7 0 αριθμούσε 400 περίπου εκκλη
σίες και 150.000 μέλη ή η οργάνωση ΑΧΕ
ΠΑ που ελέγχονταν κι αυτή από συντη
ρητικούς. Εκκλησία και ΑΧΕΠΑ, υποστήρι
ξαν πλήρως την αμερικανική πολιτική α
πέναντι στην Ελλάδα πριν το 1974, ενώ
ανέχτηκαν και υποστήριξαν το καθεστώς
των συνταγματαρχών (1967-74).
Επομένως, με δεδομένη τη συντηρητι
κή πολιτική κουλτούρα των Ελληνοαμερικανών δεν είναι περίεργο ότι σο
σιαλιστικές και αριστερές οργανώσεις
της ομογένειας ουδέποτε κατάφεραν να
ασκήσουν κάποια σοβαρή επίδραση. Και
αυτό ήταν φυσικό διότι οι πολιτικές δια
μάχες στην Ελλάδα ή το πρόβλημα του
σοσιαλισμού ήταν θέματα άσχετα για
την Ελληνο-αμερικανική κοινότητα που
επεδίωκε αποδοχή και αφομοίωση.
Δεν είναι παράξενο ότι η «αντιαμερικανική» ρητορεία του Παπανδρέου και η ε
ξωτερική του πολιτική, παρά τον πραγ
ματισμό που τη διέκρινε μετά το 1986 δεν
έτυχαν καλής υποδοχής από τους
Ελληνο-Αμερικανούς.

Αναγκαίο κακό
Η κοινότητα που το μέγεθός της εκτιμάται μεταξύ 1 και 3 εκ. και είναι γεωγρα
φικά διασκορπισμένη άρχισε να διαφο
ροποιείται από την ταύτισή της με την α
μερικανική εξω τερική πολιτική μετά την
τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Υ
πήρξε κρίση συνειδήσεως. Οι οργανώ
σεις και τα κανάλια επικοινωνίας ήδη υ
πήρχαν. Ά ρχισαν να δημιουργούνται σε
πολλά μέρη μικρές περιφερειακές ομά
δες. Επιτροπές για την Κύπρο κλπ.
Για τις ελληνικές κυβερνήσεις πριν και
μετά το 1981 η συνύπαρξη με το ελληνι
κό λόμπυ αποτελούσε αναγκαίο κακό. Οι
διαφορές αντιλήψεων και επιδιώξεων με
ταξύ Αθηνών και λόμπυ ήταν σημαντι
κές. Ένα χαρακτηριστικό επεισόδιο αποτέλεσ ε η περίπτωση Μακέδου, στρατιω
τικού ακολούθου στις Ηνωμένες Πολι
τείες. Η έκθεσή του για το λόμπυ, διέρρευσε και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα
Βραδυνή τον Νοέμβριο του 1984. Μολο
νότι ο τότε πρεσβευτής στην Ουάσινγκτον Γιώργος Παπούλιας καταδίκασε
κάθε επίθεση εναντίον της ομογένειας,
εν τούτοις οι εντυπώσεις παρέμειναν ό
ταν μάλιστα ο Μακέδος προήχθη στα α
νώτατα αξιώματα του όπλου του.
Προσπάθησε το λόμπυ να επηρεάσει
τον προσδιορισμό και την άσκηση της ελ
ληνικής εξωτερικής πολιτικής μετά το
1974: Η απάντηση είναι δύσκολη και η
διάκριση μεταξύ επιρροής ή φιλικής συμ
βουλής περί του τρόπου δράσεως για
την επίτευξη ορισμένων στόχων, όχι και
τόσο ευκρινής. Οι τοποθετήσεις του λόμ
πυ σε θέματα όπως η τρομοκρατία, οι
«αντι-αμερικανικές» θέσεις του Παπαν/ ---------- -------------—

-------------- -

Ένας θαυμάσιος εκλαϊκευτής
της επιστήμης μεταφράζεται

Ο ρόλος του ελληνο αμερικανικού λόμπυ
δρέου κλπ. μπορούν να θεωρηθούν σαν
απόπειρες άσκησης επιρροής.

Εξαρτήσεις και αλληλοεπιρροές
Γεγονός πάντως είναι ότι μετά το 1974
οι ελληνικές κυβερνήσεις αναγνώρισαν
τη σημασία της αμερικανικής εξωτερικής
πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο και
τις συνέπειες της για τα ζωτικά συμφέ
ροντα της Ελλάδας και της Κύπρου. Στην
ίδια περίοδο οι Ελληνο-αμερικανοί είχαν
ήδη κατακτήσει ένα άνευ προηγουμένου
επίπεδο αναγνώρισης και συμμετοχής
στην πολιτική και οικονομική ζωή της Α
μερικής. Αυτή ήταν και η κύρια πηγή επί
δρασης του λόμπυ πάνω στην εξωτερική
πολιτική της Ελλάδας. Οι ελληνικές κυ
βερνήσεις αναγνώρισαν ότι το λόμπυ
λειτουργούσε μέσα στο πλαίσιο των αμε
ρικανικών νόμων και συμφερόντων. Το
λόμπυ γνώριζε καλά τις πολιτικές πραγ
ματικότητες και τις πολιτικές διαδικα
σίες, και λόγω των πολιτικών του προ
σβάσεων στο σύστημα θα μπορούσε να
εξυπηρετήσει αμοιβαία συμφέροντα. Το
γεγονός ότι η Ελλάδα εξαρτάτο από το
λόμπυ, για να έχ ει πρόσβαση στα κέντρα
λήψης των αποφάσεων, επέτρεψε στο
λόμπυ να ασκεί κάποια περιορισμένη ε 
πιρροή στον καθορισμό και την άσκηση
της ελληνικής εξω τερικής πολιτικής.
Ό λ ες οι ελληνικές κυβερνήσεις απέ
φυγαν συστηματικά να έρθουν σε ανοι
χτή σύγκρουση με το λόμπυ και φυσικά
δεν παρέλειπαν να τονίζουν ότι η ελληνι
κή εξωτερική πολιτική αποφασίζεται
στην Αθήνα κι όχι σε ξένα κέντρα.

Ποια πατρίδα δουλεύειν;
Μια άλλη ενδιαφέρουσα πλευρά του
χαρακτήρα του λόμπυ είναι η ταύτιση
των απόψεών του σε ορισμένα θέματα με
εκείνες της αμερικανικής κυβέρνησης.
Είναι γνωστές π.χ. οι απόψεις του Αρχιε
πισκόπου Ιακώβου για τον ελλη νο το υ 
ρκικό διάλογο. Ωστόσο η αντίληψη ότι το
λόμπυ αποτελούσε φερέφωνο της Ουάσινγκτον ίσως να μην είναι ακριβής αν
λάβει κανείς υπόψη του ότι οι Ελληνοαμερικανοί γενικά πίστευαν ότι μετά το
1974 η πολιτική της Αμερικής δεν ήταν
σύμφωνη με το νόμο κι ότι επικέντρωσαν
τις προσπάθειές τους στην αποκατάστα
ση του δικαίου και στην διατήρηση της ι
σορροπίας στα προγράμματα στρατιωτι
κής βοήθειας προς Ελλάδα και Τουρκία,
ανεξάρτητα από το ποιά κυβέρνηση υ
πήρχε στην Αθήνα.

Συμπεράσματα
Η μελέτη του Β. Κουφουδάκη επιση
μαίνει ορισμένες περιπτώσεις αντίστρο
φης επίδρασης του λόμπυ επί της δια
μόρφωσης και άσκησης της ελληνικής ε
ξωτερικής πολιτικής, στην τριγωνική
σχέση λόμπυ-χώρα καταγωγής-φιλοξε-

νούσα χώρα. Οι ηγέτες του λόμπυ πι
στεύουν ότι η επίδραση αυτή που άσκη
σαν στην Ελλάδα ήταν γενικά θετική.
Οι ελληνικές κυβερνήσεις εκτίμησαν
τις δυνατότητες του λόμπυ, προσπάθη
σαν να αποφύγουν ανοιχτές συγκρού
σεις και αναγνώριζαν ότι επρόκειτο για
μια συντηρητική ομογένεια αφομοιωμέ
νη στην πολιτική και πολιτιστική δομή
της αμερικανικής κοινωνίας.
Ωστόσο, είναι ορθό να επισημανθεί ότι
η επίδραση αυτή του λόμπυ στην εξω τε
ρική πολιτική της Ελλάδας ήταν στην
πραγματικότητα ελάχιστη και περιορι
σμένη στα αποτελέσματά της, επιτυχής
δε μόνο στις περιπτώσεις κατά τις ο
ποίες υπήρχε κοινότητα συμφερόντων
μεταξύ λόμπυ και Ελλάδας.
Ο Β. Κουφουδάκης δεν προβλέπει
μείωση της πολιτικής δραστηριότητας
του λόμπυ εφόσον η αμερικανική πολιτι
κή στην Ανατολική Μεσόγειο και στη
Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη παραμένει η ί
δια και εφόσον δεν υπάρχει καμιά αλλα
γή στη συμπεριφορά της Τουρκίας.
Η αμερικανοποίηση της ελληνο-αμερικανικής κοινότητας θα συνεχισθεί καθώς
δεν είναι πιθανό κι άλλο κύμα ελληνικής
μετανάστευσης. Κι αυτό αναπόφευκτα ε
γείρει το ερώτημα του είδους των σχέσε
ων μεταξύ μιας ώριμης εθνικής κοινότη
τας και του «εθνικού κέντρου», καθώς και
του προβλήματος του πώς το λόμπυ θα
μπορεί να αντιμετωπίζει την αμερικανική
κυβέρνηση χωρίς να πρέπει να αποδεί
χνει κάθε φορά τον πατριωτισμό του και
τον «αμερικανισμό» του.
Είναι φανερό ότι οι εμπειρίες και η ε ξ έ 
λιξη της Ελληνο-αμερικανικής Κοινότη
τας υπήρξαν διαφορετικές από αυτές
στην Ελλάδα και των ίδιων των Ελλήνων.
Αυτό δεν σημαίνει ότι η Κοινότητα επιθυ
μεί έναν ολοκληρωτικό αποχωρισμό από
τη γη των προγόνων. Οι δύσκολες ημέ
ρες της εποχής Παπανδρέου πέρασςιν.
Χρειάζονται σήμερα περισσότερες και
στενότερες επαφές μεταξύ διανοουμέ
νων, δημοσιογράφων και άλλων για να
μειωθούν οι τριβές και για να υπάρξει με
γαλύτερη κατανόηση για την πολιτική
κουλτούρα, τα συμφέροντα, τις ανησυ
χίες, τα κίνητρα και τις προοπτικές των
δύο πλευρών.

Αντί επιλόγου
Το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης συ
μπλέει πολιτικά με το ελληνικό λόμπυ
δεν σημαίνει ότι αυτομάτως θα ανοίξουν
και οι πόρτες της αμερικανικής κυβέρνη
σης για να εισέλθουν τα ελληνικά συμφέ
ροντα. Αλλωστε 10 εταιρείες ερίζουν
για το ποιά θα πάρει το ελληνικό account
για την προβολή της χώρας στην Αμερι
κή. Αν γίνει και ο Ιάκωβος Πατριάρχης
τότε είναι που θα έχουμε «τα μέσα»...

τώρα και στην
Ελλάδα
ΚΟΥΡΣΑ
~ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

Robert Hazen
Η ΡΗΞΗ
Η κούρσα της υπεραγωγιμότητας
• «Η Ρήξη συνεχίζει την καλύτερη
παράδοση των βιβλίων εκλαϊκευμένης
επιστήμης. Θα σας συνερπάσει...»
The New York Times

• «Καλογραμμένη ιστορία μιας μεγά
λης ανακάλυψης. Θα έχει μεγάλη εκ
δοτική επιτυχία...»
Publishers Weekly

• «Η Ρήξη αποδεικνύει πως τα βιβλία
που δεν σ ’ αφήνουν να κοιμηθείς πριν
τα τελειώσεις δεν είναι προνόμιο των
αστυνομικών μυθιστορημάτων...»
Science

σελ. 264, 1.800 δρχ.
Εκδόσεις ΤΡΟΧΑΛΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
Αθήνα: Βιβλιοπωλείο τροχαλία
Γριβαίων 5 (Πάροδος Σκουφά 64)
τηλ.: 364.64.26, fax: 362.19.32
Θεσ/κη: X. Οκλαλιώτης - Σ. Ζήκας
Καλαποθάκη 13
τηλ.: 235.584
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΤΡΟΕ
σο πιο γρήγορα λιώνει ο σίδηρος από το πρώην παραπέ
τασμα του πρώην υπαρκτού, τόσο περισσότερο αδιάλλα
κτο γίνεται το κράτος του Ισραήλ απέναντι στους Παλαι
στίνιους. Παρά τα κατά καιρούς ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις φι
λικές υποδείξεις — όχι χωρίς υποκρισία— της Ουάσιγκτον, οι
εναλλασσόμενες κυβερνήσεις του Τελ Αβίβ σκληραίνουν τη
στάση τους στο Παλαιστινιακό θέμα, ποντάροντας στον πα
τριωτισμό του ισχυρότατου εβραϊκού λόμπυ και στον ατσάλινο
και άκαμπτο σωβινισμό του παγκόσμιου σιωνιστικού κινήμα
τος.
Βέβαια πότε πότε, απ’ την πλευρά των Ισραηλιτών, γίνονται
κάτι «ψευτοανοίγματα» για να καλλιεργείται διεθνώς η ψευδαίσθητη ότι το φταίξιμο για το αδιέξοδο του Παλαιστινιακού δεν
ευθύνεται μόνο το Ισραήλ, τη στιγμή που το Υπουργείο Ά μ υ 
νάς του για το 1990 διπλασιάζει τα κονδύλιά του για την αντιμετώπιση των μικρών παιδιών που πετάνε πέτρες, επειδή δεν έχουν τίποτε άλλο να πετάξουν, επειδή δεν έχουν άλλους τρόπους να αμυνθούν. Το 1989 οι πετροβολισμοί απορρόφησαν το
4% του συνόλου του προϋπολογισμού για την άμυνα του Ισραήλ. Σύμφωνα δε με πληροφορίες τόσο απ’ την πρεσβεία του
Ισραήλ στην Ουάσιγκτον όσο και από το προξενείο στη Νέα Υόρκη, κατά μέσο όρο παρατηρούνται ημερησίως 64 επεισόδια
πετροβολισμών στα κατεχόμενα, ενώ το 60% εκείνων που
«πρώτοι την πέτραν έβαλαν» είναι παιδιά ηλικίας κάτω των 13
ετών.

Ο

Η επικήρυξη στο σκίτσο γράφει: ΚΑΤΑΖΗΤΕΙΤΑΙ. ΠΕΘΑΜΕΝΟΣ ή ΘΑΜΕΝΟΣ
ΖΩΝΤΑΝΟΣ. Ο ΑΜΠΤΟΥΛ ΑΜΠΕΣΑΛΟΜΙ. 13 ΕΤΩΝ. ΓΙΑ ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ ΕΘΕΑΘΗ ΝΑ ΠΕΤΑΕΙ ΠΕΤΡΕΣ. Ο
ΕΥΡΩΝ ΑΜΟΙΦΘΕΙΣΕΤΑΙ.

Η εσπευσμένη de jure αναγνώριση του κράτους του
Ισραήλ από την ελληνική κυβέρνηση προκάλεσε
δικαιολογημένες αντιδράσεις από την κοινή γνώμη.
Δεν είναι μόνο η χρονική στιγμή που επελέγη για την
αναγνώριση, όταν το επίσημο Ισραηλινό κράτος
ομολογεί δημοσίως ότι βρίσκεται πίσω από την
καταπάτηση των δικαιωμάτων του ελληνικού
Πατριαρχείου, όταν οι Ράμπο του Ισραήλ δολοφονούν
εν ψυχρώ αθώους, άοπλους Παλαιστίνιους στα
κατεχόμενα. Πρόκειται για το γεγονός ότι η
κυβέρνηση Μητσοτάκη έδειξε ασυγχώρητη
ενδοτικότητα στο θέμα προφανώς για να μην πάει ο
ίδιος με άδεια χέρια στην Αμερική. Είναι η μόνη
εξήγηση που συνοδεύεται ίσως τώρα από την
ψευδαίσθηση ότι και οι Αμερικανοί και το ισραηλινό
λόμπυ θα υποδεχθούν την Ελλάδα με ανοιχτάς
αγκόλας.
Αν όμως επιδεικνύεται τέτοια ενδοτικότητα σε ένα
θέμα που τίποτα το βιαστικό δεν υπαγόρευε, όταν
μάλιστα το Ισραήλ δολοφονεί εδώ και 30 μήνες αθώα
παιδιά, όταν δεν έχει κάνει ούτε ένα θετικό βήμα για
να συνομιλήσει με τους Παλαιστίνιους, όταν οι
τελευταίοι έχουν αποδυθεί σε έναν ειρηνικό αγώνα
για να κατακτήσουν τα δίκαιά τους, τότε τι μπορεί να
προμηνύεται όσον αφορά τη στάση του Μητσοτάκη
απέναντι και στα άλλα εθνικά θέματα;
Ο Παλαιστινιακός λαός έχει δικαίωμα για πατρίδα και
κράτος και σθεναρή έπρεπε να είναι η στάση της
ελληνικής κυβέρνησης ως προς αυτό χωρίς τις
υποκρισίες που χρησιμοποίησε η απελθούσα οκταετία.
Σθεναρή κι ανυποχώρητη στο πλευρό των
Παλαιστινίων για τους οποίους χρυσώνεται το χάπι
της αναγνώρισης του κράτους του Ισραήλ με την
«αναβάθμιση», μάλιστα εν αγνοία τους, της
διπλωματικής εκπροσώπησης της ΟΑΠ στην Αθήνα.
Εν μέσω της σφαγής των Παλαιστινίων που
συνεχίζεται και αποτέλεσε θέμα της σύγκλησης του
Συμβουλίου Ασφαλείας τι θα μηχανευθεί να πει ο κ.
Μητσοτάκης, που κόπτεται περί πολιτικής ηθικής;
30
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Εβραίοι κατά Ισραήλ
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Επειδή όμως υπάρχουν ακόμη προοδευτικοί Εβραίοι οι οποίοι
δεν έχουν τυφλω θεί από τις δάφνες της επικυριαρχίας και οι οποιοι γνωρίζουν τι θα πει κατατρεγμένος και καταπιεσμένος,
πριν λίγους μήνες δημιουργήθηκε στην αμερικανική πρωτεύουσα η «Εβραϊκή Επιτροπή για τη Μέση Ανατολή» (Jewish Committee On The Middle East) με στόχο να πιέσει και να πείσει την
κυβέρνηση Μπους να μειώσει την αμερικανική οικονομική και
στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ, μέχρις ότου η κυβέρνησή
του αποδεχθεί το δικαίωμα για αυτοδιάθεση του Παλαιστίνιακού λαού.
Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχουν χιλιάδες Αμερικανοί εβραϊκής καταγωγής, δημοσιογράφοι, ραβίνοι, δικηγόροι, γιατροί και καθηγητές από περισσότερα από 125 αμερικανικά πανεπιστήμια (μεταξύ των οποίων και ο διάσημος γλωσσολόγος
Νόαμ Τσόμσκυ, καθηγητής στο MIT και τακτικός συνεργάτης
του περιοδικού The Nation), οι οποίοι προσπαθούν να ενημερώ
σουν τους ομοεθνείς τους αλλά και τον υπόλοιπο αμερικάνικο
λαό για το δίκαιο του αγώνα του Παλαιστινιακού λαού.
Ένα από τα δείγματα της συμπαράστασης της Επιτροπής
αυτής προς τους Παλαιστίνιους είναι και η δημοσιοποίηση του
ποιήματος «Πυροβολούμε τα παιδιά, δεν τα πυροβολούμε»;
μέσω του αμερικανικού Τύπου για να καταδείχνεται η ευαισθη
σία ακόμη και των Ισραηλιτών οι οποίοι δεν συμφωνούν με τους
σκληροτράχηλους Σαμίρ και Πέρεζ. Το εν λόγω ποίημα συνέθε
σε ο Νταν Αλμαγκορ, ο πιο διάσημος θεατρικός συγγραφέας
του Ισραήλ και μία από τις πιο γνωστές τηλεοπτικές προσωπι
κότητες στη χώρα του. Περιττό να πούμε ότι από τότε που το
ποίημα είδε το φως της δημοσιότητας σε μια πορεία ειρήνης
στο Ισραήλ στα τέλη του περασμένου χρόνου, η επιτροπή λο
γοκρισίας της Ισραηλινής κυβέρνησης το έκρινε επικίνδυνο για
τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας και απαγόρευσε τη
δημοσίευση ή απαγγελία του. Με άλλα λόγια έγινε κατάσχεση
του ποιήματος.
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ΟΛΟΥΝ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΝ
του ΝτΙνου Σιώτη

ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΔΕΝ
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Οι πιο πολλοί απ' αυτούς εκείνο που σ τ ’ αλήθεια θέλουν
Είναι να θερίζουν τα λιόδεντρά τους
Όπως τα θερίζουν εδώ και χιλ ιά δ ες χρόνια.
Οι πιο πολλοί εκείνο που θέλουν
Είναι να αναθρέφουν τα παιδιά τους
Όχι πετώντας πέτρες
Ή βόμβες μολότωφ
Αλλά να σπουδάζουν ειρηνικά
Να παίζουν ξέγνοιαστα
Και να υψώσουν μ ια μέρα μια σημαία.
Μια σημαία.
Τη σημαία τους.
Και αντικρύζοντας αυτή τη σημαία να ζητωκραυγάσουν
Όπως ζητωκραυγάσαμε κι εμ είς εκείνη τη νύχτα.
Κι εμείς δεν έχομε, δεν έχομε, δεν έχομε
Κανένα δικαίωμα στον κόσμο
Να τους κλέβουμε αυτό τον πόθο
Αυτή τη σημαία, αυτά τα δάκρυα.
Αυτά τα δάκρυα που έρχονται μ ετά από τόσα και τόσα.
Ας αρχίσομε να προετοιμαζόμαστε για την άμυνά μας
Σύντομα θα τη χρειασθούμε:
Εκείνοι που φ ταίξα νε
Κι εκείνοι που φταίνε.
Κι εκείνοι που σιώπησαν.
Κι εκείνοι που σιωπούνε.
Κι εκείνοι που δεν είπ αν τίποτε
Κι εκείνοι που δάγκωσαν τη γλώσσα τους λέγοντας
«Σ τ ’ αλήθεια, κάτι πρέπει να γίνει
— Αλλά όχι απόψε, έχω να πάω σ’ ένα κονσέρτο,
Σ ’ ένα χορό,
Σε κάτι γενέθλια».
Πράγματι, όλοι θα πάρουμε από μ ια κλήση κάποια μέρα
Για τη δίκη των συνταγματαρχών.
Οι δίκες των συνταγματαρχών πλησιάζουν.
Έρχεται η ώρα τους. Έτσι πρέπει να γίνει.
Οι δίκες των στρατηγών, των συνταγματαρχών.

Και της μεραρχίας, του τάγματος,
Και των αρχηγών της διμοιρίας.
Κανείς δεν θα γλυτώσει.
Έτσι είναι η Ιστορία.
Τι θα πούμε τότε;
Τι θα πούνε οι συνταγματάρχες, οι λοχαγοί, οι δεκανείς;
Τι θα πούνε—
Για κείνα τα φοβερά χτυπήματα, την κτηνωδία.
Για τα ανατιναγμένα σπίτια.
Και πιο πολύ απ’ όλα, για την ταπείνωση. Τόση ταπείνωση. Γta τους ασθενείς που μ ε το ζόρι καθάρισαν τα συνθήματα απ’
τους τοίχους
Τους γέρους που μ ε το ζόρι κατέβασαν τη σημαία
Απ’ τον ηλεκτρικό στήλο
Που πέθαναν από ηλεκτροπληξία ή έπεσαν
Σπάζοντας τα ποδάρια τους.
Για το γέρο νερουλά
Που οι στρατιώτες διέταξαν να ξεβαλικέψει το γαϊδούρι του
Και τον καβάλησαν για την πλάκα τους.
Κάνουμε τους κουφούς.
Κάνουμε τους άκαρδους.
Μικροπρεπείς, αλαζώνες, ηλίθιοι.
Ποιοι νομίζουμε πως είμαστε;
Τόσο κουφοί, τόσο ηλίθιοι;
Αγνοώντας το ολοφάνερο: είναι τόσο άνθρωποι
Όσο είμασ τε κι εμείς, όσο είμαστε κι εμείς.
Τουλάχιστον όσο είμασταν κι εμείς,
Μονάχα πριν σαράντα ένα χρόνια.
Ό χι λιγότερο φιλόπονοι, όχι λιγότερο έξυπνοι,
Τόσο ευαίσθητοι όσο και αισιόδοξοι.
Αγαπάνε τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους
Όσο κι εμ είς τα δικά μας, καθόλου λιγότερο.
Και τώρα τα παιδιά μας πυροβολούνε τα δικά τους
Μ ε μολύβι, πλαστικές σφαίρες και αέριο.
Θαρθεί η ώρα του κράτους της Παλαιστίνης. Θαρθεί.
Δεν το γράψε αυτό ένας ποιητής. Η Ιστορία θα το γράψει.
Και θα ’ρχονται και θα φεύγουν οι εποχές
Και θα κυλάει η ζωή όπως πολύ καλά το ξέρουμε
Γάμοι και γεννητούρια και θάνατοι όπως πάντα.
Αλλά μ ε τόσο καταισχύνη. Τόση καταισχύνη.

Νταν Αλμαγκορ
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ΠΕΤΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΑΟΥ Προσωπική αποκάλυψη
ΠΕΤΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΑΟΥ Παύλος και Ελένη
ΣΤΕΑΑΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΑΟΥ Το μαγγανοπήγαδο
ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΗΜΗΤΡΙΟΥ Ένα παιδί απ’ τη Θεσσαλονίκη
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Καταπακτή (πεζά κείμενα)
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΛΙΟΤΣΟΣ Στρατιωτικές ασκήσεις
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ Η Μηχανή
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ΜΕΝΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ Πλανόδιος σαλπιγκτής
ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΜΑΝΙΩΤΗΣ Η φοβερά προστασία
ΚΩΣΤΟΥΑΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΑΟΥ Στη μικρή πλατεία εκείνος χόρευε
ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΡΣΕΑΑΣ Βαμμένα κόκκινα μαλλιά
ΕΥΓΕΝΙΑ ΦA KINO Y Γάτα με πέταλα
ΕΑΙΑΝΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΟΥ Η Γειτονιά των Καλών Κλεφτών
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ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ A
Ινδηνος-θάνατος έχουν γίνη πλέον
τά λουτρά. ΕΙς όλον Μου τό σώμα
έχω φοβερά ένγκάβματα. Διά λό
γους οικονομίας τού νεροϋ πήγα νά κά
νω μπάνιο είς τήν θάλασαν κέ άκολούθως είς τό σπίτη, τήν ώραν πού ξεπλενόμουν μέ βενζίνην, άπό δικό Μου λάθος,
άρπαξα φωτιά. Φένεται δέν είχα σκουπισθή καλά κέ άνάβων τσιγάρο άνεφλέγην
τελείως. Έχουν άπόλυτον λοιπόν δίκεον
άφτοί πού λέγουν ότι τό κάπνισμα βλά
πτει σοβαρά τήν ήγείαν Ό συνδυασμός
λουτρού κέ καπνίσματος είνε ότι τό χει
ρότερον ήμπορεΐ νά πάθη άνθροπος.
Έφτηχώς ή άνάφλεξίς κέ ή έγκαιρος
κατάσβεσίς Μου ύπό τών γειτόνων έμπόδισεν τήν έξάπλοσίν μου είς τά παρακεί
μενα δομάτια, οΐ όποιοι πρός στιγμήν ένόμισαν ότι ή πυρπόλησίς Μου όφείλετο
είς διαμαρτηρίαν διά τήν μή άναγνόρισιν
τής άνεξαρτησίας τών Βαλτικών κρατών.
Τήν στιγμήν άφτήν πού πονώ φρικτά,
συνβουλέβω τούς άναγνόστας πού τυ
χόν μέ διαβάζουν κέ πού συνηθίζουν νά
πλένονται μέ βενζίνην ή άλλα έφλεκτα
φθηνά ύλικά, νά σκουπίζονται καλώς
πρίν άνάψουν τσιγάρο.

Κ

★

★

★

Τελικά ό Γκορμπατσώφ έχει δίκεον
πού δέν δίδη άνεξαρτησίαν είς τήν ’Ε
σθονίαν, Λετονίαν κέ Λιθουανείαν. Άπό
φιλελληνικά αισθήματα κινούμενος, δέν
έπιτρέπει άλλας άποσχίσεις, ώστε νά πά
ρουμε κι έμείς κανέν δάνειον άπό τήν Δύσιν είς τήν όποίαν άνήκομεν κέ περιφερόμεθα. Έάν τελικώς κέ αΐ Βαλτικέ Χώρε
άνεξαρτοποιηθοϋν κέ ζητήσουν κέ άφταί
βοήθειαν όπως τελεφτέως συνηθίζεται,
ή θέσις τής χώρας μας θά είνε τραγική.
’Εμείς βεβέως έπισήμως δέν ζητούμε δά
νειον, διότη έπιτέλους έχομεν κέ μίαν άξιοπρέπιαν, άλά έάν κάποτε μάς τό δόσουν μετά τά όσα άλεπάληλα ταξίδια
πού κάνομαι, δέν θά είναι έβγενές νά άρνηθώμεν. Ά λο σ τε έμείς έπενδήσεις ζη
τάμε κέ τίποτε περισότερον★
★

★

★

Κολοέλληνες. Έ τσι θά πρέπει νά όνομαζόμεθα όλοι οί "Ελληνες στήν περίπτοσιν ένοποιήσεώς μας μέ τήν Γερμανείαν. Εφόσον θά ύπακούομεν όλοι είς
τόν Κόλ ώς πιστοί ύπήκοοι άφτοϋ, Ô όρος
Κολοέλληνες πρέπει νά καθιερωθή, έάν
φησικά δόση τήν άδειαν κέ Ô σηνθέιης
κήριος Σαβόπουλος. Προσοπικώς τό

προτιμώ άπό τό «Νεο-Τέφτονες» πού εί
χα ύποδείξει είς τό προηγούμενόν μου
σημίομα. Τό Κολοέλληνες είνε πιό έβη
χον.
★

★

★

Είμαι άπεσιόδοξος κέ αισιόδοξος. Είμε
άπαισιόδοξος όταν κάθε μέρα πού περ
νά, διαπιστόνω μέ θλίψην, ότι λιγοστέβουν αΐ ήμέραι πού θά έχομαι νερό. Κέ
γίνομαι αισιόδοξος όταν σκέπτομαι ότι
κάθε μέρα πού περνά μάς φέρνει πιό κον
τά πρός τά τέλη ’Οκτωβρίου όπου άρχί
ζουν αΐ περίοδοι τών βροχών. "Εχω φέ
νεται πάθη άπό τά έγκάβματα κέ διχα
σμόν προσοπικότητος.
★

★

★

Τό σχέδιον «ΘΥΣΙΑΙ ΑΠΟ τ ο υ ς ο ικ ο ν ο
M ik a ΙΣΧΗΡΟΤΕΡΟΥΣ» όπως έζήτησεν ό
Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, βαίνει κα
λώς μέ άριστα, μέχρι στιγμής, άποτελέσματα. "Ηδη άπό τούς Άρφάνη κέ Χιόνη
είσπράξαμαι 300 έκατομήρια διά νά τούς
άφήσομαι έλεφθέρους Έάν δέ είς άφτά
προσθέσομαι κέ τά 5 έκατομμήρια πού
μάς έδοσεν ό Ά γ γ λ ο ς νταλικέρης κέ τά
10 τού Άνωμερίτη, τό σήνολον τών Δη
μοσίων μας έσόδων άνέρχεται μέχρι
στιγμής είς 315 έκατομήρια. Δέν νομίζο
ότι είναι άσχημα διά 40 μέρες διακηβερνήσεως. Ή δ η μέ άφτά ξεχρεόνομαι τήν
άνακατασκεβήν τής Πλατίας Σηντάγματος πού όπως λέγουν αΐ έπιγραφέ είναι
προϋπολογισμού 300 μόνον έκατομηρίων κέ τής όποίας τά έγκένεια γίνονται
τήν άλλην έβδομάδα. Έάν τόρα σηλάβομαι κέ τούς ύπολοίπους οικονομικούς Ι
σχυρούς παράγοντες (είτε μάς έβλαψαν,
είτε όχι) πού κατοικούν είς τά βόρια προ
άστια κέ τούς άφήσομαι μετά κράτησιν ό
λίγων ήμερών έλεφθέρους έπί έγγυήσει,
ήμποροϋν νά λάβουν χώραν κέ άλλα δη
μόσια έργα χωρίς νά καταφύγομαι είς άφαίμαξιν τών πενεστέρων τάξεων. Ά φ τό
θά πή Σοσιαλισμός κέ άφτό είναι πολύ
καλό, όπως όρθώς είπεν Ô Πρόεδρος τής
Δημοκρατείας πρός τόν Πρόεδρον τού
ΠΑΣΟΚ πρό τής άναχωρήσεώς του είς τό
Κάϊρον. Κερός νά δραστηριοποιηθούμε
πρός άφτήν τήν κατέφθησιν μιά κέ τόρα
είμεθα μέλη τής Σοσιαλιστικής Διεθνούς.
Τό νά συλαμβάνομαι τούς χρεοφειλέτας
τών 100.000 δραχμών, δέν πρόκιται νά
μάς άποδόση πολά πράγματα. Γραφιο
κρατικήν άνομαλίαν θά προκαλέση κέ τί
ποτε περισότερον. Ή σήληψις 500 ή χι

λίων μικροοφειλετών μόλις κέ μετά βίας
θά μάς άποφέρει 50 έκατομήρια, ένώ τό
ποσόν άφτό άνέτως μπορούμε νά τό είσπράξομαι άπό τόν Άθανασόπουλον (λέ
γομαι τυχέως ένα όνομα) άφήνοντες άφτόν έλέφθερον, χωρίς νά ταλεποροϋμε
κέ τήν Δικεοσύνην μέ τήν παρέλασιν 317
μαρτήρων ύπερασπίσεως. Μόνον έτσι θά
βρούμε κέ χρήματα διά τήν άνέγερσιν
νέων φυλακών, πού τόσον έχει άνάγκην
ό τόπος. Πρότα πρέπει νά συλάβομαι
τούς μεγάλους κέ μετά τούς μικρούς.
Ά ν άρχίσομαι άντιθέτως, ούδέποτε θά έ
χομεν σωφρονιστικά καταστήματα πού
τόσον έχει άνάγκην ό τόπος. Τό Χρηματιστήριον τό όποιον καθημερινώς μάς δίδη
τόσα κέρδη, έντός όλίγου λόγω τού θέ
ρους θά κλείση. Επομένως, ό έπερχόμενος κάφσων ός μάς ώθήση είς νηφαλιοτέρας σκέψεις διά τήν προσπόρησιν κε
φαλαίων κέ δημιουργίαν νέων θέσεων
έργασίας.
★

★

★

Σχετικά μέ τήν άπεργίαν τών καθηγη
τών κέ τών λοιπών πασχόντων τάξεων, έδιάβασα τά έξή ς πού έγραψεν ό κ. Παύ
λος Τσίμας είς τήν έφημερίδα «πρώ τη ».
ηή άντίδραση τών έργαζομένω ν (γιά τά
σκληρά μέτρα έννοεί) ήρθε σέ χρόνο ρε
κόρ έ ξ α ίτιας τού κυνισμού τών πρώτων
άποφάσεων. Στήν βιασύνη νά περάσουν
όλα τώρα».
Έγώ γνορίζω ότι όταν τό πόδι κάποιου
έχει πάθη σήψιν κέ υπάρχει φόβος ή γάγγρενα νά έπεκταθή είς τό ύπόλοιπον σώ
μα, οί γιατροί μέ κυνισμόν κόπτουν τό
πόδι κέ δέν τού κόπτουν σιγά-σιγά τά νύ
χια διά νά τού τό θεραπέφσουν. Ή άμε
σος χειρουργική έπέμβασις είς άφτάς
τάς περιπτόσεις είναι άναγκαία κέ όχι ή
διατήρησις τού «κεκτημένου» ποδός. Ό
άσθενής προκειμένου νά ζήση πρέπει
γιά ώρισμένον διάστημα νά ύποφέρη. Τό
«κεκτημένον δικέομα» νά περίπατε! ό άν
θρωπος κέ είς τά δύο του πόδια είναι βε
βέως άναφέρετον δικέομα, άλά όταν αί
άκτινογραφίαι δείχνουν μόλυνσιν κακοή
θους μορφής, αί γνώμαι τών πρακτικών
Ιατρών δέν λαμβάνονται ύπ’ όψιν κέ τόν
λόγον έχ ει ή έπιστήμη.
Μίαν έρότησιν θέλω νά κάνω είς τόν άγαπητόν κήριον Τσίμαν. Έάν καθηγηταί,
έργάται κάι προλετάριοι ένωθοϋν καί ρίψουν τήν ύπάρχουσαν κυβέρνησιν ή έπομένη κυνικότερα πού θά τιροέλθη θά φέρη νερό ή θά καταργήση τάς άφξήσεις;
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Διότη έάν πράγματι ή ζωή μας θά γίνη
καλυτέρα, τότε νά βοηθήσω κι έγώ είτε
ρ(πτον βόνβας είς τά προάστεια μέ έφλέκτους ϋλας πού έχω άφθονος είς τά σπίτη ή διανέμων άφτοπροσόπως τήν Ά βριανή είς τούς κλάδους τών τάξεω ν πού
δέν έχουν άκόμη άπεργήση.
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Ή κυκλοφορία τών προϊνών έφημερίδων συνεχώς πέφτει έν σχέσει μέ τάς άπογεβματινάς. Τούτο συνβένει διότη μό
λις διανεμηθούν αΐ προϊναί είς τά περί
πτερα καί άναρτηθοϋν, μετά όλίγας ώ
ρας τάς μαζέβουν αί έφημεριδοπόλαι
προσκομίζοντες τάς βραδυνάς. Τά άκριβώς άντίθετον συνβένει είς τόν Βόρειον
Πόλον, δπου έπειδή έκεΐ ή ήμέρα διαρκεΐ
6 μήνας αί προϊναί έφημερίδες παραμέ
νουν πολύν κερόν είς τά περίπτερα κέ
τοιουτοτρόπως άνέρχεται ή κυκλοφορία.
Δυστυχώς, δέν συνβένει τό Γδιο κέ μέ τάς
βραδυνάς έπειδή δέν ύπάρχει ήλεκτρισμός κέ είς τά σκοτεινά είναι δύσκολος ή
άνάγνωσις. Ά φ τό ς είναι καί ό λόγος πού
δ "Αγγλος μεγιστάν τού Τύπου πού έξέδωσε τόν ΕΥΡΩΠΑΙΟΝ μέ πολύ καλά άποτελέσματα, σκέπτεται νά έκδόση τώρα
καί τόν ΕΣΚΙΜΩΟΝ μίαν πρωινήν έφημερίδα πρός χρήσιν καί ένημέρωσιν τών ’Αρ
κτικών περιοχών. Καί τώρα πού ήλθεν ή
συζήτησις διά τόν Βόρειον Πόλον, σάς
μεταφέρω τ( διάβασα είς τήν έγκριτον
πρωινήν έφημερίδα τού Βορείου Πόλου
«Ο ΠΑΓΕΤΩΝ» διά νά φρίξετε.
★

★

τουλάχιστον 10.000 Έσκιμώοι μέ τά έλ 
κηθρά των κέ τούς 160.000 σκύλους είχον καταλάβη τό έξωτερικόν χώρον τής
έκκλησίας κέ έπεκράτει άφάνταστος όχλαγωγία. Κυριολεκτικώς έχανεν ό σκύ
λος τόν άφέντη του. Τόση όμαδική συνάθροισις —όπως έλεγον οί γεροντότεροι— είχεν νά παρατηρηθή άπό τήν έποχήν τού έξερεβνητοϋ Άμοϋνδσεν, όταν
πολοί συγκεντρόθησαν γιά νά δοϋν τόν
άείμνηστον πού μέ τήν Νορβηγικήν σημέαν είς τήν πλάτην έπροχώρει άκάθεκτος γιά νά τήν τοποθετήση είς τό κέντρον άκριβώς τού Βορείου Πόλου, λές
καί άν τήν έκάρφωνε παρακάτω θά έχώλενε είς όρατότητα.
Άρχικώ ς τό φέρετρον μέ τά ύπόλοιπα
τής νεκράς έφθασε τήν όρισμένην ώρα έπί έλκήθρου πού τό έσυραν 16 έπηλεγμένοι μάβροι σκύλοι χωρίς νά σημιοθή έπεισόδιον. Καθόλην τήν διάρκιαν τής κηδίας ή άτμόσφερα ήτο ψυχρά. Δηστηχώς
τά θλιβερά έπισόδεια άρχισαν όταν μερι
κοί συγγενείς, τήν ώραν πού ό (ερέας έφχήθη είς τήν άποθανόντα νά μεταβή είς
τόπον χλοερόν κέ χώρον καταψύξεως,
άρχισαν νά έκτοξέβουν ύβρεις κέ άπειλάς κατά τών κατοίκων τής ’Αλάσκας,
τούς όποίους έθεόρουν ώς ύπεφθΰνους

διά τήν άπόλειαν τής νεαράς οίκολόγου.
Τότε άπαντες οί Έσκιμόοι, άρχισαν νά
λογομαχούν είς ύψηλόν τόνον μέ τούς
βαρυπενθούντας τής ’Αλάσκας.

— Βλέπατε μίαν άρκτον νά έχει έπιτεθή
κατά μιάς άνυπερασπίστου γυνεκός κι έσείς παραμένατε άπαθής; Δέν μπορού
σατε νά έπέμβετε καί μέ ξήλα ή ρόπαλα
νά φονέβατε τόν άρκτον;
— Δίκιον έχετε, δέν έπενέβημεν καθό
λου, άπήντων άφτοί, διότη ή ύπό τόσον
τραγικός συνθήκας άποθανών οίκολό
γος, μ ά ς ε ίχ ε πίση μ έ τήν όμιλίαν της άτι
οί φόνοι τών άρκτων πρέπει νά σταματή
σουν. Έάν έπεμβέναμε, τούτο θά ήτο άσέβεια πρός τήν μνήμην τής νεκράς. Ε 
πομένως ΣΚΑΣΜΟΣ».
Είς τό σημεϊον άφτό, ή βαρυπενθών
μυτέρα τής οίκολόγου έλιποθύμησεν. Κέ
δυστυχώς ή κηβέρνησις τής ’Αλάσκας
προέβη κέ είς άλλην άθλιότητα- περιέκοψεν άπό τήν τηλεόρασιν τήν σκηνήν τής
λιποθυμίας. Κέ ώς νά μήν έφθανεν άφτό,
άπηγόρεφσε τά έλκηθρα τών Έσκιμόων
νά περνούν άπό τήν ’Αλάσκαν.
Στό έπόμενο τέφχος θά περιγράφω
τόν μνημιόδη λόγον πού έξεφόνησε ό
Πρόεδρος τών Οίκολόγων έμπροσθεν
τού τάφου, λόγω έλείψεως χώρου.

Φωτοσύνδεση
DESK TOP
PUBLISHING

★

• Επεξεργασία κειμένου

• Γλωσσική Επιμέλεια

• DeskTop Publishing (Σελιδοποίηση)

• Στοιχειοθεσία ακόμα και των πιο

• Προγράμματα Οπτικής

«Φοβερέ άσχημίαι καί άθλιότητες έλα
βαν χώραν κατά τήν κηδείαν τής νεαράς
Έσκιμώας οίκολόγου πού εύρε τόν θάνα
τον είς τήν ’Αλάσκαν άπό σμήνος λεφκών άρκτων τήν ώραν πού ή λαϊκή άφτή
βάρδος έξήρχετο άπό διάλεξιν μέ θέμα
τήν προστασίαν τής άσπρης. Μανουάλια
κατεστράφησαν, στέφανα ποδοπατήθηκαν, μαλλιοτραβήγματα συνέβησαν, τό
μουρουνέλαιον άπό τάς κανδήλας έχήθη
είς τό δάπεδον τού Ναού κέ πάσης φήσεως θηριοδίαι έδειξαν τό άληθές πρόσωπων τών Έσκιμώων κέ κατοίκων τής ’Α
λάσκας δύο μόλις έτη πρό τού 1992, ό
που υποτίθεται θά εΓμεθα ένα ένιαϊον
κράτος καί Κοινονία άπό τόν ’Ατλαντικόν
6ως τά Ούράλια. ΤΗτο άφάνταστος ή
προσέλεφσις τών συγγενών καί φίλων.
Κατά τούς μετριοτέρους ύπολογισμούς,

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

εξειδικευμένων Μαθηματικών
κειμένων
• Στοιχειοθεσία σε όλες τις
Δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες

• Εκτύπωση σε Laser

• Μεγάλη ποικιλία γραμματοσειρών

• Scanners (για μίξη εικόνων στο

•Ταχύτατη παράδοση

κείμενο)

• Εκτύπωση σε films

»

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

Θεμιστοκλέους 23-25,106 77 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 36.40.745-36.09.449
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ
ΝΕΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤ. ΕΥΡΩΠΗ

ΕΥΡΩΠΗ: ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ KOMI*
αμφισβήτηση δεν εκφράζεται μό
νο με τη μαζική αποχή των νέων
ψηφοφόρων από όλες τις εκλογι
κές αναμετρήσεις που έγιναν στην Ευ
ρώπη πρόσφατα αλλά και με την ενίσχυ
ση ψηφοδελτίων που εκφράζουν έναν έ
ντονο «περιφερειακό εθνικισμό» (Λίγκα
της Λομβαρδίας, Κόμμα των Σκωτσέζων
Εθνικιστών, Αγροτικός Σύνδεσμος στην
Ανατολική Γερμανία, Δημοκρατική Κοι
νότητα της Κροατίας).
Σκοπός της σύγκρισης που ακολουθεί
είναι να επισημάνει τα κοινά χαρακτηρι
στικά διαφορετικών εκλογικών αναμε
τρήσεων και να ανιχνεύσει το διαρκώς
διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα στις ανά
γκες των πολιτών και τους θεσμικούς μη
χανισμούς αντιπροσώπευσης, την ώρα
που η «Ευρώπη των 12» προχωρά προς
την πολιτική ένωση.

Η

Εκλογές και κοινωνική προοπτική
Στη Ρουμανία το νέο καθεστώς
του Ιλιέσκου αναβαπτίστηκε και
νομιμοποιήθηκε με τη λαϊκή
εντολή με μια πλειοψηφία
ασυνήθιστη για τα δυτικά
τουλάχιστον δεδομένα. Ο
Παντελής Μούτουλας εξηγεί τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η
νέα κυβέρνηση με επίκεντρο την
κατάσταση της οικονομίας. Στην
Ιταλία, Ανατολική και Δυτική
Γερμανία και στην Αγγλία οι
δημοτικές εκλογές έβγαλαν στην
επιφάνεια νέα προβλήματα και
νέους πολιτικούς συσχετισμούς
που καταγράφει ο Τάσος
Αναστασίου. Δημοτικές εκλογές
έγιναν και στην Πολωνία στις
οποίες, παρά την λαϊκή
δυσαρέσκεια για το αυστηρό
πρόγραμμα οικονομικής λιτότητας
που εφαρμόζει η κυβέρνηση και
την ανοιχτή πλέον κριτική του Λεχ
Βαλέσα, η «Αλληλεγγύη» έδειξε
και πάλι τη μεγάλη της λαϊκή
απήχηση κατακτώντας έναν ακόμα
εκλογικό θρίαμβο. Το πρώην
Κομμουνιστικό Κόμμα και νυν
σοσιαλδημοκρατικό φαίνεται ότι
καταποντίστηκε.
Εκλογές όμως εν όψει σε δυο
άλλες χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης με τις οποίες θα
συντελεστεί η μετάβαση σε
δημοκρατικό, πλουραλιστικό
καθεστώς. Στην Τσεχοσλοβακία
στις 8 Ιουνίου. Η Τέια
Παπαδοποΰλου αναλύει τη
διάταξη των πολιτικών δυνάμεων
στη χώρα της «βελούδινης
επανάστασης».
Και στη Βουλγαρία σε δυο
γύρους, στις 10 και 17 Ιουνίου. Ο
Καλίν Εφτίμωφ με ένα ζωντανό
ρεπορτάζ μας μεταδίδει την
προεκλογική ατμόσφαιρα και
παραθέτει πλούσια στοιχεία για
τις πολιτικές δυνάμεις, τα
εκλογικά τους προγράμματα και
τις προσδοκίες τους στις εκλογές.

Βορράς · Νότος
Οι αντιθέσεις Βορρά-Νότου εκφράστη
καν με τον πιο εκρηκτικό τρόπο στην χώ
ρα εκείνη της ευρωπαϊκής ηπείρου με
την πιο ισχυρή θεσμοποίηση της τοπικής
αυτοδιοίκησης μετά τη Δυτική Γ ερμανία.
Στην Ιταλία οι δημοτικές εκλογές ανέδειξαν ως νικητή, τη «Λίγκα της Λομβαρ
δίας», που στη Βενετία, τη Λιγουρία, το
Πεδεμόντιο, την Τοσκάνη, την Εμίλια Ρομάνα και φυσικά τη Λομβαρδία ξεπέρασε
το 1,5 εκατομμύριο ψήφους. Μαζί με άλ
λα τοπικά ψηφοδέλτια του Βορρά η «Λίγ
κα» ξεπέρασε τα 1,7 εκατομμύριο ψή
φους.
Η νίκη της «Λίγκα» που διεκδικεί μεγα
λύτερη τοπική αυτονομία για τον ανα
πτυγμένο Βορρά, δεν ήταν η μόνη ένδει
ξη αποδοκιμασίας του πολιτικού συστή
ματος της γειτονικής μας χώρας. Συνολι
κά ο «πεντακομματικός» σχηματισμός
που κυβερνά την Ιταλία με διάφορες
μορφές, από το 1945 και μετά, υπέστη κα
θίζηση στο Βορρά. Η Χριστιανοδημοκρατία δεν κατάφερε να ανέβει πάνω από
23% στη Γένοβα, πάνω από 19% στο Τορίνο, πάνω από 20% στο Μιλάνο. Αντίθε
τα στις περιοχές του Νότου όπου το να
είσαι καθολικός έχει κάποια σημασία (ό
πως λ.χ. σημασία έχει να διατηρείς κα
λές σχέσεις με τη Μαφία) οι Χριστιανο
δημοκράτες διατηρούν και αυξάνουν τις
δυνάμεις τους.
Στο Νότο η αποδοκιμασία του θεσμι
κού πλαισίου παίρνει άλλες μορφές. Έ 
τσι, στο Παλέρμο ο Χριστιανοδημοκρά
της «αντάρτης» Λεολώνα Ορλάντο που
κατήγγειλε όλα τα πολιτικά κόμματα
—συμπεριλαμβανομένου και του Χριστιανοδημοκρατικού— για συνεργασία

με τη Μαφία, κατάφερε να εκλεγεί επικε
φαλής Χριστιανοδημοκρατικού συνδυα
σμού που επιδιώκει συνεργασία με τους
κομμουνιστές. Οι άνθρωποι του Αντρεόττι καταψηφίστηκαν ως συνεργαζόμενοι
με τη Μαφία. Το 14,7% του Ιταλικού Κομ
μουνιστικού Κόμματος στις εκλογές του
’85 έπεσε στο 7,8% . Οι μισοί κομμουνι
στές ψηφοφόροι έδωσαν την ψήφο τους
στον Ορλάντο.
Αν η αποδοκιμασία των κομμουνιστών
στο Νότο εκφράστηκε με διαρροή των
ψήφων και αποχή (πρόκειται για παραδο
σιακούς ψήφους), ο «κόσμος» του PCI στο
Βορρά στράφηκε στους σοσιαλιστές που
τροφοδότησαν με τη σειρά τους, μαζί με
τους Χριστιανοδημοκράτες, τις τοπικές
«Λίγκες».
Την τρίτη Κυριακή του Μαΐου χιλιάδες
Βόρειοι Ιταλοί συγκεντρώθηκαν στην πο
λίχνη της Λομβαρδίας Ποντίδα κοντά
στο Μπέργκαμο για να διαδηλώσουν κα
τά της «...πανάρχαιας κατάρας...» που
βαραίνει την Ιταλία: «Την κυβέρνηση από
το κέντρο»· από τη «Ρώμη».
Ως το 1970 η κεντρική εξουσία είχε πα
ραχωρήσει ελάχιστες αρμοδιότητες σε
Δήμους και Κοινότητες αλλά και οι σημε
ρινές εξουσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκη
σης στην γειτονική χώρα είναι σαφώς λιγότερες από τις αντίστοιχες εξουσίες ο
μοσπονδιακών κρατών (Γερμανία, Ελβε
τία).
Θα ήταν όμως εσφαλμένη η ταύτιση
της «Λίγκα Λομπάρντο» με την άκρα δε
ξιά. Η ιδεολογία τη ς στηρίζεται μάλλον
σε έναν κορπορατισμό τοπικού χαρακτή
ρα. Για τους οπαδούς της Λίγκα τα «με
γάλα θέματα» είναι η εσπευσμένη ολο
κλήρωση του Σαν-Σίρο για τους αγώνες
που αρχίζουν στις 8 Ιουνίου και η κανονι
κή λειτουργία του υπόγειου σιδηρόδρο
μου στο Μιλάνο.
Μαζί με τους Λομβαρδούς 15 περίπου
εκατομμύρια ψηφοφόροι αποδοκίμασαν
το σημερινό κομματικό σύστημα της Ιτα
λίας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Οι
«τοπικές κοινωνίες» της Ιταλίας δεν είναι
δυνατόν να κυβερνιώνται πλέον με τον
τρόπο που κυβερνιόνταν μέχρι σήμερα.
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Το «σύνδρομο» του Λονδίνου
Οι αντιθέσεις Βορρά-Νότου εκφράστη
καν και στις Βρεταννικές δημοτικές ε
κλογές όπου το κόμμα της Μάργκαρετ
Θάτσερ γλύτωσε τον καταποντισμό εξαιτίας των καλών, σχετικά, επιδόσεών του
στο Λονδίνο.
Πράγματι οι «Τόρρηδες» παρουσίασαν
«καθαρά κέρδη» 32 εδρών στην Βρεταννική πρωτεύουσα έναντι «καθαρής ζη·
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ΜΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝΤΑΙ
του Τ. Αναστασίου
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΕ
β ΒΟΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
DC

PCI

WERDI

Legbe

PSI

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ

ΚΟΜΜΟΥ
ΝΙΣΤΕΣ

ΠΡΑ
ΣΙΝΟΙ

ΤΟΠΙΚΕΣ
ΕΝΩΣΕΙΣ

ΣΟΣΙΑ
ΛΙΣΤΕΣ

31%
(-5 % )*
42,4%
(-3 ,6 % )
27,5%
(-2 ,9 % )
33,3%
( + 2,9%)
23,4%
(-1 ,3 % )
26%
(-0 ,6 % )

17,8%
(-8,9% )
15,6%
(-4,9% )
28,4%
(-6 ,5 % )
19,7%
(-9,2% )
42,1%
(-4,9% )
39,8%
(-6,4% )

4,8%
( + 2,6%)
7,1%
( + 3,7%)
5,7%
( + 2,9%)
5,6%
( + 3,9%)
4,9%
( + 2,6%)
3,8%
( + 2,2%)

25,8%
( + 25,8%)
5,9%
( + 5,9%)
6,1%
( + 6,1%)
5,4%
( + 5,4%)
2,9%
( + 2,9%)
0,8%
( + 0,8%)

13,1%
(-2,3% )
13,7%
(+1,3%)
14,1%
( + 2%)
Κ9%
( + 2%)
12,4%
(+1,5%)
13,6%
( + 1,6%)

ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ
ΒΕΝΕΤΟ
ΛΙΓΟΥΡΙΑ
ΠΕΔΕΜΟΝΤΙΟ
ΕΜΙΛΙΑ ΡΟΜΑΝΑ
ΤΟΣΚΑΝΗ

* Στην παρένθεση οι διαφορές με τις δημοτικές εκλογές του 1965
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΜΑ Ι ΟΣ 1990
l,fi

Περιφέρειες

Συντηρητικοί

Εργατικοί

Ελεύθεροι
Δημοκράτες

ΠρΑοινοι

54% *
32%
49% *
32%
49% *
49 % *
51 % *
40% *
57% *
60% *
53% *
59% *
42% *
44% *

14%
15%
7%
18%
19%
32%
17%
27%
10%
15%
15%
8%
20%
14%

4%
2%
8%
14%
8%
1%
1%
4%
4%
1%
5%
6%
2%
3%
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Basildon
Blllericay
Brighton Kemptown
Bristol West
Cambridge
Pendle
Peterborough
Portsmouth South
Rossendale & Darwen
Slough
Southampton Test
Swindon
Watford
Welwyn-Hatffeld

29%
51 % *
36%
37% *
24%
19%
31%
29%
29%
24%
27%
23%
31%
37%

Αλλοι

—
—
—
—
—

—
1%
1%
—
1%
1%
4%
5%
1%

Άνοδος
Εργατικών
15,1%
8,3%
16,6%
9,9%
18,2%
17,6%
18%
20,9%
18%
22%
19%
16,7%
15,5%
13,1%

'

Σύνολο Περιοχής

30,8%

47,8%

18,5%

4,4%

Ρ
‘

Μεταβολές 87/90

-1 5 %

+17,3%

- 8 ,5 %

+ 4,4%

f

* Με αστερίσκο σημειώνεται το κόμμα που Θα κέρδιζε την έδρα αν διεξάγονταν εκλογές στις
3ΜαΤου. Στη Μ. ΒρεταννΙα ισχύει το πλειοψηφικό σύστημα.
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Έξι κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι
μικρό πράγμα, έστω και αν πρόκειται για εκλογές περιφερειακού
χαρακτήρα.
Κοινό χαρακτηριστικό των εκλογών αυτών η δυσπιστία των ψηφοφόρων
σε μεγάλους κομματικούς σχηματισμούς και στο πολιτικό σύστημα σε
τέσσερις τουλάχιστον περιπτώσεις (δημοτικές εκλογές Ιταλίας,
δημοτικές εκλογές Μ. Βρεταννίας, Εκλογές στα κρατίδια της Κάτω
Σαξωνίας και της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας). Ιδιαίτερα έντονη είναι
η αμφισβήτηση των θεσμών της Τοπικής εξουσίας —λιγότερο στην
Δυτική Γερμανία— ακόμα και σε δύο περιοχές της Ευρώπης όπου ο
πλουραλισμός παγιώθηκε πρόσφατα (Ανατολική Γερμανία - Κροατία).
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μίας» σε όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες
223 εδρών. Μικρή σημασία δόθηκε στο
γεγονός ότι το Εργατικό Κόμμα υποσκέ
λισε τους Συντηρητικούς για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία στην περιοχή
του «μείζονος Λονδίνου» (greater Lon
don Area). Η διαφορά ήταν 40,7 (για τους
Εργατικούς) με 38,2 (για τους Συντηρητι
κούς). Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γε
γονός ότι σε ολόκληρη την περιοχή που
στηρίζει παραδοσιακά τους συντηρητι
κούς (Southeast), όπου αναπτύχθηκαν τα
περίφημα «νέα μεσαία στρώματα» της ε 
ποχής του θατσερισμού, οι Εργατικοί ξεπέρασαν τους συντηρητικούς κατά 17 ε 
κατοστιαίες μονάδες.
Καταλύτης των αλλαγών ο νέος δημο
τικός φόρος που ήρθε σαν επιστέγασμα
μιας πολιτικής εχθρικής στην αυτοδιοί
κηση και τις υπηρεσίες του δημόσιου το
μέα και έστρεψε το εκλογικό σώμα προς
το κόμμα του κ. Κίννοκ.
Ακόμα πιο σημαντικό όμως είναι τα πο
σοστά των μικρότερων κομμάτων,, που
παρουσιάζουν μιάν αύξηση της τάξης
του 5% · 12% με αποκορύφωμα τις πε
ριοχές της Σκωτίας, όπου το Κόμμα των
Σκωτζέζων Εθνικιστών μαζί με τους
«Πράσινους» συγκεντρώνουν 23,1% έ
ναντι 23,9% των εργατικών.
Το εκλογικό αποτέλεσμα επιβεβαιώνει
την τρομακτική αύξηση των περιφερεια
κών ανισοτήτων την τελευταία δεκαετία
— το Λονδίνο είναι μια άλλη Αγγλία—
την πλήρη κατάρρευση του συστήματος
τοπικής εξουσίας ιδιαίτερα στις μεγάλες
πόλεις, όπου ουσιαστικά η πολιτική των
επιτοκίων στα στεγαστίκά δάνεια και οι
δημοτικοί φόροι που επιβάλλει ο «καγκελλάριος (σσ. υπουργός) Οικονομικών»
παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο από την
πολιτική διαχείριση των τοπικών οργά
νων εξουσίας.
Οι βουλευτικές εκλογές του Μπουτλ.
στο Λίβερπουλ που έγιναν την περασμέ
νη εβδομάδα επιβεβαίωσαν τις τάσεις
που είχαν καταγραφεί στο εκλογικό σώ
μα με αφορμή τις δημοτικές εκλογές του
Μαΐου. Οι Εργατικοί ανέβηκαν κατά 9%
έναντι του 1987, οι Συντηρητικοί έχασαν
11%, οι Φιλελεύθεροι έχασαν στο ποσο
στό τους 4% το οποίο κέρδισαν οι «Πρά
σινοι».

Στην Ανατολή
Στην Ανατολική Γερμανία στις δημοτι
κές εκλογές της 6ης ΜαΓου σημειώθηκε
δραματική αύξηση του ποσοστού της α
ποχής. Ψήφισαν 18% λιγότεροι από ό
σους είχαν ψηφίσει 50 μέρες νωρίτερα
στις πρώτες ελεύθερες εκλογές της χώ
ρας.
37

»

Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ε
κλογών ήταν η μεγάλη γκάμα κομμάτων,
κινήσεων και απλών πολιτών που έθεσαν
υποψηφιότητα. Σε ορισμένες περιοχές
τα σχήματα αυτά συγκέντρωσαν το 20%
των ψήφων. Η σχέση Βορρά (Σοσιαλδη
μοκράτες και Κόμμα Δημοκρατικού Σο
σιαλισμού) με τον Νότο (Χριστιανοδημο
κράτες και σύμμαχοί τους) διατηρείται
ποσοτικά.
Στις αγροτικές ωστόσο περιοχές Μεκλεμπουργκ - Πομμερανίας οι Χριστιανο
δημοκράτες χάνουν έως και το 35% της
εκλογικής τους δύναμης. Κερδισμένο
βγήκε το Αγροτικό Δημοκρατικό Κόμμα
με τα έντονα τοπικιστικά συνθήματα κα
τά της σύνταξης νέων κτηματολογίων
που θα βάζει σε κίνδυνο τις ιδιοκτησίες.
Στην περιοχή αυτή το Δημοκρατικό Α
γροτικό Κόμμα μαζί με ένα μικρότερο Α
γροτικό Κόμμα συγκέντρωσαν το 17%.
Εντυπωσιακή είναι η άνοδος των Φιλε
λεύθερων που πλησιάζουν το 7% έναντι
5,28% των βουλευτικών εκλογών. Συνο
λικά τα μικρά κόμματα πλησιάζουν το
45% των ψήφων. Τα προβλήματα της ε
νοποίησης των δυο Γερμανικών κρατών
έπαιξαν τον πρώτο ρόλο αλλά οι εται
ρείες δημοσκοπήσεων σχετικά με την ε
κλογική συμπεριφορά των ψηφοφόρων

διαπιστώνουν ότι τα κοινωνικά προβλή
ματα υποσκελίζουν το εθνικό.
Κοινή διαπίστωση των ψηφοφόρων:
«Οι τοπικές δομές εξουσίας δεν μπο
ρούν κατ’ ουδένα τρόπο να επιδράσουν
τις διαδικασίες της ενοποίησης...» (Λόταρ Ντε Μαιζέρ).

Η εθνική διάσταση
Καμιά άλλη τοπική εκλογική αναμέ
τρηση, από αυτές που έγιναν τις τελευ 
ταίες εβδομάδες στην Ευρώπη δεν είχαν
τόσο καταλυτικές συνέπειες σε εθνική
κλίμακα όσο αυτές στην Κάτω Σαξωνία
και την Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία. Συ
νολικά ψήφισαν 17 εκατομμύρια δυτικόγερμανοί ψηφοφόροι και οι ψήφος τους
είχε σημαντική επίδραση στην πορεία
προς την ενοποίηση. Στις δυο αυτές ε
κλογές οι σοσιαλδημοκράτες πέτυχαν
καθαρή νίκη με 442,2% την Κάτω Σαξω
νία και 50% στην Β. Ρηνανία-Βεστφαλία.
Οι Χριστιανοδημοκράτες με 42% και
36,7% πέρασαν στην αντιπολίτευση
στην Κ. Σαξωνία ενώ παρουσίασαν ελα
φρά άνοδο στο μεγαλύτερο κρατίδιο της
Ομοσπονδίας ( + 0,2%).
Μετά τις εκλογές εκεί μόνο τέσσερα α
πό τα 11 ομοσπονδιακά κρατίδια ελ έγ 

Ά ν τ ρ έ ι

χονται από τα κόμματα του κυβερνητι
κού συνασπισμού της Βόννης. Ο ανα
πτυγμένος Βορράς, το Ντύσσελντορφ
και την Κολωνία ως την Λύμπεκ και το
Αννόβερο βρίσκεται στον έλεγχο του
SPD.
Μερικές μέρες μετά την ήττα του κόμ
ματός του στις εκλογές, ο καγκελλάριος
Χέλμουτ Κολ υπέγραφε με τον Ανατολικογερμανό πρωθυπουργό Λόταρ Ντε
Μ εζιέρ την συμφωνία για την νομισματι
κή, οικονομική και κοινωνική ενοποίηση
των δυο Γ ερμανικών κρατών.
Αλλά η γενική ρητορεία για την ενιαία
Γερμανία φαίνεται ότι δεν έπεισε τους
ψηφοφόρους των δυο κρατιδίων. Η κα
τοικία, το περιβάλλον και η εργασιακή α
πασχόληση επίσκιασαν το «αμόκ της ε
νοποίησης». Μ ετά τα αποτελέσματα των
εκλογών οι Σοσιαλδημοκράτες έχουν
πλέον την πλειοψηφία στο «Συμβούλιο
των Ομοσπονδιακών χωρών» με 23 ψή
φους έναντι 18. Τώρα οι συμφωνίες του
κ. Κολ για την ενοποίηση θα πρέπει να
εγκριθούν και από την πλειοψηφία των
Σοσιαλδημοκρατών στο «Συμβούλιο των
Ομοσπονδιακών χωρών». Ειρωνεία της ι
στορίας για τον κ. Κολ; Ό χ ι απλώς μια
έκφραση της πρόνοιας των θεσμών.

□
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ΘΥΣΙΑ
"Ενα σημαντικό βιβλίο του μεγάλου σκη
νοθέτη καί στοχαστή. Περιλαμβάνει τίς
απόψεις του συγγραφέα γιά τή σκηνοθετική του έργασία, τό σενάριο τής γνω
στής ταινίας, όπως καί τίς άναζητήσεις
καί τίς άγωνίες του Ά . Ταρκόφσκι γιά
τό βαθύτερο νόημα τής ζωής... «Στήν έρώτηση τί μέ έλκύει τόσο πολύ στήν ιδέα
τής θυσίας ή τής προσφοράς μπορώ νά άπαντήσω άμέσως, χωρίς υπεκφυγές: σάν
θρησκευόμενο άτομο μ’ ενδιαφέρει προ
παντός έκεϊνος ό όποιος, είναι ικανός νά
προσφέρει τόν έαυτό του θυσία, είτε γιά
χάρη κάποιου άνώτερου ιδανικού είτε γιά
νά έξασφαλίσει τήν προσωπική του σω
τηρία είτε καί γιά τούς δύο λόγους ταυτοχρόνως.

Άντρέι Ταρκόφσκι

ΘΥΣΙΑ

ΕΚΛΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ

Μέ 123 έγχρωμες φωτογραφίες.
Μετάφραση: Μαρία Ά γγελίδου
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
όμιχάλη 9, 106 79 ’Αθήνα, Τηλ. 360.77.44. FAX 363 99.69,

Γ ΙΑ Ν Α ΕΧΟΥΝ «ΓΝΩΣΗ» ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο ΡΕΙ

Θεωρία και
Ko ινωνία

Επιθεώρηση των επιστημών του ανθροιπου

1
Μ Α Ι Ο Σ 1990

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟ ϊ 'ΚΑΛΑΣ
Κοινωνικό κράτος:
και κοινωνικά δικαιώματα:
η επιστροφή του Πολιτικού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΔΤΑΗΣ
Η δομή των κοσμοεικόνων
και ο αγώνας για κοινωνική ισχύ

Α ιμιαιος Μ εταξοποτλος
Πολιτικές θεολογίες
και πραγματισμός:
η σκεπτικιστική αποδιάρθρωση
των θεμελίων

Β ασίλης Κ αραποςτολης
Βίος αφανής

Θανος Α ιποβατς
Η Αλήθεια του Πολιτικού:
Το Πολιτικό στη Η. Arendt
και ο συμβολικός Νόμος
στον J. Lacan
V iLFR E D O P a r e t o
T α προβλήματα της κοινωνιολογίας
Β ιβ λ ιο κ ρ ιτ ικ έ ς Β ιβλ ιο π α ρ ο τ ς ια ς ε ις
ΠΑΡΟΤΣΙΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ

%
ΕΚΛΟΣΕΙΣ
«ΓΝΩΣΗ»

«γνώση» mmtm
Ιπποκράτους 31 , 10680 Αθήνα

τ η λ . 3 6 2 0 941 - 36 21 194 · Γ ρ η γ ·

Αυξεντίου

2 6 ,1 5 7 7 1

Ιλίσια Αθήνα, τηλ. 77 86 441

Η «ΒΕΛΟΥΔΙΝΗ ΕΠΑΝΑ
ο 1989 ήταν το έτος της κατάρρευ
σης των καθεστώτων της Ανατολι
κής Ευρώπης. Το 1990 είναι έτος
των εκλογών στην πρώην επικράτεια του
«υπαρκτού σοσιαλισμού». Μετά την Ανα
τολική Γερμανία, την Ουγγαρία, τη Ρου
μανία, διεξάγονται βουλευτικές εκλογές
και στην Τσεχοσλοβακία. Στις 8 Ιουνίου.
Τα αποτελέσματα αναμένονται με ιδιαί
τερο ενδιαφέρον, μια και οι Τσέχοι έχουν
εντυπωσιάσει τους πάντες τόσο με τον
τρόπο που έκαναν την επανάστασή τους
όσο και με την ταχύτητα με την οποία κα
λύπτουν τα πολιτικά και άλλα «κενά» που
δημιούργησαν οι τέσσερις δεκαετίες της
πρόσφατης οδυνηρής ιστορίας τους.
Αποφασιστικότητα, σοβαρότητα, μελε
τημένες κινήσεις, απόλυτη έλλειψη βίας,
χαρακτηρίζουν τη «βελούδινη επανάστα
ση» και ό,τι ακολούθησε από τον περα
σμένο Δεκέμβριο έως τώρα. Σ’ αυτούς
τους πέντε μήνες η χώρα έχει κυριολε
κτικά αναγεννηθεί και επανακτήσει αξιο
πρέπεια και κύρος διεθνές.
Αδύνατον να μιλήσει κανείς για τη νέα
Τσεχοσλοβακία χωρίς να αναφερθεί
στον Βάτσλαβ Χάβελ (νάτος, λοιπόν, ο
περίφημος ρόλος της προσωπικότητας).
Και τούτο όχι μόνον επειδή ο υπ’ αριθ
μόν ένα Τσέχος αντιφρονών έγινε Πρόε
δρος της χώρας. Ούτε επειδή ο σπου
δαίος θεατρικός συγγραφέας βρίσκεται
στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεω ν και
τα καταφέρνει θαυμάσια. Η μεγάλη συμ
βολή του Βάτσλαβ Χάβελ έγκειται, ι
δίως, στο ότι έδωσε ηθική διάσταση
στην πολιτική. Λένε ότι οι λαοί έχουν
τους ηγέτες που τους αξίζουν. Οι Τσέχοι
μόλις μπόρεσαν να εκφρασθούν ελεύθε
ρα έστειλαν στον Πύργο τον Χάβελ. Η
σχέση είναι ασφαλώς αμφίδρομη...
Ας επιστρέφουμε όμως στις εκλογές
της 8ης Ιουνίου. Ο νέος εκλογικός νόμος
στηρίζεται στις αρχές της απλής αναλο
γικής. Ωστόσο για να «μπει» ένα κόμμα
στη Βουλή χρειάζεται οπωσδήποτε να
συγκεντρώσει ποσοστό 5% είτε στην
Τσεχική Δημοκρατία (Βοημία, Μοραβία)
είτε στη Σλοβάκική. Προϋπόθεση, επί
σης, για να λάβει μέρος ένα κόμμα στις ε
κλογές είναι να έχει τουλάχιστον 10.000
μέλη. Εφόσον δεν συμπληρώνεται αυτός
ο αριθμός, τότε αρκεί η δημόσια έκφρα
ση ανάλογων πολιτών υπέρ του συγκε
κριμένου κόμματος.
Είκοσι τρία κόμματα, κινήματα και συ
νασπισμοί συμμετέχουν στις εκλογές.
Αλλα επανιδρύθηκαν μετά το Δεκέμβριο
(τα λεγάμενα ιστορικά κόμματα). Ά λλα
δημιουργήθηκαν τους τελευταίους πέ
ντε μήνες. Ά λλ α συγκροτήθηκαν γύρω
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από ομάδες της Αντιπολίτευσης, δηλαδή
από πρώην διαφωνούντες και αντικαθεστωτικούς. Ορισμένα δεν έχουν υποψή
φιους σε όλη τη χώρα αλλά μόνο σε ορι
σμένες περιοχές. Εν πάσει περιπτώσει
το φάσμα είναι ευρύτατο. Πλην των με
γάλων κομμάτων μπορεί να ψηφίσει κα
νείς, π.χ., το Κόμμα της Ελευθερίας, το
Κίνημα για την Ελευθερία Πολιτών, το
συνασπισμό οργανώσεων εθνικών μειο
νοτήτων Egyûttelés - Spoluzitie - Wspôlnota - Zusamenleben - Sousziti που στα
ελληνικά θα μπορούσε να αποδοθεί με
τη λέξη «Συνύπαρξη». Τέλος υπάρχει ε
πίσης το Κόμμα των Φίλων της Μπάρας
που δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο και
ζητάει να αποκρατικοποιηθούν οι μπυραρίες και να δοθούν σε ιδιώτες.
Σε δημοσκόπηση που έγινε τον Απρί
λιο καταγράφηκαν οι βασικές επιλογές
του εκλογικού σώματος. Συμπέρασμα;
Μετά τις 8 Ιουνίου θα χρειασθεί να σχηματισθεί κυβέρνηση ευρύτατου συνασπι
σμού.
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή το
Φόρουμ Πολιτών έχει ποσοστό 21% , η
Χριστιανοδημοκρατική Ένωση 23% , το
Κομμουνιστικό Κόμμα 12%, οι Πράσινοι
11%, το Σοσιαλιστικό Κόμμα Τσεχοσλο
βακίας 7% και το Τσεχοσλοβακικό Σο
σιαλδημοκρατικό Κόμμα 6% . Κανένα α
πό τα υπόλοιπα πολιτικά σχήματα δεν
κατορθώνει να ξεπεράσει το 5% , ενώ
7% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι δεν
θέλουν να ψηφίσουν γιατί δεν τους εκ
φράζει κανένα κόμμα.
Το Φόρουμ Πολιτών είναι το κίνημα
της «βελούδινης επανάστασης». Ημερο
μηνία γεννήσεως: 19 Νοεμβρίου 1989.
Τόπος: Πράγα, πλατεία Βεντσεσλάς. Εμψυχωτής: Βάτσλαβ Χάβελ. Ιδρυτικές δυ
νάμεις: η Χάρτα ’77 και πολλές ανεξάρ
τητες, από αυτήν, ομάδες «δημοκρατικής
πρωτοβουλίας» οι οποίες είχαν δημιουργηθεί τα τρία τελευταία χρόνια. Ιδιαιτε
ρότητες: Στη Σλοβακία το Φόρουμ έχει
άλλο τίτλο· ονομάζεται Το κοινό εναν
τίον της βίας.
Επικεφαλής του Φόρουμ, αφ’ ότου ο
Βάτσλαβ Χάβελ έγινε Πρόεδρος Δημο
κρατίας, είναι ο Γιαν Ούρμπαν, γνωστό
μέλος της Χάρτας ’77, που πριν μερικές
εβδομάδες διαπίστωσε ότι στο διαμέρι
σμά του... κάποιοι είχαν εγκαταστήσει μι
κρόφωνα. Δυστυχώς οι παλιές «καλές»
συνήθειες δεν κόβονται εύκολα, εξάλ
λου είναι γνωστό ότι τα καθεστώτα έρ
χονται και παρέρχονται, η αστυνομία ό
μως παραμένει. Το Φόρουμ απέδωσε ευ
θύνες στον υπουργό Εσωτερικών κ. Σοσέρ, ο οποίος είναι επίσης ένας από τους

Γκρεμίζοντας τον τοίχο που ...έκρυβε το άγαλμα του
Τόμας Μάζαρυκ του πρώτου δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου της χώρας.

ηγέτες της Χριστιανοδημοκρατικής Έ
νωσης. Για να αποσοβηθεί η κυβερνητική
κρίση χρειάστηκε να παρέμβει η· προε
δρία...
Το προεκλογικό πρόγραμμα του Φό
ρουμ προτάσσει ότι η Τσεχοσλοβακία
πρέπει να ξαναβρεί τη θέση της ανάμεσα
στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης,
θέση που έχασε αφ’ ότου πήραν την ε
ξουσία οι κομμουνιστές. Τονίζεται επί
σης ότι για να διασφαλισθεί το δημοκρα
τικό πολίτευμα είναι επιτακτική η ανάγκη
της δημιουργίας Κράτους Δικαίου «στα
πλαίσια του οποίου η εξουσία υπόκειται
στους νόμους». Τι επαγγέλλεται η οικο
νομική πολιτική του; Οικονομία της
αγοράς· εκτεταμένες αποκρατικοποιή
σεις· μετοχικές, ιδιωτικές, συνεταιριστι
κές και δημοτικές επιχειρήσεις· σταθε
ροποίηση αρχικά και στη συνέχεια αύξη
ση του πραγματικού εισοδήματος των
εργαζομένων.
Μ εταξύ των υποψηφίων του Φόρουμ
είναι ο Πρόεδρος της Βουλής και ηγέτης
της Ά ν ο ιξη ς τής Πράγας Αλεξάντερ
Ντούμπτσεκ, ο πρωθυπουργός Μάριον
Τσάλφα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνη
σης Βαλτρ Κομάρεκ, ο υπουργός Εξωτε
ρικών ΓΙρι ΝτιντσμΙερ, ο υπουργός Οικο
νομικών Βάτσλαβ Κλάους.
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H Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, α
ντίπαλος του Φόρουμ, είναι συνασπι
σμός στον οποίο συμμετέχουν το Λαϊκό
Κόμμα, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμ
μα, το Χριστιανικό - Δημοκρατικό Κίνη
μα, οι Ελεύθεροι Κτηματίες, η Ένωση
Τσεχοσλοβάκων Επιχειρηματιών και το
Κίνημα Πολιτών Μοραβίας. Βάση του
συνασπισμού αποτελεί το καθολικών τά
σεων Λαϊκό Κόμμα, το οποίο ιδρύθηκε το
1918. Κατά το διάστημα 1948-1989 συνέ
χισε να λειτουργεί... ομαλά για τον απλούστατο λόγο ότι συνεργάστηκε με
τους κομμουνιστές. Τον περασμένο Νο
έμβριο, καθώς φούντωναν οι συγκεντρώ
σεις στην πλατεία Βεντσεσλάς, το Λαϊκό
Κόμμα έκανε τη δική του «εσωτερική» ε 
πανάσταση. Έκοψε, λίγο καθυστερημέ
να είναι αλήθεια, τον ομφάλιο λώρο που
το συνέδεε με το καθεστώς.
Εφ’ όσον οι όροι «δεξιό», «αριστερό».
«κέντρο» έχουν ακόμη κάποιο νόημα (και
μέχρι επινοήσεως νεωτέρων) τότε θα
μπορούσαμε να πούμε ότι η Χριστιανόδημοκρατική Ένωση καλύπτει τον κε
ντροδεξιό χώρο.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα συμμετέχει
στις εκλογές διατηρώντας αυτούσιο τον
τίτλο του (έχει το θάρρος της γνώμης
του) και στο προεκλογικό του πρόγραμ
μα κάνει, περίπου, τον ύμνο της... κοινο
βουλευτικής δημοκρατίας. Ζητά, λόγου
χάριν, μια αντιπροσωπευτική και δημο
κρατικά εκλεγμένη Βουλή, Κράτος Δι
καίου, συνταγματική κατοχύρωση των δι
καιωμάτων των πολιτών, θαυμάσιες οι
διακηρύξεις. Το θέμα όμως είναι, ποιός
μιλά, ποιά η αξιοπιστία του, ποιό το πα
ρελθόν του..
«Δυνατότητες στους ικανούς, σιγου
ριά σε όλους». Αυτό είναι το βασικό προ
εκλογικό σύνθημα του Σοσιαλιστικού
Κόμματος του οποίου η ιστορία παρου
σιάζει αρκετό ενδιαφέρον. Ιδρύθηκε στις
αρχές του αιώνα και παρά τον τίτλο του
ήταν κόμμα σοσιαλδημοκρατικό Μέλος
του υπήρξε ο φιλόσοφος Τόμας Μάζα
ρυκ, πρώτος πρόεδρος της Τσεχοσλοβα
κίας (1917-1934). Στις τέσσερις δεκαετίες
που οι κομμουνιστές κατείχαν την εξου
σία, οι σοσιαλιστές, συνεργάστηκαν μαζί
τους* δηλαδή έγιναν κόμμα - δορυφόρος.
Πάντως τον περασμένο Νοέμβριο πήραν
τις αποστάσεις τους από το καθεστώς,
το κατήγγειλαν και τάχθηκαν στο πλευ
ρό της «βελούδινης επανάστασης». Το
Σοσιαλιστικό Κόμμα, υπό νέα τώρα ηγε
σία, επιδιώκει να παίξει ενεργό ρόλο στο
δημοκρατικό μετασχηματισμό ιης Ισ ε
χοσλοβακίας.
Από όλα τα κόμματα της χώρας το πιο
παλιό είναι το Σοσιαλδημοκρατικό. Ά ρ 

χισε να λειτουργεί στο τελευταίο τέταρ
το του προηγούμενου αιώνα. Το 1948 ε
νοποιήθηκε με το Κομμουνιστικό Κόμμα
και... εξαφανίσθηκε. Επανιδρύθηκε πριν
τρεις μήνες. Οι σοσιαλδημοκράτες ζη
τούν να γίνει η Τσεχοσλοβακία το ταχύ
τερο δυνατόν «μια δημοκρατική, πλουραλιστική, ανθρώπινη κοινωνία». Πι
στεύουν επίσης ότι μόνον οι ιδιωτικοποι
ήσεις και εν γένει η ιδιωτική πρωτοβου
λία θα βοηθήσουν τη χώρα να ξεπεράσει
την τεράστια οικονομική κρίση.
Οι Τσεχοσλοβάκοι γνωρίζουν πως η ε
πόμενη μέρα θα είναι δύσκολη. Ό λ ε ς οι
σφυγμομετρήσεις δείχνουν ότι στις 9
Ιουνίου κανένα κόμμα δεν θα μπορέσει
να σχηματίσει μόνο του κυβέρνηση, θ α
χρειασθεί οπωσδήποτε να γίνει ευρύτα
τος κυβερνητικός συνασπισμός. Το με
γάλο ερώτημα είναι εάν θα συμμετέχουν
σ’ αυτόν και οι κομμουνιστές, πράγμα
που θα εξαρτηθει και από το ποσοστό
που θα φέρουν Πάντως κανένα κόμμα, έ
ως τώρα, δεν έχει ρητά εκφράσει την α
ντίρρησή του στο ενδεχόμενο σύμπρα
ξης των κομμουνιστών στην πρώτη κυ
βέρνηση της μετακομμουνιστικής Τσε
χοσλοβακίας. Ωστόσο οι πιθανότητες να
συμβεί κάτι τέτοιο είναι μικρές.
Η Τσεχοσλοβακία δεν αντιμετωπίζει
τα προβλήματα, η χ της Ρουμανίας και
της Πολωνίας. Ωστόσο τα δύο επόμενα
χρόνια θα είναι αποφασιστικής σημασίας
για την πορεία της χώρας Στο διάστημα
αυτό θα θεμελιωθούν οι νέοι κανόνες
του παιχνιδιού σε μια κοινωνία που επί
σαράντα χρόνια η πολιτική ζωή ήταν α
παγορευμένη. Και όπως λέει ο Βότσλαβ
Χάβελ
Γο Κομμουνιστικό Κόμμα ιδρύθηκε το
1921 και το 1948 με πραξικόπημα κατέλα
βε την εξουσία την οποία διατήρησε, τη
βοήθεια των σοβιετικών τανκς, επί σα
ράντα δυο χρόνια. Στις 20 και 21 του πε
ρασμένου Δεκεμβρίου σε ένα, από κάθε
άποψη, έκ ια κ ίϋ συνέδριο ζήτησε... συ
γνώμη από τους Τσεχοσλοβάκους για τα
δεινά που τους προξένησε. Σύμπασα η η
γεσία του και δεκάδες αξιωματούχοι α
πομακρύνθηκαν κι αμέσως μετά διαγράφηκαν. Με τη νέα όψη του το κόμμα μοιά
ζει να λέει «αφού έχουμε δημοκρατία τό
τε πρέπει να υπάρχει θέση και για
εμάς».
Οταν προ καιρού ξένοι δημοσιογρά
φοι ζήτησαν από τον Βότσλαβ Χάβελ να
σχολιάσει το αρκετά υψηλό ποσοστό
( 12Voι που σύμφωνα με τις δημοσκοπό
σεις φαίνεται να συγκέντρωνε* fc Κομ
μουνιστικό Κόμμα, εκείνος απάντησε
«αυτό που ξέρω είναι ότι, εάν οι κομμου
νιστές θριαμβεύσουν στις εκλογές, εγώ
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της Τέτας Παπαδοντούλου
θα ξαναγίνω αντιφρονών κι ενδεχομέ
νως θα βρεθώ στη φυλακή ή στο εκτελε
στικό απόσπασμα»...1.
Κοινό μυστικό είναι ότι το περιβάλλον
έχ ει υποστεί τα μύρια όσα και στις χώρες
της Ανατολικής Ευρώπης. Τα τελευταία
χρόνια μέχρι και η «Ρούντε Πράβο», η ε
πίσημη εφημερίδα του κόμματος, δημο
σίευσε άπειρες σχετικές καταγγελίες και
ρεπορτάζ. Ολόκληρες περιοχές έχουν
καταστραφεί από τις βιομηχανίες, η δε
Βόρεια Βοημία έχ ει μετατραπεί σε κόλα
ση. Τούτων δεδομένων τι πιο φυσικό από
το να δημιουργηθεί και στην Τσεχοσλο
βακία ένα οικολογικό κόμμα.
Οι Πράσινοι είναι αποτέλεσμα της έ
νωσης πολλών οικολογικών ομάδων δια
φόρων τάσεων. Το ιδρυτικό συνέδριο
του κόμματος έγινε στις 17 Φεβρουάριου
στο Μπρνό, πρωτεύουσα της Μοραβίας.
Οι Πράσινοι τάσσονται «υπέρ της απο
κεντρωμένης, άμεσης δημοκρατίας». Ζη
τούν να σύμπεριληφθεί στο νέο σύνταγ
μα άρθρο στο οποίο να ορίζονται ρητά
«ποιές είναι οι υποχρεώσεις των πολι
τών, των οργανώσεων και του κράτους έ
ναντι της φύσης και του περιβάλλο
ντος». Υποστηρίζουν επίσης ότι η οικο
νομία της χώρας πρέπει να αποκτήσει
«αυστηρό οικολογικό προσανατολισμό».
«Πολλές γενιές Τσεχοσλοβάκων δεν
έχουν γνωρίσει τι σημαίνει δημοκρατία
ή τη γνώρισαν μόνον επί είκοσι χρόνια,
μ εταξύ δηλαδή των δυο παγκοσμίων πο
λέμων
Νομίζω λοιπόν ότι αυτές οι ε
κλογές προπαρασκευάζουν το έδαφος
για τις πραγματικά ελεύθερες εκλογές.
Οι πρώτες πραγματικά ελεύθερες εκλο
γές θα γίνουν σε δυο χρόνια. Έως τότε
θα έχουμε αποκτήσει νέο σύνταγμα, το
κράτος θα έχ ει επαναπροσδιορισθεί, πε
ρίπου εξακόσιοι νόμοι θα έχουν τροπο
ποιηθεί, η πολιτική ζωή θα έχει αποκρυ
σταλλωθεί, νέες πολιτικές προσωπικό
τητες θα έχουν αναδειχθεί, τα μεγάλα
πολιτικά κόμματα θα έχουν διαμορφώ
σει τη φυσιογνωμία τους και, τέλος θα έ
χουμε ξεπεράσει το πιο σκληρά διάστη
μα της οικονομικής μεταρρύθμισης».*
Στη Βουλή, σαράντα ημέρες μετά τις ε
κλογές, θα γίνει ψηφοφορία για την ανά
δειξη Προέδρου της Δημοκρατίας του ο
ποίου η θητεία θα είναι διετής.
Ό λ α δείχνουν ότι ο Βάτσλαβ Χάβελ,
πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης της «βε
λούδινης επανάστασης», θα επανεκλε
γεί θ α παραμείνει στον Πύργο τα δυο εrröupvo χρόνια, μέχρι τις πραγματικά ε
λ ε ύ θ ε ρ έ ε κ λ ο γ ές ..
1,2 Συνέντευξη, στη γαλλική εφημερίδα Le
Monde (18-3-1990).
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ΝΕΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ Ή ΝΕΟΚΑΠ
Ο προεκλογικός αγώνας στη Βουλγαρία
την ουσία τα 45 χρόνια ολοκλη
ρωτικής εξουσίας δεν-πήγαν χα
μένα Επινοήθηκε σ’ αυτό το
διάστημα ο πιο ατέλειωτος χορός — δυο
βήματα μπρος, ένα βήμα πίσω και σαράν
τα πέντε βήματα επί τόπου».

Σ

Η διεκδίκηση του χρόνου
Πολιτικά ανέκδοτα αυτού του είδους
κυκλοφορούν παντού στη χώρα εκφρά
ζοντας το σύνδρομο της άρνησης που
χαρακτηρίζει την πολιτική και κοινωνική
ζωή. Απόλυτη άρνηση εκ μέρους της αν
τιπολίτευσης από τη μια μεριά και από
την άλλη ομολογίες από το Βουλγαρικό
Σοσιαλιστικό Κόμμα (πρώην κομμουνι
στικό), ότι ναι, έγιναν λάθη, παραμορφώ
σεις και εγκλήματα, αλλά ταυτόχρονα ο
Λαός δημιούργησε ένα σοβαρό οικονομι
κό δυναμικό, που προσφέρει δυνατότη
τες, για μία πιο ανώδυνη έξοδο από την
κρίση. Στο κάτω κάτω ισχυρίζεται η ηγε
σία του, το ΒΣΚ και την αλλαγή ξεκίνησε
και το ίδιο άλλαξε, Η αντιπολίτευση αντεπιτίθεται τονίζοντας πως η αλλαγή αυ
τή αποτελεί ενσάρκωση της παροιμίας:
« Αλλαξε ο Μανωλιός...» και πως οι σο
σιαλιστές, που άλλαξαν μόνο τα ρούχα
τους, απέδειξαν στα 45 χρόνια που πέρα
σαν, ότι δεν είναι σε θέση να κυβερνούν
τη χώρα δημοκρατικά. Πρέπει, κατά συ
νέπεια, να ομολογήσουν, πως ιστορικά απέτυχαν και θα πρέπει να εγκαταλείψουν
και την πολιτική σκηνή. «45 χρόνια φτά
νουν —Ο χρόνος είναι με το μέρος μας!»
- -υποστηρίζουν με πείσμα ηγέτες και ο
παδοί της Ενωσης Δημοκρατικών Δυνά
μεων (ΕΔΔ)
Ωστόσο, το ΒΣΚ αντεπιτίθεται κατηγο
ρώντας την ΕΔΔ ότι τείνει προς ένα νέο ο
λοκληρωτισμό, αφού θέλει να σφετερι
στεί το χρόνο προς όφελός της.

Τεταμένη ατμόσφαιρα
Η ατμόσφαιρα του προεκλογικού αγώ
να γίνεται όλο και πιο τεταμένη. Κάθε μέ
ρα πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις
στις πόλεις και τα χωριά, με γνωστά συγ
κροτήματα και τραγουδιστές, ανταλλάσ
σονται αμοιβαίες κατηγορίες από τους
ρήτορες, και άφθονες υποσχέσεις. Αυ■Λς όμως ο προεκλογικός αγώνας διαφέ
ρει από αυτούς που διεξάγονται σε άλ
λες χώρες γιατί γίνεται για πρώτη φορά
μετά από 45 χρόνια. Πάει η παλιά καλή ε
ποχή όπου το κλίμα ήταν ήρεμο, γιατί έ 
νας και μοναδικός ήταν ο υποψήφιος
—του κόμματος— που έπρεπε να ψηφι
στεί και που το όνομά του δεν είχε καμιά
σημασία. Ενώ τώρα για μια έδρα συναγω
νίζονται θ, 10 ή και 15 υποψήφιοι. Στους
δρόμους, στα παράθυρα των σπιτιών, α
κόμα και μέσα στα αυτοκίνητα η προε
κλογική μάχη έχει ανάψει. Στην οδό Ρα·
κόβσκι περνάει αργά ένα ελληνικό αυτο
κίνητο φολκσβάγκεν με αριθμό κυκλοφο
ρίας υ α ~ '860 και από το * μεγάφωνο ίου
ακούνοντπι tq συνθήματα και τα εμβατή
ρια της ΕΔΔ. Την άλλη μέρα μαθα. νω από
αντιπολιτευόμενη εφημερίδα ο ι\ ιο α
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τοκίνητο αυτό βοήθησε τον κ Μητσοτάκη να κερδίσει τις εκλογές.

Αντίπαλες δυνάμεις
Στις 10 Ιουνίου διεξάγεται ο πρώτος
γύρος των εκλογών και στις 17 ο δεύτε
ρος μέσα από τους οποίους θα εκλεγούν
συνολικά 400 βουλευτές. Στις εκλογές
κατέρχονται με χωριστά ψηφοδέλτια 36
κόμματα από τα 52 που ιδρύθηκαν. Στην
ουσία όμως οι βασικές πολιτικές δυνά
μεις είναι τρεις: Το ΒΣΚ, η ΕΔΔ και η Βουλ
γαρική Αγροτική Λαϊκή Ένωση (ΒΑΛΕ).
Το ΒΣΚ που είναι το πιο πολυάριθμο
(900.000 μέλη περίπου), αποτελεί ένα ι
διότυπο "Γόρδιο Δεσμό” . Σ ’ αυτό συνυ
πάρχουν διάφορα ιδεολογικά ρεύματα
και ομάδες που τους ενώνει μονάχα ο α
νεξήγητος, σύμφωνα με τις σημερινές
αντιλήψεις, όρος «σοσιαλισμός», ενώ υ
πάρχουν σημαντικές διαφορές για την
τακτική και τη στρατηγική εξέλιξη του
κόμματος. Ισως η βασική αιτία για τη
διατήρησή του σαν κόμμα να οφείλεται
στο γεγονός ότι κάθε μια από τις πτέρυ
γές του. πιστεύει στην πολιτική της ικα
νότητα να το ελέγξει «εκ των ένδον». Βέ
βαια οι περισσότερες απ’ τις φατρίες
παίρνουν σοβαρά υπόψη πως η προεκλο
γική περίοδος δεν είναι η πλέον κατάλ
ληλη για την εκκαθάριση των εσωκομμα
τικών λογαριασμών. Παρόλα αυτά μία α
πό τις φράξιες, η Ε να λλα κ τικ ή Σ ο σ ια λι
σ τική Έ νω ση (ΕΣΕ), παίρνει μέρος στις ε
κλογές με δικό της συνδυασμό σε περι
φέρειες όπου οι υποψήφιοι του ΒΣΚ, κατά
την εκτίυησή της ήταν στενά σιινδεδε
μένΟι με το παλιό καθεσιως.
Ό λα αυτά δημιουργούν προβλήματα
στο ΒΣΚ Είναι ζήτημα όμως αν αυτά θα έχο·)ν επίδραση στον εκλογικά αγώνα, ε 

πειδή μπορούν να ερμηνευθούν και σαν
σημάδι πραγματικών αλλαγών στους
κόλπους του τέως Κομμουνιστικού Κόμματος.
Η Ένωση Δημοκρατικών Δυνάμεων
εμφανίστηκε σαν συνασπισμός της αντίπολίτευσης, που συνενώνει πολλές, αλλά ολιγάριθμες πολιτικές δυνάμεις, οι οποιες μεμονωμένα δεν θα μπορούσαν να
αναμετρηθούν με το μέχρι πρόσφατα πανίσχυρο ΚΚ.
Στην ΕΔΔ συμμετέχουν 12 οργανώσεις,
από τις οποίες οι 5 είναι πολιτικά κόμμα
τα. Η πολιτική συνιστώσα της Ένωσης α
π οτελείται από την αναγεννηθείσα
«Βουλγαρική Αγροτική Λαϊκή Ένωση
— Νικόλα Πετκώφ», που αριθμεί γύρω
στα 70.000 μέλη. Τα άλλα κόμματα, οργανώσεις και σύνδεσμοι, αριθμούν μόνον
μερικές χιλιάδες μέλη. Υπάρχουν φυσικά
και κεντρόφυγες τάσεις, αλλά σ’ αυτό το
στάδιο συσπειρώνονται γύρω από τον
κοινό σκοπό, την απομάκρυνση δηλαδή
του ΒΣΚ από την εξουσία. Όμω ς οι οργα
νώσεις αυτές είναι πολιτικά αδύναμες με
ανεπαρκή μέσα και πείρα, παρόλο που
μερικές απ’ αυτές αποτελούν αναβίωση
παραδοσιακών κομμάτων με πολιτική ε
πιρροή στην προπολεμική περίοδο. Μετά
από 45 χρόνια δικτατορίας αυτά τα κόμ
ματα δεν μπορούν να προσδοκούν ότι με
μονωμένα θα έχουν μεγάλη λαϊκή απή
χηση.
Απ’ αυτή την άποψη η ενοποίηση των
δυνάμεών τους είναι η μοναδική τους ελαλλακτική λύση για μια επιτυχή συμμε
τοχή στις εκλογές.
Η Βουλγαρική Αγροτική Λαϊκή Ένω
ση, με 12Q.000 περίπου οργανωμένα μέ
λη, που οι αντίπαλοι της την κατηγορούν
για πληρη ταύτιση με ιο ιιροηγουμενο
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καθεστώς αφού κα θ’ όλη τη διάρκεια των
45 χρόνων συμμετείχε στη διακυβέρνη
ση της χώρας.
Στη διάρκεια του μεσοπολέμου η επιρ
ροή του κόμματος αυτού στην πολιτική ι
στορία της Βουλγαρίας ήταν μεγάλη, ε
πειδή τότε η χώρα ήταν κατά βάση αγρό
τική. Σήμερα, σαν αποτέλεσμα της κατα
στρεπτικής αγροτικής πολιτικής τομ
Κ.Κ., και της αστυφιλίας έχει χαθεί ο ι
σχυρός δεσμός του αγρότη με τη γη. Οι
καλλιεργήσιμες εκτάσεις κρατικοποιή
θηκαν και εξέλειψ αν οι παραδοσιακές
σχέσεις ανάμεσα στις διάφορες γενιές α
γροτών. Ό λ α αυτά στενεύουν αντικειμε
νικά τα περιθώρια εκλογικής απήχησης
της ΒΑΛΕ.
Η έξοδος από την οικονομική κρίση
που είναι το πιο φλέγον ζήτημα σήμερα
για τη βουλγαρική κοινωνία μετατράπη
κε στο βασικό θέμα γύρω απ’ το οποίο
διεξάγεται έντονη η προεκλογική μάχη.

Οξύτατο πρόβλημα αποτελεί το πέρα
σμα στην ελεύθερη οικονομία. Το ΒΣΚ
προτείνει βαθμιαία, αλλά σε σύντομο
χρονικό διάστημα^μετάβαση. Η ΕΔΔ ερ
μηνεύει το οικονομικό πρόγραμμά του
πρώην κομμουνιστικού κόμματος, ως δη
μαγωγικό υπογραμμίζοντας ότι η μεταρ
ρύθμιση στην οικονομία^που προτείνεΐ|έχει τεχνικό χαρακτήρα, και αποσκοπεί
στην ενίσχυση της εξουσίας του πάνω
στην κοινωνία Από την πλευρά της η
εδδ υποστηρίζει την «θεραπεία-σοκ»,
που παρόλο που θα έχει πιο υψηλό κοι
νωνικό κόστος για τα οικονομικά ασθενέ
στερα στρώματα, ισχυρίζεται ότι «αποτε
λεί τη μοναδική εναλλακτική λύση για
την έξοδο από την κρίση». Ο δημοκρατι
κός σοσιαλισμός που προβάλλει το ΒΣΚ
χαρακτηρίζεται σαν «ουτοπία». Η ΕΔΔ υ
πογραμμίζει ότι το τίμημα το οποίο πρέ
πει να πληρώσει ο βουλγαρικός λαός, ο
φείλεται στη βαριά κληρονομιά του κομ
μουνιστικού καθεστώτος, που «ανεύθυ
να σπατάλησε τον εθνικόν πλούτον».

Προεκλογικά μανιφέστα
Στα προεκλογικά προγράμματα και
των 3 βασικών πολιτικών σχηματισμών
σκιαγράφονται τα θεμελιακά χαρακτηρι
στικά γνωρίσματα της μελλοντικής ανά
πτυξης: πέρασμα σε ελεύθερη οικονομία
με κρατική επέμβαση, όταν αυτή επιβάλ
λεται, πλουραλισμός στην ιδιοκτησία
κρατική, συνεταιριστική, ατομική και μι
κτή. Νέα αγροτική πολιτική: Η γη να δο
θεί σ’ αυτούς που την καλλιεργούν (ΒΣΚ).
Η γη να δοθεί σ’ αυτούς που την είχαν
πριν την επιβολή των διά της βίας «Αγρο
τικών Παραγωγικών Μονάδων»» στα χω
ριά (ΕΔΔ και ΒΑΛΕ) Η βιομηχανία να παραμείνει στα χέρια του κράτους (τα μεγά
λα εργοστάσια-ΒΣΚ)· Ό λ α να περάσουν
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΔΔ)· Δημοκρατικός
σοσιαλισμός οι πρώτοι, δημοκρατικός
καπιταλισμός οι δεύτεροι. Νεοσοσιαλισμός εναντίον νεοκαπιταλισμού.

Ας ρίξουμε όμως μια ματιά στα εκλογικά
προγνωστικά. Σύμφωνα με μια πρόσφα
τη δημοσκόπηση που δημοσίευσε η εφη
μερίδα «Ντούρα» (Λέξη), όργανο του ΒΣΚ,
η εκλογική απήχηση των κομμάτων πα
ρουσιάζεται ως εξής:
ΒΣΚ - 44,4% (τον Απρίλη -4 0 ,7 % )
ΕΔΔ - 25,7% (τον Απρίλη -29,7%)
ΒΑΛΕ - 11,5% (τον Απρίλη -7,2%)
Η εξήγηση για την πτώση της ΕΔΔ σύμ
φωνα με το Εθνικό Κέντρο Δημοσκοπή
σεων Βουλγαρίας, είναι η ακραία αρνητι
κή στάση της κατά την διάρκεια της προ
εκλογικής εκστρατείας, που δημιουργεί
στον κόσμο φόβο και ανησυχία.
Την οριστική απάντηση βέβαια θα δώ
σουν οι κάλπες σε λίγες μέρες.
Σόφια 16 5-90
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Ο ΙΛΙΕΣΚΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΣΕ Μ
ρουμανική κυβέρνηση είναι η ισχυ
ρότερη στην Ευρώπη και σε καμιά
άλλη προεδρική δημοκρατία ο
πρόεδρος δεν έχει τέτοια υποστήριξη α
πό το εκλογικό σώμα. Οι άλλες δυνάμεις
μπαίνουν προσωρινά στο περιθώριο. Ο
Ίον Ιλιέσκου δηλώνει την πρόθεση να
τις καλέσει να αναλάβουν κι αυτές μερί
διο της ευθύνης στη διακυβέρνηση, αλλά
ως τη στιγμή αυτή δεν φαίνεται να το θέ
λει πραγματικά. Έπειτα, δεν είναι καθό
λου βέβαιο ότι τα κόμματα θα απαντού
σαν θετικά. Η Ρουμανία βρίσκεται στη
χειρότερη οικονομική κατάσταση από ό
λες τις χώρες της Ευρώπης, που ξέφυγαν πέρυσι από τη δικτατορία. Η κυβέρ
νησή της, όσο σταθερή κι qv φαντάζει
σήμερα, είναι μοιραίο να φθαρεί όταν α
ναγκαστεί να πάρει αποφάσεις που ο
πωσδήποτε θα δυσαρεστήσουν, θα απο
γοητεύσουν ή θα εξαγριώσουν διάφορες
κατηγορίες πολιτών.

Η

Οι οπάδοί της αντιπολίτευσης πιστεύ
ουν ότι ένας από τους λόγους που το Μέ
τωπο πήρε τόσο υψηλό ποσοστό είναι η
φιλεργατική πολιτική του, τους πέντε μή
νες της μεταβατικής περιόδου. Από τα
πρώτα μέτρα, που ανακοίνωσε η κυβέρ
νηση τον Ιανουάριο, ήταν μεγάλες αυξή
σεις στους εργατικούς μισθούς και μείω
ση του ωραρίου εργασίας. Ιδιαίτερα οφελημένοι βγήκαν οι ανθρακωρύχοι, οι ο
ποίοι τώρα δουλεύουν μια μέρα την ε
βδομάδα λιγότερο και παίρνουν μισθό
σχεδόν διπλάσιο από ό,τι πριν. Οι εργά
τες ψήφισαν το Μέτωπο γιατί το θεω
ρούν πολιτική τους ασπίδα απέναντι
στην επερχόμενη ιδιωτικοποίηση των
πάντων.
Το ζήτημα της οικονομικής μεταρρύθ
μισης απασχόλησε την κοινή γνώμη από
τις πρώτες μέρες της επανάστασης. Στα
πηγαδάκια που σχηματίζονταν παντού ο
κόσμος συζητούσε με ένταση την προο
πτική των ιδιωτικοποιήσεων. Ασφαλώς
λίγοι έχουν υπόψη τους τι σημαίνει ιδιω
τικοποίηση στις λεπτομέρειές της. Μάλι
στα, σε ρεπορτάζ της τηλεόρασης απο
καλύφτηκε ότι αρκετοί δεν γνώριζαν ού
τε καν τι σημαίνει ο όρος αυτός. Εκείνοι
όμως που ξέρουν, εκφράζουν τη βεβαιό
τητα ότι, αν εξαιρεθεί το ξένο κεφάλαιο,
τότε οι ιδιωτικές επενδύσεις θα γίνουν α
πό όσους έχουν κερδίσει χρήματα από
παράνομες δραστηριότητες επί δικτατο
ρίας. Σ’ αυτούς βέβαια, κανένας δεν έχει
εμπιστοσύνη και οι εργαζόμενοι σκέ
πτονται με τρόμο την ημέρα που θα απο
λυθούν από τους ίδιους ανθρώπους, οι ο
ποίοι στο πρόσφατο παρελθόν τους εί
χαν αρνηθει to δικαίωμα να ζήσουν dy/ε
τα και με αξιοπρέπεια.
Εντούτοις η καθιέρωση του «πόθεν έσχες» δεν συγκαταλέγεται στις προθέ
σεις της κυβέρνησης κι αυτό αναμένεται
44

I Η σαρωτική νίκη του Μετώπου
Εθνικής Σωτηρίας και του Ίον
Ιλιέσκου στη Ρουμανία
επιβεβαιώνει το συμβιβαστικό
χαρακτήρα του καθεστώτος.
Παρά τις καταγγελίες για
νοθεία, όλοι έσπευσαν να
υποστηρίξουν ότι οι
«παρεκλίσεις» αυτές δεν
αλλοιώνουν το τελικό
αποτέλεσμα. Συμφέρει σε
όλους. Παραμένουν μόνον οι
κατασκηνωτές, στην πλατεία
του Πανεπιστημίου στο
Βουκουρέστι, να
διαμαρτύρονται για την πορεία
της επανάστασης που
ξεκίνησαν οι φοιτητές.
Ρομαντικοί; Ίσως. Είναι όμως
μια διαφορετική φωνή απέναντι
στο ενδεχόμενο μιας νέας
τυραννίας που ενδέχεται να
ξεπηδήσει από τη σαρωτική
πλειοψηφία που κέρδισε ο
Ιλιέσκου και το Μέτωπο στις
εκλογές: Ο Ιλιέσκου και το
Μέτωπο μοιάζουν να διαθέτουν
σήμερα την ευρύτερη κοινωνική
υποστήριξη σε σύγκριση με τις
άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
Ωστόσο η νέα κυβέρνηση έχει
να αντιμετωπίσει όχι μόνο την
κάθαρση από το άγος του
παρελθόντος που βαραίνει
αβάσταχτα το ρουμανικό λαό
αλλά και το σοβαρό οικονομικό
πρόβλημα της χώρας. ^
να είναι ανάμεσα στα πρώτα σημεία τρι
βής με το λαό. Με τις σημερινές προϋπο
θέσεις μόνον οι μαυραγορίτες μπορούν
να ανοίξουν επιχείρηση, καθώς ο μέσος
μηνιαίος μισθός μόλις επαρκεί γιο να κα
λύψει τις πάγιες ανάγκες του σπιτιού και
τα έξοδα του φαγητού. Η αγορά ενός κα
λού ενδύματος, η συστηματική χρήση
του ταξί ως μέσου μεταφοράς, η αίτηση
σε εστιατόρια ή ακόμη και η αγορά πε
ρισσότερων από μια εφημερίδα την ημέ
ρα είναι για το μέσο Ρουμάνο όνειρα α
νεκπλήρωτα.
Ο ελληνικής καταγωγής οικονομολό
γος Αλεξάνδρου Μιχαηλέσκου, ανώτατο
στέλεχος του κρατικού Ιδρύματος Ερευ
νών των Λιακλοδικών Σχέσεων στη Βιο

μηχανία, είχε την καλοσύνη και την υπο
μονή να μας αναπτύξει τις προτάσεις του
ιδρύματος προς την κυβέρνηση για τα ά
μεσα μέτρα που πρέπει να πάρει στην οι
κονομία Στόχος βέβαια είναι η οικονο
μία της αγοράς και ο περιορισμός της
κρατικής περιουσίας. Το Ίδρυμα προτεί
νει να παραμείνουν στο κράτος οι πηγές
ενέργειας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα δάση, καθώς και ζωτικοί το
μείς, όπως οι μεταφορές και οι τηλεπικοι
νωνίες. Επιπλέον, όλες οι μεγάλες μονά
δες βιομηχανίας αυτοκινήτων και επε
ξεργασίας του πετρελαίου, να γίνουν
στην αρχή μετοχικές εταιρίες στις ο
ποίες κύριος μέτοχος να είναι το κράτος.
Στον τομέα αυτόν υπάρχει κιόλας το πα
ράδειγμα της εταιρίας Μεκάνικα Φίνα,
που κατασκευάζει ρολόγια, μετεωρολο
γικά μηχανήματα και άλλες συσκευές μέ
τρησης και η οποία λειτουργεί μ5αυτή τη
νέα μορφή
Η πρόταση φαίνεται απλή, αλλά η ε
φαρμογή της συναντάει ορισμένες δυ
σκολίες. Η κυριότερη προκύπτει από το
γεγονός ότι το 39% του παγίου κεφα
λαίου της ρουμανικής βιομηχανίας έχει
συμπληρώσει τον κύκλο ζωής του και σή
μερα είναι άχρηστο. Η κατάσταση είναι
πολύ χειρότερη σε ειδικούς τομείς κεφα
λαιώδους σημασίας. Στον ηλεκτρονικό
κλάδο έχει αχρηστευτεί το 44;1% του
παγίου κεφαλαίου, στον τομέα των ηλε
κτρονικών υπολογιστών το 45,4%, στα
πετροχημικά το 54,5% , στη χημική οργα
νική βιομηχανία το 54,9% , στη χρωματοποιία το 52,1% , στη φαρμακοβιομηχανία
το 54,5%, στον τομέα εξόρυξης πετρε
λαίου το 50,2% , στις υαλοκατασκευές το
53,6% στη βιομηχανία ξύλου το 45,2%,
στην τυπογραφία το 58,4% και στην ελα
φρά βιομηχανία κατά μέσο ορο το 44,3%.
ΓΓ αυτό το λόγο οι ξένοι επενδυτές, που
επισκέπτονται ο ένας μετά τον άλλο τη
Ρουμανία τον τελευταίο καιρό, δεν δεί
χνουν σοβαρό ενδιαφέρον για τη βιομη
χανία Περισσότερο τους συγκινεί η
προοπτική επενδύσεων στον τομέα του
τουρισμού και κατά δεύτερο λόγο σε ορι
σμένους εμπορικούς κλάδους. Η Ρουμα
νία προσφέρεται ιδιαίτερα για χειμερι
νές διακοπές και το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε δημιουργήσει εγκαταστάσεις
για σκι σε περιοχές όπου το χιόνι διατη
ρείται τέσσερις μήνες συνέχεια.
Από τις βασικές προτάσεις του Ιδρύ
ματος Ερευνών των Διακλαδικών Σχέσε
ων στη Βιομηχανία είναι να μετρηθεί η
αντικειμενική αξία των παραγωγικών μονάδα>ν που προορίζονται για ιδιωτικοποί
ηση, ώστε να μην πουληθούν λιγότερο
απ’ οσο πρέπει. Γ ενικά η εξαγωγή στατι
στικών στοιχείων είναι ανάγκη αμέσου
προτεραιότητος, αφού έχ ει πλέον απο
δειχτεί η αναξιοπιστία εκείνων που έδινε
στη δημοσιότητα ο.Τσαουσέσκου.
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Α ΔΙΕΞΟ ΔΗ ΠΟΡΕΙΑ

του Παντελή Μούτουλα

0 υποκειμενικός παράγοντας
Το Ίδρυμα προσπαθεί να σπάσει την
αρνητική κληρονομιά της δικτατορίας
στον τρόπο σκέψης των ιθυνόντων. Η
γραφειοκρατία είναι τέρας με πολλές ι
κανότητες αντίστασης. Ο κ. Μιχαηλέσκου ανέφερε το χαρακτηριστικό παρά
δειγμα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Στη
Ρουμανία κατασκευάζονται αυτοκίνητα
τύπου Ντάτσια και Ό λ τσ ιτ με συμμετοχή
της γαλλικής εταιρίας Ρενώ. Ανάμεσα
στα ιδεώδη που προέτασσε το προηγού
μενο καθεστώς ήταν η αυτάρκεια και με
βάση αυτή την αντίληψη όλα τα τμήματα
του αυτοκινήτου έπρεπε να παράγονται
στη Ρουμανία. Επειδή όμως τα αυτοκίνη
τα είναι προϊόν σύμμιξης πολλών νέων
τεχνολογιών, που δεν μπορούσε να τις
παρακολουθήσει η χώρα, η ρουμανική
παραγωγή έχανε συνεχώς σε ποιότητα
και σήμερα τα αυτοκίνητα αυτά τα αγο
ράζουν μόνον όσοι δεν έχουν απολύτως
καμμία άλλη επιλογή. Συνεπώς ο εκσυγ
χρονισμός του κλάδου προϋποθέτει την
εισαγωγή τεχνολογίας καθώς και ολό
κληρων τμημάτων ή ανταλλακτικών αυ
τοκινήτων από το εξωτερικό. Οι ξένοι πα
ρατηρητές θεωρούν πάρα πολύ δύσκολο
σήμερα να αλλάξει η νοοτροπία εκείνων
που παίρνουν τις αποφάσεις σε τέτοιου
είδους ζητήματα.
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η οικονο
μία θα περάσει σταδιακά στα χέρια της α
γοράς μέσα σε τρία χρόνια. Το 1993, το
70% της παραγωγής θα ανήκει στους ι
διώτες. Το σχέδιο θα εφαρμοστεί με βά
ση το νόμο της προσφοράς και της ζήτη
σης και οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί
είναι οι εξής:
• ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της
παραγωγής για να ικανοποιηθεί η ζήτη
ση.
• κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου
σε παραγωγικούς κλάδους που δεν εμπί
πτουν στις κατηγορίες τις οποίες αναφέ
ραμε παραπάνω,
• αυτονομία των κρατικών επιχειρήσε
ων, ώστε να έχουν δυνατότητες επιλο
γών,
• μεταρρύθμιση του νομισματοπιστωτικού συστήματος προς μονεταριστική κα
τεύθυνση, αλλά με περιορισμούς,
• μετατροπή όλων των τραπεζών, εκτός
της κεντρικής, σε εμπορικές που θα στη
ρίζονται σε μετοχικό κεφάλαιο.
Η εφαρμογή του συστήματος θα αποκαταστήσει τις αμοιβές των συντελε
στών παραγωγής στα πραγματικά τους
επίπεδα. Οι νέες τιμ ές θα είναι το κίνη
τρο για περισσότερη και καλύτερη παρα
γωγή. Ή δη, από την πρώτη του έτους, οι
αγρότες πουλάνε, τα προϊόντα τους ε
λεύθερα και οι τιμ ές που βάζουν είναι
δυο τρεις φορές υψηλότερες από τις αν
τίστοιχες κρατικές. Από το δεύτερο τρί
μηνο απελευθερώθηκαν σταδιακά και οι

Στην πλατεία του Πανεπιστημίου, στο Βουκουρέστι, Ρουμάνοι βιοβηλώνουν και επιμένουν να αρνοΰνται το
καθεστώς του Ίον Ιλιέσκου.

τιμ ές των κρατικών καταναλωτικών
προϊόντων, αρχής γενομένης από εκείνα
στα οποία παρατηρείται μεγαλύτερη
προσφορά. Σύντομα θα συμβεί το ίδιο
και με τα κεφαλαιουχικά προϊόντα. Μ’ αυ
τόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η αυτονό
μηση των κρατικών επιχειρήσεων από τα
κέντρα κεντρικού σχεδιασμού.
Σε γενικές γραμμές, όπου υπάρχει α
νταγωνισμός οι τιμές θα καθορίζονται
περισσότερο από την προσφορά και τη
ζήτηση και εκεί που υπάρχει κρατικό μο
νοπώλιο θα ισχύουν οι διεθνείς τιμές.
Το πρόβλημα που προκύπτει, αφορά
το φάσμα της ανεργίας. Ελεύθερα καθο
ριζόμενες τιμές σε οικονομία διαλυμένη
σημαίνει ότι πολλές επιχειρήσεις θα
κλείσουν. Η κυβέρνηση του Μετώπου θα
επιδιώξει να μειώσει την επίδραση των
νόμων της αγοράς στην απασχόληση, με
ελέγχους και μέτρα κοινωνικής πολιτι
κής. Τα είδη εισαγωγής, λόγου χάρη, θα
χωριστούν σε κατηγορίες και στα βασικά
θα επιβάλλεται χαμηλότερος φόρος απ’
ό,τι στα πολυτελείας. Θα εφαρμοστούν
προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας για
τους μικροεισοδηματίες και θα καθιερω
θούν ή θα διατηρηθούν: ο ελάχιστος μι
σθός, το επίδομα ανεργίας, οι συντάξεις
και η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περί
θαλψη.
Το κυβερνητικό πρόγραμμα, συγκρινόμενο με εκείνα των άλλων κυβερνήσεων
της Ανατολικής Ευρώπης, δεν περιέχει
κανένα νεωτερισμό. Η καινοτομία του έγ 

κειται στις συνθήκες υπό τις οποίες ανα
πτύσσεται. Συνθήκες πολιτικής αναταρα
χής, πρωτόγονων οικονομικών δομών
και ανασταλτικής πολιτιστικής παράδο
σης, που ούτε στην Πολωνία ούτε στην
Αν. Γερμανία ούτε πολύ περισσότερο
στην Ουγγαρία και την Τσεχοσλοβακία
μπορούν να αναζητηθούν, σε τέτοιο βαθ
μό. Ένας Ρουμάνος διανοούμενος είπε
ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην πρόοδο
της χώρας του είναι η νοοτροπία του λα
ού της. Έ χει δίκιο.
Καμιά φορά το γενικό τοπείο ξεδιπλώ
νεται στα μάτια του παρατηρητή από τις
λεπτομέρειές του. Εκείνος που θα θελή
σει να ανοίξει κατάστημα γυναικείων εν
δυμάτων πρέπει να γνωρίζει ότι καμιά
γυναίκα δεν μπορεί να κυκλοφορήσει μό
νη της, ακόμη και στην πρωτεύουσα με
κοντή φούστα, χωρίς να αντιμετωπίζει
τις αφόρητα ενοχλητικές παρεμβάσεις
των περαστικών. Ο επίδοξος κατασκευα
στής ή εισαγωγέας προφυλακτικών θα
αντικρύσει πολλά ειρωνικά χαμόγελα α
πό ενήλικους, αν προσπαθήσει να τους
πείσει ότι η χρήση τους επιβάλλεται. Ο
πωλητής ειδών ατομικής υγιεινής είναι
υποχρεωμένος να περιμένει, ώσπου να
ανακαλύψουν οι περισσότεροι Ρουμάνοι
τις αρετές του καθημερινού λουτρού και
ο δραστήριος έμπορος θα αναγκαστεί ο
πωσδήποτε να συμπεριλάβει στο κόστος
του κύκλου εργασιών της επιχείρησής
του ένα κονδύλι για τις ανάγκες του κα
θημερινού λαδώματος.
Π
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ΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ Ν ΚΟΚΚΙΓ
Ανταπόκριση από τη Μόσχα του Στέλιου Κούλογλου

οβάται ο Γ κορμπατσόφ τον Κόκκι
νο Στρατό; Με πιο χαρακτηριστική
^σως κίνηση την, αναπάντεχη για
όλους τους παρατηρητές, πρόσφατη
προαγωγή του υπουργού Αμύνης ΝτμΙτρ ου Γιαζόφ σε στρατάρχη, είναι τον τε
λευταίο καιρό φανερό ότι όλες οι σχετι
κές ενέργειες του σοβιετικού προέδρου
δεν είχαν παρά ένα στόχο: την άμβλυνση
ιης δυσαρέσκειας των «κόκκινων» αξιω
ματικών, η οποία άρχισε να λαμβάνει επι
κίνδυνες διαστάσεις. Στις 3 Μαΐου, ο στε
νός συνεργάτης του Γ κορμπατσόφ, Αλεξά ντερ Γιάκοβλεφ διέψευδε τις φήμες
για μια απόπειρα πραξικοπήματος που υ
ποτίθεται ότι έγινε στις 25 Φεβρουάριου,
την ημέρα δηλαδή που διοργανώθηκαν
στη Μόσχα και σε άλλες πόλεις, μεγάλες
διαδηλώσεις από τους ριζοσπάστες. Ο
πως η «γκάσνοστ» υστερεί αρκετά στο
χώρο των δυνάμεων ασφαλείας και στο
στρατό, κανείς φυσικά δεν μπορεί να υ
ποστηρίξει ότι οι φήμες είχαν κάποια βά
ση. Όμως και μόνο το γεγονός ότι κυ
κλοφόρησαν για να διαψευσθούν κατό
πιν η·7·: ΐ: πριοτοφανές και χαρακτηρι
στικά τω -·ξ··\\1ξεων στη Σοβ. Ένωση
Δο χωρά : αυζήτηση ότι ο σ τρατόςχ - . . Αλο je; \ογους να είναι δυσάρεστη
μέν_; απο ιην περεστρόικα. Απολαμβο
νοντας επί δεκαετίες ένα ειδικό ηρονο
μιακό καθεστώς, οι αξιωματικοί βρίσκον
ται ξαφνικά αντιμέτωποι με τη σκληρή
σοβιετική καθημερινότητα λόγω της στα

Φ
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διακής περικοπής των προνομίων τους,
και ως αξιωματικών και ως... κομμουνι
στών. Τα τρία τέταρτα των σοβιετικών αξιωματούχων του στρατού και όλοι οι α
ξιωματικοί από το βαθμό του ταγματάρ
χη και πάνω, είναι μέλη ενός ΚΚ, που
βλέπει τα ειδικά καταστήματα ή τα μον
τέρνα νοσοκομεία του να κλείνουν το έ
να πίσω από το άλλο. Η όλη διαδικασία
συναντά φυσικά και τη λυσσώδη αντί
δραση της μεγάλης πλειοψηφίας του
κόμματος και των κομμουνιστών - αξιω
ματικών. Δύο εβδομάδες πριν, το ίδιο το
επίσημο πρακτορείο Τας, μετέδιδε ότι έ 
νας ταγματάρχης είχε διαγράφει από
την κομματική οργάνωση του στρατώνα
του, επειδή κατήγγειλε ότι η στρατιωτική
ηγεσία έκτιζε παράνομα βίλλες, χρησι
μοποιώντας χρήματα τα οποία προορί
ζονταν για ανάγκες του στρατεύματος...

Τα κόκκινα προνόμια
Εκτός όμως των κομματικών, οι αξιω
ματικοί απολάμβαναν και άλλα προνό
μια, τα οποία συρρικνώνονται σιγά σιγά.
Με 20 ρούβλια το μήνα*, οι αξιωματικοί
; '.ορούσαν μέχρι τώρα να πληρώνουν το
. 3ΐκι τους και όλα τα κοινόχρηστα, σε ό
ποιο μέρος και αν υπηρετούσαν. Μία κα
τοικία ήταν εξασφαλισμένη για τις καλο* Ενα ρούβλι ισοδυναμεί με 260 δραχμές περί
που σε επίσημες τιμές και με 10 δρχ. σε πραγ
ματικά.

καιρινές διακοπές, ενώ τα παιδιά τους
μπορούσαν να μπαίνουν χωρίς εξετάσεις
στο Πανεπιστήμιο και οι γυναίκες τους
είχαν προτεραιότητα στην εξεύρεση ερ
γασίας. Ιδίως στις περιοχές που υπάρχει
έντονο εθνικιστικό κίνημα, στις Βαλτικές
δημοκρατίες, τη Γεωργία ή τη Μολδαβία,
οι τοπικές κυβερνήσεις οι οποίες εκλέ
χθηκαν πρόσφατα προχώρησαν στην ά
μεση κατάργηση των προνομίων «του
στρατού κατοχής». Αποτέλεσμα: οι αξιω
ματικοί που υπηρετούν στη Βαλτική
χρειάζονται τώρα μέχρι και 200 ρούβλια
μόνο για τις ανάγκες της στέγασης. Όσο
δηλαδή και ο μηνιαίος μισθός τους...
Ακόμη πιο δύσκολη, είναι η θέση των
αξιωματικών που αποστρατεύονται μετά
τις αποφάσεις της σοβιετικής ηγεσίας
για τον περιορισμό των συμβατικών
στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας. Ανά
μεσα στις 500 χιλιάδες στρατού που κα
λείται να γυρίσει σπίτια του, υπάρχουν
100 χιλ. περίπου αξιωματικοί, από τους ο
ποίους οι μισοί έχουν ήδη αποστρατευθεί ενώ οι υπόλοιποι θα αποχαιρετήσουν
τους στρατώνες μέσα στο 1990.
Ανακοινώνοντας τις περικοπές, η κυ
βέρνηση είχε υποσχεθεί γενναίες συντά
ξεις καθώς και εξασφάλιση κατοικίας και
εργασίας. Όπως όμως η οικονομική κα
τάσταση χειροτερεύει, το ένα τέταρτο
των αποστρατευθέντων δεν κατάφερε
να πάρει παρά το 50% του βασικού μι
σθού ως σύνταξη, ενώ άλλοι τόσοι δεν
πήραν παρά το 30% : με 45 ρούβλια το
μήνα (450 δραχμές σε πραγματικές τι
μές) η επιβίωση είναι δύσκολη, όταν μά
λιστα το πρόβλημα της στέγης έχει πά
ρει στη χώρα εφ ιαλτικές διαστάσεις. Ι
δίως όταν υπολογίσει κανείς, ότι στους
ήδη υπάρχοντες «πρόσφυγες» αξιωματι
κούς, θα προστεθούν ακόμη μερικές χι
λιάδες που απολάμβαναν μέχρι τώρα τη
ζεστή «φιλοξενία» της Τσεχοσλοβακίας
και της Ουγγαρίας...

Η εξέγερση των 25
Ο Κόκκινος Στρατός δεν έχει χάσει φυ
σικά τη δύναμή του, αλλά μέσα στους
στρατώνες τίποτα δεν θυμίζει την παλιά
σιδερένια πειθαρχία. Σ ε ένα λόγο του
στο τέλος του 1989 προς τους ανώτα
τους αξιωματικούς, ο υπουργός Άμυνας
στρατάρχης Γιαζόφ περιέγραφε με πολύ
μελανά χρώματα τη χαλάρωση των στρα
τιωτικών ηθών. «Αντίθετα μ ε παλιότερα,
η πειθαρχία έχει τώρα υποχωρήσει. Βά
ζουμε το προσωπικό μ ας συμφέρον πά
νω απ’ αυτό της πατρίδας και 5 χρόνια
δεν έχουμε συνεισφέρει καθόλου στην

3 ΣΤΡΑΤΟ ;
*

περεστρόικα», έλ εγ ε ο στρατάρχης σε
μία ομιλία που σύμφωνα με ένα δυτικό
στρατιωτικό παρατηρητή «κανείς μ ας
στη Δύση δεν θα τολμούσε να κάνει δη
μοσίως».
Της περεστρόικα βοηθούσης, οι απλοί
φαντάροι δείχνουν από την πλευρά τους
όλο και λιγότερο διατεθειμένοι να ανε
χθούν τις αφόρητες συνθήκες μέσα στις
οποίες καλούνται να υπηρετήσουν την
πατρίδα. Μόλις τα Χριστούγεννα, 25
στρατιώτες που είχαν λιποτακτήσει από
ένα στρατόπεδο της Καυκασίας, κατα
λάμβαναν μια αίθουσα του Πανεπιστη
μίου της Μόσχας, θέτοντας ως όρο για
το τέλος της κατάληψης να μιλήσουν με
τον ίδιο τον στρατάρχη Γιαζόφ. Σ ε μια
ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη που έ 
δωσαν το ίδιο βράδυ, κατήγγειλαν τους
ξυλοδαρμούς (είναι έθιμο στο σοβιετικό
στρατό οι νεοσύλλεκτοι να ξυλοκοπούνται επί θμηνο από τις «παλιοσειρές»), μί
λησαν για τον πενιχρό μισθό τους που
φτάνει τα 7 ρούβλια το μήνα και προχώ
ρησαν σε αποκαλύψεις για τη διαφθορά
που έχει λάβει ανυπολόγιστες διαστά
σεις λόγω και της οικονομικής κρίσης:
για να πάρουν άδειες έπρεπε να λαδώ
σουν τους αξιωματικούς, οι οποίοι επι
πλέον καρπώνονταν τα κέρδη από την υ
ποχρεωτική εργασία των στρατιωτών
στους αγρούς. Προφανώς η συνέντευξη
ξέφυγε από τον έλεγχο των αρχών, γιατί
τις επόμενες μέρες δεν δημοσιεύθηκε
στις εφημερίδες ούτε γραμμή για το ε
πεισόδιο ή την τύχη των 25 εξεγερθέντων...

Η πτώση της αυτοκρατορίας

"
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Τα φαινόμενα ανυπακοής έχουν πάρει
σοβαρές διαστάσεις ιδίως στις δημοκρα
τίες που θέλουν να αποχωρήσουν από
την ΕΣΣΔ. Στηριγμένοι και στις αποφά
σεις των τοπικών Κοινοβουλίων οι νεο
σύλλεκτοι κυρίως από τις Βαλτικές, συ
νέβαλλαν στην ιλιγγιώδη άνοδο του α
ριθμού των ανυπότακτων: το ’87 ήταν
500 άτομα, το ’88 έγιναν 2.200, το ’89 έφτασαν στις 6.000 και κανείς δεν μπορεί
να προβλέψει τι θα γίνει το 1990, στις αρ
χές του οποίου οι τρεις Βαλτικές Δημο
κρατίες ανακήρυξαν την ανεξαρτησία
τους: σύμφωνα με ορισμένες πρώτες ε 
κτιμήσεις έχ ει παρουσιασθεί μόνο το ένα
εκατοστό, από όσους είχαν την υποχρέ
ωση να καταταγούν. Οι διαταγές τις ο
ποίες ο στρατός στέλνει στις τοπικές κυ
βερνήσεις για την ποινική δίωξη των ανυπότακτων δεν εκτελούνται, αφού οι
τοπικές αρχές ελέγχονται πλέον από

τους οπαδούς της ανεξαρτησίας. Μόλις
τελευταία, ο υπεύθυνος αξιωματικός για
τους νεοσύλλεκτους στην Εσθονία, ξυλοκοπήθηκε «από χούλιγκανς». «Το επει
σόδιο είναι φυσιολογικό», σχολίαζαν επισήμως στρατιωτικοί κύκλοι, «αφού η ε
ξουσία κάνει ότι δεν καταλαβαίνει».
Σύμβολο ενότητας της αυτοκρατορίας
και των εθνοτήτων της, ο Κόκκινος Στρα
τός δεν μπόρεσε να αποφύγει το «εθνικι
στικό μικρόβιο». Οι «φιλίες» εντός του
στρατεύματος συνάπτονται πλέον με βά
ση την εθνικότητα, ενώ οι εχθρότητες
παίρνουν επικίνδυνες διαστάσεις: το πε
ρασμένο φθινόπωρο, 700 στρατιώτες
διαφορετικών εθνοτήτων συμπλέκονταν
σε ένα στρατώνα επί ώρες, χωρίς να μπο
ρέσει κανείς να τους «χωρίσει».
Προορισμένος να υπερασπίζει την πα
τρίδα «από τους ιμπεριαλιστές» και να ε
φαρμόζει στην... πράξη τις αρχές του
«προλεταριακού διεθνισμού», ο Κόκκι
νος Στρατός αντιμετωπίζει εκτός των άλ
λων και μια κρίση ταυτότητας, με υπαρ
ξιακές διαστάσεις. Η «έλλειψη πυγμής»
που δείχνει η σοβιετική ηγεσία απέναντι
στις «άτακτες» δημοκρατίες, έχει οδηγή
σει αρκετούς αξιωματικούς να δηλώνουν
ευθέως ότι «πρέπει να δώσουμε ένα μά
θημα στους Λιθουανούς» και μία τελευ
ταία συνάντηση που είχε ο Μ ιχα ή λ Γκορμπ ατσόφ με τους βετεράνους του πολέ
μου, έβ ρ ιθ ε ανάλογων καλεσμάτων,
διανθισμένων με αναμνήσεις από τους η
ρωισμούς του Κόκκινου Στρατού στην
προσπάθειά του να... απελευθερώσει τις
Βαλτικές. Οι ΗΠΑ δεν αποτελούν πλέον
το αντίπαλο δέος λόγω της ύφεσης στις
σχέσεις ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις, ενώ μετά την ήττα στο Αφγανιστάν
τα σοβιετικά στρατεύματα αποχωρούν α
πό την Ανατολική Ευρώπη και η ΕΣΣΔ
συμμετέχει στις συνομιλίες για την ενο
ποίηση της Γερμανίας. Δεν είναι ίσως τυ
χαίο ότι την παραμονή της πρόσφατης
παρέλασης, στην Κόκκινη Πλατεία για
την επέτειο της νίκης επί των Ναζί σε μια
συνέντευξή του στην «Πράβδα» ο στρα
τάρχης Γιαζόφ έκανε — μετά από πολύ
καιρό— λόγο για «το διεθνιστικό καθή
κον» του σοβιετικού στρατού...
Σε μία ομιλία του που πέρασε απαρα
τήρητη αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ο
Ε ν το υ ά ρ ν τ Σ ε β α ρ τ ν ά ν τ ζ ε περιέγραψε
με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο τις πολύ
πλευρες πιέσεις που δέχεται λόγω των
αλλαγών στην εξωτερική πολιτική της
ΕΣΣΔ. «Μετά από κάθε βήμα που κάνω»,
σημειώνει ο υπουργός των Εξωτερικών
μιλώντας στην κομματική οργάνωση του
υπουργείου του, «ακούω πίσω από την
πλάτη μου, ότι προδώσαμε τα ιδανικά
μας, θυσιάσαμε αυτό ή εκείνο, κάναμε
συμβιβασμό... Μας κατηγορούν ότι α
γνοούμε παράγοντες της ασφάλειάς
μας, κυρίως στρατιωτικούς παράγοντες.

Μας κατηγορούν ότι κάνουμε υποχωρή
σεις στην στρατιωτική μας ασφάλεια...
Λίγοι όμως ξέρουν ότι στο κρίσιμο στά
διο των διαπραγματεύσεων (για την πε
ρικοπή των διηπειρωτικών πυραύλων ·
ΣΣ) πήρε μέρος και ο στρατάρχης Ακρομέγιεφ, αρχηγός τότε του Γενικού Επιτε
λείου, συμμετέχοντας στις πιο σημαντι
κές αποφάσεις. Δουλέψαμε μαζί, σαν να
είμαστε ένας άνθρωπος». Συμπέρασμα:
οι στρατιωτικοί δεν πρέπει να κατηγο
ρούν τους πολιτικούς για υποχωρήσεις
απέναντι στον εχθρό...

Μπορεί να επέμβει ο στρατός;
Οδηγούν όλα τα προηγούμενα στο
συμπέρασμα ότι οι «κόκκινοι στρατηγοί»
μπορούν να προχωρήσουν σε ένα στρα
τιωτικό πραξικόπημα; Οι περισσότεροι
δυτικοί παρατηρητές στη Μόσχα εκφρά
ζουν σοβαρότατες αμφιβολίες για ένα
παρόμοιο ενδεχόμενο, επικαλούμενοι
την κομματική ιδιότητα των ανώτατων α
ξιωματικών, καθώς και την έλλειψη άμε
σης ανάμιξης του στρατού στα πολιτικά
πράγματα: το γενικό συμπέρασμα είναι,
ότι αν θα γίνει κάποια κίνηση ανατροπής
t o u Γκορμπατσόφ, αυτή θα προέλθει μέ
σα από το κόμμα.
Το ΚΚΣΕ είναι όμως βαθύτατα αποδυ
ναμωμένο και η τύχη του Γ κορμπατσόφ,
από τη στιγμή που εκλέχθηκε στην προε
δρία, δεν εξαρτάται πλέον από μία από
φαση της ΚΕ ή του ΠΓ, όπως έγινε στην
περίπτωση του Ν ικ ή τα Χ ρουσ τσ όφ . Το
κακό τέλος του τελευταίου, είναι όμως
αρκετά διδακτικό ακόμη και σήμερα. Ο
μεταρρυθμιστής του 1956 είχε προχωρή
σει και εκείνος σε δραστικές περικοπές
των στρατιωτικών δυνάμεων και στην ύ
φεση με «τον ιμπεριαλισμό», με αποτέλε
σμα να έχει αντίπαλη τη στρατιωτική η
γεσία. Την κρίσιμη στιγμή η τελευταία υ
ποστήριξε τον Μπρέζνιεφ και τους συν
τηρητικούς συμμάχους του και ο στρα
τός έπαιξε εμμέσως ρόλο στην ανατρο
πή του πρώτου μετασταλινικού μεταρ
ρυθμιστή.
Ά λ λ ο ι κύκλοι της σοβιετικής πολιτι
κής ζωής, υποστηρίζουν λοιπόν ότι ο
στρατός μπορεί να παίξει ρόλο και σήμε
ρα. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι στις αρχές
Απριλίου, σε μια άλλη συνέντευξή του ο
Έντουαρντ Σεβαρτνάντζε τόνιζε ότι η ε
κλογή του Γκορμπατσόφ στη θέση του
προέδρου και η συγκρότηση ιου προε
δρικού συμβουλίου που τον περιστοιχί
ζει «έχει ως βασική αποστολή την υπε
ράσπιση της δημοκρατίας Ας θυμισου
με ότι ο Μιχαήλ Σεργκέγιεβιτο εκλέχθη
κε στις 14 Μαρτίου, αλλά η σχετική από
φαση οριστικοποιήθηκε μ έ σ ο τ τ ο ν Φί
βρουάριο. Το μήνα δηλαδή κο.Γά τον ο
ποιο σύμφωνα με τις φήμες που κύκλο
φόρησαν εδώ στη Μόπχα έ γ ι ν α ν κινή
σεις στο στρατό...
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ι οικονομικές συναλλαγές ανάμε
σα σ’ Ανατολή και Δύση ξεκίνησαν
με το Διεθνές Συνέδριο της Γενεύης το 1922, στο οποίο συμμετείχε και η
Σοβιετική Ένωση, και συνεχίστηκαν με
την τελική πράξη του Ελσίνκι το 1975.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 33 ευ
ρωπαϊκές χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες
κι ο Καναδάς εξέφρασαν από κοινού την
πεποίθηση να προωθήσουν τις οικονομι
κές τους σχέσεις με απώτερο σκοπό να
ενισχύσουν την ειρήνη και την ασφάλεια
στην Ευρώπη και να βελτιώσουν τις αν
θρώπινες συνθήκες ζωής επάνω στον
πλανήτη.
Εβδομήντα χρόνια μετά τη Συνθήκη
των Βερσαλιών, οι δύο υπερδυνάμεις
που κυριάρχησαν στη γεωπολιτική σκη
νή περνώντας μέσα από επαναστάσεις,
αναθεωρήσεις θεσμών κι έναν καταστρο
φικό Ψυχρό Πόλεμο, τώρα μπαίνουν σε
κοινή οικονομική τροχιά. ««Δώστε στους
ανατολικό - ευρωπαίους κεφάλαιο και
πρόσβαση στις δυτικές αγορές και θα γί
νουν οι τίγρεις της Ευρώπης», είχε προβλέψει ένα από τα ανώτατα στελέχη της
Γκόλντμαν Ζακς Ιντερνάσιοναλ. Οι χώ
ρες της Δύσης και της Ανατολής πρέπει
να επινοήσουν νέες στρατηγικές και
νέες μεθόδους rapprochement για να θε
μελιώσουν την ειρήνη και την οικονομική
τους συνεργασία. Τα λάθη του παρελ
θόντος μπορούν ν’ αποφευχθούν με σκέ
ψη, καλή διοίκηση και σωστή διανομή
του ανθρώπινου και υλικού δυναμικού.

Κέρδισε η ΕΟΚ
Ο υπαρκτός σοσιαλισμός κι ο καπιταλι
σμός, έδωσαν πρόσφατα την τελευταία
τους μάχη. Κερδισμένος βγήκε ο δεύτε
ρος. Σήμερα η ΚΟΜΕΚΟΝ φαίνεται αποκρουστική σ’ αντίθεση με την ΕΟΚ που γί
νεται πόλος έλξης για τους Ανατολικούς.
Η Σοβιετική Ένωση σε μία προσπάθεια
αποσταλινοποίησης διαπραγματεύεται
έντονα με τη Δύση που βλέπει ως πηγή
συναλλάγματος και προωθεί σχέδια α
φοπλισμού που θα της επιτρέψουν να ρί
ξει περισσότερα κεφάλαια στον τρέχον
τα προϋπολογισμό της. Κι ενώ για μία
σειρά ετών το Κρεμλίνο αρνείτο να συμμετάσχει σε διεθνείς οικονομικούς οργα
νισμούς όπως το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο, τη Διεθνή Τράπεζα και τη Γενική
Συμφωνία Τιμών κι Εμπορίου, τώρα ο
Γκορμπατσώφ επιδιώκει τη συνεργασία
τους. Ζητά επίσης από τις Ηνωμένες Πο
λιτείες να άρουν τους περιορισμούς του
διατάγματος Τζάκσον - Βάνικ του 1974
που στερούν τη Σοβιετική Ένωση από το
προνόμιο να κάνει χρήση των τιμών της
πλέον ευνοούμενης χώρας (μία διευκό
λυνση που απολαμβάνουν οι περισσότε
ροι εμπορικοί εταίροι της Αμερικής). Μία
τρίτη προσδοκία της ανατολικής υπερδύναμης είναι να συνάψει διμερή εμπορική
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Ποιος κερδίζει από
τις νέες αγορές
ί

Μαζί με το τείχος του Βερολίνου
έπεσαν και τα οικονομικά εμπόδια
που χώριζαν Ανατολή και Δύση. Η
οικονομική απελευθέρωση που
ήρθε σαν συνέπεια της πολιτικής
.σηματοδοτεί μία νέα εποχή για
τους Δυτικούς επιχειρηματίες που
άρχισαν ήδη να ετοιμάζουν τις
βαλίτσες τους για κερδοσκοπικές
περιπέτειες στη νέα αγορά που
δημιουργήθηκε. Η πρόκληση
παραμένει μεγάλη, τα προβλήματα
πολλά και συχνά αξεπέραστα.
Ποιες θα είναι οι νέες οικονομικές
σχέσεις; Ποιες θα είναι οι
δυνάμεις της αγοράς που θα
στηρίξουν το νέο «ευρωπαϊκό
οικονομικό θαύμα»; ^
συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η Σοβιετική Ένωση, η οικονομία της ο
ποίας κλυδωνίζεται από καλπάζοντα
πληθωρισμό κι ένα έλλειμμα στον προϋ
πολογισμό ύψους 192 δις δολαρίων ενώ
η ανεργία στο Αζερμπαϊτζάν έφτασε το
27% , ατενίζει με ανακούφιση τη βοήθεια
της Δύσης. «Πρέπει ν’ αφήσου μ ε την υ
περηφάνεια στην άκρη και να επωφελη
θούμε από την αμερικάνικη εμπειρία» θα
πει ο Μπόρις Γιέλτσιν στο ταξίδι του
στην Αμερική, αποκαλύπτοντας παράλ
ληλα τον τρομερό αριθμό των 48 εκατ.
Σοβιετικών που ζουν κάτω από το όριο
φτώχιας. Τα τελευταία χρόνια το εμπό
ριο ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις έ 
φτασε τα 3,4 δις δολάρια. Σήμερα περισ
σότερες από 300 αμερικανικές εταιρείες
πουλάνε διάφορα προϊόντα όπως καλ
σόν και γεωργικά εργαλεία στους Σοβιε
τικούς. Το μεγαλύτερο στο είδος αμερι
κανικό φαστφουντάδιο Μακ Ντόναλντς
που λειτούργησε τελευταία στη Μόσχα
αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ ει
σπράξεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Η
νωμένες Πολιτείες οργάνωσαν τον περα
σμένο Οκτώβριο και την πρώτη τους εμ
πορική έκθεση στη Σοβιετική πρωτεύου
σα.

Μ ικτές επιχειρήσεις
Πριν από λίγο καιρό ολοκληρώθηκε ο
κύκλος των διαπραγματεύσεων ανάμεσα
στις δύο υπερδυνάμεις για μικτές επιχει
ρήσεις (Joint ventures) αξίας 10 δις δολα
ρίων που θα βρουν εφαρμογή τα επόμε
να 15 χρόνια. Η αμφιβολία των Αμερικα

νών για την εξέλιξη της περεστρόικα και
η ενόχληση των Σοβιετικών από την άρ
νηση της αμερικανικής κυβέρνησης να
τους χορηγήσει άδεια εξαγω γής εξαρτη
μάτων διαστημοπλοίων, είχε παγώσει τις
εμπορικές σχέσεις στον τομέα αυτόν. Α
νανεώθηκαν όμως με τη συμφωνία που υ
πέγραψε τον περασμένο Νοέμβριο η σο
βιετική διαστημική εταιρεία Γλάβκοσμος
με την αμερικανική Ενερτζέτικς Σατελάιτ
Κορπορέισον. Η Ενερτζέτικς ζήτησε από
την Γλάβκοσμος να κάνει δύο εκτοξεύ
σεις δορυφόρων για λογαριασμό της α
ξίας 54 εκατομ. δολαρίων. Παράλληλα οι
Σοβιετικοί ζητούν από τους Γ άλλους να
τους προμηθεύσουν με εξοπλισμό δια
στημοπλοίων τύπου Αλμάζ. Η αδυναμία
της Σοβιετικής αεροπορικής βιομηχα
νίας να καλύψει τις ανάγκες της Αεροφλότ, ώθησε την τελευταία στην αγορά
πέντε Airbus A310-300S τον περασμένο
Νοέμβριο από τη Γαλλία ενώ συγχρόνως
άρχισε διαπραγματεύσεις με την Μακντόνελ Ντάγκλας (Mcdonnel Douglous
Corp.) για την αγορά ενός σκάφους MD11 και με την Μπόινκ (Boeing) για την α
γορά ενός τζάμπο 747-400. Σύμφωνα με
επίσημα στοιχεία, η Σοβιετική Ένωση θα
χάσει φέτος 20 εκατ. επιβάτες λόγω έλ
λειψης αεροπλάνων.
Η μικρή συναλλαγματική αξία του ρουβλίου σε σχέση με το δολάριο και η μικρή
του αγοραστική δύναμη που μειώνεται
συνεχώς, έσπρωξαν τον Γκορμπατσώφ
να χρηματοδοτήσει με σκληρό συνάλ
λαγμα τους αγρότες με σκοπό την αύξη
ση της παραγωγής. Το ανέκδοτο του σο
βιετικού αγρότη που φυτεύει στάρι στο
Καζακστάν και το θερίζει στην Νεμπράσκα, υποδηλώνει την πρωτοβουλία επι
δότησης των αγροτών με δολάρια που
στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουν για ν’
αγοράσουν αγροτικά μηχανήματα δυτι
κής προέλευσης. Τελικά κερδισμένοι
βγαίνουν οι Αμερικανοί αφού εκτός από
μηχανήματα θα πουλήσουν στους Σοβιε
τικούς και 36 εκατομ. τόνους στάρι, αλλά
και οι Σοβιετικοί αφού θα κάνουν χρήση
της αμερικανικής τεχνολογίας και θα κυκλοφορούν με ξένο συνάλλαγμα στις
τσέπες τους, γεγονός για το οποίο πριν
την περεστρόικα έμπαιναν φυλακή.
Η ανόρθωση της ανατολικής οικονο
μίας αποτελεί μία αποκαρδιωτική πρό
κληση για τους δυτικούς. Σε όλους τους
οικονομικούς κύκλους κυριαρχούν συζη
τήσεις για ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ, για
moratorium (αναστολή) χρεών και για
νέες πηγές μετάγγισης κεφαλαίων. Η δί
ψα των ανατολικών χωρών για φρέσκο,
ζωντανό κεφάλαιο είναι ακόρεστη: 280
δις δολάρια θα διατεθούν μόνο για την
Ανατ. Γερμανία: Επάνω της είναι στραμ
μένα τα μάτια όλων, χωρίς αυτό να ση·
μαίνει ότι το ενδιαφέρον των δυτικών για
την ενσωμάτωση των ανατολικών στο δι
κό τους οικονομικό σύστημα, μειώθηκε.
Η πιθανότητα επανένωσης των δύο Γερ-
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μανιών ωθεί τους Δυτικογερμανούς τρα
πεζίτες κι επιχειρηματίες σε μαζικές ε
πενδύσεις κι ισχυρές δανειοδοτήσεις. Α
νάμεσα στις εταιρείες που είναι έτοιμες
για τέτοιου είδους επιχειρηματικές επε
κτατικές εκστρατείες είναι η Siemens, η
Hoechst, οι εμπορικές συναλλαγές της
οποίας με την Ανατολική Γερμανία ξεπέρασαν πέρσι τα 100 εκατ. δολάρια, και η
Trumpf που είναι μία από τις μεγαλύτε
ρες μονάδες παραγωγής εξαρτημάτων
μηχανημάτων. Ή δη τον περασμένο Σ ε 
πτέμβριο η Beiersdorf που εδρεύει στο
Αμβούργο άνοιξε στην Αν. Γ ερμανία ερ
γοστάσιο κρέμας Nivea αξίας 3.2 εκατ.
δολαρίων με παραγωγική ικανότητα 4.5
εκατ. τεμαχίων ετησίως.
Πρωταρχικός στόχος παραμένουν οι
μεταρρυθμίσεις στις 130 ανατολικογερμανικές kombinate (συνεταιρισμοί), ο
διορισμός εκπαιδευμένων συμβούλων
και η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων
με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότη
τας που πέφτει 30% χαμηλότερα από ε
κείνη των δυτικογερμανικών επιχειρήσε
ων. Για παράδειγμα, η γαλλική εταιρεία
κατασκευής υαλοπινάκων Saint-Gobain
και η Βρετανική Imperial Chemical In
dustries ανιχνεύουν το δρόμο πέρα των
δυτικών συνόρων. Σύμφωνα με δυτικούς
εμπειρογνώμονες, εάν οι δυτικές πιστώ
σεις σε σκληρό συνάλλαγμα δεν παρεμ
ποδιστούν, κι εάν τα εμπορικά εμπόδια
ξεπεραστούν, τότε οι πιθανότητες για α
νοικοδόμηση της ανατολικογερμανικής
οικονομικής δομής είναι μεγάλες. Υπάρ
χουν όμως κι εκείνοι που βλέπουν την έ 
νωση της Γερμανίας σαν εφιάλτη επειδή,
όπως πιστεύουν, η Αν. Γ ερμανία θα μετα
μορφωθεί σε ένα νέο Μεξικό κυριαρχού
μενο από δυτικές εταιρείες. «Φαντασθείτε μία χώρα 80 εκατ. ανθρώπων με ένα
ΑΕΠ 1.4 τρις δολαρίων, σχεδόν διπλάσιο
από εκείνο της Γαλλίας», λέει ο διευθυν
τής του Γαλλικού Ινστιτούτου Διεθνών
Σχέσεων κ. Μοντμπριάλ. «Πώς θα μπο
ρούσε να επιβιώσει η ΕΟΚ εάν μία δύνα
μη την εξουσιάζει τόσο έντονα;».

Νέα αγορά
Οι Δυτικογερμανοί βιομήχανοι βλέ
πουν την οικονομική ένωση Ανατολής
και Δύσης σαν μία πράξη που θα τους
«λύσει τα χέρια». Τώρα πια δεν χρειάζε
ται ν’ αναζητούν νέες αγορές στη μακρι
νή Ταϊβάν αφού μπορούν να κάνουν τα ί
δια πράγματα δίπλα από τον κήπο του
σπιτιού τους! Η φθηνή εργασία, οι καλά
εκπαιδευμένοι τεχνίτες των Ανατολικών
χωρών και η παράδοση που διαθέτουν
αυτές, αντικαθιστούν αυτόματα τις ασια
τικές αγορές που έχουν ήδη κορεσθεί. Οι
τεράσ τιες ανεκμετάλλευτες πηγές της
Ανατολής, η διοίκηση που βρίσκεται σε
νηπιακό στάδιο και η υπανάπτυκτη καταναλωτική αγορά αποτελούν πρόκληση
για τους δυτικούς. «Οι Ανατολικοί είναι
οι φυσικοί μας συνεργάτες», θ α πει απο-

της Αννας Ραφιά

καλυπτικά ένα από τα ανώτερα στελέχη
τη ς Deutshe Bank.
Αν και τα κέρδη της Δύσης για την ώρα
είναι οριακά, το ρίσκο μεγάλο, τα εμπό
δια στη διάθεση των αγαθών ενδημικά
και η ποιότης των παραγομένων αγαθών
συχνά απαράδεκτη για τους Δυτικούς,
εντούτοις η Δυτική Γερμανία στα πλαί
σια επέκτασης της Ostpolitik δημιούργη
σε τον περασμένο χρόνο με την Ανατολή
έναν κύκλο εμπορευματικών δραστηριο
τήτων αξίας 45.2 εκατομ. δυτικογερμανικών μάρκων, ποσό που αντιστοιχεί περί
που στο μισό του ύψους των εμπορικών
της ανταλλαγών με την Ολλανδία. Σύμ
φωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Γερμανικών Βιομηχανιών, δεν μετράει
τόσο η φθηνή εργασία που διαθέτουν οι
Ανατολικές χώρες, όσο ο βαθμός της πα
ραγωγικότητας και της ανταγωνιστικό
τητας.
Αυτό το γνώριζαν ορισμένοι δυτικούεπιχειρηματίες όταν επέλεξαν την Ουγγα
ρία για την παραγωγή μπλου-τζηνς μάρ
κας Levis, την Κρακοβία γι’ αδιάβροχα
Burberry και την Ανατολική Γερμανία για
μηχανές Volkswagen. Συνεταιριστικές ε
πιχειρήσεις επιπλοποιίας με τους ανατο
λικούς δημιούργησαν και οι Σουηδοί. Το
εξωτερικό δάνειο των δυτικών τραπεζών
προς τους ανατολικούς ανέρχεται σε 95
δις δολάρια τα περισσότερα από τα ο
ποία, πιστεύεται ότι θα επιστραφούν
στους δυτικούς που έχουν δημιουργήσει
συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
Καθώς δύο από τις χώρες της Ανατο
λής με τον πιο γρήγορο ρυθμό πολιτικο
κοινωνικών εξελίξεω ν και σταθεροποίη
σης, η Ουγγαρία και η Πολωνία, βρίσκον
ται στα πρόθυρα της μεγαλύτερης αόρα
της οικονομικής καταστροφής ο Τζωρτζ
Μπους και η ΕΟΚ, στην προσπάθειά τους
να ενισχύσουν την ειρήνη και τις πολιτι
κές αλλαγές στην Ανατολή, έρχονται
σαν τους Μάγους της Δύσης με πακέτα
βοήθειας που συνίστανται κυρίως σε
τρόφιμα, δανεισμό χρημάτων σ’ επιχει
ρηματίες για τη δημιουργία νέων επιχει
ρήσεων και ενθάρρυνση ξένων επενδύ
σεων. Η Δύση δεν βιάζεται όσο η Ανατο
λή. Ξέρει και κάνει υπομονή. Περιμένει
να δει καθβαρά σημάδια εκδημοκρατι
σμού και ουσιαστικού περάσματος στην
ελεύθερη αγορά εκ μέρους της Ανατο
λής. Για παράδειγμα, το Διεθνές Νομι
σματικό Ταμείο θα μπορούσε να δανειο
δοτήσει την Πολωνία με 3,5 δις δολάρια
και η παγκόσμια Τράπεζα με άλλα 300 ε
κατομμύρια. Τα δάνεια όμως αναστέλ
λονται μέχρι περαιτέρω σταθεροποίηση
της οικονομίας της που σημαίνει μείωση
του ελλείμματος, ελάττωση των κρατι
κών επιδοτήσεων και πώληση των προ
βληματικών επιχειρήσεων.

Ξένες επενδύσεις
Αυτή τη στιγμή οι Πολωνοί έχουν
κρυμμένα κάτω από το στρώμα τους 10

δις σε δολάρια κι άλλα σκληρά νομίσμα
τα τα οποία η πολωνική κυβέρνηση ευελπιστεί ν’ αξιοποιηθούν από δυτικές τρά
πεζες για τη δανειοδότηση των επιχειρή
σεων αφ’ ενός και την ανακούφιση της
οικονομίας αφ’ ετέρου. Σε 300 εκατομ.
δολάρια ανέρχεται η αξία των τροφίμων
με τα οποία ενίσχυσαν το φετινό χειμώ
να οι χώρες της Δύσης την Πολωνία- η ο
ποία βαδίζει δια της μεθόδου της δοκι
μής και της πλάνης. Χαρακτηριστική εί
ναι η περίπτωση της Αμερικανίδας επι
χειρηματία πολωνικής καταγωγής Μπάρμπαρα Πιασέσκα Τζόνσον η οποία προ
θυμοποιήθηκε ν’ αγοράσει το 55% των
ναυπηγείων του Γκντανσκ. Ό τα ν όμως
ζήτησε από την πολωνική κυβέρνηση την
αξία των ναυπηγείων, κανείς δεν ήξερε
να της πει!
Η οικονομία της Ουγγαρίας ενισχύθηκε πρόσφατα με μερικές σημαντικές ξέ
νες επενδύσεις. Η Τζένεραλ Ελέκτρικ θα
επενδύσει 150 εκατ. δολάρια για το 50%
των μετοχών βιομηχανίας κατασκευής η
λεκτρικών λαμπτήρων. Η Dow Chemical
θα συνεργαστεί με δύο ουγγρικές εται
ρείες στην παραγωγή χημικών προϊόν
των και η AEG θα επενδύσει σε εξαρτήμα
τα ανάφλεξης αυτοκινήτων. Μία από τις
μεγαλύτερες εμπορικές συμφωνίες που
έγιναν ποτέ είναι εκείνη ανάμεσα στην
Αγγλική Telfos και την ουγγρική Ganz
Railway αξίας 3,1 εκατ. δολαρίων σε με
τρητά και 15,5 εκατ. δολαρίων σε τεχνο
λογία και διοίκηση.
Αλλά και η FIAT εξήγαγε τεχνολογία
στους Πολωνούς κατασκευαστές από το
1921. Το 1991 η πολωνική βιομηχανία αυ
τοκινήτων FSM θα εξάγει περισσότερο α
πό 50.000 αυτοκίνητα FIAT στη Δύση. Η
FIAT συνεργάζεται επίσης και με την FSO
ενώ έχει στα σκαριά μία γιγάντια συνερ
γασία με τη Σοβιετική Ένωση.
Γ ια την ώρα, η χώρα της Ανατολής που
προσφέρει τις περισσότερες πιθανότη
τες για επενδύσεις είναι η Ουγγαρία. Πε
ρίπου 1000 μικτές επιχειρήσεις αξίας 1
δις δολαρίων λειτουργούν επιτυχώς.
Οι χώρες της Δύσης, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, έδωσαν
τον πρώτο ρόλο στην Κοινότητα όσον α
φορά τη βοήθεια προς την Ανατολή. Η
διαλεχτική των σχέσεων αυτών εξελίσ
σεται αργά καθότι οι χώρες της ΕΟΚ δί
νουν προτεραιότητα στο σχέδιο της ε
νιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς του 1992. Η
Κοινότητα ενέκρινε τον περασμένο Νο
έμβριο 654 εκατομ. δολάρια προς την
Πολωνία κι Ουγγαρία. Απαιτεί δε από το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να ελαφρύ
νει τα πολωνικά χρέη ενώ σκοπεύει ν’ α
νοίξει γραφεία εντός του τρέχοντος έ
τους στη Βουδαπέστη και τη Βαρσοβία.
Η ενωμένη Ευρώπη αποτελεί μία πολύ
μεγάλη υπόσχεση για το άμεσο μέλλον.
Αρκεί ν’ αναλογιστεί κανείς ότι το Ακα
θάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Α.
Γερμανίας, Τσεχοσλοβακίας κι Ουγγα
ρίας μαζί είναι μεγαλύτερο από εκείνο
της Κίνας. Ίσως η καθολική ενοποίηση
αργήσει να γίνει. Το γεγονός όμως ότι
αυτή τη φορά η ίδια η Ευρώπη πήρε την
τύχη της στα χέρια της δημιουργεί ένα
κλίμα ευφορίας κι αισιοδοξίας.
□
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Και η τέχνη στον βωμό της ψηφοθηρίας
Φαίνεται ότι στην Ελλάδα οι ιδέες είναι καταδικασμέ
νες εις θάνατον. Άμα τη ενόρξει της διαδικασίας υλοποιήσεώς τους. Ανεξαρτήτως της ευρύτητας του πνεύ
ματος από το οποίο είναι δυνατόν να διαπνέονται, ανε
ξαρτήτως των αποτελεσμάτων που μπορεί να επιφέρει
η εφαρμογή τους. Λόγω κακής ερμηνείας. Που οδηγεί
στην παραποίηση, διαστρέβλωση και κακή χρήση τους,
ως στερεότυπα στο βωμό της ψηφοθηρίας, που όπως εί
ναι γνωστό, δεν σταματά με την περάτωση της προεκλο
γικής περιόδου.
«Αποκέντρωση», «τοπική αυτοδιοίκηση», «αυτοδιαχεί
ριση» δήμων και κοινοτήτων... μερικοί μόνον από τους ό
ρους που χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον την τελευταία
οκταετία, έτσι ώστε η φθορά τους να ηροκαλέσει μιά
πλήρη παρερμηνεία.
Έτσι ώστε σήμερα η προσωρινή εγκατάσταση έργων
τέχνης από την Αθήνα όπως αυτή της συλλογής Κουτλίδη στην Κέρκυρα όχι μόνον να χαρακτηρίζεται ως πολι
τιστική προσφορά από τους τοπικούς συλλόγους αλλά
και να κινητοποιεί τμήμα του κρατικού μηχανισμού, με
πρωτοστάτη τον βουλευτή Κερκύρας Γεώργιο Ράλλη
για την πραγμάτωσή της. Παρά την παραβίαση της βού
λησης του κληροδότη Ευριπίδη Κουτλίδη, που όριζε σα
φώς την παραμονή της συλλογής του στην Αθήνα ως
συμπλήρωμα της Εθνικής Πινακοθήκης, παρά τις αντιρ
ρήσεις του επιστημονικού προσωπικού της Πινακοθή
κης που στηρίζονται στην ακαταλληλότητα του χώρου
στέγασης στην Κέρκυρα. Την ίδια στιγμή που εκκρεμεί
ακόμα η συντήρηση και προβολή του ιστορικού πλούτου
του κέντρου του επτανησιακού πολιτισμού. Όμως το
μπόλιασμα εξ Αθηνών αποδίδει ταχύτερα τους επιθυμη
τούς καρπούς. Και οικονομικότερα.
Εξάλλου κανείς δεν ξέρει τι επιφυλλάσσει το μέλλον.
Πότε για παράδειγμα θα γίνει η επόμενη εκλογική ανα
μέτρηση ή εάν ο βουλευτής του δείνα νομού αποφασί
σει για την προσωρινή εγκατάσταση των γλυπτών της Ακροπόλεως στην εκλογική του περιφέρεια προς αναζω
ογόνηση και αναβάθμιση της περιοχής.
Προσδίδοντας έτσι στον όρο αποκέντρωση την κυριο
λεκτική του σημασία: αποσπώ από το κέντρο, με μιαν
νέα παράμετρο: προς ενδυνάμωση της εξουσίας μου.

Με εικόνα και λόγο,
πάντα για την
αρχιτεκτονική
• Ύστερα από μια αφάντα
στη ταλαιπωρία — με ζέστη,
απίστευτο συνωστισμό, κα
τάρρευση των τεχνολογικών
συστημάτων (μικροφώνων και
προβολέων)— όσοι τυχεροί
άκουσαν τη διάλεξη των Δημήτρη και Σ ο υ ζά ν α ς Αντωνακάκη στις 25 του Μάη, στην
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αίθουσα του ορόφου η δου
λειά των Α. Δ ημητρουλοπ ούλο υ , Σπ. Π α π απ έτρ ο υ και Δ.
Χ α ρ ίτο υ , τριών αρχιτεκτόνων
που μόλις αποφοίτησαν από
το Πολυτεχνείο. Η έκθεση
της διπλωματικής τους εργα
σίας, που είχε παρουσιαστεί
το Μάρτιο στη σχολή, θα κρα
τήσει ώς τις 8 Ιουνίου.

τόσο απαράδεκτη αίθουσα
του ΤΕΕ (να είναι καλά η Διοι
κούσα Επιτροπή που την βρή
κε κατάλληλη!), ανταμοίφθηκαν πλουσιοπάροχα, θ α ακο
λουθήσει η τελευταία της σει
ράς, του Πάνου Κουλέρμου,
την 1η Ιουνίου και ελπίζουμε
πως από το φθινόπωρο θα κα
ταφέρει η οργανωτική επιτρο
πή να δώσει την ευκαιρία και
σε άλλους αρχιτέκτονες να
παρουσιάσουν την δουλειά
τους. Ο θεσμός αποδείχθηκε
πως είχε μεγάλη απήχηση, ι
δίως στους νέους, και θα ήταν
κρίμα να μην έχει συνέχεια.
• Στις 24 Μάη, όμως, είχαμε
και τα εγκαίνια της έκθεσης
για τα έργα αξιοποίησης πα
ρ α δ ο σ ια κ ώ ν ο ικ ισ μ ώ ν , το
γνωστό πρόγραμμα του EOT
εδώ και 15 χρόνια. Η έκθεση
φιλοξενείται στο κτίριο Κ. Παλαμά, στην οδό Ακαδημίας
και θα κρατήσει ως τις 6 Ιου
νίου. Η παρουσίαση της δου
λειάς που έχ ει γίνει σε αυτό
το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα
φροντισμένη, με εντυπωσια
κό φωτογραφικό υλικό από τα

• Αυτή τη φορά στις δημο
σιεύσεις βρίσκομαι στην ευ
χάριστη θέση να αναγγείλω
δυο βιβλία συναδέλφων που
κυκλοφόρησαν μέσα στον
Μάη, με μικρή χρονική διαφο
ρά μεταξύ τους. Η Ανάγνωση
Πολεοδομίας του Δ .Ν . Καρύδη έχει υπότιτλο: «Η κοινωνι
κή σημασία των χωρικών μορ
φών» και διαπραγματεύεται
την ιδεολογική πορεία της
πολεοδομίας στον ελληνικό
και ξένο 20ο αιώνα —ένα όχι
μικρό εγχείρημα: Τα Σύγχρο
να Περαμιώτικα Όνειρα του
Γ. Π α ν τό π ο υ λο υ έχουν φαινο
μενικά στενότερο ορίζοντα—
το «αύριο και αύριο και αύριο:
το στήσιμο και γκρέμισμα και*•

έργα, που συνοδεύεται από
τα αντίστοιχα σχέδια και στοι
χεία. Σύμφωνα με τον αναλυ
τικό κατάλογο της έκθεσης, ο
EOT έχ ει ως τώρα παρέμβει
σε 119 κτίρια σε 19 οικισμούς,
προσφέροντας έτσι 680 κλί
νες και ξοδεύοντας συνολικά
725 εκ. δρχ.
Καλύτερη ανάδειξη του έρ
γου της 15ετίας δεν θα μπο
ρούσε κανείς να φανταστεί
και ευχόμαστε αυτό το τόσο
εντυπωσιακό υλικό να πάρει
σύντομα τη μορφή βιβλίου, ό
πως άλλωστε είναι και η επι
θυμία όσων εργάστηκαν για
να στηθεί η έκθεση. Ό σ ο για
την αξιολόγηση του ίδιου του
προγράμματος, θα ήταν κά
ποτε ωραίο (και χρήσιμο) να
οργανωθεί μια συνάντηση και
να ανταλλαγούν απόψεις και
εμπειρίες: με την παράδοση
δεν ξεμπερδεύει κανείς έτσι
εύκολα!
• Αλλά ας μην ξεχνάμε και
τούς νέους: στο κέντρο « Ώ 
ρα», στη 16η συνάντηση νέων
δημιουργών, εκτέθηκε σε μια

ξ α ν α -σ τ ή σ ιμ ο και ξαναγκρέμισμα» όπως γράφει ο
ίδιος· με άλλα λόγια, το πως
εξελίχθηκαν τα αυθαίρετα
στο Πέραμα στην περίοδο
1974-77.
• Ά φ ησ α τελευταίες, δυο
συμπτωματικά παράλληλες
εκδηλώσεις: την πρόσφατη
βράβευση του Ά ρ η Κωνσταντιν ίδ η στη Βιέννη με το βρα
βείο Herder, που είναι μια α
κόμα τιμή για την πιο σεβά
σμια μορφή που έχει σήμερα
να δείξει η ελληνική αρχιτε
κτονική, και πριν μια βδομάδα
το δεύτερο «επεισόδιο» της
σειράς Αρχιτεκτονικοί Δρό
μοι που σκηνοθέτησαν οι Γ.
Π α π ακω νσ τα ντίνο υ και θ . Ανα σ τα σ ό π ο υ λο ς για την ΕΤ1.
Θέμα του ήταν η ερμηνεία της
μνήμης στην ελληνική αρχιτε
κτονική μέσα από το έργο των
Δ. Πικιώνη και Α. Κωνσταντινίδη.
Πέρα από τις καθαρά κινη
ματογραφικές αρετές της ται
νίας, που δείχνουν πως επιτέ
λους αποκτήσαμε έμπειρους

και ικανούς σκηνοθέτες σε
θέματα αρχιτεκτονικής στην
Ελλάδα, είδαμε και ακούσαμε
έναν Κωνσταντινίδη απλό, κα
θημερινό να χρησιμοποιεί με
μεγάλη διαύγεια ιον προφο
ρικό λόγο — και αυτό ήταν μια
απέραντη ανακούφιση. Τονί
ζουμε σκόπιμα το σημείο, για
τί στο προηγούμενο «επεισό
διο» οι πέντε κύριοι που μι
λούσαν μέσα σε ένα φορτη
γάκι, καθώς εκείνο έτρ εχ ε μέ
σα στην Αθήνα, κατάφεραν να
δημιουργήσουν πολλές απο
ρίες και συγχύσεις στο κοινό
για το τι ακριβώς ήθελαν να
πουν...
• Θα θέλαμε κλείνοντας να
αναφερθούμε και στις διά
σπαρτες ιδέες για πολιτική
γης που εκ θέτει κατά διαστή
ματα ο Σ τ . Μάνος, υπουργός
ΠΕΧΩΔΕ, τον τελευταίο καιρό,
αλλά ομολογούμε πως τα έ 
χουμε ελαφρώς χαμένα: ακό
μα δεν καταλαβαίνουμε τι α
κριβώς συμβαίνει με τα κτη
ματικά «ομόλογα», τις μειώ
σεις των εισφορών για ένταξη
στο σχέδιο και τις άλλες σχε
τικές εξα γγελίες (για τα ο
ποία ήδη μερικοί ξεσπάθω
σαν). Ό ,τι και αν γίνει στο τ έ 
λος, δεν τον ζηλεύουμε καθό
λου για όσα κληρονόμησε: η
κατάσταση δεν θυμίζει σε τί
ποτα το «ηρωικό» 1978-79!

ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΟΙ ΝΕΚΡΟΙ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ
Το ΑΝΤΙ τιμά σήμερα τη
μνήμη δύο ξεχωριστών
Ελλήνων καλλιτεχών, του
χαράκτη Νικόλαου
Βεντούρα και του
Ζωγράφου Γιάννη
Σπυρόπουλου, που κι οι
δυο, για διαφορετικούς
λόγους έμειναν σχεδόν
άγνωστοι στο ευρύτερο
ελληνικό κοινό.
Νικόλαος Βεντούρας
(1899-1990)
Έ λαθε αποθανών όπως έλαθε βιώσας. Την πρώτη Απρι

λίου τον βρήκε ο θάνατος,
στην πατρίδα ίο υ Κέρκυρα.
Το έμαθα περίπου τυχαία, 20
μέρες αργότερα. Ως σήμερα
δε βλέπω να το έχουν πάρει
πολλοί είδηση. Μόνο στην Ελ
λάδα παρουσιάζεται το φαι
νόμενο καλλιτέχνη από τους
πιο αξιόλογους ν’ ασκεί 60
χρόνια μια τέχνη πρώτης
γραμμής, και να παραμένει ά
γνωστος στο Πανελλήνιο, ως
και ο θάνατός του. Τέτοια εί
ναι η περίπτωση του χαράκτη
Νικόλαου Βεντούρα. Στην
Κέρκυρα γεννήθηκε το 1899,
στην Κέρκυρα πέθανε 91 χρό
νια αργότερα. Δε μετακινιόταν συχνά από το νησί. Η ι
στορία και η κριτική της τ έ 
χνης μόνο λίγο τόπο είχαν
βρει για το έργο του. Από το
1961 που έγραψαν γι’ αυτόν
στο ΖΥΓΟ μια τεχνοκριτικός, έ 
νας ποιητής κι ένας αρχαιο
λόγος, ως το 1982 που εκδόθηκε στη Θεσσαλονίκη ένα
«λεύκωμα» ενός ιστορικού
της τέχνης με καμιά 90αριά
φωτογραφίες, δεν έχω ση
μ ειώ σ ει παρά ε λ ά χ ισ τ ε ς
μνείες στον τύπο, εξόν τ’ απα
ραίτητα λήμματα στα λεξικά.
Δεν μπορεί να πει κανείς πως
το κράτος τον αγνόησε: πήγε
δυο φορές στη Μπιεννάλε

Δημήτρης Φιλιππίδης

ΑΝΤΙΛΟΓΟΙ
• Ωρα για ποίηση. Στο
σημείωμα του Δ. Φιλιππίδη του
προηγουμένου τεύχους, η Ράνια
Κλουτσινιώτη, παρατηρεί εκ
μέρους των Λακεδαιμονίων:
«Πράγματι οι Λακεδαιμόνιοι του
συλλόγου Αρχιτεκτόνων δεν
υπετόγησαν στην λεγόμενη
Κορινθιακή Συμμαχία, που είχε
μοναδικό στόχο τις διεξαγωγές
ενός, οποιουδήποτε,
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για
το Μουσείο της Ακρόπολης.
Στο σημείωμα του φίλου
Δημήτρη Φιλιππίδη θα πρόσθετα:
«...φανερώνεται αμέσως όποιο το
έχει έτοιμο μέσα του το Ναι, και
λέγοντός το πέρα πηγαίνει σιην
τιμή και στην πεποίθησή του. Ο
αρνηθείς δεν μετανοιώνει. Αν
ρωτιούνταν πάλι, όχι θα
ξαναέλεγε. Κι όμως (κι ας) τον
καταβάλλει εκείνο το όχι — το
σωστό— εις όλην την ζωή ίου.
Μεταξύ μας καταλαβαινόμαστε».•
• Αλλά και φίλος της στήλης
παρατηρεί — επί του
πιεστηρίου— για το σημερινό
σημείωμα του συνεργάτη μας: «Τι
ήθελε αλήθεια μέσα στο
πουλμανάκι ο καλός μας
συνεργάτης; Δε νομίζει ότι
κάπως πρέπει να τιμωρείται η
ΕΡΤ (ή οι ανεύθυνοι παραγωγοί
και σκηνοθέτες της) για τις
προχειρότητες που διαπράττει
στο όνομα
ενημέρωσης»:

ιης

του Σάο Πάουλο, από μια στις
Μπιεννάλε Βενετίας και Αλε
ξάνδρειας, καθώς και σε άλ
λες διεθνείς ομαδικές εκθέ
σεις. Έκανε μια ατομική έκ θε
ση στον «Υάκινθο» της Κηφι
σιάς το 1986. Ό μω ς εξακο
λούθησε να παραμένει άγνω
στος στο πολύ κοινό, αποτρα
βηγμένος στην Κέρκυρα ό
που δούλευε, σεμνός και αθό
ρυβος ως το τέλος. Δεν ήταν
άνθρωπος των «δημοσίων
σχέσεων». Η τέχνη του δεν εί
ναι κραυγαλέα στα χρώματα,
ούτε έχει εντυπωσιακές δια
στάσεις, ούτε πραγματεύεται
θέματα της μόδας.
Σπούδασε χημεία στην Α
θήνα. Έ μαθε τη ζωγραφική
με τον Ά γγ ελο Γιαλλινά, τη
χαρακτική μόνος του. Προτί
μησε την πιο δύσκολη, τη
χαλκογραφία, που απαιτεί και
το πιο σίγουρο χέρι. Έ φτιαξε
όμως και μερικές λιθογρα
φίες, κι ελάχιστες ξυλογρα
φίες. Ορισμένα από τα πρώτα
έργα του θυμίζουν τοπία του
Ρέμπραντ στη συμπυκνωμένη
περιγραφή των δέντρων. Ά λ 
λα έχουν τον αφηρημένο λα
κωνισμό των πιο προχωρημέ
νων κυβιστών, ή των προϊστο
ρικών σπηλαίων. Τοπία της υ
παίθρου, δρόμοι του νησιού
του, λιμάνια, είναι περίπου ό
λα τα θέματά του, όπου οι πιο
τολμηρές σχηματοποιήσεις
γειτνιάζουν με εξπρεσιονιστικές αντιθέσεις. Σπάνια έχει η
ελληνική χαρακτική να δείξει
τόση μαεστρία συγκεντρωμέ
νη σε jô o o λίγα τετραγωνικά
εκατοστά χαρτιού. Το κάθε
έργο του Βεντούρα μαρτυρεί
μάτι οξύτατο, διεισδυτικό
στην εσώ τερη δομή των
πραγμάτων, βαθύτατη ευαι
σθησία συνδυασμένη με την
αποφυγή κάθε ρητορείας ή
διακοσμητισμού, έξοχη σι
γουριά του χεριού. Το μάτι έ 
κλεισε, η ευαισθησία έσβησε,
το χέρι είναι άψυχο. Η ελληνι
κή χαρακτική, η ελληνική τ έ 
χνη έχει φτωχύνει ανυπολό
γιστα.

Γιάννης Σπυρόπουλος
(1912-1990)

Ο Ν. Βκντούρας στο σπίτι του στην Κέρκυρα, το 1980.

Στα πρώτα 40 χρόνια της ζω
γραφικής καριέρας του, ο
Γιάννης Σπυρόπουλος, γεν
νημένος το 1912, υπήρξε ένας
φρόνιμος παραστατικός ζω
γράφος, πιο πεζολόγος παρά
εμπνευσμένος, μιας διάθεσης
θα ’λεγα μετα-φωβιστικής.
Νεκρές φύσεις με κανάτες και
αχλάδια, λιμάνια, λίγα πορ
τρέτα, τοπία και σκηνές της
ελληνικής υπαίθρου αποτε
λούσαν τη θεματογραφία του,
όπως και των περισσότερων
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Γιάννης Ζπυρόπουλος.

ελλήνων ομότεχνων και ομήλικών του. Τα δικά του έργα
ξεχωρίζουν από την καθαρό
τητα στο χρώμα, πάντα λάδι,
και από τη δυναμική ακρίβεια
του πινέλου.
Γύρω στο 1955-56, διαπι
στώνουμε ν’ αλλάζει ξαφνικά
και ριζικά η τέχνη του. Τόσο
αυθεντικά και πειστικά είναι
όλα τα κατοπινά έργα του, ώ
στε ν’ αποκλείεται μια προ
γραμματισμένη στροφή προς
το συρμό, εγκεφαλικά αποφα
σισμένη. Πρόκειται για έναν
εικαστικό σεισμό που μπορεί
να εξηγηθεί μόνο σαν έκφρα
ση μιας αδήριτης εσωτερικής
ανάγκης που τον ώθησε ολο
κληρωτικά προς την αφαίρε
ση, μιαν αφαίρεση τόσο από
λυτη που οι τίτλοι των έργων

του, όταν δεν είναι απλοί α
ριθμοί σειράς, να σε παρα
πλανούν στην αναζήτηση ει
κόνων και παραστάσεων που
δεν υπάρχουν στην πραγματι
κότητα, εκτός αν αναφέρονται σε συνειρμούς ιδιωτικούς
συναισθηματικούς του ζω
γράφου.
Τα μεγάλα σκούρα πλάνα,
φαιά ως μαύρα, που διασχί
ζονται από λάμψεις άσπρες,
κόκκινες, κίντρινες ή μπλε α
πωθούν και την ελάχιστη ανα
φορά σε αντικείμενα του χώ
ρου έξω από το ζωγράφο. Ι
στορούν ίσως μια περιδιάβα
ση χρωμάτων, σχημάτων,
στιγμών, κηλίδων και ευθειών
μέσα στον εσωτερικό του χώ
ρο; περιδιάβαση που διάρκε
σε όλο το υπόλοιπο του βίου

• Μεγάλη κινητικότητα μοιάζει
να κυριαρχεί στο κλεινόν άστυ
αμέσως μετά την εμφάνιση του
πρώτου καύσωνος, υπό την
επήρεια του «φονικού» νέφους.
Από την μια «Όλοι οι άνθρωποι
του Προέδρου» που τον ήθελαν
«Τιμωρό χωρίς οίκτο» των
Κουρήδων. Από την άλλη το
Συγκρότημα του Ταύρου στις
•Μέρος του Ραδιόφωνου» του
αλλά και τις νύχτες της τηλοψίας
του να εξαπολύει μύδρους
εναντίον μελών του
Εκτελεστικού «Κυκλώματος»
Μπροστά σε άυτή την
•Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης»
ο κ. Παπανδρέου αφού

συνεσκέφθη με τον εαυτό του και
προκειμένου το Κίνημα να
αποφύγει ένα «Φονικό
Καλοκαίρι» συνήψε μιαν άτυπη
«Συμφωνία Κυρίων» με τους δυο
αδελφούς, σύμφωνα με την
οποία όσα αντηλλάγησαν ένθεν
κακείθεν δεν ήταν παρά
«Κραυγές στην Σιωπή»... Ό λα τα
παραπάνω σας είναι γνωστά.
Ίσως όμως δεν γνωρίζετε ότι οι
εντός εισαγωγικών ταινίες μαζί
με άλλες οκτώ δημοσιογραφικής
θεματολογίας περιλαμβάνονται
στο «Σινέ Ρεπόρτερ» το
αφιέρωμα δηλαδή που ετοίμασε
ο κινηματογράφος «Μετροπόλ»
για το πρώτο δεκαήμερο του
Ιουνίου, που αναμφίβολα για
τους κινηματογραφόφιλους
παρουσιάζει μεγαλύτερο
ενδιαφέρον από τους μηκυθμούς
του ταυρικού συγκροτήματος και
τις αναλύσεις του περί του «τις
πταίει» των ανθρώπων της
Χαριλάου Τρικούπη...
• Η γκαλερί ιο ν η (Δ. Κυριάκού
15, Κηφισιά, τηλ.: 0018561)
παρουσιάζει έκθεση ζωγραφικής
του Παύλου ΣΑμιου και
κοσμημάτων της Πιερρέττας
Λορεντζάτου από τις 6 ως τις 26
Ιουνίου. Ακρυλικά, ακουαρέλες,.
άλλοτε μικτή τεχνική σε
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του καλλιτέχνη και σηματοδοτείται από όλα τα κατοπινά
του έργα ως το τελευταίο.
Με τέτοια έργα κερδίζει ο
Ζπυρόπουλος τα μεγάλα βρα
βεία της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Μπιεννάλε της Βενετίας του 1960.
Βρέθηκε ο ίδιος σε μια ευτυχι
σμένη στιγμή της διαμορφούμενης ακόμα δουλειάς του
και, εντελώς συμπτωματικά,
δίχως τον παραμικρό προσχε
δίασμά, βουτηγμένος στη διε
θνή εικαστική ατμόσφαιρα ό
που δέσποζε, μονοπωλιακά
σχεδόν, η αφαίρεση. Πρώτη
φορά κέρδιζε τέτοιο σημαντι
κό βραβείο Έ λληνας ζωγρά
φος, που ζούσε μάλιστα στην
Ελλάδα, κ α ι. σπανιότατα κυ
κλοφορούσε στα διεθνή κέν
τρα τέχνης. Με το βραβείο, το
έργο του Σπυρόπουλου έγινε
πιο γνωστό έξω από την Ελ
λάδα, περιζήτητο από Τους
μεγάλους συλλέκτες και εμ
πόρους τέχνης, κυρίως στις
ΗΠΑ. Έτσι βρίσκονται σήμερα
έργα του Σπυρόπουλου στις
πιο μεγάλες συλλογές αφηρημένης τέχνης, και σε πολλά
από τα μουσεία σύγχρονης
τέχνης κυρίως στο Νέο Κό
σμο και στη μεταπολεμική
Γερμανία. Πιο γνωστό έξω α
πό την Ελλάδα όπου για διά
φορους λόγους δε θέλησε να
εκθέσει ατομικά παρά μόνο
πέντε φορές (3 στην Αθήνα, 2
στη Θεσσαλονίκη, καθώς και
σε 3 Πανελλήνιες). Ά γνω 
στος δηλαδή στο ελληνικό
κοινό, όχι όβως και στους ι
διώτες Έ λληνες συλλέκτες.
Το ελληνικό κράτος αφού τον

έσ τειλε στις Μπιεννάλε Αλε
ξάνδρειας (1956), Σάο Πάουλο
(1957), και Βενετίας (1960) τον
αγνόησε. Ό λ ε ς οι συμμετο
χ ές του στις μεγάλες διεθνείς
εκθέσ εις στην Ευρώπη, στις
ΗΠΑ, στην Αυστραλία, οφεί
λονταν σε προσκλήσεις ξέ
νων κριτικών οργανωτών εκ
θέσεων και γκαλερί που ξε
χώρισαν από την πρώτη του
βράβευση την ποιότητα και το
μοναδικό χαρακτήρα του έρ
γου του μέσα στο διεθνή αφαιρετισμό. Η Ελλάδα ίσως
τον τιμήσει με έκθεση στην
Πινακοθήκη τον ερχόμενο
χειμώνα. Στον τόπο του ουδείς προφήτης...
Πρωτοπόρος (μαζί με τον
Α. Κοντόπουλο) της αφηρημένης τέχνης στην Ελλάδα, δί
χως εικαστικούς προγόνους,
δίχως μαθητές — επιγόνους,
με θαυμαστή συγκέντρωση
και μοναχικήν εμμονή στο α
ποτραβηγμένο εργαστήρι —
μουσείο του της Εκάλης, με
την ασύγκριτη συμπαράστα
ση κάθε στιγμής της συντρό
φου του Ζωής, ο Γιάννης Σπυρόπουλος διαμόρφωσε ένα
έργο υποβλητικό δίνοντας
στο άμορφο μια μορφή τόσο
έκτυπη και προσωπική, ώστε
να μπορεί ο καθένας να την α
ναγνωρίζει αυτοστιγμεί και
να την ονοματίζει με τ’ όνομά
του: ένας «Ζπυρόπουλος», αν
τί για άλλο τίτλο, φίρμα μονα
δική κι ανεπανάληπτη στο
στερέωμα του ελληνικού και
του διεθνούς αφαιρετισμού.

Αλέξανδρος Ξύδης

χειροποίητο χαρτί μαρουφλέ:
πρόσφατα έργα του Σάμιου με
θέμα το τυχερό παιχνίδι. Τα
κοσμήματα της Π. Λορεντζάτου
είναι καμωμένα από χρυσό και
πέτρες, πολύτιμες και
ημιπολύτιμες. Τα σχέδια είναι
λουλούδια ή φύλλα, ή ακόμα ένα
απλό γεωμετρικό σχήμα
συνήθως πλαισιωμένο με πέτρα.
ο Πριν βγείτε όμως στον
πηγαιμό για το Κολωνάκι,
περάστε από Σίνα 31. στο

Κόσμημα της Π. Λορεντζάτου

Έργο του Π. Ιάμιοιι

Γαλλικό Ινστιτούτο, για να δείτε
χαρακτηριστικά έργα του Γιάννη
Τσαρούχη που θα εκτίθενται εκεί
μέχρι τις 15 Ιουνίου,
ο Καθ’ οδόν προς την πλατεία
των βομβιστικών επιχειρήσεων η
αίθουσα Τιτάνιουμ, απέναντι από
το άγαλμα Τρούμαν. Η Τιτίνα
Χαλμαντζή, με την πρώτη
ατομική της έκθεση, γεμίζει το
χώρο με τις μεγάλες, μετάεξπρεσιονιστικές της συνθέσεις.
Τα σχέδια με μολύβι που επίσης
εκτίθενται δίνουν το μέτρο της
σχεδιαστικής ικανότητας και

Χορωδιακός
Θεοδωράκης
Η ενασχόληση του Μίκη
Θεοδωράκη με τη συμφωνική
μουσική, ή άλλες μεγάλες
μουσικές φόρμες, είναι γνω
στή. Σημαντικός αριθμός τ έ 
τοιων έργων του, είχε μάλι
στα την τύχη να μην μείνει
στη δισκογραφική αφάνεια, ό
πως συμβαίνει συνήθως με
παρόμοια έργα Ελλήνων συν
θετών.
Ένας όμως τομέας που α
πασχολεί ιδιαίτερα τον συν
θέτη, όπως φαίνεται από μια
σειρά έργων του («Κασσια
νή», «θεία Λειτουργία Ιωάννη
ίου Χρυσοστόμου») είναι η εκ
κλησιαστική μουσική, και η
«άποψή» του πάνω στη μουσι
κή επεξεργασία κειμένων της
βυζαντινής λειτουργίας, (αν
τίθετα προς τα γραφόμενα
του Ροϊδη ότι αυτή: «θέλει
διαμένει ανεπίδεκτος εκπολιτίσεως»).

ευαισθησίας. Η πορεία της (όπως
χρονολογικά αποτυπώνεται στις
μεγάλες συνθέσεις της) είναι
στον καλό δρόμο της
ωριμότητας,
t Όσοι τυχεροί
προετοιμαζόσασθε για τις
διακοπές σας μη παραλείψετε
μέχρι το τέλος του μήνα για να
επισκεφθείτε τα «θαλασσινά
Τοπία» του Κώστα Πανιάρα που
εκτίθενται στο Μουσείο
Κυκλαδικής Τέχνης του
Ιδρύματος Νικολάου Π.
Γουλανδρή και να «ταξιδέψετε»
με τις μνήμες του ζωγράφου στις
Κυκλάδες.

• Αν παρεπιπτόντως πλην των
θαλασσινών τοπίων θέλγεσθε και
από εσωτερικούς περιπάτους σε
φανταστικά αναπεπταμένα πεδία
και θέλετε να ανανεώσετε τους
δεσμούς σας με την καθημερινώς
καλπάζουσα φαντασία σας, δεν
έχετε παρά να επισκεφθείτε την
αίθουσα Τέχνης «Δεσμός» όπου η
Αιμιλία Τσεκούρα εκθέτει τα
έργα της μέχρι τις 30 Ιουνίου.
• Αλλά δεν πρέπει να
παραλείψετε μια επίσκεψη στην
Εθνική Πινακοθήκη που αυτές
τις μέρες φιλοξενεί τις
εξαϋλωμένες φιγούρες του
μεγάλου γλύπτη του 20ού αιώνα

Πρόσφατα λοιπόν, παρου
σιάστηκε στη δισκογραφία το
«ΡΕΚΒΙΕΜ-ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΙΣ ΚΕκ ο ιμ η μ ε ν ο υ ς » σε κείμενα Ιω
άννη Δαμασκηνού. Έργο χο
ρωδιακό που το συνέθεσε ο
θεοδω ράκης το 1984 και πα
ρουσιάστηκε υπό τη διεύθυν
ση του Αντώνη Κοντογεωργίου, ενός από τους σημαντι
κότερους Έ λληνες διευθυν
τές χορωδίας. Στην ερμηνεία
του έργου παίρνουν μέρος το
σολιστικό συγκρότημα. «Οι
Τραγουδιστές», η χορωδία
του Δήμου Θεσσαλονίκης, η
παιδική χορωδία του δημοτι
κού Ωδείου Λάρισας. Και σο·
λίστ, οι: Μ ίσα Ικσούτσι (υψί
φωνος) Κική Μορφωνιού (με
σόφωνος) και ο βαθύφωνος
Φραγκίσκος Βουτσινός που
μέσα από την καθαρότητα της
χροιάς των φωνών και των ερ
μηνευτικών τους ικανοτήτων
δίνουν ένα αξιόλογο αισθητι
κό αποτέλεσμα.
Για το Ρέκβιεμ αυτό που εί
ναι «αφιερωμένο στη μνήμη
των νεκρών της σφαγής των
Καλαβρύτων» ο Μ. θεοδωρά
κης γράφει: Η διαφορά του α
πό τα προηγούμενα εκκλησια
στικά μου έργα, έγκειται στην
ίδια την υφή του «μέλους» ό
σο και στην εναρμόνισή του.
Απαραίτητα θεώρησα την ει
σαγωγή της γυναικείας φω
νής — ως σολίστ— καθώς και
τον ήχο της παιδικής χορω
δίας. Αυτή η αντίθεση των
παιδικών φωνών, σαν μια επι
θετική παρουσία της ζωής
προς το θάνατο, μας βοηθά
να απολυτρωθούμε από τη

μακάβρια θεώρηση ενός ανα
π ότρεπ του, α λλά ωστόσο
συγκλονιστικού και μυστη
ριώδους φαινομένου».

Αλμπέρτο Τζιακομέτι, αλλά και
λιθογραφίες το Γνήσιο προϊόν
πνευματικότητας, τα γλυπτά του
Τζιακομέτι μεταδίδουν ακέραια
την έντονη ανησυχία που
διακατείχε τον καλλιτέχνη.
• Σε μια εποχή ανοικτών
οριζόντων, πέντε έλληνες
εικαστικοί καλλιτέχνες της
νεότερης γενιάς πήγαν στο
Πόζναν της Πολωνίας για να
εκθέσουν την δουλειά τους.
Πρόκειται για τους Κ.

παροτρύνει να σπάσουμε «τα
φράγματα των συνόρων και των
προκαταλήψεων» κάνοντας κι
εμείς κάτι για την υπόθεση της
Ειρήνης. Μερικές από τις
προτάσεις της:

Φωτύπουλο, Ν. Σπηλιόπουλο, Π.
Χαραλάμπους, Ν. Τρανό και Τ.
Παυλόπουλο, γνωστούς και από

την συμμετοχή τους στο περσινό
και την εικαστική
τους παρέμβαση στον Ελαιώνα.
• Και μπορεί βέβαια οι πέντε
καλλιτέχνες να μην παρότρυναν
τους Πολωνούς εργάτες να
εξεγερθούν, το ελληνικό τμήμα
όμως της »Κίνησης Εθελοντών
ΑΝΤΙ'ΦΕΣΤΙΒΑΛ

για την Διεθνή Συνεργασία και
την Κοινωνική Αλληλεγγύη»

(Αυλώνος 43 Τ.Κ. 104 43 Αθήνα,
τηλ.: 9029481 και ώρες
λειτουργίας 10 π.μ. - 2 μ.μ. για
τους ενδιαφερόμενους)
διαπιστώνοντας ότι «δεν αρκούν
οι κινήσεις κυβερνήσεων για την
προώθηση της ειρήνης»
απευθύνεται σε όλους και μας

Και ο Αντώνης Κοντογεωργίου σημειώνει: το βυζαντινό
μέλος που υπάρχει σαν επίμο
νη ανάμνηση και λιγότερο
σαν υποχρεωτική δίοδος, το
μοίρασμα της μελωδίας σε
διαφορετικές φωνές και ο
προσανατολισμός της αρμο
νίας στην κατεύθυνση των
«τρόπων» είναι η πρόταση
του θεοδωράκη, στην προ
βληματική της «τακτικής» της
αντιμετώπισης, της παραδο
σιακής μας μουσικής, σε σχέ
ση με τη δυτικοευρωπαϊκή
μουσική γλώσσα.
Πρόσφατα όμως κυκλοφό
ρησε κι άλλος ένας «χορωδια
κός» θεοδωράκης.
Υπό τη διδασκαλία και διεύ
θυνση του Δ. Τυπάλδου, η
παιδική χορωδία και ορχή
στρα του Πνευματικό Κέν
τρου του Δήμου Μοσχάτου
ερμήνευσε το «’Αξιόν αστί»
των θεοδωράκη · Ελύτη. Στο
δίσκο αυτό υπάρχουν ακόμα
το «Κοντσέρτο Γκρόσσο εργ.
3» του Βιβάλντι και «Σαραμπάντα» του Χαίντελ σε δια
σκευές για κιθάρα από τον
Τυπάλδο.
Κατ’ αρχήν θα πρέπει να
«χαιρετίσουμε» την όλη προ
σπάθεια που καταβλήθηκε
για να ολοκληρωθεί αυτό το
εγχειρίδιο. Και φυσικά εν
νοούμε τη συγκρότηση αυτής
της χορωδίας · ορχήστρας (α
πό μαθητές του μουσικού ερ
γαστηρίου που πνευματικού

— Δούλεψε για την αυτονομία
των Ναβαχο-Ινδιάνων και ζήσε
για λίγο μαζί τους.
— Κάνε κάτι για να έρθουν σε
επαφή παιδιά Καθολικών και
Προτεσταντών στην Β. Ιρλανδία.
— Βοήθησε στην προσπάθεια
διάσωσης της Βαλτικής
θάλασσας στην Σκανδιναβία.
— Ζήσε στην πιο ιστορική και
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
τοποθεσία στην πρωτεύουσα της
Λιθουανίας.
— Προετοίμασε το μεγαλύτερο
φεστιβάλ ροκ στην Δανία.
— Γράψε μαζί με άλλους,
σκηνοθέτησε και παίξε θέατρο
για το περιβάλλον στις Άλπεις.
— Κάνε θέατρο δρόμου και
συζήτησε για την β ta προς τις
γυναίκες στο Γκρατς της
Αυστρίας.
— Κάνε ποδήλατο στην
θαυμάσια εξοχή της ΟυαλλΙας
βοηθώντας στο φτιάξιμο ειδικών
μονοπατιών για ποδήλατα.
— Πέρασε ένα από τα επόμενα
βράδια από το «Κεντρί» (Αγ.

κέντρου), τη διδασκαλία της
και την απόπειρα να δώσει έ 
να ηχητικό αποτέλεσμα άξιο
σεβασμού και εκτίμησης.
Και πρέπει να επισημάνουμε την αξία αυτής της προ
σπάθειας μια που πέρα από
τον εκπαιδευτικό ρόλο που έ 
παιξε, φαίνεται να καλλιεργεί
και μια άποψη για την πολιτι
στική μας πραγματικότητα
που δυναστεύεται απ’ το α
πλοϊκό και το «εύκολης κατα
νάλωσης».
Στο παρουσιαζόμενο έργο
τώρα, οι παιδικές φωνές δί
νουν έναν ιδιάζοντα τόνο δια
φορετικό απ’ αυτόν που έχει
σποτυπωθεί στη μνήμη μας.
Ωστόσο τα χορωδιακά μέρη
με την προσεγμένη εκφορά
της μελωδίας και τη σωστή ι
σορροπία των φωνών, δίνουν
μια συγκροτημένη αισθητική
άποψη που απαλύνει τις ό
ποιες επιφυλάξεις γι’ αυτή
την προσαρμογή.
Αντίθετη σχετική αδυναμία
διαφαίνεται στα παιδιά που
Συμμετέχουν ως σολίστ χω
ρίς όμως αυτό να δημιουργεί
δυσάρεστες εντυπώσεις.
Το πλέον όμως αδύνατο σημέίο της όλης εκτέλεσης είναι
τα μέρη της «απαγγελίας»
που έχοντας μια συγκεκριμέ
νη «δυναμική» μέσα στο «’Α
ξιόν εστί» θεωρούμε αδικαιο
λόγητη την έλλειψη χρώμα
τος (έως και τον κακοχρωματισμό τους) που αφήνουν μια
μελανή εντύπωση σ’ αυτή την
τόσο «συμπαθητική» προσπά
θεια.
Ν. Μητρόπουλος

Μελετίου 133) για να ακούσεις
τραγούδια του Απόστολου
Καλδόρα. Αυτό δεν το προτείνει

η Κίνηση, αλλά-εμείς
παραφράζοντας το μήνυμά τους.
Γιατί δεν αρκούν οι γενικόλογες
διακηρύξεις περί μεγάλων
δημιουργών του λαϊκού
τραγουδιού που κυνηγήθηκαν
από τις εταιρίες.
«Επικοινωνήστε» λοιπόν και με
το έργο του Απόστολου Καλδάρα.
ο Από το σινεμά αρχίσαμε. Έτσι
και τελειώνουμε: Στο Αμόρε
(Πριγκηπονήσων 10) άρχισε ήδη
με «σκληρό πρόγραμμα»: Τζέημς
Μποντ, Μπάτμαν και άλλα ωραία
και περιπετειώδη σας
αναμένουν.
ο Αγαπάτε τα «θερινά σινεμά»
λοιπόν. Αγαπάτε όμως και τα
καλά περιοδικά: »
ο Η Οδός Πονάς τεύχος
Απριλίου και αφιέρωμα στον
Ταρκόφσκι. Εκτός από ένα
κείμενο του Σάρτρ, στο τεύχος
δημοσιεύονται και άλλα κείμενα
από τις Etudes
Cinématographiques για τον
μεγάλο ρώσσο σκηνοθέτη.

Ο επανακάμψας Ανιχνευτής
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Η ιστορία στο έλεος της γραφειοκρατίας

«24 ΩΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ, ΧΩΡΙΣ Φ ΑΤ, ΜΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑΣΕΜΙ». Δ. ΜΩΡΑΊΎΗΣ 19/8/44-20/8/44.
ΚΑΤΙΓΟΡΗΘΗ ΕΝ ΣΚΑΡΑΜΑΝΚΑ ΔΙΑ 2 ΣΕΝΤΟΝΙΑ», ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4/9/44.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΟΥΣΣΟΣ 1944, «ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΜ» ΑΠΟ 11 π.μ. 3/8/44 ΕΩΣ 7 μ.μ. 4/8/44.
ΑΔΙΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ 29/VII. 44 ΡΗΤΑ ΚΑΤΙΝΑ ΦΗΛΙΟ ΧΡΗΣΤΗΝΑ

Κραυγές αγωνίας, απόγνω
σης, για το παράλογο της
σύλληψης, πόνου για την
προδοσία, την αδικία. Κραυ
γές που συνθέτουν τις συνθή
κες ζωής μιας άλλης εποχής,
τότε που οι άνθρωποι μέσα
στην ίδια τη στέρηση «λαχτα
ρούσαν ξεχνώντας το δικό
τους κορμί να χαρίσουν
στους άλλους μιαν Ανοιξη».
Μιας εποχής ανθρώπινης μέ
σα στην ίδια την απανθρωπιά
του πολέμου και τη βαρβαρό
τητα των ναζιστικών στρατευ
μάτων κατοχής. Μιας εποχής
που αναβιώνει —αν είναι δυ
νατόν να αναβιώνει— κατά
τους εορτασμούς κάποιων με
μονωμένων γεγονότων που ο
ρίσθηκαν ως εθνικοί επέτειοι,
διαστρεβλωμένη, απογυμνω
μένη από τους χώρους που
θα μπορούσαν σήμερα να α
ποτελούν τα ιστορικά της μηνεία και καταστράφηκαν στα
μεταπολεμικά χρόνια χωρίς
αιδώ. Μέρλιν, Φυλακές Αβέρωφ, το λεηλατημένο σκο
πευτήριο στην Καισιαριανή...
Ένας λαός απογυμνωμέ
νος από το πιο πρόσφατο κομ
μάτι της ιστορίας του;
Λίγα μέτρα μακριά από το
Drugstore, όπου οι εικοσαε
τείς έως τριανταετείς νεοέλ
ληνες συνηθίζουν να γευματί
ζουν στα βιαστικά ή από το ε·
κμοντερνισμένο σε τόνους
παστέλ ζαχαροπλαστείο του
ΦΛΟΚΑ στη στοά της οδού Κοραή, έξι μέτρα κάτω από την
επιφάνεια της γης, η ιστορία

επιβιώνει σαν από ένα καπρί
τσιο της τύχης, σε αντίθεση
όλων εκείνων που περίτεχνα
επιχείρησαν να τη σβήσουν.
Μέσα από τα ακιδογραφήματα των φυλακισμένων των
ναζί κατακτητών, τα υπόγεια
του μεγάρου στην οδό Κοραή
4, διαφυλάττουν μέχρι σήμε
ρα το χαρακτήρα και τη μορ
φή των κρατητηρίων της Κομαντατούρ.
Χαραγμένα με πρόκες ή με
γυαλί πάνω στην επιφάνεια
του τοίχου, πίσω από τις βα
ριές πόρτες που εξασφάλιζαν
την απόλυτη ηχομόνωση μαρ
τυρούν όχι μόνο για το πρό
σωπο της αντίστασης — συ
χνά αναγράφεται η ηλικία των
κρατουμένων που τις περισ
σότερες φορές δεν ξεπερνά
τα είκοσι— αλλά μέσα από τα
σχέδια και ποιήματα που σή
μερα ηχούν στερεότυπα, ό
πως εκείνο «Της φυλακής τα
σίδερα είναι για τους λεβέν
τες» αναπλάθονται τα όνειρα
και η καθημερινότητα των ί
διων των ανώνυμων πρωτα
γωνιστών της.
«Οί ήρωες προχωρούν στα
σκοτεινά» έγραψε ο ποιητής
και ίσως γΓ αυτό να είναι κα
ταδικασμένοι να παραμένουν
στην αφάνεια.
Η κεντρική θέση του μεγά
ρου και η λειτουργικότητα
των χώρων του οδήγησαν σε
μια αλληλουχία επιτάξεων,
και μετά την απελευθέρωση
με αποτέλεσμα η φθορά που

επέφερε ο χρόνος και η υγρα
σία να συνεχισθούν επί σειρά
ετών, μέχρι την επέμβαση
του κύριου ιδιοκτήτη, της «Ε
θνικής Ασφαλιστικής».
Έτσι οι επιγραφές εμφανί
ζονται σήμερα αλλοιωμένες ή
ακόμα και σβησμένες στα κα
τώτερα τμήματα των τοίχων.
Η Πολιτεία, παρά τις επανει
λημμένες εκκλήσεις της εται
ρείας για αξιοποίηση του χώ
ρου, συνεχίζει την τακτική
της στρουθοκαμήλου στηριζόμενη στον κατακερματισμό
των ευθυνών μεταξύ ΥΠ.ΠΟ
και υπουργείου Εσωτερικών.
Ο σάλος που προκλήθηκε
με την επίσκεψη του τότε υ
πουργού Εσωτερικών κ. Θ.
Κατριβάνου κόπασε το ίδιο α
πότομα έτσι όπως είχε ξεσπά
σει. Ο καθημερινός Τύπος έπραξε το χρέος του με αφιε
ρώματα μιας μόλις ημέρας.
Σήμερα ακόμα και οι περιπτερούχοι που πλαισιώνουν
τη στοά αγνοούν την ύπαρξη
του υπ ογείου-της Κομαντατούρ. Οι επιζώντες του κρατηρίου είναι ελάχιστοι μια και ο
επόμενος σταθμός τους μετά
την αποσπασθείσα ομολογία,
ήταν συνήθως το στρατοδι
κείο ή τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Κι άλλωστε η Αθή
να έχει γεμίσει σήμερα μετα
νάστες. Ποιος να ενδιαφερθεί
για την ιστορία της;
Από πλευράς εταιρείας υ
πάρχουν ήδη αρκετές ενδεί
ξεις καλής θέλησης. Έ χει αρ
χίσει η μεταφορά του Αρ
χείου που στεγάζεται στο υ
πόγειο (προϋπολογισμού 2 εκατ. δρχ.) και γίνονται ενέρ
γειες για την ανακήρυξη του
χώρου σε διατηρητέο από το
ΥΠΠΟ. Προσπάθειες που ό
μως δεν εκπληρούν ούτε στο
ελάχιστο τις προϋποθέσεις
για τη διάσωση του μνημείου.
Η αδρανοποίηση της Ειδικής
Επιτροπής, συνεργασίας υ
πουργείου Εσωτερικών και Α
σφαλιστικής, μετά την απο
χώρηση της οικουμενικής δηλοί την αναγκαιότητα πολιτι
κής βούλησης.
Ο χρόνος δεν γνωρίζει έ λ ε 
ος. Χωρίς την άμεση επέμβα
ση ειδικών συντηρητών, το
κρατητήριο της Κομαντατούρ
θα ακολουθήσει αναπόφευ

κτα την πορεία των υπολοί
πων μνημείων της αντίστα
σης. Εκείνο της καταστροφής
και της μετατροπής, σε ερεί
πια.
Η επιτάχυνση όλων των
διαδικασιών που θα επιτρέ
ψουν την παράκαμψη της
γραφειοκρατίας και τη συντο
μότερη δυνατή επέμβαση εί
ναι περισσότερο από επεί
γουσα.
Ό χ ι μόνον ως χρέος προς
εκείνους που ήθελαν να μας
«χαρίσουν την Άνοιξη» αλλά
και στις νεώ τερες γενιές, ε
κείνες που ανυποψίαστες α-

Οι πόρτες του κρατητηρίομ της
Κομαντατούρ είναι οι Ιθιες εκείνες
πόρτες που σφάλιζαν τους θαλάμους
αερίων.

πολαμβάνουν το καφεδάκι
τους λίγα μέτρα πιο κάτω.
Πώς επιβιώνει πολιτιστικά έ
νας λαός χωρίς, ή με κου
τσουρεμένη, την ιστορική του
μνήμη;
Υ.Γ.: Η τελ ευ τα ία επιστολή-έκκληση προς τον νέο υ
πουργό Εσωτερικών εστάλη
στις 28 ΜαΤου.
Αντιδράσεις αναμένονται.

της Λήδας Πέτρου
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Συλλογή σπουργιτάκια
(για παιδιά από 5-10 ετών)
Τζέιμς Κρους Μεσισσούλα - Σούλα - Φροσούλα
Ντιμίτερ Ινκιόφ Η κούκλα που ήθελε να αποκτήσει ένα μωρό

Ο μικρός κυνηγός / Η Μυρτώ και ο λήσταρχος Καραμπούμ
Οι ιστορίες μιας αυτόματης γιαγιάς

Συλλογή χελιδόνια
(για παιδιά από 9-12 ετών)
Εριχ Κοίσχνερ

Καλλιόπη Σφαέλλου Για τον πατέρα

ο Αντώνης και η Κουκιδίτσα

Τζιάννι Ροντάρι Ο πλανήτης των χριστουγεννιάτικων δέντρων
Αότη Πέτροβιτς - Ανδρουτσοπούλου Για την άλλη πατρίδα
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Σπίτι για πέντε
Ρενέ Γκιγιό Ο κύριος των ελεφάντων
Ζακλίν Χελντ Ο γάτος του Κοντοπαρεούλη
Έριχ Καίστνερ Ο Αντώνης και η Κουκιδίτσα
Ο Αιμίλιος και οι ντετέκτιβ
Ανδρέας Αγγελάκης Μια αλεπού στην Πλατεία Βάθης
Το τελευταίο φάντασμα
Μάρω Λόΐζου Η Ονείρω

Συλλογή περιστέρια
(για παιδιά 9-16 ετών)
Μισέλ Τουρνιέ Ο Παρασκευάς ή η πρωτόγονη ζωή
Μαρία Γκρίπε Λόελλα, η κόρη του Μπαμπά Μπέρτα
Ρομπέρ Εσκαρπίτ Οι δημοσιογραφικές επιτυχίες του Ρουλταμπός

Οι διακοπές του Ρουλταμπός
Αότη Πέτροβιτς - Ανδρουτσοπούλου Ο μικρός αδελφός

Στο τσιμεντένιο δάσος / Λάθος, κύριε Νόιγκερ
Γαλάτεια Γρηγοριάδου ■Σουρέλη Παιχνίδι χωρίς κανόνες

Πριν από το τέρμα
Μαρία Αβρααμίδου Γράμμα στο μοναχικό αδερφό μου
Λίτσα Ψαραύτη Το διπλό ταξίδι
Ζωρζ Σαρή Τα Χέγια / Το παραράδιασμα
Ηρώ Παπαμόσχου Το πέτρινο σπίτι (2 τόμοι)
Μάυος Κοντολέωυ Το 33
Νατάλια Σαλόμκο Αν ήμουν δάσκαλος

ΚΛΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΜΥΘΟΑΟΓΙΑ

Έκτορας Μαλό Χωρίς οικογένεια

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
Μιπ Γκις Αναμνήσεις από την Ά ννα Φρανκ

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ

ΠΑΤΑΚΗ

Σ ύγχρ ονα βιβλία p c σεβασμό σ τη ν υ π εύ θυ νη γνώση
ΝΙΚΗΤΑΡΑ 3, 10678 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 3638362

παραμύθι του κόσμου
Αργυρώ Κοκορέλη Προμηθέας, οι πρώ οι
άνθρωποι / Οι θεοί του Ολύμπου
(Δίας, Ήρα, Αθηνά, Άρης)
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Μαρκ Τουαίυ Οι περιπέτειες του Τομ Σόγερ

Ειρήνη Μάρρα Θεογονία, το πιο παλιό

αλτ

Ιούλιος Βερυ Μιχαήλ Στρογκόφ

ϋί

Ψυχρή σύντηξη: Ένα χρόνο μετά
Υπάρχει ακόμη ελπ ίδα γ ια φ τηνή
ενέρ γεια ;
Τον Μάρτιο του 1989, δυο καθηγητές της Χημείας στο
Πανεπιστήμιο της Γιούτα των ΗΠΑ, Οι Στάνλεϋ Πονς
και Μάρτιν Φλάϊσμαν, οργάνωσαν μια συνέντευξη
τύπου όπου ανακοίνωσαν ότι είχαν επιτύχει την
σύντηξη πυρήνων δευτερίου σε ένα απλό ποτήρι
ηλεκτρόλυσης με πραγματικό κέρδος σε ενέργεια. Η
δήλωση αυτή, ήταν τεράστιας επιστημονικής και
οικονομικής σημασίας και μπορούσε εν μέρει να
δικαιολογήσει την ανορθόδοξη μεθόδευση της
ανακοίνωσης: τα αποτελέσματα της έρευνας,
συνηθίζεται να δημοσιεύονται αρχικά, με στοιχεία και
αριθμούς, και κατόπιν να συζητούνται. Η πυρηνική
σύντηξη είναι μια από τις μεγάλες ελπίδες της
ανθρωπότητας για εξοικονόμηση φτηνής και άφθονης
ενέργειας. Πάντως, στο σημερινό στάδιο, η μέθοδος
απαιτεί την καταβολή έργου μεγαλύτερου από αυτό
που λαμβάνεται σαν ωφέλιμο, γεγονός που κάνει την
τεχνική μη εμπορικά εκμεταλλεύσιμη.
Η

διάσταση που πρότειναν οι Πονς και Φλάϊσμαν όμως, ήταν εξαι
ρετικά απλή στη σύλληψή
της. Γέμισαν έναν σχετικά με
γάλο δοκιμαστικό σωλήνα με
βαρύ νερό (οξείδιο του δευτε
ρίου, D2O) και διέλυσαν σε αυ
τό μια ποσότητα δευτεροξειδίου του λιθίου (LIOD). Στο ηλεκτρολυτικό αυτό διάλυμμα,
εμβάπτισαν ένα σύρμα πλατί
νας, (σαν άνοδο), περιελιγμένο γύρω από μια ράβδο παλ
λαδίου (κάθοδος). Ένα μικρό
ρεύμα έτρεξε μεταξύ των δυο
ηλεκτροδίων, προκαλώντας
την ηλεκτρόλυση του διαλύ
ματος. Το αέριο δευτέριο (βα
ρύ υδρογόνο) που σχηματί
στηκε, εισέδυε στο κρυσταλ
λικό πλέγμα του παλλαδίου.
Είναι γνωστή από παλιά η ικα
νότητα του παλλαδίου να
προσροφά στην επιφάνειά
του υδρογόνο, καθώς και το
όμοιο χημικά ισότοπο δευτέ
ριο, με ατομική μορφή. Μετά
από μέρες λειτουργίας, το αέ
ριο συμπλήρωσε ασφυκτικά
όλα τα κενά του πλέγματος.
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Επικαλούμενοι κβαντομηχανικά φαινόμενα, οι Πονς και
Φλάϊσμαν διατύπωσαν την υ
πόθεση ότι ο συνωστισμός
των ατόμων του δευτερίου ο
δήγησε στην σύντηξη. Παρ’ ό
λο που οι ίδιοι οι ερευνητές
δεν μπόρεσαν να δώσουν μια
εξήγηση για το φαινόμενο,
τράβηξαν επάνω τους τα φώ
τα της δημοσιότητας ενώ με
γάλο μέρος της επιστημονι
κής κοινότητας είτε προσπα
θούσε να αναπαράγει τα πει
ράματα, είτε προσπαθούσε να
δώσει την θεωρητική ερμη
νεία. Υπήρχαν και οι σκεπτικι
στές, και αυτοί ήταν πολλοί,
που δεν έδωσαν βάση στα α
ποτελέσματα, θεωρώντας ότι
πρόκειται για πειραματικό ή
υπολογιστικό λάθος. Η μεγά
λη σημασία της ανακάλυψης
έγκειται στο γεγονός ότι, αν η
μέθοδος και οι υπολογισμοί
ήταν σωστοί, οι άνθρωποι της
γης θα είχα ν εξασφαλίσει
την ενέργεια του πλανήτη για
τις επόμενες χ ιλ ιετίες ! Με
άλλα λόγια, οι Πονς και Φλάϊσμαν, δυο ευυπόληπτοι και

γνωστοί χημικοί, όχι όμως ι
διαίτερης λάμψης είχαν ανα
κοινώσει την ανακάλυψη του
αιώνα.
Στο συνέδριο της Αμερικα
νικής Χημικής Εταιρείας, που
έγινε τον επόμενο μήνα, ο
π ρ ο εδ ρ εύ ω ν π α ρ ο υ σ ία σ ε
τους δυο ερευνητές κάτω από
τα παρατεταμένο χειροκρότη
μα των συνέδρων, δηλώνον
τας ότι «οι χημικοί ήρθαν να
διασώσουν τους φυσικούς
της σύντηξης». Στην συνέ
χεια, ο Πονς παρουσίασε τα
αποτελέσματα σύμφωνα με
τα οποία αυτός και ο Φλάϊσμαν είχαν διαπιστώσει ση
μεία σύντηξης πυρήνων, δη
λαδή έκληση σημαντικού πο
σού ενέργειας με μορφή θερ
μότητας, εκπομπή νετρονίων,
του ισότοπου ηλίου-4 (4 He),
του ισότοπου τριτίου (3 Η) και
ακτινοβολίας-γ.
Το ηλεκτροχημικό στοιχείο
απέδωσε μέχρι και τέσσερις
φορές, ανάλογα με τον όγκο
των ηλεκτροδίων, την ενέρ
γεια που κατανάλωσε. Ένα
μάλιστα στοιχείο, με μεγαλύ
τερα ηλεκτρόδια, που φορτι
ζόταν επί μήνες, ανατινάχτη
κε αφήνοντας ένα μαύρο ση
μάδι στο πάτωμα! Οι δυο ε
ρ ε υ ν η τές προειδοπ οίησαν
για ενδεχόμενο ατυχήματος
όσους ήθελαν να επαναλάβουν το πείραμα.
Πολλοί επέκριναν τους δυο
χημικούς της Γιούτα για την
έλλειψ η ενός πειράματος ε 
λέγχου. Αφού στην υπόθεση
διατυπώνεται ότι η σύντηξη
γίνεται σε διάλυμμα ηλεκτρο
λύτη όπου το μοναδικό ισότο
πο υδρογόνο είναι το δευτέ
ριο (2Η), το ίδιο ακριβώς πεί
ραμα με κανονικό (ελαφρύ) υ
δρογόνο (1Η) δεν θα έπρεπε
να δώσει ενέργεια. Οι Πονς
και Φλάϊσμαν δεν ανακοίνω
σαν την πραγματοποίηση τέ
τοιου πειράματος.
Το αποκορύφωμα της κριτι
κής έγινε στο συνέδριο της Α

μερικανικής Ένωσης Φυσι
κών τον Μάιο της ίδιας χρο
νιάς (1989). Οι ομιλητές του
συνεδρίου γελοιοποίησαν τα
αποτελέσματα των δυο χημι
κών βασιζόμενοι στο γεγονός
ότι αυτά δεν μπορούσαν να αν α π α ρ α χ θ ο ύ ν . Π ράγματι,
πολλά εργαστήρια σε όλο τον
κόσμο προσπάθησαν να επαναλάβουν το πείραμα με αντι
φατικά όμως αποτελέσματα.
Ο Steven Jones, του πανε
πιστημίου Μπρίγκαμ Γιανγκ,
παρουσίασε τα δικά του απο
τελέσ ματα από πειράματα
που είχε αρχικά κάνει σε συ
νεργασία με τους Πονς και
Φλάϊσμαν, όπου μόνο εκπομ
πή νετρονίων είναι ανιχνεύσι
μη και καθόλου έκλυση ενέρ
γειας.
Ο Bruce Gammon, από το
Πανεπιστήμιο Α&Μ του Τέξας,
ανακοίνωσε ότι μέτρησε πα
ραγωγή θερμότητας σε ένα ηλεκτρολυτικό στοιχείο όμοιο
με της Γ ιούτα. Ο Gammon ό
μως, δεν ασχολήθηκε καθό
λου με εκπομπή νετρονίων.
Μια άλλη ερευνητική ομάδα
από το Τεχνολογικό Ινστιτού
το της Τζώρτζια, στην Ατλάντα, αρχικά ανακοίνωσε, την α
νίχνευση εκπομπής νετρο
νίων, αλλά στην συνέχεια α
νακάλεσε προφασιζόμενη τε
χνικό λάθος.
Ο Nathan Lewis, από το Τε
χνολογικό Ινστιτούτο της Κα·
λιφόρνιας, που συγκέντρωσε
την προσοχή του τόσο στην έ
κληση θερμότητας όσο και
στην εκπομπή νετρονίων, δεν
παρατήρησε τίποτε που να
φανερώνει ότι συνέβη κάποια
αντίδραση σύντηξης. Ο Le
wis, στο συνέδριο της Ένω
σης Φυσικών, κατηγόρησε
την ομάδα της Γ ιούτα ότι αρ·
νήθηκε να συζητήσει τα δικά
της αποτελέσματα με τον ίδιο
και απέδωσε τα αποτελέσματά τους σε υπολογιστικό λά
θος, δίνοντας εσφαλμένη τι
μή στην ηλεκτρική ενέργεια
που καταναλώνει το στοιχείο.
" V

0 Steven Koonin, θεωρητι
κός φυσικός του πανεπιστη
μίου της Καλιφόρνιας στη
Σάντα Μπάρμπαρα, αμφισβή
τησε το φάσμα των ακτινών γ
που παρουσίασαν οι Πονς και
Φλάϊσμαν και το απέδωσε σε
ακτινοβολία υποβάθρου από
το στοιχείο ραδόνιο «άεν ξ έ 
ρω πόσο ραδόνιο έχουν στο
εργαστήριό τους αλλά ξέρω
ότι εξορύσσουν ουράνιο στην
Γιούτα», δήλωσε από το βή
μα.
Οι ίδιοι οι Πονς και Φλάϊσμαν είχαν προσκληθεί να λά
βουν μέρος στο συνέδριο, αρνήθηκαν όμως να παρευρεθούν, επικαλούμενοι φόρτο
εργασίας. Είχαν ήδη δημο
σιεύσει τα πρώτα αποτελέσματά τους στο περιοδικό της
Ηλεκτροαναλυτικής Χημείας
και κρίθηκαν πολύ αυστηρά
γιατί, αφ’ ενός δεν υπήρχαν
σαφή στοιχεία και αριθμοί α
πό τα αποτελέσματα και αφ’
ετέρου δεν έδιναν πολλές λ ε
πτομέρειες για το ίδιο το πεί
ραμα ώστε να μπορεί ο κάθε
ενδιαφερόμενος να το επανα
λάβει, όπως υ π α γ ο ρ εύ ει
—μεταξύ άλλων— η επιστη
μονική δεοντολογία: το εργα
στηριακό αποτέλεσμα πρέπει
να είναι ανά πάσα στιγμή αναπαραγώγιμο.
Όσα αναφέρθηκαν παρα
πάνω δίνουν πολύ ταπεινά
τον τόνο και την εκστατική α
τμόσφαιρα που επικράτησε
τους δυο πρώτους μήνες,
στους επιστημονικούς κύ
κλους, μετά τη συνέντευξη
τύπου της 23ης Μαρτίου 1989.
Ακόμη και τα μέσα ευρείας ε
νημέρωσης σε όλο τον κόσμο
αφιέρωσαν συχνά ολόκληρες
σελίδες χωρίς να παραλείψουν να σημειώσουν ότι υπο
θετικές ανακαλύψεις τερά
στιας σημασίας, που όμως α
ποδείχτηκαν άνθρακες, είχαν
ανακοινωθεί πολλές φορές
στο παρελθόν, μεταξύ των ο
ποίων μια με θέμα πάλι την
σύντηξη πυρήνων. Οι αντιφαX ---------------------

τικές ειδήσεις πάντως, σχετι
κό υε την επιτυχία του πειρά
ματος, ειδήσεις που έφθαναν
από διαφορετικά σημεία του
κόσμου όπως την Αγγλία, την
Ιταλία, την Τσεχοσλοβακία
και την Σοβιετική Ένωση, για
να αναφέρουμε μόνο μερικά,
έδωσαν έναν μοναδικό τόνο
στη συζήτηση, ωθώντας αυ
τούς που ακόμη πίστευαν
στην ορθότητα των αποτελε
σμάτων να διατυπώσουν την
καλύτερη ερμηνεία.
Οι δυο ερευνητές, επιμένοντας για την ορθότητα των
περισσότερων από τα αποτελέσματά τους, αλλά αρνούμενοι να προβούν σε λεπτομέ
ρειες, διακινδύνευαν την φή
μη και την υπόληψή τους
στην επιστημονική κοινότητα.
Από την αρχή ήταν φανερό ό
τι, αν είχαν παρατηρήσει ένα
υπαρκτό φαινόμενο, γίνονταν
αυτόματα υποψήφιοι, για ένα
από τα επόμενα βραβεία No
bel, σε περίπτωση όμως λά
θους, η ικανότητά τους σαν ε
ρευνητές θα τελούσε υπό αμ
φισβήτηση, με καταστρεπτικά
αποτελέσματα για τους ί
διους.
Στο πανεπιστήμιο όμως της
Γιούτα, που από την αρχή εί
χε περιβάλλει την υπόθεση
με εμπιστοσύνη ώστε να πεί
σει την κυβέρνηση της πολι
τείας να μην κόψει την χρημα
τοδότηση του προγράμματος,
όλοι φαίνεται ότι γνώριζαν
πολλές λεπτομέρειες από τα
πειράματα της ψυχρής σύντηξης, την στιγμή που κανείς
δεν παρακολουθούσε πια τις
εξελίξεις με ενδιαφέρον. Είχε
μάλιστα διατυπωθεί η πρόθε
ση της διοίκησης του Πανεπι
στημίου να αναλάβει αποκλει
στικό την μελλοντική διαχεί
ριση των καρπών του πείρα
μα ιος καθώς και την εμπορι
κή τους εκμετάλλευση, όταν
αυτή θα ήταν επιτρεπτή. Ό λ α
αυτά, έκαναν το Σωλτ Λαίηκ
Σίτυ, την έδρα του Πανεπι
στημίου, να μοιάζει με μια όα
ση της ψυχρής σύντηξης.
Η δυάδα Στάνλεϋ Πονς και
Μάρτιν Φλάϊσμαν στη συνέ
χεια επιδόθηκε με ακόμη με
γαλύτερο πυρετό στον καλύ
τερο έλεγχο του πειράματος
χωρίς ούτε στιγμή να παύουν
να δηλώνουν, αποσπασματι
κά, την πίστη τους στα αποτε
λέσματα που είχαν ανακοινώ
σει στην αρχή, κυρίως στην
έλκυση ενέργειας. Πολλές υ
ποθέσεις διατυπώθηκαν σχε
τικά με την μυστικοπάθεια
που υιοθέτησαν στην συνέ
χεια Οί δυο ερευνητές και
στην άρνηση να συζητήσουν
ανοικτά τα νέα τους αποτελέ
σματα.
Στις 29 Μαρτίου του 1990,
Ν

διοργανώθηκε στο Σωλτ Λαί
ηκ Σίτυ της Γ ιούτα το πρώτο
Ετήσιο Συνέδριο για την Ψ υ
χρή Σύντηξη, με χρηματοδό
τηση από το νεοϊδρυθέν Ινστι
τούτο Ψυχρής Σύντηξης. Ο
πρόεδρος του Συνεδρίου
προλογίζοντας είπε ότι «η ψυ
χρή σύντηξη δεν είναι μια πε
ραστική μόδα, αλλά ένα ενερ
γό νέο πεδίο έρευνας» και επέμεινε ότι «η πληθώρα των
(θετικών) αποτελεσμάτων, α
πό τόσο διαφορετικές ομά
δες, δεν μπορούν πλέον να
διασκεδαστούν σαν πειραμα
τικά λάθη». Ο Πονς στην ομι
λία του ανέφερε ότι, κατά την
χρονιά που πέρασε, είχαν
πραγματοποιήσει στην ομάδα
του διακόσια πειράματα, ό
που εξακολουθούσαν να πα
ρατηρούν υψηλή έκληση ε
νέργειας, όταν χρησιμοποιόταν ισχυρό ρεύμα. Παρατήρη
σαν μάλιστα με διακοπές ξε
σπάσματα στην έκλυση της ε
νέργειας που έφτανε μέχρι 40
φορές την ποσότητα αυτής
που κατανάλωσε το στοιχείο
και ήταν έως 1000 φοράς υψη
λότερη από την θερμότητα
που εκλύεται από οποιαδήπο
τε χημική αντίδραση. Έτσι,
πάλι πρότεινε την ύπαρξη κά
ποιας (άγνωστης ίσως) πυρη
νικής αντίδρασης, χωρίς να
δίνει όμως πιο πειστικά στοι
χεία για την ύπαρξή της. Η μέ-

Ο Πονς και ο Φλάϊσμαν.

I

Για όσους δεν θυμούνται
• Οι π υρ ή νες των ατόμων
παραμένουν αναλλοίωτοι
κατά τις χημικές διαδικα
σίες. Υφίστανται όμως μετα
βολές κατά τις πυρηνικές
διαδικασίες.
Οι πυρήνες αποτελούνται
από πρω τόνια (με θετικό
φορτίο + 1 ) και ν ετρ ό ν ια
(χωρίς φορτίο). Ο πιο πολυ
σύχναστος πυρήνας στη φύ
ση είναι του υδρογόνου αποτελούμενος από ένα μό
νο πρωτόνιο (1 1 Η). Τα άλλα
ισότοπα (δηλ. πυρήνες με
τον ίδιο αριθμό πρωτονίων)
του υδρογόνου είναι το δευτέρ ιο ή βαρύ υδρογόνο (2 1 Η
ή 2 i D) και το ραδιενεργό
τρ ίτιο ή υπερβαρύ υδρογό
νο (3·|Η ή 3·|Τ) με ένα και
δύο νετρόνια αντίστοιχα. Α
πό τα ισότοπα μπορούν να
σχηματιστούν οι αντίστοι
χες ενώσεις όπως το γνω
στό μας (ελαφρύ) νερό
(Η 2 Ο) και το βαρύ νερό
(DoO).
Σ ύ ν τ η ξ η δύο πυρήνων
συμβαίνει όταν αυτοί προ-

σεγγίσουν ο ένας τον άλλο
με αρκετή ενέργεια ώστε να
υπερνικήσουν την άπωση
λόγω ομοειδούς φορτίου.
Έτσι δυο πυρήνες δεύτε
ρίου συντηκόμενοι μπορούν
να σχηματίσουν ένα (σταθε
ρότερο) πυρήνα ηλίου-3
(32He) με ταυτόχρονη εκ
πομπή ενός νετρονίου και έ 
κλυση ενέργειας.
Το πρόβλημα σε μια τέ
τοια αντίδραση είναι η επί
τευξη πολύ υψηλών θερμο
κρασιών, όπως αυτές στα ά
στρα, όπου και συμβαίνουν
τέτοιες αντιδράσεις. Μια ε
λεγχόμενη αντίδραση σύν
τηξης δεν παρουσιάζει πρό
βλημα πυρηνικών αποβλή
των και τα αποθέματα του
δευτερίου στο θαλασσινό
νερό επαρκούν για να παρέ
χουν με αυτόν τον τρόπο ε
νέργεια για πολλά εκατομ
μύρια χρόνια. Γι’ αυτό και η
σ ύντη ξη είναι από τα πιο
<>καυτά.> θέματα έρευνας τις
τελευταίες δεκαετίες.

*
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τρηση νετρονίων εξακολου
θούσε να είναι προβληματική.
Ό σοι όμως ασχολούνται ε 
νεργά με το συγκεκριμένο θ έ
μα ξέρουν καλά ότι μια τέτοια
ανίχνευση είναι εξαιρετικά
δύσκολη. Σε ένα από τα παλιότερα συνέδρια επί του θ έ
ματος, ο φυσικός Bogdan Maglich τόνισε ότι «πολλές καριέρες στην πυρηνική φυσική
έχουν καταστραφεί από τα
νετρόνια». Ο Πονς όμως εξα
κολουθούσε να μετράει τρίτιο
χωρίς όμως να δώσει λεπτο
μ έρειες. Δ ιένειμ ε μάλιστα
στους συνέδρους αντίγραφα
από ένα άρθρο που θα δημο
σιευτεί τον Ιούλιο στο περιο
δικό Fusion Technology (Τε
χνολογία Σύντηξης), όπου με
ταξύ άλλων ρίχνει το βάρος
στα πειράματα ελέγχου, α
παντώντας στις κατηγορίες
του περιοδικού Nature. Το πε
ριοδικό αυτό, επανειλημμένα
είχε εκτοξεύσει πυρά κατά
των ερευνητών της Γιούτα, εί
τε με το εκδοτικό του σημείω
μα, είτε με αντίθετα αποτελέ
σματα άλλων ερευνητών. Στο
ίδιο περιοδικό είχαν στείλει
οι Πονς και Φλάϊσμαν στην
αρχή μια δημοσίευση που ό
μως απέσυραν γιατί ο φόρτος
εργασίας δεν τους επέτρεπε
να προσθέσουν τα επιπλέον
στοιχεία που ζητούσαν οι κρι
τές του περιοδικού.
Στο Σωλτ Λαίηκ Σίτυ λοι
πόν, και άλλοι ομιλητές που
ακούστηκαν είχαν να δώσουν
τα δικά τους αποτελέσματα,
όπως ο Charles Scott από το
Εθνικό Εργαστήριο του Oak
Ridge, και ο Oliver Murphy α
πό το πανεπιστήμιο ΑΦΜ του
Τέξας, ο οποίος διαπίστωσε
ότι το βαρύ νερό (D2O) και το
λίθιο είναι απαραίτητα για
την έκληση θερμότητας σε έ
να τέτοιο πείραμα. Ο John
Bockris, του ίδιου Πανεπιστη
μίου, είχε επίσης μετρήσει
τρίτιο, το ίδιο και ερευνητές
από άλλα εργαστήρια. Από
την συνάντηση αυτή, που τό
νωσε κάπως το ενδιαφέρον
για την ψυχρή σύντηξη, φάνη
κε πως ήταν επιτακτική η ανί
χνευση και η μέτρηση με ακρί
βεια των προϊόντων της αντί
δρασης όπως αυτής του
ηλίου-4. Κάτι τέτοιο όμως α
παιτεί ένα πείραμα υψηλής

καθαρότητας που είναι εξαι
ρετικά ακριβό.
Τα πιο σίγουρα συμπερά
σματα είναι αυτά που βγήκαν
από μια άλλη συνάντηση με
θέμα την κοινωνιολογία της
ψυχρής σύντηξης που έγινε
στη Νέα Ορλεάνη, τον Φε
βρουάριο που πέρασε, με
σκοπό να εμπνεύσει το όλο
«χάπενινγκ» της ψυχρής σύν
τηξης. Αν και υπήρχε η παρα
δοχή ότι ήταν κάπως νωρίς
για ένα τέτοιο συνέδριο, έγι
ναν σημαντικές διαπιστώσεις
σχετικά με την αντίδραση της
επ ιστημονικής κοινότητας,
του τύπου και άλλων. Η Κοι
νωνιολόγος Ullica C. Segerstrale του Τεχνολογικού Ιν
στιτούτου του Ιλλινόις, υπεν
θύμισε ότι και στο παρελθόν,
«απίστευτα» επιστημονικά α
ποτελέσματα όπως η ανακά
λυψη των ακτίνων-χ και οι ε
νώσεις των ευγενών αερίων,
αποδείχθηκαν σωστά.
Ό μω ς εδώ, η τόση αντιφατικότητα και η αδυναμία ελέγ
χου του πειράματος κάνουν
την υπόθεση εξαιρετικά δύ
σκολη. Ό μω ς το πρόσφατο
ενδιαφέρον για ένα άλλο θέ
μα, τους υπεραγωγούς υψη
λής θερμοκρασίας, που τρά
βηξε πάνω του τα φώτα της
δημοσιότητας το 1987, άφησε
την εντύπωση ότι η ψυχρή
σύντηξη ήταν κάτι που «κατ’
αρχήν» είναι πιθανό να συμ
βεί.
Ο τρόπος πάντως που το
θέμα αντιμετωπίστηκε, απο
καλύπτει πόσο τα ενδιαφέ
ροντα (και τα συμφέροντα)
των Ινστιτούτων των επιστη
μόνων, των επενδυτών και
του τύπου μπορούν να έρ
θουν σε σύγκρουση όταν μια
φαινομενικά μεγάλη ανακά
λυψη βρίσκεται στο επίκεν
τρο της δημοσιότητας, με τε
ράστια δυνατότητα οικονομι
κής εκμετάλλευσης, όπως δή
λωσε ο Marcel Lafollette του
Εθνικού Μουσείου Αμερικανι
κής Ιστορίας. Ο ίδιος μάλιστα
τόνισε ότι οι Πονς και Φλάϊσμαν δέχτηκαν κριτική, τόσο
για την κραυγαλέα δημοσιο
ποίηση των πειραμάτων τους
όσο και για την μυστικότητα
με την οποία στην συνέχεια οι
ίδιοι περιέβαλαν.

Άκης Μπογιατζής

Η ξηρασία που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες στη χώρα
μας, στην υπόλοιπη Νότια Ευρώπη και σε ορισμένες περιοχές της
Βόρειας Αμερικής, καθώς και η έκθεση του ΟΗΕ σχετικά με το κλίμα
της γης, κάνει επιτακτική τη γνώση και κατανόηση από όλους, των
παραγόντων και των παραμέτρων που συντελούν στην αλλαγή του
κλίματος της γης. To anti μετά την αναφορά στους χλωροφθοράνΘράκες και την καταστροφή του όζοντος, θα αναφερθεΙ στο επόμε
νο τεύχος στις τελευταίες απόψεις για το φαινόμενο του θερμοκη
πίου και των αιτιών που ίο προκαλούν.

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΥΔΡΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ · 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1990

ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• Επειδή η οικολογία δεν είναι μόνο εξειδικευμένη γνώση αλλά και διεπιστημονική προσέγγιση, επειδή η εκπαίδευση
είναι μία διαρκής διαδικασία μέσα κι έξω από τους θεσμούς, επειδή η μάθηση μπορεί να συνδυαστεί με διακοπές σ’ ένα
ευχάριστο περιβάλλον, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε έναν κύκλο καλοκαιρινών σπουδών στο παραδοσιακό νησί της Ύ
δρας, πράγμα που ελπίζουμε να έχει συνέχεια.
• Το περιεχόμενο των μαθημάτων, των σεμιναρίων και των διαλέξεων θα απαιτήσει ένα ελάχιστο υπόβαθρο βασικών
γνώσεων, πανεπιστημιακού επιπέδου, χωρίς εντούτοις να απαιτούνται ιδιαίτερα τυπικά προσόντα ως προϋπόθεση συμμε
τοχής.
• Η συμμετοχή θα είναι ελεύθερη, αλλά ο αριθμός των διδασκομένων περιορισμένος (μάξιμουμ 30 άτομα) και τα δί
δακτρα κυμαίνονται ανάλογα με την διάρκεια παρακολούθησης ή την ιδιότητα. Αναλυτικότερα, ο πρώτος κύκλος (υπο
χρεωτικός) θα διαρκέσει από τις 30 Ιουνίου ως τις 15 Ιουλίου, ενώ ο δεύτερος (προαιρετικός) θα περιλαμβάνει κύκλους
προγραμματισμένων συζητήσεων και θα καλύψει την τρίτη εβδομάδα (17-21 Ιουλίου). Τα δίδακτρα που αντιστοιχούν στον
α' κύκλο θα είναι 30.000 δρχ. ενώ για τον β' κύκλο θα απαιτηθούν συμπληρωματικά 10.000 δρχ. Για άτομα των οποίων
τα έξοδα θα καλυφθούν από νομικά πρόσωπα, τα ποσά θα είναι 60.000 δρχ. και 20.000 δρχ. αντιστοίχως.
• Σε ό,τι αφορά τα έξοδα διαμονής, διατροφής κ.τ λ. καταρχήν βαρύνουν τους συμμετέχοντες. Υπάρχει όμως εξασφα
λισμένη η δυνατότητα διαμονής σε ξενώνες που έχουν ήδη δεσμευθεί στην τιμή των 3.000 δρχ. το δίκλινο, ενώ καταβάλ
λονται προσπάθειες για εξασφάλιση μικρού αριθμού κλινών στον κοιτώνα της Ναυτικής Σχολής δωρεάν.
• Στο Κέντρο θα διδάξουν κατά σειρά: Νερά. Π. Παναγιωτίδης (ΕΚΘΕ). Έδαφος: Δ. Τσαντίλης (Ν. Οικολογία). Αέρας
Δ. Συκιώτης (Παν. Αιγαίου). Ενέργεια: Η. Ευθυμιόπουλος (Ν. Οικολογία). Φυσικά Οικοσυστήματα: Δ. Βώκου (Παν Θεσ/νί
κης). Αγροτικά Οικοσυστήματα: Π. Γεράκης (Παν. Θεσ/νίκης). Αστικά Οικοσυστήματα: Δ. Παπαϊωάννου (Ν. Οικολογία)
Μοντέλα Διαχείρισης: Δ. Παπαϊωάννου. Σχεδιασμός: Γ. Τσεκούρας (Ν. Οικολογία). Πολεοδομία: Π. Λουκάκης (Παν. Θρά
κης). Προστατευόμενες περιοχές: Θ. Παπαγιάννης (μελετητής). Χερσαία απειλούμενα είδη: Μ. Γκαίτλιχ (Ν Οικολογία)
θαλάσσια απειλούμενα είδη: Μ. Γκαίτλιχ. Παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα: Μ. Σκούλλος (Παν Αθήνας, Ε.Γ Π )
Τα όρια της τεχνολογίας: Λ. Λουλούδης (Α Γεωπονική Αθηνών). Οικονομία: Μ. Παπαγιαννάκης (ευρωβουλευτής)
• Επίσης θα δώσουν διαλέξεις εκτός προγράμματος οι: Α. Λασκαράτος (Παν. Αθήνας) με θέμα τη διαχείριση των θα
λάσσιων αποδεκτών, Τζ. Βαλαώρα (WWF) με θέμα την διαχείριση των τοξικών ουσιών, Μ. Κούκιος (ΕΜΠ) με θέμα τη
ενέργεια, Τζ. Χαροκόπου (Ν. Οικολογία) με θέμα την θαλάσσια ρύπανση, Η. Κατσούλης (Πάντειο Παν/μιο) με θέμα οικο
νομία - περιβάλλον.
• Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Κέντρου (Μαρία Κάπαρη, τις ώρες \ λ .
18.00, στο τηλ. 3610423) για την συμπλήρωση του σχετικού δελτίου συμμετοχής.
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κόμη και τώρα, που έχουν κρυώ
σει τα γεγονότα και τα βλέπω από
την απόσταση, κάπου τριάντα ε
τών, δεν μπορώ ν’ αποδεχτώ εκείνα που
πήγαιναν να μου αποδώσουν. Ναι, δε
λέω, είχα ασχοληθεί κι εγώ μ’ αυτά αλλά
όχι έτσι όπως με κατηγορούσανε και ότι
δήθεν είχα προκαλέσει την «κοινήν ανη
συχίαν». Εγώ, απλώς, είχα μαζέψει κά
ποια στοιχεία και με το χρέος του αντα
ποκριτή τα έστειλα στην εφημερίδα μου.
Το ότι πρόστεσα την απαραίτητη σάλτσα
όπως και ο αρχισυντάκτης την πείρα του,
για μια χτυπητή προβολή του δημοσιεύ
ματος, ήταν επόμενο. Το απαράδεχτο ή
ταν αλλού. Το ότι τον «τρομοκράτη» μου
τον βγάλανε «δράκο» και πως όλη αυτή η
ιστορία είχε ξεφουρνιστεί από το κεφάλι
μου.

Αν είναι δυνατόν.
Εδώ βούιζε τ’ Ανάπλι, ολόκληρες βδο
μάδες και το δικό μου δημοσίευμα, που
βασίστηκε πάνω σ’ αυτά, έφερε την κατα
στροφή; Τα γεγονότα, το ξαναλέω, είχα
νε αροηγηθεί. Στη νομαρχία είχανε γίνει
έκτακτες συσκέψεις, τα φώτα της πόλης
έμεναν αναμμένα μέχρι την ανατολή, ε
νώ ισχυρές περιπολίες, από άνδρες της
>·.■■ t φυλακής, έλεγχαν τους δρόμους ότο 24ωρο. Γιατί πρέπει, οπωσδήποτε,
να Φταίω εγώ;
Και θέτω το ερώτημα μόνο για κείνη
τη . περ.ορισμένη κλίκα που είχε βαλθεί
να μ εξοντώσει. Από κείνο τον αστοι
χείωτο διοικητή της χωροφυλακής, που
ήθελε ντε και καλά να γράφω άρθρα υ
πέρ του «ηρωικού σώματος» που υπηρε
τούσε
όπως και μερικούς άλλους
—μετρημένους στα δάχτυλα της μιας
παλάμης— που είχαν για καθημερινό κο
λατσιό τους την κακεντρέχεια και τη διαβολή
Ομως στην περίπτωση, που γίνεται
λογος, το παοθιο βέλος μου ήρθε από
την Αθήνα. Χωρίς την ελάχιστη υποψία,
οτι θα μπορούσε να μου συμβεί κι αυτό,
το δέχτηκα τόσο ξαφνικά κι αναπάντεχα
όπως τη μαχαιριά στην πλάτη. Και δεν
ξέρω, αλήθεια, πόση έκταση να πήρε αυ
τή η δολιότητα. Απ’ ό,τι θυμάμαι, κανείς
δεν μου υπαινίχτηκε το παραμικρό σχό
λιο — εκτός από δυο φίλους που θέλη
σαν, καλοπροαίρετα, να με πειράξουν.
Μαλιστα σήμερα, που το σκέφτομαι,
τους ευγνωμονώ γιατί χάρις σε κείνο το
αστείο τους ενημερώθηκα εγκαίρως κι έ 
λαβα τα κατάλληλα μέτρα μου.
Γιατί κοιτάχτε να δείτε πωο έγινε: Ενώ
βαδιζσ τον κεντρικό δρομο τ· Αναπλιού
ßpebursüv ξαφνικά αντίκρυ μου και άρχι
σαν να γελούν. Κι όχι γιατί, σαν ευθυμογράφος, είχα τόση μεγάλη επίδραση. Ερε'.νη τη στιγμή είχανε ειδικό λόγο που

μου τον ξεδίπλωσαν κάπως έτσι:
— Τι γίνεται με τον... δράκο του Ψαρομα
χαλά, τον πιάσανε;
— Παιδιά αλλού το δούλεμα.
— Μα αφού το διαβάσαμε καθαρά.
— Που βρε αδερφέ! αρπαζόμουνα εύκο
λα. Έ χω απάνω μου το φύλλο της «ΑΚΡΟΠΟΛ£ΩΣ» και μπορώ να σας το διαβάσω.
Τότε ο ένας, από τους δυο τους, κάνει
την ίδια χειρονομία και βγάζει από την
τσέπη του την «ΕΣΤΙΑ».
— Να, εδώ σε περιλαβαίνει ο Μελάς.
Πάω να γελάσω με την πλάκα τους αλ
λά δεν μου βγαίνει. Από τις πρώτες σει
ρές, που πήρε το μάτι μου, όχι μόνο μου
λέγανε την αλήθεια αλλά κόντεψα και να
μείνω. Ιδίως μ’ αυτή τη φράση:
«Και ο καϋμένος ο ανταποκριτής - μυθιστοριογράφος θα καθίσει τώρα στο
σκαμνί μαζί με τους συνεργάτες του
(αν πραγματικώς υπάρχουν) ως προκαλέσας την κοινήν ανησυχίαν με
διαδόσεις ψευδών ειδήσεων για τη
δημόσιον ασφάλειαν μιας περιοχής
του κράτους».
Γ ενικά όλο το κείμενο μύριζε τόσο έν
τονα νοοτροπία Ασφάλειας που μ’ ανα
τρίχιαζε. Και μήπως να πεις πως του ή
μουνα άγνωστος; Του είχα χαρίσει εκεί
να τα πρώτα βιβλία μου κι αν δεν του ήρ
θε η διάθεση να πετάξει δυο καλά λόγια
δεν τον κάκισα. Ό μω ς να μου τη φέρει κι
από πάνου, με τέτοιο άθλιο και ύπουλο
τρόπο, ήταν από τ’ ασήκωτα και ταξίδε
ψα ειδικά στην Αθήνα να τον αντιμετωπί
σω με όλη την αλήθεια μου. Χωριάτης σε
κάτι τέτοια τραβάω ίσια στο γραφείο του
και τον πετυχαίνω πάνου στο γράψιμο.
— Ωραίο το κομμάτι σας! του μπαίνω α
κάθεκτα.
— Ποιο απ’ όλα; το πέταξε μάλλον ασυ
ναίσθητα καθώς η παμπόνηρη ματιά του
έλεγε άλλα.
— Εκείνο με το «δράκο του Ψαρομαχαλά»| Εσείς, με τόση πείρα στη δουλειά,
γιατί να μου τα καταλογίσετε όλα αυτά;
— Μα δεν ανέφερα τ ’ όνομά σου.
— Αυτό έλλειπε! κόντεψα να βάνω τις
φωνές. Με τόση ειρωνεία και κακότητα,
σε βάρος του γνωστού σας «ανταποκρι
τή - μυθιστοριογράφου», τι χρειάζονταν
τ’ άλλα;
Αντικρυστά του οι δυο άλλοι δημοσιο
γράφοι είχαν τη διακριτικότητα να μας
κοιτάζουν βουβοί. Περίμεναν βέβαια την
εξέλιξη όπως κι εγώ την επέμβαση του
κλητήρα που έκοβε βόλτες απόξω Αλλά
τούτο το τελευταίο θα μπορούσε να γίνει
αν το ζητούσε ο ίδιος ο Μελάς που ήταν
κοντά στην πόρτα και είχε την ευχέρεια.
Αντί αυτού κρατήθηκε στην αταραξία
του για να μου προσθέσει με κείνη την ά

χρωμη μασουλωτή φωνή σου.
— Μην ανησυχείς. Η εφημερίδα, που ερ
γάζεσαι, έχ ει δημοσιέψει και χειρότερα
και δεν υπάρχει λόγος να σ’ αντικατα
στήσουν.
Ή τανε τόσο απύθμενος κι αχαρακτή
ριστος που κράτησα τα υπόλοιπα νεύρα
μου και βγήκα όξω αρρωστημένος. Το
βράδυ της ίδιας ημέρας, σκέφτηκα να
πάω κι από την «ΑΚΡΟΠΟΛΗ» μα δεν το
τόλμησα. Φοβούμενος μήπως μπερδευ
τώ περισσότερο προτίμησα να περάσω
από το «ΒΗΜΑ» να δω το φίλο μου τον Π.
Παλαιολόγο. Στριμωγμένος σχεδόν με
τον Γ. Φτέρη με καρέκλωσαν στο ανάμεσο και τους τα είπα. Ξεθυμασμένος ώς έ
να σημείο μου είχε περάσει η μεγάλη
φούρια κι αν την άνοιξα την κουβέντα
μου ήταν για να έχω και τη δική τους
γνώμη. Κι εδώ ήταν που εντυπωσιάστη
κα, όπως και τόσες άλλες φορές, από την
ευθύτητα και την εντιμότητα του Παλαιολόγου. Ενώ ο Φτέρης στεκότανε όρθιος
χαμογελαστός κι έπαιζε, σαν παιδί, με
τις τιράντες του, ο Παλαιολόγος, μόνο
με δυο κουβέντες, μου έδωσε να καταλά
βω πάρα πολλά
— Το ότι στενοχωριέσαι για τέτοια... ψιλοπράγματα είναι καλό σημάδι. Αυτός
(εννοώντας τον Μελά) σκότωσε άνθρω
πο με τ ’ αυτοκίνητό του κι ούτε που φά
νηκε καθόλου.
Γυρίζοντας ξανά στο Ναύπλιο με ειδο
ποίησαν πως είχα τηλεφωνική πρόσκλη
ση — από την «ΑΚΡΟΠΟΛΗ»— για τις οχτώ
το βράδυ. Χωρίς τηλέφωνο δικό μου, τό
τε, βόλευα αυτές τις ανάγκες από τους
θάλαμους του ΟΤΕ ή από τη συσκευή του
σπιτονοικοκύρη που κείνες τις ώρες είχε
πάει στα πεθερικά του στο Άργος. Και
δεν ξέρω γιατί ένοιωθα μουδιασμένος ίσιαμε να ’ρθει η στιγμή να σηκώσω τ’ α
κουστικό και να καταλάβω γιατί με γύ
ρευαν.
Δύσκολα και άγρια κείνα τα χρόνια σε
σπρώχνανε χωρίς λόγο κι αν δεν ήξερες
να κρατάς ισορροπία έπεφτες κάτου με
τα μούτρα και δεν σε σήκωνε κανείς. Κι
όχι πως είχε χαθεί ολότελα η ανθρωπιά.
Φοβόσουνα την κακοβουλία του τρίτου
που τότε εξαργυρωνότανε με ζωτικά
συμφέροντα γΓ αυτό και ήταν εύκολο, σ’
αυτή την περιορισμένη έκταση τ’ Αναπλιού, να σου προσάψουν την όποια κα
τηγορία. Ως κι αυτοί οι πνευματικοί άν
δρες — ευκατάστατοι κι επιφανείς— που
θα μπορούσα να διαλογίζομαι μαζί τους
και να τους έχω σαν αποκούμπι και κατα
φυγή, μου φάνταζαν το ίδιο ψυχροί κι ε
πιζήμιοι με τα γνωστά επισημασμένα
πρόσωπα. Και μιλάω βέβαια για κείνους
/ ------------------------ -------- ------------

το έζησα, το θυμάμαι γεμάτο δικηγό
που πορεύονταν αγκαλιά με την άρχουρους, γιατρούς, δημόσιους υπάλληλους
σα τάξη κι ένα μέρος του έργου τους είχε
και κυριακάτικους επισκέπτες. Σ’ αυτούς
καταστεί λάβαρο της εποχής αλλά και σί
τους τελευταίους μόλις είχαν αρχίσει να
γουρο βόλεμα και θωράκιση για τον εαυ
προστίθενται και οι ξένοι. Ή ταν το και
τόν τους. Γιατί δεν είναι δα και λίγο να
νούργιο
στοιχείο που προσδιόριζε την
σε κυνηγάνε απ’ όλες τις πλευρές και ο
καθαρή έννοια του τουρισμού αλλά και
άλλος να τιμάται με δημόσιες εκδηλώ
σεις επειδή πέφτει στα μέτρα τους και εί- < θα επηρέαζε, σε μέγάλο βαθμό, τη ζωή
των Αναπλιωτών. Τα γύρω μνημεία, από
ναι διαχωρισμένος από την καυτή πραγ
ματικότητα. Να γνώριζαν άραγε, από τό
Μυκήνες μέχρι Επίδαυρο, προδιέγραφαν
αυτή τη σίγουρηπροσοδοφόρα προοπτι
τε, πως οι μετέπειτα βιογράφοι και
κή και τα πρώτα μαγαζιά, με είδη λαϊκής
ανθολόγοι-κριτικοί τα παραβλέπουνε αυ
τέχνης, είχαν αρχίσει να εμφανίζονται
τά και ασχολούνται ή επιλέγουν εκείνα
στα πιο επίκεντρα σημεία.
που βοηθάνε και για τη δική τους τακτο
ποίηση απέναντι του νέου κατεστημέ [
Γ ενικό λοιπόν το συμφέρον, να διατη
νου;
ρεί η πόλη ένα ευχάριστο φιλειρηνικό
Ας είναι... Ή μάλλον να σας φέρω στο
πρόσωπο, πέρα από κείνο της γραφικό
χώρο του ΟΤΕ που περίμενα, πώς και
τητας και του ιστορικού πλούτου, δε σύπώς, ν’ ακουστεί τ ’ όνομά μου και να πε
φερνε να γίνεται λόγος για «δράκους»
ράσω σε κάποιον θάλαμο. Μα και τούτη
και πολύ περισσότερο με τη μορφή συ
τη φορά τζάμπα είχα χτυποκαρδίσει. Το
ναρπαστικού αναγνώσματος σε συνέ
ζητούμενο ήταν και πάλι ο «τρομοκρά
χειες. Όπως είπα και παραπάνω το μυ
της». Με ρωτούσαν αν είχαν προκύψει
στήριο είχε αρχίσει ήδη να ξεδιαλύνεται
καινούργια στοιχεία κι αν χρειαζόμουνα
και μια μουγκαμάρα είχε διαδεχθεί κείνη
βοήθεια.
την έντονη ατμόσφαιρα των πρώτων η
— Σαν τι βοήθεια; μου έπεσε ανάποδα
μερών. Ή ταν το βαρύ συναίσθημα του
τούτο το τελευταίο.
παθήματος — να ληφθούν όλα εκείνα τα
—Να, μήπως θα ήταν σκόπιμο να κατέ
μέτρα— όταν οι μισοί άνδρες της χωρο
βαινε κι ο Δράκος.
φυλακής γνώριζαν τι συνέβαινε και το
Ομολογώ στην αρχή μπερδεύτηκα.
σχολίαζαν μεταξύ τους.
«Δράκος» στ’ Ανάπλι, «δράκος» κι από
Αλλά τι ακριβώς είχε συμβεί;
την Αθήνα πώς διάολο διπλασιάστηκαν
Όπως όλα τα μυστηριώδη γεγονότα έ 
έτσι ξαφνικά; Ό τα ν όμως μου διευκρίνι
τσι κι αυτό είχε την απλή ερμηνεία του.
σαν για το «Θόδωρο» συνήλθα.
Μα πριν φθάσω στην αποκάλυψη επι
— Παιδιά, για να μάθετε και τα νεώτερα,
τρέψτε μου μια αναδρομή. Να σας φέρω
τα πράγματα πάνε για ξεκαθάρισμα κι ό I πίσω σε κείνο τον ευσυνείδητο ψαρά όσο
που να ’ναι κλείνει το θέμα.
και αφοσιωμένο σύζυγο. Γ ιατί ήταν γνω
Μα και να μην ήταν έτσι ήμουνα σε θ έ 
στό σε όλους πόσο πιστός ήταν σ’ αυτές
ση για την οποιαδήποτε κάλυψη. Εδώ
τις αρχές του- από το σπίτι στη βάρκα κι
κράταγα πρακτικά, στις μεγάλες υποθέ
από τη βάρκα στο σπίτι. Αποτέλεσμα αυ
σεις του κακουργιοδικείου και δεν θα κατού του σταθερού δρομολογίου να μην
τάφερνα τις τρεχάλες μιας έρευνας που
του λείπουν τα ψάρια όπως και τα παιδιά.
ήδη είχε μισοτελειώσει; Μπορεί ο Θόδω
Κοντά μια δεκάδα — με το συμπάθειο—
ρος Δράκος να είχε καταγράψει επιτυ
όπου ανάμεσά τους και η πέτρα του
χίες («Σκάνδαλο παπα-Κουρή», «Απαγω
σκανδάλου. Από τις όμορφες τ’ Ανα
γή Τοσούλας», «Δράμα Σπυριδούλας»
πλιού βάζει φωτιά σ’ έναν γιγαντόσωμο
κ.ά.) που με την υπερβολή του στα τραγι
πυροσβέστη κι αυτός δεν ξέρ ει πως να...,
κά και κρίσιμα σημεία πρόσθετε φύλλα
τη σβήσει! Διότι η μέθοδος που διάλεξε
δεν αποδείχθη καθόλου αποτελεσματι
στην κυκλοφορία της «ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ» και
της «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ» αλλά για τη σύγ
κή. Μ ε το να φέρνει μεταμεσονύχτιες
βόλτες
τριγυριστά του σπιτιού της, χω
χρονη κοινωνία τ’ Αναπλιού δεν θα ταί
ρίς να είναι βέβαιο αν ήθελε κι αυτή, προριαζε μια τέτοια υπέρβαση. Η πρώτη
κάλεσε το φόβο των γειτόνων που άρχι
πρωτεύουσα του νεοελληνικού κράτους
σαν να επισκέπτονται το Τμήμα και να
δεν ζούσε πια στα χρόνια της «Ιζαμπώ»
καταθέτουν τις μαρτυρίες τους. Και πότε
μήτε και το κλίμα εκείνο των καροτομήόλα αυτά; Ό τα ν ένας συγγενής της κο
σεων στο Παλαμήδι από το δήμιο του
πέλας ήρθε στα χέρια με τον άγνωστο,
Μπουρτζιού, που σήκωναν πολύ παραμύ
ώς τότε, πυροσβέστη και γίνανε μαλλιά
θι και κοσμοπολίτικη μέγκλα. Η τελευ
κουβάρια! Χειροπιαστό αυτό το περιστα
ταία παρένθεση, που έκλεισε κι αυτή με
τικό πιάνω και φωτογραφίζω τον εξα 
πολύ αίμα, ήταν η περίοδος των στρατο
γριωμένο
αλλά και μωλωπισμένο συγγε
δικείων του εμφυλίου κι αν κάποιος είχε
νή και γίνεται δίστηλο κλισέ στην εφημε
την τόλμη και το κουράγιο να βγάλει
ρίδα μου. Στο μεταξύ η χωροφυλακή ού
στην επιφάνεια φρικιαστικές υποθέσεις
τε κουβέντα. Αν και είχε στα χέρια της
—ποιοι έχασαν και ποιοι επωφελήθητον
«τρομοκράτη» δεν τον αποκάλυπτε.
σαν— θα μπορούσε να ψάξει στα υπό
Δεν ήθελε 'να εκτεθεί αλλά και να τιμω
γεια του δικαστικού μεγάρου και να σκα
ρηθεί ένας «δικός» της και προτιμούσε ν’
λίσει τα πρακτικά τους. Τ’ Ανάπλι, όπως
/

αφήνει έκθετη την κοινωνία τ ’ Αναπλιού
όπως και το νομάρχη που κουβαλούσε
μόνος του τους κυριότερους μάρτυρες
στο Τμήμα. Μαζί μ’ αυτά και οι προσπά
θειες ν’ αποσοβηθούν κάποιες μηνύσεις
ενώ ο ζήλος τους για ανακοινώσεις —
«διαψεύσεις» (μόνο προς τον ανταποκρι
τή του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΑ» κι όχι προς
τους Αναπλιώτες που τις περίμεναν δι
καιολογημένα) έδειχναν όλη την κακότητα αλλά και τη διαβολή τους για το πώς
να μ’ ενοχοποιήσουν και να βρεθώ μπερ
δεμένος.
Και ίσως εδώ ταιριάζει να παραθέσω
ακόμη μερικές σειρές, απ’ όσα έγραψε ο
Μελάς, έτσι για να δείτε πως υπηρετείται
η αλήθεια και ποιος κατασκευάζει μυθι
στορήματα:
«Ένα τηλεγράφημα εκ μέρους των
αρχών Αργολίδας διαψεύδει κατηγο
ρηματικούς το μυθιστόρημα περί
«Δράκου» ή «τρομοκράτου» του Ναυ
πλίου. Και δεν διαψεύδει μόνον, αλλά
και προσθέτει, ότι θα μηνυθούν εκεί
νοι, που αναφέρονται στο μυθιστόρημαί ότι έδωσαν στοιχεία για τη συγ
γραφή του — αν υπάρχουν εννοείται*
και αν όλο το κατασκεύασμα δεν εβγήκε, ακέραιο, από το κεφάλι του
ανταποκριτού... Αυτός, λοιπόν, ο ατυ
χής «τρομοκράτης» είναι πρόσωπο
εντελώς φανταστικό...».
Και το υστερόγραφο:
«Σημερινό τηλεγράφημα αναφέρει, ό
τι ο "τρομοκράτης” αυτός υπάρχει
και παρουσιάσθη στας αρχάς, είναι
δε αγαθότατος νέος... ερωτευμένος
εφ’ ω και δεν τον αφήνουν σε χλωρό
κλαρί, αλλά τον καταδιώκουν και συμ
πλέκονται μαζί του όπου τον απαντή
σουν. Ώ σ τε ο "τρομοκράτης” μένει
πάντοτε ένα μυθιστόρημα». ,
Μ ένει όμως και η απορία μου για το
ποιος, απ’ όλους τους «δράκους», ήταν ο
πιο επικίνδυνος. Και μακάρι να είχαν δι
καστεί εκείνες οι μηνύσεις — οι όποιες α
πό τις τόσες που απειλήθηκαν. Τουλάχι
στον θα γνωρίζατε κι εσείς ιίόσο καλά
ξέρουν να γελάνε οι Αναπλιώτες κι εγώ
θα ξεκαθάριζα την υποψία μου αν ο Με
λάς είχε απ’ ευθείας συνεννοήσεις με
τον τότέ διοικητή χωροφυλακής της Αρ
γολίδας.
Ό σ ο για τους προϊσταμένους μου μου
έκαναν — μέσω του Ό θω να Καμπάνη—
μια από τις σημαντικότερες προτάσεις
που έχω δεχτεί στη ζωή μου: Ν ’ αναπλη
ρώσω τη θέση του Σακελλάριου στην «Α
ΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» που τότε έφ υγε μαζί με το
Σάββα Κωνσταντόπουλο καί χρονογρα
φούσε στον «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΣΜΟ». Κι αν τε
λικά αρνήθηκα (καλώς ή κακώς) ήταν για
τί είχα επίγνωση του βάρους μιας τ έ 
τοιας στήλης σε αθηναϊκή καθημερινή ε
φημερίδα και παρά τη.:, φαντασιοπληξία
μου!
;

Γιώργος Καραμάνος
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είσαγωγικά: Αίκατερίνη
Κουμαριανού, Εταιρεία
Ελληνικού Λογοτεχνικού
καί Ιστορικού *Αρχείου,
Αθήνα 1989.

Προ εττα ναστατι κά
περιοδικά
Έρμης ό Λόγιος ή
Φιλολογικοί Άγγελίαι,
1813 Περίοδος Γ, 1814
Περίοδος Δ ', 1816, έν
Βιέννη τής Άούστριας,
φωτοτυπική έπανέκδοση,
τόμοι Γ\ Δ ·Ε', ΣΤ ’,
Εταιρεία Ελληνικού
Λογοτεχνικού καί
Ιστορικού ’Αρχείου,
’Αθήνα 1989.
'Αθήνα, Έφημερίς
περιοδική, φιλολογική,
έπιστημονική, πολιτική
καί έμτφρική, Ύπό τής
Εταιρείας τής ’Αθήνας,
έν Παρισίοις ΑΩΙΘ,
φωτοτυπική έπανέκδοση,
Τετράδια A ’-ΣΤ', 1819,

Τό Ε.λ .ι .α . κατόρθωσε μέσα
στό 1989 νά όνατυπώσει τέσ
σερις τόμους τού «Έρμου τοϋ
Λογίου» (γιά τόν δεύτερο έγ ι
νε λόγος στό περ. « α ν τ ί » τής
20.10.89) καί τυπώνεται ήδη ό
Ζ ’ τόμος, σύμφωνα μέ τό « Ε ν 
ημερωτικό δελτίο» τής Ε τ α ι
ρείας.
"Ενα πρώτο φυλλομέτρημα
τών νέων τόμων μοϋ ύπενθυμίζει οίκεΐα κακά. Χθές άκόμη
οΐ φιλόλογοι συνάδελφοι πού
διδάσκουν στήν πρώτη τάξη
τού σχολείου μας μοϋ έλεγαν
πώς είναι άπελπισμένοι, κάθε
χρόνο καί χειρότερα μέ τή
γλώσσα (καί όποιος λέει πώς
αύτά είναι κινδυνολογία ή άντιδραστική γκρίνια δέν έχει
παρά νά ψηλαφήσει τά πράγ
ματα, τά άδιάψευστα γραπτά).
Ή γλώσσα είναι μιά άπό τίς
μόνιμες έγνοιες τοϋ «Έρμοϋ»
καί ό κύκλος τών λογίων του
έχει ταχθεί ύπέρ τής «μέσης
όδοϋ» τοϋ Κοραή. Καί, φυσι
κά, όπου ύπάρχουν γλωσσι
κοί άντίπαλοι, ύπάρχει καί όξύτητα λόγων. Μολονότι λοι
πόν στήν «ίΐροδήλωσιν» τοϋ
Β' τόμου γραφόταν δτι δέ θά
φιλοξενούνται στό περιοδικό

Στην Παραλία
Μετάφραση:
Γιώργος Κεντρωτής
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διατριβές μέ έπιθετικό πνεύ
μα, στόν Γ τόμο ό όνομαστός
Κ.Μ. Κούμας γράφει γιά τόν
Δούκα: «Μηδέ τώρα ήθελα
γράψειν τίποτε πρός άπολογίαν, έάν δέν έβλεπα κατά κα
κήν τύχην τόν άγώνα τοϋ άνδρός ούτως ένεργούμενον,
ώς νά ήτο βεβαιότατος, δτι
καταπείθει τούς άναγνώστας
είς τούς λόγους του, καί διά
τούτο υβρίζει, ταλανίζει, καταράται, μαίνεται. (...). Ό δέ
Δούκας άπεφάσισεν, είτε άληθώς όμιλε!, είτε ψευδώς, νά
μένη άμετάτρεπτος είς τήν
γνώμην του, καί νά προστάζη
τόν όρθόν λόγον, άλλά νά μή
προστάζηται ύπ’ αύτοϋ· αύτός ούτος μαρτυρεί φανερά
τήν άλήθειαν ταύτην. "E l μέν,
ώ Μήδεια καί Ά θηνά, μετ’ άληθείας τον άγώνα ποιήσομαι, βοηθεΐτε- εί δέ μή, κατα
δύσατε τό σκάφος, καί έμ έ τή
τών θηρίων λύσση παράδοτε
παρανάλωμα" φωνάζει μέ ένθουσιασμόν ό φιλαλήθης σο
φός (σελ. ν')» («Διατριβή είς
κατηγορίας τινάς τής τοϋ
Δούκα ’Αργούς», σ.288).
Ό Κούμας βέβαια δέν άποδεικνύεται θηρίο μέ τήν άπάντησή του, ή περικοπή πάντως
δίνει μιά Ιδέα γιά τήν άτμόσφαιρα τής έποχής. Φυσικά, ό
«Ερμής ό Λόγιος» δέν είναι άπ ο κλεισ τικά ά φ ιερ ω μ ένο ς
στό γλωσσικό ζήτημα.
Τό μεγαλύτερο μέρος του
καταλαμβάνουν μελέτες ή ει
δήσεις φιλολογικές καί Ιστο
ρικές, καθόλου όμως δέ λεί
πουν καί οΐ διατριβές γιά τίς
θετικές έπιστήμες, πράγμα
πού μοϋ φαίνεται άρκούντως
άξιοσημείωτο, όταν διαβάζω
στήν πρόσφατη έκδοση τοϋ
«Προπατορικού άμαρτήματος» τοϋ π. Ίωάννου Ρωμανίδη, δεινοϋ άντικοραϊκοϋ, ότι
άντί τής φραγκολατινικής Μ ε
ταφυσικής έπρεπε στή μετεπαναστατική Ε λλά δα νά καλ
λιεργούνται οί έμπειρικές έπι
στήμες.
Στό βραχύ σημείωμά μου
γιά τόν πρώτο τόμο («Ή Κα
θημερινή» 13.10.88) είχα προ
ειδοποιήσει τόν άναγνώστη
ότι έκτιμώ τίς προθέσεις άλλά
δέν άσπάζομαι γενικά, τίς άντ ιλ ή ψ ε ις
το ϋ
« Λ ο γ ίο υ
Έρμοϋ». Επαναλαμβάνω ό
μως καί έδώ ότι τά προεπανα
στατικά περιοδικά, έξαιρετικώς δ υ σ εύ ρ ετα , άνήκουν
στήν Ισ τορία τής Νεοελληνι
κής Γραμματείας καί Παι
δείας, χρωστάμε λοιπόν χάρη
στό Ε.Λ.Ι.Α. πού τά καθιστά ευ
πρόσιτα.
Συγχρόνως μέ τούς τρεις
τοϋ «Λ.Ε.» άνατυπώθηκε καί ό
μοναδικός τόμος τής «Ά θηνάς». Άπό τά κατατοπιστικά
«είσαγωγικά» τής κ. Αίκ. Κου-

μ α ρ ια ν ο ϋ μ α θα ίνω ό τι ό
«Λ.Ε.» δέν τής έπιφύλαξε κα
θόλου θερμή ύποδοχή. Κατηγορεΐται, σύν τοΐς άλλοις, ά
πό τόν «Μισοκλόπο δικαίου»
καί γιά λογοκλοπία. Παλαιό
τά πάθη τών άνθρώπων. Καί
άφοϋ ό λόγος γιά τόν «Ερμή
τόν Λόγιο», πρέπει νά μνημο
νεύσω έδώ καί τήν πολύ καλή
έργασία, πού έκτείνεται σε
213 σελίδες, τοϋ Θεόδωρου
Γ. Παπακωνσταντίνου, καθηγ.
Πανεπιστημίου, «Προεπανα
στατική Εκπαίδευση καί Παι
δεία - Ε ρ μ ή ς ό Λόγιος, 18111821, Είσαγωγή - Παιδαγωγι
κά άρθρα / Λήμματα - θεματι
κά Εύρετήρια», ’Αθήνα 1989.
’Α π α ρ α ίτη το ς όδηγός γιά
τούς μελετητές τοϋ περιοδι
κού καί γιά όσους άσχολοϋνται, πρακτικά καί θεωρητικά,
μέ τήν Παιδεία.
Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος
Υστερόγραφο: Έντωμεταξύ τό Ε.Λ.Ι.Α. άνατύπωρε καί
τόν Ζ ’ τόμο τοϋ περιοδικού
(1817), πού είναι καί ό όγκωδέστερος. Ό ρυθμός τών άνατυπώσεων δείχνει ότι σύντομα
θά όλοκληρωθε! ή σειρά τοϋ
«Λογίου Έρμοϋ».
□

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ
Αποφάσισα να σκοτώσω
τον Ερμόλαο
Εκδ. Ρότττρον, Αθήνα 1989

Μια ενδιαφέρουσα νουβέλα
(;) που κάτω από τον ιδιότυπο
τίτλο της, ανιχνεύει τις επι
κίνδυνες περιοχές της ψυχο
γραφίας. Με τη μορφή αστυ
νομικής διήγησης και δάνεια
στοιχεία από τον αρχέτυπο
μύθο του ανδρόγυνου, ο αφη
γητής, με αναδρομές στα παι
δικά και εφηβικά του χρόνια
έως τον έγγαμο βίο του, ανα
ζητά εναγώνια κάποια σεξ
ουαλική ταυτότητα ισοδύνα
μη σχεδόν με την υπαρξιακή
του οντότητα.
Η τυφλή αλλά επίβουλα ε
νορατική σύζυγος και ο πρώ
τος εραστής, αποτελούν το
τρίγωνο των ηρώων που συμ
πυκνώνεται στην ανταγωνι
στική δυάδα, θηλυκό - αρσενι
κό, θύμα - θύτης όπου αδιάκο
πα οι ρόλοι εναλλάσσονται.
Διάχυτη η αίσθηση του παρά
δοξου, υποβόσκει στη ρεαλι
στική αφήγηση που με ουδέ
τερο συναισθηματικά λόγο,
κατασκευάζει τα πολλαπλά
κάτοπτρα από όπου ο ανα
γνώστης θα προσλάβει τη
διαθλασμένη εικόνα του φό
νου μεγεθυμένη σαν φαντα-

σιακή κάθαρση.
Σε αντίθεση, η μυθοπλασία
με συχνά ετερόκλητα περι
στατικά επιστρατεύοντας ανί
σχυρα, σχεδόν συμβολικά,
δευτερεύοντα πρόσωπα που
κινούνται σε ένα κοσμοπολίτι
κο διάκοσμο, φαίνεται αδύνα
μη να αντέξει το φιλόδοξο ε 
ποικοδόμημα του συγγραφέα
με τις φιλοσοφικές του πα
ρεμβάσεις.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΤΕΣΙΣ
Περιποιητής φυτών
Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1989

Σε αυτό το θεατρικό του έρ
γο, κατ’ εξοχήν συμβολικό, ο
Π.Μ., είναι όπως πάντα πλη
θωρικός και σατιρικός.
Στην άκρη του κόσμου, δί
πλα στην αχανή θάλασσα,
δύο δραπέτες από τα εγκό
σμια συνθέτουν το κλασικό
γκροτέσκο ντουέτο του θεά
τρου του Παραλόγου. Δεν πε
ριμένουν τον Γκοντό αλλά το
κοινό που ποτέ δεν εμφανίζε
ται, για να παρουσιάσουν μία
παράσταση ζωής. Θέατρο εν
θεάτρω, σε απροσδιόριστο
χώρο και χρόνο* «... ένα τοπίο
θανάτου, που γλώσσα του εί
ναι ο κλαυσίγελως, αυτή η α
νεστραμμένη όψη του ανθρώ
πινου θρήνου... Στην παραλογική αοριστία, το μόνο οριστι
κό είναι η σιγουριά του θανά
του. Ενός θανάτου όμως δια
τυπωμένου σε ύφος νεκρικού
διαλόγου του Λουκιανού που
δηλώνεται με την ευφρόσυνη
συμπεριφορά της αριστοφανικής κωμωδίας...».
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΕΚΑΣ
«Κόκκινη Ερωμένη·
Εκδ. «Στοχαστής», Αθήνα 1989

Η «Κόκκινη Ερωμένη» του
Μιχάλη Μπέκα είναι μια μεγά
λη φαντασίωση της δεκαετίας
του ’70. Το κεντρικό πρόσω
πο, ένας «αιώνιος φοιτητής»
της εποχής, «παραμυθιάζεται» με την προσδοκία ότι ό
που να ν α ι θα πρωτοστατή
σει στην ανατροπή του καθε
στώτος και θα «φυτέψει» την
ευτυχία στην ταλαίπωρη ελ 
ληνική γη.
Ψάχνοντας στο βάθος αυ
τού του φανατισμού ο συγ
γραφέας θα εντοπίσει μια ε 
ρωτική ζώνη. Ο ήρωάς του
μπερδεύει συχνά το πάθος
του για ανατροπή με το πά
θος του για μια γυναίκα.
Οι αναφορές γίνονται στην
πραγματικότητα της Ελλάδας
στη δεκαετία του ’70: Από τη
χούντα περνάει στη δημοκρα
τία σε μια στιγμή παταγώ
δους κατάρρευσης του μετεμφυλιακού κράτους. Η αποσύν
θεση της παραδοσιακής κοι
νωνίας επιταχύνεται. Σημαν
τικοί θεσμοί αμφισβητούνται

σε βάθος και σε πλάτος: Εκ
παίδευση, στρατός, οικογέ
νεια. Η πολιτική ελευθερία
της μεταπολίτευσης συνο
δεύεται από την ερωτική χει
ραφέτηση και αναθεώρηση
διαφόρων αξιών.
ΑΛΕΞΗΣ ΣΟΛΟΜΟΣ
θεατρικό Λεξικό
Εκδ. «Κέδρος», 1989

Με τη γνώση και την εποπτεία του για το θέατρο, ο Α.
Σολομός, κατάφερε να οργα
νώσει ένα πλούσιο σε πληρο
φορίες υλικό. Λακωνικά, συ
νοπτικά και ζυγισμένα τα λήμ
ματα του Λεξικού του — που
είναι εμπλουτισμένα με φωτο
γραφικό υλικό— συγκροτούν
ένα χρηστικό και χρήσιμο βι
βλίο αναφοράς.
ΣΑΤΤ ΦΑΤΚ ΑΜΠΙΣΙΓΙΑΝΙΚ
«Το Καράβι Στελιανός
Χρυσόπουλος»
Διηγήματα, Μετάφρ.: Άνθη
Καρρά
Εκδ. «Ροδαμός»

«Το Καράβι Στελιανός Χρυ
σόπουλος», του Τούρκου διηγηματογράφου Σαΐτ Φαίκ (Αμπασίγιανικ) περιλαμβάνει επι
λογή 16 διηγημάτων του συγ
γραφέα.
Ο Σαΐκ Φαΐκ (1906-1954) θε
ωρείται από τους καλύτερους
Τ ο ύ ρ κ ο υ ς δ ιη γ η μ α το γ ρ ά φους. Είναι ο πιο αγαπημένος
και ο πιο πολυδιαβασμένος
πεζογράφος της Τουρκίας. Το
πρώτο του διήγημα το έγρα
ψε το 1926 και πρωτοδημοσιεύτηκε στην «Μιλλιέτ» το
1929.
Τα περισσότερα από τα 16
διηγήματα της συλλογής αυ
τής αναφέρονται στους Ρω
μιούς της Πόλης και των
Πριγκηπονήσων, τους οποί
ους ο ΣαΤτ Φαΐκ έζησε από
κοντά και άλλα είναι χαρακτη
ριστικά της προσωπικότητας
και τους ύφους του συγγρα
φέα.

της Ολλανδίας από τους Γερμανούς, πρόσφερε μαζί με το
σύζυγό της καταφύγιο στην
Οικογένεια παρέχοντας τα α
ναγκαία μέσα συντήρησης
αλλά και πολύτιμη ψυχολογι
κή υποστήριξη. Με ειλικρί
νεια και ζωντάνια, εξιστορεί
τις σχέσεις της με την οικογέ
νεια, τη σύλληψή τους και την
ανακάλυψη του ημερολογίου.
Η δημοσίευση του βιβλίου,
συμπίπτει με την πλήρη έκδο
ση στα γαλλικά του ημερολο
γίου βάση των πρωτοτύπων
χειρογράφων που κατέθεσε ο
πατέρας της Α. Φ. λίγο πριν
το θάνατό του, το 1980.
Με το δικό της τρόπο η Μ.
Γκις, συνηγορεί για την προ
σωπικότητα της Α.Φ. όπως α
ναδύεται μέσα από το Ημερο
λόγιο, σε αντίθεση με παλαιότερους ισχυρισμούς που στό
χευαν στη δυσφήμιση της ιδα
νικής ηρωίδας. Μ ια συγκινητι
κή καταγραφή προσώπων και
γεγονότων.

γωγική δραστηριότητα. Η με
λέτη του Μ. Λ. προτείνει μία
πρωτόγνωρη για την Ελλάδα
μορφή τουρισμού, τον αγροτοτουρισμό: η φιλοξενία, πι
θανόν και κάποια απασχόλη
ση σε εποχιακές εργασίες,
προσφέροται από γηγενείς
δυνάμεις της αγροτικής πε
ριοχής. Τα εγκαταλελειμμένα
Iαπό τους κατοίκους τους χωΙριά μας σε ορεινές περιοχές
αλλά και σε απομακρυσμένα
νησιά, θα μπορούσαν να απο
κτήσουν έναν καινούργιο
πνεύμονα ζωτικότητας. Μια
ενδιαφέρουσα πρόταση.
' ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
Στρατηγική γιο την
κοινωνική συναίνεση
ΕργοδοοΙο και κοινωνία
των πολιτών
Αθήνα 1989

Συλλογή κειμένων που γρά
φτηκαν στην πενταετία 198589 με σκοπό την ενεργοποίη
ση της «ιδιωτικής πρωτοβου
λίας».
Ο Π. Γ., ενεργό μέλος του
βραχύβιου οργάνου, Εθνικό
Συμβούλιο Ιδιωτικής Πρωτο
βουλίας, αντιμετωπίζει το θ έ
μα εκ των ένδον, από την οι
κονομική αλλά και την κοινωνικο-πολιτική πλευρά, ιδιαίτε
ρα στην προοπτική της Ε
νιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
Αγροτικός τουρισμός
Μια εναλλακτική λύση
Αθήνα 1988

Ό τα ν η ελληνική οικονομία
δοκιμάζεται από τεράστια ελ 
λείμματα, ο τουρισμός-άποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική
αλλά και ελπιδοφόρα παρα

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
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ΜΙΠ ΓΚΙΣ και
ΑΛΙΣΟΝ ΛΕΣΛΙ ΓΚΟΛΝΤ
Αναμνήσεις από την
*
Άννα Φρανκ
Μεταφ.: Κώστια Κοντολέων
Εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1988

Μισό αιώνα αργότερα ένα βι
βλίο - μαρτυρία, προσφέρει
μια συμπληρωματική οπτική
στην ιστορία τη ς Ά ν ν α ς
Φρανκ που με το ημερολόγιό
της συγκίνησε τις μεταπολε
μικές γενιές, ιδιαίτερα όσες
δεν γνώρισαν τον εφιάλτη
της ναζιστικής καταδίωξης.
Η συγγραφέας, υπάλληλος
στην επιχείρηση του πατέρα
της Α.Φ., μετά την κατάκτηση
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Σύγχρονη
θεώρηση του
σοσιαλισμού

Μια εντελώς ανανεωμένη ΚΟΜΕΠ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ
• Διαβάζοντας τη συνέντευξή

του στο τχ. 436, ο φίλος Πέτερ
ΕφτΙμωφ — ακόλουθος Τύπου επί
σειρά ετών στην Πρεσβεία της
Βουλγαρίας— μας έστειλε, το
γράμμα που ακολουθεί για να
διορθώσει ένα τυπογραφικό
λάθος και, επί τη ευκαιρεία, να
μας αφηγηθεί κάτι ακόμα από τα
«χρόνια τα παλιό». Διατηρήσαμε
χωρίς παρέμβαση το δικό του
προσωπικό τόνο:

Φίλε, κ. Παπουτσάκη,
Σας ευχαριστώ για την ωραία
παρουσίαση της συνέντευξής
μου στο έγκυρο και ωραίο πε
ριοδικό σας, καθώς και για τα
κολακευτικά λόγια για τη σε
μνή προσωπικότητά μου. Ευ
χαριστώ και τον παλιό μου φί
λο κ. Χρήστο Οικονόμου, που,
πιστός στον εαυτό του με πα
ρουσίασε με το γνωστό, αθε
ράπευτο αίσθημα του χιού
μορ.
θ α μου επιτρέψετε, ελπίζω,
να κάνω μια διόρθωση στο δη
μοσίευμα, επειδή σε ένα ση
μείο αλλάζει εντελώς την έν
νοια των όσων είπα. Είμαι πε
πεισμένος ότι η ανακρίβεια
αυτή οφείλεται στο «δαίμονα
του τυπογραφείου».
Βρίσκεται δε στη σελ. 45,
πρώτη στήλη, σειρά 17 από
κάτω προς τα πάνω. Το εν λό
γω κείμενο έχει ως εξής:
«/7.χ. το Αντιδικτατορικό Μ έ
τωπο, που το εγκατέλειψαν
και μετά την πτώση της δικτα
τορίας..., ενώ εγώ είπα: «Π.χ.
το " Εθνικό Αντιδικτατορικό
Μέτωπο”, που ΔΕΝ το εγκατέλειψαν και μετά την πτώση

της δικτατορίας...».
Οι «... αγνώστου τύπου»
σχέσεις μας με τον κ. Χρ. Οι
κονόμου ήσαν τέτοιες, ίσως ε
πειδή χαρακτηριστικό γνώρι
σμα των επικοινωνιών μας ήτο η ανεκδοτοποίηση όλων, ό
σων ήταν αντικείμενο των συζητήσεών μας. Ομολογώ πως
πρωταγωνιστής σ’ αυτά ήταν
ο Οικονόμου.
Θυμάμαι πως μια μέρα μου
τηλεφώνησε στην Πρεσβεία ο
αρχισυντάκτης μεγάλης πρω
ινής εφημερίδας, που ήταν
πολύ καλός φίλος μου. Μ ε παρακάλεσε να του οργανώσω
συνέντευξη με τον πρόεδρο
του υπουργικού Συμβουλίου
της Βουλγαρίας ενόψει της ε
πικείμενης τότε επίσκεψης
του κ. Κ. Καραμανλή στη χώ
ρα μου. Απάντησα ότι δυστυ
χώς είναι πλέον αργά μια και
ο Χρήστος Οικονόμου ζήτησε
αυτή τη συνέντευξη πριν από
αρκετές μέρες και η Σόφια ή
δη απάντησε θετικά. Τα είπα
στον Χρήστο και εκείνος με
πολύ σοβαρό ύφος σημείωσε
πως αν η εν λόγω εφημερίδα
πραγματικά ήθελε να έχει τη
συνέντευξη έπρεπε να αποτανθεί σ’ αυτόν και όχι σ’ εμέ
να. Και με πληροφόρησε γε
λώντας ότι αυτή τη φορά θα
φέρει έτσι τα πράγματα ώστε
να με έχει και προσωπικό του
διερμηνέα.
Στη Σόφια συνόδεψα τον
Οικονόμου ως το γραφείο του
πρωθυπουργού, τον σύστησα
στο διευθυντή του γραφείου
του που μιλάει άπταιστα τα
αγγλικά, είπα στον Χρήστο
πως θα τον περιμένω στο αυ
τοκίνητο, εκείνος έφερε αν
τίρρηση, αλλά εγώ πήρα τις
σκάλες προς την έξοδο. Εκεί
όμως ο πολιτοφύλακας με ρώ
τησε το όνομά μου και είπε
πως ο πρωθυπουργός «διέτα
ξ ε να γυρίσετε αμέσως».
Στο γραφείο του πρωθυ
πουργού γέλια, χειρονομίες,
καλή διάθεση. Ο Οικονόμου
στα σοβαρά «είχε κλέψει την
παράσταση». Σαν με είδε, στο
πρόσωπό του έλαμψε ένα τε
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ράστιο σαρκαστικό, αλλά ταυ
τόχρονα και φιλικό χαμόγελο
και αφού αποτάνθηκε στον
πρωθυπουργό Στάνκο Τόντορωφ, είπε: «Κύριε πρόεδρε,
να και ο προσωπικός μου
διερμηνέας. Μπορούμε να
αρχίσουμε».
Αλλη φορά ο Οικονόμου
ήρθε ως ειδικός απεσταλμέ
νος της ΕΡΤ για να καλύψει
την επίσκεψη του κ. Δ. Μπίτσιου, και γύρισε ένα ντοκυμαντέρ, για τα αξιοθέατα που
επισκέφθηκε ο Έ λληνας υ
πουργός των Εξωτερικών. Η
κ. Μπίτσιοα παραβρέθηκε σε
μια επίδειξη μόδας. Ο Οικονό
μου — σαν ειδικός και σ’ αυ
τόν τον τομέα— «γύρισε» την
επίδειξη και τη συμπεριέλαβε
στο ντοκυμαντέρ. Μ ερικές μέ
ρες αργότερα, όταν η ταινία
προβάλλονταν από την ΕΡΤ εί
χαμε καθήσει στην πρεσβεία
με μερικούς συναδέλφους για
να δούμε πώς «μας έχ ει ζω
γραφίσει» ο Οικονόμου. Το
ντοκυμαντέρ πήγαινε, κατά
την εκτίμησή μας πολύ καλά,
ως την επίδειξη όταν... όταν ο
Χρήστος που διάβαζε το κεί
μενο είπε: «Προσέξτε όμως
τα μανεκέν της Βουλγαρίας.
Δ εν έχ ο υ ν καθόλου μ α κ ι
γιάζ». Και σώπασε. Εμείς αλληλοκοιταχτήκαμε και ανοί
ξαμε τα στόματά μας για να
βρούμε κάποια μορφή φωνη
τικής διαμαρτυρίας, επειδή
βλέπετε, αυτός ο δημοσιο
γράφος μας έβ γαζε τόσο κα
θ υ σ τερ η μ έν ο υ ς ... Έ φ θ α σ ε
δηλαδή στο σημείο να πει ότι
δεν ξέρουμε τι είναι το μακι
γιάζ, αλλά ο Οικονόμου δεν
μας έδωσε αυτή τη δυνατότη
τα συνέχιζε: «Αλλά τι τους
χρ ειά ζετα ι το μακιγιάζ, αφού
οι κοπέλες αυτές είναι προ
σωποποίηση της Ιδιας της ο
μορφιάς». Και αμέσως μετά
με παίρνει στο τηλέφωνο για
να μου πει: «Έ μεινες άναυ
δος όταν άκουσες για το μ α 
κιγιάζ, ομολόγησε. Ω ραία ε ί
ναι "τα κόλπα Οικονόμου” ε,
Πέτερ;».
Ο παλιός μου φίλος (δηλα
δή παλιός με την έννοια ότι
γνωριζόμαστε εδώ και πολλά
χρόνια και όχι αλλιώς ότι εί
ναι παλιός) είχε τη συνήθεια
να με πειράζει στο θέμα της ε
λευθερίας. Και έλεγε ότι δεν
ήθελε να του απαντάω, τονί
ζοντας με χαμόγελο πως δεν
θα ’ταν ωραίο να με βάλει σε
δύσκολη θέση, για να ανακεφαλαιώσει στο τέλος: «Εγώ
μπορώ να βγω στο Σύνταγμα
και να φωνάζω όσο θέλω ότι
ο Έλλην πρόεδρος είναι βλά
κας. Και κανένας δεν μπορεί
να μου κάνει τίποτα, ενώ για
κάτι τέτοιο, σε σας, θα πας
φυλακή». «Λες κουροφέξαλα

— είπα— και γω μπορώ να
βγω στην εθνική πλατεία της
Σόφ ιας και να φωνάζω όσο
θέλω ότι ο Έλληνας πρόε
δρος είναι βλάκας. Και κανέ
νας δεν θα μ ε θ ίξει ούτε με το
δάχτυλο».
Και πόσα άλλα ακόμη.
Ωραίες είναι οι καλές ανα
μνήσεις.
Μ ε πολλή φιλία

Πέτερ ΕφτΙμωφ
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΜΗΧΑΝΕΥΜΑΤΑ
• Σε απάντηση ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο
τεύχος του »αντί » λάβαμε από την
κ. Θ. Μπρινάρα την ακόλουθη επι
στολή:

Κύριε Διευθυντά,
Στο δημοσίευμα του έγκριτου
περιοδικού σας της 18/5/90,
που φέρει τον τίτλο: Ο ΣΩΚΡΑ
ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΜΗΧΑΝΕΥΜΑΤΑ από κακή ίσως πλη
ροφόρηση ο συντάκτης του
άρθρου αβασάνιστα αναφέρει
ότι η ταμειακή μηχανή CITI
ZEN, την οποία αντιπροσω
πεύει η εταιρεία μας, κάηκε
δυο φορές, στα τεστ που
πραγματοποιούνται από τε
χ ν ικ ο ύ ς εμπειρογνώ μονες
του Πολυτεχνείου.
Όπως είναι γνωστό για να
γίνει δεκτή κάποια μηχανή α
πό την επιτροπή του Πολυτε
χνείου, πρέπει απαραίτητα να
συνοδεύεται από το προβλεπόμενο από τον σχετικό Νόμο
παράβολο 414.000 δρχ.
Η εταιρεία μας για την ανω
τέρω μηχανή έχει βγάλει μό
νο ένα παράβολο με ημερομη
νία 21/5/90 από την Τράπεζα
Επαγγελματικής Πίστεως, το
οποίο και προσκόμισε στην Ε
πιτροπή του Πολυτεχνείου
μαζί με την μηχανή την ανω
τέρω ημερομηνία και στις
22/5/90 μετά από πλήρη επιτυ
χία σε όλα τα τεστ, μας δόθη
κε η υπογραφή της Επιτρο
πής και από τις 23/5/90 η μη
χανή βρίσκεται στο υπουρ
γείο Οικονομικών για την έκ
δοση της οριστικής έγκρισης
και του αριθμού της απόφα
σης.
Μετά τιμής
θωμάς Μπιρνάρας
Γενικός Διευθυντής
Σ.Σ. Πράγματι το μοντέλο της
μηχανής, που παρουσίασε ο κ.
Μπιρνάρας για τεστ στο Πολυτε
χνείο, δεν κάηκε όπως γράψαμε.
Πλην όμως μάθαμε ότι το μοντέλο
αυτό δεν είναι της «citizen » αλλά
της «ADMATE» που παρουσίασε
και ο κ. Τρίμης. Από ό,τι φαίνεται
δεν «καίγονται δυο στις τρεις»,
αλλά «μια σ τις τρεις». Τώρα βέ
βαια γιατί το μοντέλο του κ. Μπιρνάρη ενώ είναι της «ADMATE» γρά
φει «c it iz e n » αυτό δεν μας αφο
ρά. Επ' αυτού αναμένουμε νέα ε
πιστολή.

• Πανικός την περασμένη
Κυριακή. Ό λ ε ς σχεδόν οι κυ
ριακάτικες εφημερίδες έκα
ναν εξορμήσεις, αποκαλύ
ψεις, καμπάνιες. Μ έχρι και
αυτοκίνητα έφτασε να μοιρά
σει η «Απογευματινή». Θύμα
τα τα δάση που πρόσφεραν
πέραν του συνήθους, πρώτη
ύλη για το χαρτί και οι ανα
γνώστες που είχαν να φυλλο
μετρούν με τις ώρες Ο λόγος
ήταν φυσικά η επανεμφάνιση
του Αλέκου Φιλιππόπουλου
με τη νέα του εφημερίδα «ΔΗ
ΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ». Χωρίς ιδιαίτε
ρα επιτυχημένη σελιδοποίη
ση η νέα εφημερίδα είχε μια
επιμέλεια στα κείμενα που
δεν πέρασε απ αρατήρητη
—το επίπεδο γραφής των πε
ρισσότερων κειμένων ήταν
πολύ καλύτερο από το μέσο
όρο μιας εφημερίδας ενώ επι
τυχές ήταν και το ένθετο πε
ριοδικό —ένας τομέας όπου

Στον α σ τερ ισ μό
των ταμπλοϊδώ ν
Στον πόλεμο της κυκλοφο
ρίας των λαϊκών εφημερίδων
τίποτα δεν είναι ιερό και όσιο.
Μην πάει ο νους σας στην Ελ
λάδα.
Πρόκειται για τη διαμάχη
μεταξύ των βρεταννικών ταμπλόιντ Daily Mirror, του Μάξγουελ και Sun του Μάρκτον,
δυο από τους μεγαλύτερους
βαρώνους του Τύπου όπως αποκαλούνται παγκόσμια.
Και το θέμα δεν θα είχε με
γάλη σημασία για μας αν δεν
αφορούσε την περίπτωση του
Paul Ashwell του οδηγού της
νταλίκας που σ υνελήφ θη
στην Πάτρα γιατί μετέφ ερε ε
ξαρτήματα του υπερ-πυροβόλου το οποίο προοριζόταν για
το Ιράκ.
Η πλευρά αυτή του πολέ
μου μεταξύ των δυο μεγαλύ
τερων β ρ ετα ν ν ικ ώ ν ταμπλόιντ που έχουν αποδυθεί
σε έναν αγώνα πραγματικής
αλληλοεξόντωσης έμεινε ά
γνωστη στην Ελλάδα.
Πιστή στην παράδοση της
υιοθέτησης και προβολής υ
ποθέσεων που μπορεί να διε
γείρουν το λαϊκό εθνικισμό
και τα ωμά ένστικτα δικαιοσύ-

είχαν αποτύχει στο παρελθόν
και η Καθημερινή και το Βήμα.
Ο «Δημοσιογράφος» στοχεύει
στο κεντροδεξιό κοινό όπως
τουλάχιστον προκύπτει από
την αρθρογραφία του. Αλλά
εδώ ατύχησε. Γιατί προσφάτως το Βήμα μετακινήθηκε
δεξιότερα (Μητσοτακικότερα
δηλαδή) αλλά και η Καθημερι
νή αριστερότερα (Αδρεϊκότερα δηλαδή). Δεινόν προς κέ
ντρα λακτίζειν...
φ Περί γραφής ο λόγος. Η α
ναγγελία σύστασης δημοσιο
γραφικού τομέα σπουδών στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο είναι
μια ευχάριστη είδηση. Όμω ς
στο πλούσιο και ενδιαφέρον
πρόγραμμα σπουδών σημειώ
σαμε μια ουσιαστική, κατά τη
γνώμη μας, παράλειψη: Δεν
είδαμε να γίνεται πουθενά
μνεία για τη νεοελληνική
γλώσσα. Πιστεύουν μήπως οι
εμπνευστές της ιδέας ότι δεν
χρειάζεται καλύτερη μεταχείρηση η γλώσσα μας από τον
Τύπο; Και για να μην ακού
σουμε κακίες: Ουδείς αναμάρ
τητος.
φ «Υπάρχουν και οι μεθοδι
κοί μ ε το «τεφτεράκι». «Τόσοι
στην Κεντρική Επιτροπή, άλ
λοι τόσοι στην Κοινοβουλευ
τική Ομάδα, τόσοι αντιπρό
σωποι στο Συνέδριο, να επη
ρεάσω και άλλους τόσους
στην ΚΟΕΣ», έτσι ώστε να κα
ταντήσουν να πιστεύουν ότι

ζουν στον Παράδεισο της Δη
μοκρατίας, μ ετα μ φ ιέζο ντα ς
τους συσχετισμούς σε κοινω
νική δυναμική και το παιχνίδι
του επηρεασμού σε πολιτική
ακτινοβολία»
Για όσους γνωρίζουν ανά
γνωση και ΠΑΣΟΚ, με το από
σπασμα αυτό φωτογράφιζε ο
Πέτρος Ευθυμίου τον Γιώργο
Γεννηματά σε άρθρο του σχε
τικό με τον Αυριανισμό στο
ΒΗΜΑ της περασμένης Κυρια
κής. Συντροφικά — δια του
Τύπου— μαχαιρώματα.
φ «Το Who’ s who των Δημο
σιογράφων, που συμπεριλαμ
βάνει τα μέλη όλων των (ανα
γνωρισμένων) ενώσεων δηλα
δή της ΕΣΗΕΑ, Ε.Σ.Π.Τ., ΕΣΜΘ,
ΕΣΘΣΕΕ, ε α ξ τ , αποτελεί αφ’ ε
νός μεν οφ ειλόμενη τιμή
προς τους Έ λληνες δημοσιο
γράφους, που στήριξαν με
τους αγώνες τους την ελευ
θερία, τη δημοκρατία, τους
θεσμούς και τις αξίες του λα
ού μας και αφετέρου ένα απο
τελεσματικό διαφημιστικό μέ
σο που θα χρησιμοποιείται
για χρόνια».

νης η Daily Mirror με τον ρε
πόρτερ της Harry Arnold ανα
κάλυψε τη γυναίκα του οδη
γού Τζάκυ και πλήρωσε τα αε
ροπορικά εισητήρια γΓ αυτήν,
το γιό της, 2 ετών, και τον πα
τέρα της για να επισκεφθούν
το σύζυγό της φυλακισμένο
ήδη στην Πάτρα. Η εφημερί
δα ήταν επίσης διατεθειμένη
να πληρώσει οποιαδήποτε εγ
γύηση για την αποφυλάκισή
του και γέμιζε πρωτοσέλιδα
για την αθωότητα και την
«τραγωδία» του στην Ελλάδα.
Λαϊκό θέμα καταδιωκόμενου
εντίμου Βρεταννού, που έπε
σε θύμα τριτοκοσμικής δι
καιοσύνης.
Ό τα ν ο Πωλ αφέθηκε ελεύ
θερος με εγγύηση 5 εκ? δρχ.,
που πλήρωσε η Daily Mirror,
δύο δημοσιογράφοι της έφθασαν στην Πάτρα για να συνεχίσουν το «στόρυ». Ο Πωλ «υ
περήφανος» φορούσε μπλουζάκι με τον τίτλο της εφημερί
δας. «Είμαι ελεύθερος» δήλω
σε ο Πωλ, «χάρις στην Daily
Mirror». Ή ταν αυτό που λέγε
ται αποκλειστική επιτυχία.
Κάτι τέτοιο δεν χώνεψε ό
μως η Sun η οποία με παρό
μοιους τίτλους και φανταστι
κά ρεπορτάζ διεκδίκησε τα
εύσημα της «απελευθέρω
σης» του Πωλ. Κατασκεύασε

μάλιστα και συνέντευξη μαζί
του και δημοσίευσε ρεπορτάζ
«αποκλειστικό» με το δημο
σιογράφο Harry Arnold, δηλα
δή το ρεπόρτερ της Daily Mir
ror, πράγμα που υπονοούσε
ότι τον είχαν εξαγοράσει επί
τόπου και μεταγράψει στη δι
κή τους δημοσιογραφική ομά
δα που έφθασε βέβαια ασθμαίνουσα, καταϊδρωμένη
και κατόπιν εορτής στον τόπο
της «απελευθέρωσης». Μάλι
στα η Sun προχώρησε ακόμα
περισσότερο στην επιχείρη
ση αυτή δημοσιογραφικής
πειρατίας εξαφανίζοντας με
τρυκ τον τίτλο της Daily Mir
ror στο μπλουζάκι του Πωλ
και βάζοντας το δικό της. Ο
λοκληρώθηκε έτσι η κοροϊδία
του αναγνωστικού κοινού,
που δεν ήξερε και ποιόν να πι
στέψει. Ολοκληρώθηκε έτσι
και ο θρίαμβος της «απελευ
θέρωσης» του Πωλ και ικανο
ποιήθηκε το αίσθημα υπερη
φάνειας του βρεττανικού κοι
νού που απέσπασε από τα νύ
χια της ελληνικής δικαιοσύ
νης ένα αθώο, φτωχό «παιδί
του λαού».
Κι όλα αυτά έγιναν εγκαί
ρως ώστε και ο κ. Μητσοτάκης να μην πάει με «άδεια χ έ
ρια» στο Λονδίνο να συναντή
σει την κ. Θάτσερ.

Αυτά προαναγγέλλει η In
terpress. Δύσκολο το εγχεί
ρημα με τέτοιες προδιαγρα
φές. Γιατί αποκλείεται τουλά
χιστον το τμήμα εκείνων που
υπηρέτησαν λ.χ. τη δικτατο
ρία. Μήπως πρέπει να το ξανασκεφτεί, η Interpress;

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

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
• Γραμματεΐα-Λογιστήριο:
ΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΠΟΥ
• Σελιδοποίηση, Μοντάζ:
ΤΑΣΙΑ ΛΕΒΟΝ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
• Φωτοστοιχειοθεσία —
Αναπαραγωγή φιλμς:
«Π0ΛΥΤΥΠΟ»
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 72.49.300
• Εκτύπωση:
«ΕΜΕΣ ΠΡΕΣ ΕΠΕ»
ΝΙΚΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ 68
Τηλ. 51.48.983-51.23.290
•
•

Κάθε ενυπόγραφο άρθρο
εκφράζει τις απόψεις του
συγγραφέα του.
Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.

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

Εξωτερικού
Ευρώπη - Μεσογ. χώρες:
εξάμηνη:.................... δολ.
ετήσια:........................ δολ.
Η.Π.Α. · Καναδάς · Αν. Ασία
Αυστραλία · Ωκεανία:
εξάμηνη:.................... δολ.
ετήσια:......................
δολ.

25
50
28
56

α Εμβάσματα, επιταγές:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δημοχάρους 60
115 21 ΑΘΗΝΑ
ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ:
ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ:

δρχ. 200
δρχ. 300

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

65

Αυτή την άνοιξη, μόλις ξύπνησα
άπό την χειμερία νάρκη μου, έχω
κάτι σοβαρό νά κάνω. Στην όδό
Διδότου 39, 106 80 ’Αθήνα,
Τηλ.: 36.16.782, άνοιξε τό βιβλιο
πωλείο του περιοδικού «Όδός
Πανός» καί πρέπει νά πάω.
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ΔΩΡΕΑΝ
ΣΚΟΤΑΔΙ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ Ποιήματα 1958-1967, τόμος 9ος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ Ποιήματα 1963-1972, τόμος 10ος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ Δωρεάν σκοτάδι
ΤΖΕΝΗ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ Μ’ ένα στεφάνι φως
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΟΥΑΗΣ Το δάνειο του χρόνου
ΠΑΥΑΙΝΑ ΠΑΜΠΟΥΑΗ Ο ένοικος
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΓΓΕΑΑΚΗ-ΡΟΥΚ Επίλογος αέρας
ΜΙΑΤΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ Εκτοπλάσματα
Γ. Γ ε ν ν α δ ί ο υ
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Διαγωνισμοί με πλούσιαδώρα
/Γ α λ ά ζ ια θάλασσα
V Αγαπάμε και προστατεύουμε
. την αρκούδα
V Προστατεύουμε τα δάση
και τη ζωή
V Καρέτα-Καρέτα
✓ Ανακυκλωμένα υλικά
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Ζητήστε μας να σας στείλονμε
δελτία συμμετοχής.

αο

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΠΑΤΑΚΗ

Σύγχρονα βιβλία με σεβασμό στην υπεύθυνη γνώση
ΝΙΚΗΤΑΡΑ 3. 10678 ΑΘΗΝΑ. ΤΗΛ. 3638.362
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