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• Η ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ:
Το ΠΑΣΟΚ αποφεύγει την Κάθαρση
• ΚΚΕ και ΕΑΡ ΑΠΟΡΟΥΝ:
Προς τι χρειάζεται η ανανέωση;
• ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ:
Κυοφορία μιας άλλης εποχής
• ΓΚΟΡΜΠΑΤΣΩΦ · ΓΕΛΤΣΙΝ:
Η ΕΣΣΔ σε κρίσιμες επιλογές

Κυκλοφόρησε
Το νέο βιβλίο
του ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΤΕΣΙ

Η μητέρα
του σκύλου
Το βιβλίο αυτό καί η ηρωίδα του ξεκίνησαν
παρέα για μία δολοφονικά εύθυμη εκδρομή που αρχίζει από την Κα
τοχή. Προχωρούν πολύ πρόσχαρα προς ένα άσκοπα τραγικό φινάλε
που θα πραγματωθεί μετά το τέλος του βιβλίου.
Συνοδός τους ενοχλητική η Μούσα της Τραγωδίας που καθ’
οδόν τής τσακίστηκε ο ένας κόθορνος και συνεχίζει κουτσαίνοντας. Κι έτσι έγινε Μούσα εύθυμα μελοδραματική.
Όπως η Ελλάς.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
Η σύγχρονη εκδοτική παρουσία στα ελληνικά γράμματα.

Κυκλοφορεί
Η νέα συλλογή διηγημάτων
του ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΟΛΛΑ

Ονειρεύομαι
τους φίλους μου
Εννέα ιστορίες με φίλους, όπου τις σχέσεις,
όσο αντιφατικές ή αμφιλεγόμενες κι αν είναι, δεν παύει
να τις διακρίνει μια βαθιά ειλικρίνεια.

ΕΠΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
• Το τρυφερό δέρμα
• Τα καλύτερα χρόνια
• Το πέμπτο γένος

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
Η σύγχρονη εκδοτική παρουσία στα φ
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ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΟΛΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΟ ΛΑΣΗ εισ ήλθ ε τις ημέρες αυτές η χώ ρα
βασανιζόμενη από τα φυσικά φ αινόμενα που
εγκύπτουν σα ν θεία τιμω ρία της ανθρώ πινης
εγκληματικής α μέλεια ς και τις συνέπειες της δικής
της καθυστέρησης και αδιαφορίας. Νέφος, πυρκαγιές,
λειψυδρία, ανυπόφ ορη ζέστη, που ευτυχώ ς δεν
μετατράπηκε σε καύσωνα.
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ πόσα θύματα θα θρηνήσουμε και
πάλι, α ν χτυπ ή σ ει ένας καύσωνας. Απ εύχετα ι κανείς
να επαναληφ θούν οι εκατόμβες τω ν θυμάτω ν του
προηγούμενου. Α λ λ ά η ετοιμότητα του κράτους, της
κυβέρνησης και τω ν π ο λιτώ ν να α ντιμετω πίσουν τα
φαινόμενα αυτό και να π ερ ιορ ίσουν τις αναπόφευκτες
ανθρώπινες και υλικές ζη μ ίε ς στο ελά χισ το
φανερώνει και τη σοβαρότητα μας σαν χώρας.
ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ την αντίληψ ή μας για τις προτεραιότητες
της πολιτικής, τις αποφάσεις που αφ ορούν την ίδια τη
ζωή, τη σχέση μ έσ ω ν και σκοπών. Πουθενά στην
Ευρώπη το κόστος της ανθρώ πινης ζω ής δεν είναι
τόσο χ α μ η λό όσο στην Ελλάδα. Και η ιστορία
επαναλαμβάνεται μ ο λο νό τι κυβερνήσεις έρχοντα ι και
παρέρχονται. Δ ιό τι περί ά λλ ω ν τυρβάζουν, σύμφωνα
με τις επιθυμίες των υπηκόω ν του κράτους.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ επιδεινώ νεται συνεχώς. Το π ερ ιβ ά λλον
συνεχώς υποβαθμίζεται, αλλοιώ νεται, καταστρέφεται.
Η ποιότητα ζω ής συνεχώ ς κατολισθαίνει σε

χα μ η λό τερ α επίπεδα. Το νέφος παραμέσα, πολιτικό. Ο
κ. Μ όνος υπόσχεται να το εξαφανίσει ε ν$ ό ς \ια ς
επταετίας — το πρώτο ακριβές χ ρ ο νο δ ιά ^α μ β ο ^α π ό
εμφάνισης νέφους— ενώ το μόνο που έχει προσφέρε;
μ έχρ ι τώρα είναι δεήσεις για πνοή ούριω ν ανέμω ν' '
κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ά η συζήτηση περί ανέμων και υδάτων
ουδέποτε ήταν τόσο επίκαιρη και ουσιαστική για τη
διαβίωσή μας όσο σήμερα. Από αστείο, έγινε
πρόβλημα ζωής ή θανάτου,
το α ί τ η μ α για σοβαρό, υπεύθυνο, αξιόπιστο και σε
ετοιμότητα κράτος που σέβεται τη ζωή των πολιτώ ν
του, παραμένει ακέραιο όπως ακέραιο παραμένει και
το αίτημα της οργάνω σης των πολιτώ ν για αυτόβοήθεια. Ό σ ο αυτά τα αιτήματα παραμένουν
ανεκπλήρωτα η ζωή μας θα βρίσκεται υπέρμετρα στο
έλεος των φυσικών δυνάμεων, δέσμια συνάμα της
δικής μας αυτοκαταστροφικής μανίας και αιχμάλωτη
του πανικού μας μπροστά στην επέλευση των
καταστροφών.
ΠΟΣΟ πιο υψηλό θα πρέπει να είναι το τίμημα της
επίγειας αυτής κόλασης για να συνειδητοποιήσουμε
ότι αποτελεί την άλλη όψη του υλικού μας
παραδείσου και της πολιτιστικής μας αποκτήνωσης;
ΩΣ ΠΟΤΕ θα βαυκαλιζόμαστε ότι μπορούμε να
δραπετεύουμε από τα προβλήματα με ατομικές,
προαστειακές στρατηγικές και να εθελοτυφλούμε
μπροστά στη συλλογική καταστροφή;
ΟΥΤΕ οι β ιο λο γικ ο ί νόμοι της αυτοσυντήρησης δεν θα
λειτο υ ρ γή σ ο υ ν επί τέλους στη χώ ρα μας;
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Ω ραίο το τα ξίδ ι
— αλλά τι έδω σε;
τ η ν τ ρ ίτ η βράδυ, ο καύσωνας ήταν «προ
των πυλών»... Οι ανακοινώσεις της Μετε
ωρολογικής Υπηρεσίας δεν ήταν βέβαια
έντονα κατηγορηματικές (θύμιζαν λίγο
το « ήξεις-αφήξεις ου...» κλπ.), αλλά ο υ
πουργός Προεδρίας και πρώην δήμαρ
χος Αθηναίων κ. Μιλτιάδης Έ β ε ρ τ διαβε
βαίωνε τους ταλαίπωρους υπηκόους του
λεκανοπεδίου ότι δεν πρέπει να ανησυ
χούν και ότι είχαν παρθεί όλα τα αναγ
καία μέτρα «για την περίθαλψη μεγάλου
αριθμού θερμοπλήκτων»... Αν, μάλιστα
— διευκρίνισε— το θερμόμετρο ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, τότε θα
λειτουργήσουν, αυτομάτως, κάποιοι μη
χανισμοί ασφαλείας που θα μετατρέ
πουν οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας
σε... Κυριακή! Ό σ ο για το υπουργείο Υ
γείας, έσπευσε, αργά το βράδυ της Τρί
της, να στείλει σε όλες τις εφημερίδες ε
πί πληρωμή οδηγίες (4στηλο X 22, δεξιά
σελίδα) με θέμα «Πώς να προστατευθείτε από τον καύσωνα», ήτοι: «αποφεύγετε
τις άσκοπες μετακινήσεις», «προτιμήστε
τα σκιερά μέρη», «ντυθείτε ελαφρά»,
«τρώτε ελαφρά», « κάνετε συχνά ντους»,
«κάνετε άφοβα μπάνια στη θάλασσα»,
κλπ.
ΠΛΗΝ «επέπρωτο», την Τετάρτη πρωί,
ο καύσων να μην ενσκήψει... Η ΕΜΥ ανα
κοίνωσε αμέσως ότι η σχετική πρόβλεψη
δεν ήταν για την... Τετάρτη ο κ. Έ β ερ τ
διέψευσε ότι δήλωσε: «Είμαι μπασμένος
κάμποσο και στα μετεωρολογικά», ενώ
στο υπουργείο Υγείας κάποια αδημονία,
κάποια ανησυχία ήταν έκδηλη: θα έλθει
ή δεν θα έλθει, επιτέλους ο καύσωνας;
ΚΑΙ Ο ΜΕΝ καύσωνας — ως την ώρα
που σύρονται οι γραμμές αυτές— δεν
ήλθε, αλλά δεν συνέβη το ίδιο και με τα
άλλα δεινά. Το πρωί της Τετάρτης, ένας
πρώτος απολογισμός, από το μέτωπο
της φωτιάς, μιλούσε για 30.000 στρέμμα
τα που έγιναν στάχτη από το «μάτι του
πύρινου κυκλώνα». (Ο κυκλώνας, στην

προκειμένη περίπτωση, λεγότα ν Εύβοια,
Καπανδρίτι, Κορινθία, Σητεία, αλλά και
Λαμία, Χίος, Ρόδος... Ποιές οι ευθύνες
των εμπρηστών, ποιές του «δασοκτόνου
νόμου» και ποιές τω ν μυριάδων πολιτώ ν
που «εξακολουθούν να αγανακτούν σπί
τι τους»;).
ΕΚΤΟΣ από τις φωτιές, όμως, είναι και
οι λογής ρύποι. Που μαυρίζουν τον ουρα
νό, τη θάλασσα, τον ίδιο τον πολιτισμό
μας. Ποιά η ποινή ενός πλοιάρχου, που
συνειδητά ρίχνει ρυπογόνα κατάλοιπα
στον Κάβο Μαλιά; Πώς τιμωρείται το οι
κολογικό έγκλημα; Και αν πρέπει να αντι
μετωπίσουμε μικρότερα αδικήματα: Πώς
τιμωρείται ο «ο ικ ο λο γικ ό ς β α ν δ α λ ι
σμός» — μια έκθετη σακούλα σκουπιδιών
στον δρόμο της γειτονιάς σου ή ένα πλα
στικό μπουκάλι σε μιαν έρημη ή πολυσύ
χναστη παραλία;
ΦΥΣΙΚΑ στα παραπάνω δεινά θα πρέπει
να προσθέσουμε και την αγωνία μυριά
δων μαθητών και γονιών από την απόφα
ση του υπουργείου Παιδείας να αναβά
λει για τον Ιούλιο τις γενικές εξετάσεις.
Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ υπολογίζει ότι το
κόστος της αναβολής αυτής (αποδοχές
καθηγητών, μίσθωση κλειστών κύκλων
του ΟΤΕ, κ.ά.) ανέρχεται σε δυο δισ. που
σημαίνει το ήμισυ του κόστους που θα
προέκυπτε αν η κυβέρνηση χορηγούσε
το επίδομα των 18.000 δραχμών που ζη
τούν οι καθηγητές. Ό μ ω ς την ακρίβεια
του υπολογισμού αυτού αμφισβητεί το υ
πουργείο Παιδείας. Και ο χορός καλά
κρατεί.
ΜΕΣΑ ΣΤΟ κλίμα αυτό, επέστρεψε ευτυ
χής, «αυτάρκης» ο πρωθυπουργός κ. Κ.
Μητσοτάκης από το ταξίδι του στις ΗΠΑ.
Το ταξίδι αυτό, σύμφωνα με όσα δήλωσε
ο ίδιος, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρό
σωπος, ξεπέρασε κάθε θετική προσδο
κία! « Ό λ ο ι οι στόχοι μας πραγματοποιή
θηκαν! Ό λ ε ς οι παρανοήσεις απαλείφθηκαν! Μέγιστο το αμερικανικό ενδια
φέρον για επενδύσεις!», (οι παραλληλι
σμοί δεν είναι πάντα ευτυχείς, αλλά δεν
είναι λίγο ι οι σχολιαστές εκείνοι που α
ναπολούν τους « ποταμούς επενδύσεων»
— όρο που είχε χρησιμοποιήσει, για πρώ
τη φορά ο Δημ. Μαρούδας, για να εκφράσει την «επιτυχία» της επίσκεψης Α. Παπανδρέου στο Κουβέιτ. Μόνο που οι «πο
ταμοί» δεν ήλθαν ποτέ!).
κ α ι , ΒΕΒΑΙΑ, όπως ορθά επισημαίνεται
από κυβερνητικής πλευράς, δεν υπάρχει
πολιτικό κόμμα που να έχει αντίρρηση
για την έλευση παραγωγικών επενδύσε
ων από τις Η ΠA ή την Ευρώπη ή τη Γη του
Πυράς. Κατά τα άλλα, καλό θα είναι, βέ
βαια, αν ο αναπτυξιακός νόμος που θα
κατατεθεί στη Βουλή και που «θα περιο
ρίζει τη γραφειοκρατία», ορίζει κά

ποιους κανόνες, «ώ στε οι επενδυτές να
γνω ρίζουν τους όρους του παιχνιδιού».
Το θέμα είναι: Α ν θα έλθουν οι επενδυ
τές! Και αν μεταξύ, ανατολικής Ευρώπης
και σημερινής Ελλάδας, ο Αμερικανός ε
πενδυτής θα προτιμήσει «ημάς»\
k a t a τ α άλλα υπάρχει βέβαια ένα θέμα
που το θέτει κυρίως το ΠΑΣΟΚ και — από
άλλη σκοπιά— η Αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ το
παίζει κουτοπόνηρα: Αφού ο Μπους
« προγευμάτισε με τον κ. Μητσοτάκη», α
φού η Ν Δ έσπευσε να μονογράψει τη
συμφωνία για τις βάσεις πριν από το τα
ξίδι του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, έπεται
ότι ο Μητσοτάκης « απεμπόλησε τα ιερά
και τα όσια του έθνους»... Εκείνο που δεν
λέει, βέβαια, το ΠΑΣΟΚ είναι ότι, επί οκτώ
χρόνια το Καστρί «ηγω νίσθη ερρωμένος» για μια πρόσκληση Ρέηγκαν προς
Παπανδρέου στο Καστρί. Και ότι την ίδια
στιγμή που υπέγραφε τη δική του συμ
φωνία, για τις βάσεις, απλώς γέμιζε τους
δρόμους της Αθήνας με πανώ που έγρα
φαν «Ο αγώ νας τώρα δικαιώνεται», προ
φανώς γιατί το Καστρί θεωρούσε — και
θ εω ρ εί— το υ ς Έ λ λ η ν ε ς υπαναπτύκτους. Συνεπώς, καλά θα κάνει το ΠΑ
ΣΟ Κ, να μην πουλά... αντίσταση. Γιατί
« αντίσταση» βέβαια, δεν κάνεις όταν
μπλέκεις τα « υπερήφανα θέατρα» της ε
ξωτερικής σου πολιτικής με εκτιμήσεις ε
σωτερικές (συνήθως προεκλογικές) ή ό
ταν διαμηνύεις στους Αμερικανούς ότι
« σημασία δεν έχει το τι λες, αλλά το τι
κάνεις»!
ΚΑΙ ΩΣ προς το θέμα των βάσεων, η Α
ριστερά (με τις διάφορες αποχρώσεις
της) διατηρεί — αναθεωρημένες ή μη—
τις γνω στές απόψεις της. Η απορία της
Αριστερός είναι άλλη: Τ ι ώθησε τον κ.
Μητσοτάκη να εμφανισθεί «υπερήφα
νος» για τις εμφυλιοπολεμικές μας επι
δόσεις, για το γεγο νό ς ότι «εμείς πρώτοι
σταματήσαμε τον σοβιετικό επεκτατι
σμό στην Ευρώ πη»; Ασφαλώς γνωρίζει ο
πρωθυπουργός ότι διατυπώσεις του εί
δους αυτού δεν θα τις χρησιμοποιούσε
σήμερα ούτε ο Σύγκμαν Ρη (της Ν. Κορέ
ας) — αν ζούσε. Ό τ ι, στην τελευταία
τους συνάντηση, οι Μπους και Γκορμπατσώφ δεν συζήτησαν περί Βιετνάμ ή Αφ
γανιστάν, αλλά θέματα ύφεσης, αφοπλι
σμού, ειρήνης... Για ποιό λόγο, λοιπόν, ο
κ. Μητσοτάκης έπρεπε να εμφανισθεί
«μνήμων» μιας περιόδου έντονα ψυχρο
πολεμικής και εθνικά τραγικής;
Ο κ. Μητσοτάκης διαδήλωσε με προ
θυμία να συζητήσει στη Βουλή, το όλο
ταξίδι... Μόνο που στην περίπτωση αυτή
θα πρέπει να πείσει ότι πράγματι το κυ
πριακό σημειώνει πρόοδο και ότι, πράγ
ματι, οι επενδύσεις έρχονται.
ΑΝ ΤΗ Ν Ω Ρ

Γραφτείτε συνδρομητές στο (XVTI
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Το σχήμα της γης
του Δημήτρη Χαντζόπουλου
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Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η , 30.5.90
Ευρισκόμεθα εις τα τέλη
ΜαΤου, ο κ. Πρωθυπουργός
οργώνει την Ευρώπη αναζη
τώντας δανεικά, η δίκη του
καλαμποκιού έχει αρχίσει, η
σύγκρουση Αυριανής - Λα
λιώτη συνεχίζεται, οι καθηγη
τές δηλώνουν πως οπωσδή
ποτε θα απεργήσουν κατά τις
Γενικές Εξετάσεις, όμως εγώ,
καλού - κακού, επιμένω να εν
τρυφώ στα μυστήρια της Ορ
γανικής Χημείας.
Πράγματι έχει κάνει αγωγή
εξώσεως ο κ. Α. Παπανδρέου
κατά του κ. Γ. Παπανδρέου Β '.
Εσάς, τι σας νοιάζει; Δικό σας
είναι το σπίτι;
Ή μήπως είναι καλύτερος
ο κ. Κοντογιαννόπουλος που
κάνει κι αυτός αγωγή κατά
των καθηγητών, για να βγει
παράνομη και καταχρηστική
η απεργία τους;
Ονομαστική ψηφοφορία
ζήτησε η αντιπολίτευση για

ΤΡΙΤΗ

12.5.90

το φορολογικό νομοσχέδιο κι
έτρεχαν με τις πυτζάμες οι
κυβερνητικοί βουλευτές για
να ψηφίσουν. Οι της αντιπολιτεύσεως όμως δεν εύρισκαν
ούτε τις πυτζάμες τους κι έτσι
η κυβέρνηση κέρδισε 138-128.
Μ ονογρα φ ήθηκε η νέα
συμφωνία για τις αμερικανι
κές βάσεις, η οποία προβλέ
πει να συγκεντρωθούν όλες
στην Κρήτη. Κι έτσι εμείς οι
Μοραΐτες κατακτήσαμε την ε
θνική μας ανεξαρτησία.
Σεισμός 7,5 Ρίχτερ εκ Καρ
παθίων ορμώμενος ταρακούνησε ακόμη και τον Βόλο. Λ ί
γο ακόμη θα ξυπνούσε μέχρι
και την ομάδα του BAN που
κοιμόταν στην Αθήνα.
Θέμα παραγραφής θέτει
κατά την δίκη για το καλαμπό
κι ο εκ των συνηγόρων κ. Ν.
Ανδρουλάκης. Τα επιχειρή
ματα θα τα ακούσουμε αύριο.
Τριών ετών έγινε σήμερα η
τοπική ραδιοφωνία — κι ακό
μη να μάθει να μιλάει.

Ατέλειω τος έμοιαζε αυτός
ο μήνας — αλλά δεν ήταν.
Δεν εκδικάσθηκε η υπόθε
ση Παπανδρέου · Παπανδρέ
ου διότι οι αντίδικοι πατήρ
και υιός «τα βρήκαν» εξωδίκως: στις 15 Ιουλίου ο τζούνιορ εγκαταλείπει τη βίλλα
του Ψυχικού. Ό σ ο ι ενδιαφέ
ρεστε για διαμερισματάκι
στην επί αντιπαροχή πολυκα
τοικία που θα οικοδομηθεί,
σπεύσατε.
Ε π α ν α δ ια π ρ α γ μ ά τ ε υ σ η
της αγοράς του αιώνα αποφά
σισε το υπουργικό συμβούλιο
— μα πόσους τέλος πάντων
θα χορτάσουν αυτά τα «Μιράζ» και τα «F-76»;
Ανομοιογενής ήταν η πρω
ταρχική σούπα, από την ο
ποία προήλθε το Σάμπαν, λί
γα λεπτά μετά το « Μ εγάλο
Μ παμ» που το δημιούργησε,
απέδειξαν στον Δημόκριτο.
Εξ ού και οι δυσκολίες όλων
των σοσιαλισμώ ν σήμερα.
Μεσούντος του έτους, είναι
δ υ να τό να λ έ γ ε τ α ι π ρ ο 
ϋπολογισμός αυτό το πράγμα
που κατέθεσαν στη Βουλή-,
Με βασικό επιχείρημα ότι
ακόμη κι αν το τρώ γαμε σαν
μπομπότα θα το είχαμε τώρα
χωνέψει, αγόρευσε υπέρ της
παραγραφής στη δίκη του κα
λαμποκιού ο κ. Ανδρουλάκης.
Παγκόσμια ημέρα κατά του
καπνίσματος σήμερα και εί
μαι ευτυχής που δεν περιλαμ
βάνομαι στα 3.000.000 άτομα
που θα πεθάνουν φέτος από
το τσιγάρο. Αν πάθω τίποτα,
αναζητείστε αλλού τον δολο
φόνο.
Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η , 1.6.90

Αν ξανακοιτάξεις άλλη, θα σου τα βγάλω τ’ αυτιά...
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Συνεδρίασε η ΚΟΕΣ ήτοι η
Κ εντρική Ο ρ γα νω τικ ή Ε π ι
τροπή Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ
— για να μην αισθάνεται μο
ναξιά ο Α. Παπανδρέου όταν
παίρνει αποφάσεις.
Συνεδρίασε και το Πολιτικό
Γραφείο του ΚΚΕ όπου εδόθη
σκληρή μά χη μεταξύ εχθρών
και υπερμάχων του μα ρ ξι
σμού - λενινισμού, του δημο
κρατικού συγκεντρω τισμού,
της δικτατορίας του προλετα
ριάτου, του διεθνισμού. Για
το φύλο των α γγέ λω ν δεν
πρόλαβαν, σε επόμενη συνε
δρίαση.
Επεφυλάχθη να αποφασί
σει τη Δευτέρα του Αγίου
Π νεύ μ α το ς η Μ ο ν ο μ ε λ ή ς
Π ρω τόδικης που εκδίκασε
την αγω γή Δημοσίου κατά ΟΛ
ΜΕ — θέλει προφανώς να δε
χθεί επιφοίτηση κι αυτή.
Μετά την Εκάλη, το Κολωνάκι, το Χίλτον, χτύπησαν
τους φοροφυγάδες της Φ ιλο
θέης οι άγνωστοι τρομοκρά-

/

τες μισθοφόροι του κ. Παλαιοκρασσά.
Αφού κρασί γράφεται με έ
να σ, γιατί Παλαιοκρασσάς
θέλει δυο; Φοβάται μήπως το
προφέρουμε Παλαιοκραζά;
Δυσφ ορεί η ΓΣΕΕ γιατί δεν
π ήγαν έστω και γυμνοί να κα
ταψηφίσουν το φορολογικό
ν ο μ ο σ χ έ δ ιο ο{ β ο υλευτές
Π ΑΣΟ Κ -Συνα σ π ίσ μού. Για τί
δεν τους προσφέρει πυτζά
μες;
Σ Α Β Β Α Τ Ο 2.6.90
Ό πω ς πάντα, ξεκίνησα τις
αγορές μου στη λαϊκή της
Καλλιδρομίου από την γωνία με
την Οικονόμου όπου εκθέτουν
την πραμάτεια τους οι Πόντιοι.
Εκεί που είχα απογοητευθεί πως
όλο τα ίδια και τα ίδια έχουν και
ετοιμαζόμουν να φύγω, βρήκα
μια καταπληκτική μπουκάλα για
κρασί κι ένα γαλάζιο κανταράκι.
Η συλλογή μου με προϊόντα

σοβιετικής υψηλής τεχνολογίας
πλουτίζεται συνεχώς. Στην άλλη
άκρη, στη γωνία με τη Χαρ.
Τρικούπη αγόρασα καινούριο
καροτσάκι, το παλιό εξέπνευσε.
Το γέμισα καλούδια, γιατί ξέρω
να ψωνίζω εγώ: παίρνω πάντα τα
ακριβότερα, για να έχω το
κεφάλι μου ήσυχο. Μόνο με τις
ντομάτες δεν εφαρμόζω τον
κανόνα γιατί διαπίστωσα πως
όσο πιο πράσινες, τόσο πιο
ακριβές — την αιτία δεν την έχω
καταλάβει.
Λουλούδια πήρα από την
ανθοπώλισα δίπλα στο
περίπτερο της Εμμ. Μπενάκη
— με αποκαλεί « αγόρι μου» με
τρόπο που μόνο από την γιαγιά
και τη μητέρα μου το έχω
ακούσει — κι ας είμαστε περίπου
συνομήλικοι. Από τον υπαίθριο
ψιλικατζή στην κατηφόρα μετά
τη Ζωσιμαδών λιμπίστηκα κι
αγόρασα μια κουβαρίστρα
ξύλινη με άσπρη κλωστή — τη
μόνη ανάμεσα σε δεκάδες

πλαστικές.
Το ουζερί στο νούμερο 55 της
Καλλιδρομίου έκλεισε — μπήκε
κι η ετικέτα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Το έχει
στοιχειώσει το φάντασμα του
Άσιμου, του προηγούμενου
ενοικιαστή που αυτοκτόνησε,
πως να προκόψει μαγαζί σε
αυτόν τον χώρο;
Από γνωστούς μόνο με τη Ζούλα
διασταυρώθηκα — είχε
των πεπονιών εισαγωγής προς
220 το κιλό. Μόλις απαλλαγώ και
από τα τελευταία τρία κιλά που
μου άφησε η στέρηση της
νικοτίνης θα εγκαθίσταμαι για
ούζο στη «Μουριά» κι έτσι δεν
θα μου ξεφεύγει κανείς από τους
γνωστούς που κατεβαίνουν για
τα σαββατιάτικα ψώνια.

Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η , 3.6.90
Μια που ο κ. Μητσοτάκης
φεύγει για τις ΗΠΑ αναζητών
τας δολλάρια και προστασία
εγώ είπα να μείνω στην Αθή
να και να μην επωφεληθώ α
πό την αργία του Α γιου Πνεύ
ματος. Ά λ λ ω σ τε , μπορεί να
τελειώσαμε την επανάληψη ό
λης της Ο ργανικής αλλά καλό

χ

Αν το έμβλημα των Μοσχοβιτών
Ελλήνων σας θυμίζει ΠΑΣΟΚ και όχι
ΚΚΕ, το σφάλμα θεν είναι δικό μου.

κάνει κάπου-κάπου να ξαναλέμε τις ιδιότητες των αλκυλαλογονιδίω ν και τις παρα
σκευές των αλκοολών.

βάλλοντας αλλά ούτε 500 Συνασπιστές δεν μαζεύτηκαν να
ακούσουν τον Λ. Κύρκο να εκ
φωνεί τον πανηγυρικό της η
μέρας.
Ούτε και οι ζωόφιλοι που
μαζεύτηκαν μπρος στο υπ.
Παιδείας για να υποστηρί
ξουν το δικαίωμα των κατοι
κίδιων στη στέγη ήσαν περισ
σότεροι. Ό σ ο γι’ αυτούς που
διαδήλωσαν υπέρ του Ρασίντ,
ελά χιστοι ήσαν. Δ ύσ κολοι
καιροί για διαδηλώσεις, και
ρός για αναδιπλώσεις.
Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται
πάντα στις ΗΠΑ, το ζεύγος
Παπανδρέου επέστρεψε, οι
καθηγητές απεργούν, οι μα
θητές αγωνιούν κι εγώ συμ
πάσχω — μέχρις ότου ανοί
ξουν οι ιδιωτικές κλινικές,
που υπεσχέθη η κ. Κούτσικου,
να με γιατρέψουν. Εκτός κι αν
προλάβουν τα ιδιωτικά σχο
λεία και τα ιδιωτικά πανεπι
στήμια και μας απαλλάξουν α
πό τους « δίκαιους αγώνες» ό
λω ν των κρατικοδίαιτων.

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α , 4.6.90
Ό π ω ς αναμενόταν, το Α 
γιο Πνεύμα, που τη χάρη του
γιορτάζουμε σήμερα, έλαμψε
κι ανακήρυξε παράνομη και
καταχρηστική την απεργία
των καθηγητών.
Ύσ τερα από 70 χρόνια πα
ρανομίας και την εποχή που
τα ΚΚ μετονομάζονται ή αυτοδιαλύονται, οι Κ ουτλούΣαργκίν ζητούν να γίνει νόμι
μο το Ενοποιημένο ΚΚ Τουρ
κίας. Δικαιολογούνται, γιατί
ήσαν φυλακή τόσο καιρό και
δεν πήραν είδηση τι γίνεται
στον κόσμο.
Ο κ. Μητσοτάκης έφθασε
στις ΗΠΑ, ο κ. Παπανδρέου
πήγε στην Τή νο για να εκπλη
ρώσει η κ. Λιάνη-Παπανδρέου
τάμα της, εκατοντάδες χιλιά
δες Αθηναίοι έφυγαν κι αυτοί
— και μείναμε εμείς μόνοι μας
να απολαμβάνουμε την Αθή
να.
Φουλάρουν με βενζίνη ρε
ζερβουάρ, τεπόζιτα και πάσης φύσεως δοχεία ημέρας
και νυκτός οι Πανέλληνες,
διότι από αύριο απεργούν τα
βενζινάδικα και κινδυνεύνουν να μην μπορούν να φτιά
ξουν κοκταίηλ Μολότωφ.
Απέθανε προχθές 82 ετών
ο Ρεξ Χάρισον — πρόλαβε ό 
μως να παντρευτεί έξι φορές
Και στα δικά σας — τους γά 
ρους εννοώ.
Ρασίντ και ύδωρ ζήτησε ο
ΥπΕξ των ΗΠΑ κ. Μπέϊκερ κα
τά τη συνάντηση του με τον κ.
Μητσοτάκη. Επείσθη εν τέλει
ότι, λόγω ξηρασίας, έπρεπε
να αρκεστεί στον Ρασίντ.
Τ Ρ ΙΤ Η , 5.6.90
Παγκόσμια Η μέρα

Περί-

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η , 6.6.90
Παραγραφή δεν έγινε, διό
τι αυτή η υπόθεση του καλαμ
ποκιού δεν χωνεύεται με τί
ποτα, απεφάνθη ομοφώνως,
το Ειδικό Δικαστήριο.
Διαμαρτύρεται ο κ. Τσοβό
λας γιατί το τηλέφωνό του έ 
χει «κοριούς» — δεν αναρωτή
θηκε προηγουμένως μήπως
ξεχάστηκαν εκεί από την επο
χή Τόμπρα;
Η τακτική, ανά δεκαπενθή
μερο, γενική απεργία ΓΣΕΕ
και ΑΔΕΔΥ καθ’ άπασαν την Ε 
πικράτειαν έλαβε χώρα σήμε
ρον. Μέσα στη γενική σ ύ γχ υ 
ση ο γνω στός προστάτης των
ταξιτζήδων υπΜετΕπικ κ. Γκελεστάθης άφησε ελεύθερα
μονά-ζυγά τα IX στην Αθήνα.
Αμφίβολο αν θα έχουμε συνέλθει ως την επόμενη Γενική
Απεργία.
Μήνυση κατάθεσε ο Κ. Λαλιώτης κατά του Κ. Γερονικολού, πρώην αρχιαυριανιστή,
για όσα συκοφαντικά έγραψε
εναντίον του στον «Δημ. Λ ό 
γο».
Πατήρ και θυγάτηρ Μητσο
τάκη συναντήθηκαν με τον
Πρόεδρο των ΗΠΑ κ. Μπους.
Δεν έγινε γνωστό αν εξασφά
λισαν και νέες βάσεις για την
ιδιαίτερη τους πατρίδα.
Π Ε Μ Π Τ Η , 7.6.90
Με ψήφους 79-1 οι πρόε
δροι των καθηγητών απεφάσισαν να απεργήσουν παρα
νόμους και καταχρηστικώς κα
τά τις εξετάσεις. Καιρός, νο
μίζω, Διονυσία να φύγεις κι εού για το Χάρβαρντ όπου ο
υιός Μητσοτάκης σήμερον επ ε ρ ά τω σ ε ε π ιτυ χ ώ ς τας

σπουδάς του χωρίς να βασα
νίζεται ούτε από τους υπουρ
γούς, ούτε από τους καθηγη
τές του.
Κατάλαβε τέλος πάντων ο
κ. Μητσοτάκης ό τι δεν γίνε
ται με την ίδια αγορά του αιώ
να να β ο λ ε υ το ύ ν ό λο ι κι απο
φάσισε, αντί επ α να δ ια π ρ α γματεύσεω ς, να α γο ρ ά σ ει και
ά λ λ α όπλα από τις ΗΠΑ.
Π ετρελαιοκηλίδα α π ε ιλ ε ί
το ν Καβο-Μαλιά, τη ν Ελαφό
νήσο και τη Νεάπολη. Δεν π ει
ράζει: μετά τις σ π ο υ δ ές μας
στο Χάρβαρντ, θα π η γ α ίν ο υ 
με γ ια μπάνιο σ τις Μπαχά-

μες.
« Ό χ ι στον πατερναλισμό»
εκ ρ α ύ γα ζε ο κ. Κατσανέβας
— για το ν πεθερισμό π ό τε θα
μας μ ιλή σ ει;

«Κω μική» χαρακτήρισε την
προοπτική συλλογικής η γε
σίας για το ΠΑΣΟΚ ο Α. Πα
πανδρέου, η οποία επιπλέον
«θα ευνουχίσει το Κίνημα». Ε
νώ υπό την ηγεσία του το ΠΑ
ΣΟΚ γαμεί και δέρνει.
Οι συνήγοροι του Ν. Αθα
νασόπουλου, μετά τη μη πα

λύσει το πρόβλημα του φύ
λου των α γ γ έ λ ω ν Διότι δεν
είναι τόσο απλό να ανατραπεί
απόφαση Οικουμενικής Συνό
δου του 543 μ X. που όρισε
πως είναι άνευ φύλου και μη
αναπαραγόμενοι, άπαξ δημιουργηθέντες.
Εάν δεν σας αρέσουν οι
πίσσες της Νεάπολης μπορεί
τε να απολαύσετε πυρκαϊές
στις περιοχές Ιεράπετρας και
Ηρακλείου.
t
Κόντρα στο Μοντιάλε, στα
ΜΑΤ, και στα ναρκωτικά οι Εξαρχειώτες οργανώνουν εκ
δηλώσεις στην Πλατεία τους.
Ουδείς δικαιούται γ*α να α
πουσιάζει.
Σ Α Β Β Α Τ Ο , 9.6.90
«Κυρά μου, κι εσύ είσαι μεγάλη,
αλλά είσαι τρυφερή», αντέτεινε
ο μανάβης προς πελάτισσα που
διαμαρτυρήθηκε για το μέγεθος
και την ηλικία των πιπεριών. « Τι
το κοιτάς, οικόπεδο θα πάρεις
και φοβάσαι μην είναι
παράγωνο;», μου απηύθυνε
προσωπικώς άλλος, όταν
θεώρησε πως διάλεγα
υπερβολικά προσεκτικά τα

Αυτός τους έδειχνε το δάχτυλό του κι αυτοί κοίταζαν το φεγγάρι.

ραγραφή, αποχώρησαν από
τη δίκη για το καλαμπόκι
— φοβήθηκαν μήπως τους φά
νε κι αυτούς οι κότες;
Πανσέληνος σήμερα — ση
μασία έχει να την θυμηθείτε
και να την εορτάσετε, έστω
και το μεσημέρι.
Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η , 8.6.90
Ό λ η η Ελλάς ταυτίστηκε με
το Καμερούν και εορτάζει τη
νίκη του επί των Αργεντινώ ν
— μετά, λέει, φταίει ο Ντιρο
ζέλ...
Ολόκληρη Έκτακτη Σύνο
δο της Κεντρικής του Επιτρο
πής συγκάλεσε το ΚΚΕ για να

καρότα. Με όλες τούτες τις
ατάκες, η Λαϊκή της
Καλλιδρομίου δεν μου έφτιαξε
σήμερα το κέφι.

Η Κεντρική Επιτροπή της
ΕΑΡ καταψήφισε τον απολογι
σμό δράσης που παρουσίασε
το Εκτελεστικό Γραφείο. Ανα
ρωτιέμαι αν τους κεντροεπιτρόπους απασχόλησε το γε 
γονός ότι απέμειναν λιγότεροι από τους μισούς, ήτοι, α
πό τους 101 που εξέλεξε το ι
δρυτικό συνέδριο της ΕΑΡ.
Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η , 10.6.90
Εδώ που τα λέμε αν δεν εί
σαι φίλαθλος να σε ενδιαφέ-

ρει το Μοντιάλε, πασόκος να
φοβάσαι μήπως σε κλεΐσουν
φυλακή, μαθητής να αγωνιάς
για το τι σου επιφυλάσσουν οι
καθηγητές σου — τίποτα δεν
συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο.
Σχεδ ό ν τίποτα, δηλαδή,
γιατί υπάρχουν κι αυτοί της
«17Ν» που κυκλοροφούν με έ
να μπαζούκας στον ώμο και
βάλλου κατά πολυεθνικών
στόχων. Τέτοια σχιζοφ ρέ
νεια, ούτε σε ταινία του Γouv
ra Αλλεν.
Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α , 11.6.90
Δεν έχουν άδικο οι πασόκοι
να φοβούνται ότι θα τους
κλείσουν όλους φυλακή, αν α
ληθεύουν οι καταγγελίες των
Κουρήδων ότι ο Πρόεδρος
του Ειδικού Δικαστηρίου και
του Αρείου Πάγου κ. Γρίβας
θα πάρει 200 εκατ. ως αμοιβή
επιδιαιτητή.
Εν τέλει φαίνεται ότι υπάρ
χει φοβερή συνομωσία Ντά
ρας ■Μπαλωμένου να προικοδοτηθεί η πρώτη με το ΥπΠαιδ για να δώσουμε κι εμείς
εξετάσεις — κατά το γνωστό
σενάριο του 1988, τότε που ό
λοι υποστηρίξαμε τους καθη
γητές κι αυτοί έκτοτε καβάλησαν το καλάμι.
Με επιστολή στην « Επικαιρότητα», η « 17Ν» υποδεικνύει
στους φ ορατζήδες β ο μ β ι
στές να ελέγχουν με ακρίβεια
«τις πληροφορίες για τους ι
διοκτήτες των αυτοκινήτων
που καταστρέφουν» — βάζω
στοίχημα πως την πλήρωσε
και όχημα κάποιου δικού
τους!
Έρχετα ι καύσωνας, άλλως
κυνικόν καύμα, από μεθαύριο
— προειδοποιεί η ΕΜΥ. Η ση
μερινή εν Αθήναις αύξηση
της θερμοκρασίας προέρχε
ται απλώς από πυρκαϊές σε
Κερά τέα-Καπα νδρί τι.
Συμφωνεί μαζί μου και θεω
ρεί πιθανό να έχουμε βουλευ
τικές εκλογές το φθινόπωρο
ο Α. Παπανδρέου.
Τ Ρ ΙΤ Η , 12.6.90
« Μάταιη η προσπάθεια να
τρωθεί το κύρος μου», δηλώ
νει ο κ. Γρίβας με αφορμή την
επιδιαιτησία του. Δεν άφηνε
να το πει κανείς άλλος;
Αναβολή των Εξετάσεων
για τον Ιούλιο ανακοίνωσε ο
κ. Κοντογιαννόπουλος. Περιμένοντας την κ. Ντόρα Μπακογιάννη, αναχωρούμε κι ε
μείς για διακοπές — πριν έρ
θει ο καύσων και πριν μας
προλάβουν οι φωτιές που α
πειλούν το Λεκανοπέδιο.

Ο ΑΝΑΒΑΛΛΟΜ ΕΝΟΣ
Η Μ ΕΡ Ο Δ Η Κ ΤΗ Σ
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ΠΑΡΕΔΡΟΣ, ΠΑΠΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ;
ην τελευταία στιγμή μάθαμε πως εν τέλει ο καύσων δεν θα έρθει — κι έτσι η
ευκαιρία χάθηκε να γεμίσει τούτη η στή
λη με σκέψεις επί θέματος ευκόλου και με οι
κολογικές κοινοτυπίες που βρίσκουν σύμ
φωνους όλους τους, με «καλή θέληση», αν
θρώπους. Δεν θα μου βγάλετε πάντως εύκο
λα από το μυαλό την ιδέα ότι η προαγγελία
του δεν ήταν λάθος της ΕΜΥ αλλά κυβερνητι
κός σχεδιασμός για να πέσει «στα μαλακά» η
αναβολή των Γενικών Εξετάσεων για τον
Ιούλιο — διότι γονείς και μαθητές εσκέφθηκαν ότι «εδώ που τα λέμε, δεν θα ήταν κι ευ
χάριστο να γράφεις διαγωνισμούς με 40
βαθμούς υπό σκιάν θερμοκρασία». Το βέ
βαιο είναι πως οι ενδιαφερόμενοι κατάπιαν
την αναβολή ευκολότερα χάρις στην απειλή
του επερχομένου καύσωνος.
Ασχέτως όμως κυβερνητικών συνωμο
σιών δεν είναι καθόλου εύκολος ο καταμερι
σμός ευθυνών για τούτη την απεργία — και
μιλώ περί ευθυνών γιατί δεν πιστεύω (πλέον)
πως όλοι οι «αγώνες» είναι δίκαιοι, ούτε πως
οδηγούν σε ευτυχέστερο μέλλον. Κάθε κινη
τοποίηση κρίνεται συγκεκριμένα από τον
συνδυασμό στόχων που θέτει και μέσων που
χρησιμοποιεί κανείς.
Με βάση μιαν άλλη, αγοραία και κυνική
λογική, είναι αναμφίβολο πως τα οικονομικά
αιτήματα της ΟΛΜΕ είναι «δίκαια» — όλοι
προσπαθούν να αρπάξουν ό,τι μπορούν από
την πίττα που μοιράζει το κράτος, επομένως
γιατί όχι οι καθηγητές; Και τα μέσα είναι «δί
καια» — όλοι προσπαθούν να ασκήσουν τη
μέγιστη δυνατή πίεση, αδιαφορώντας για τα
θύματα που προκαλούν, επομένως γιατί όχι
οι καθηγητές;
Ακόμη και στο πλαίσιο μιας τέτοιας συνδι
καλιστικής λογικής θα μπορούσε να συζητη
θεί αν οι καθηγητές βγαίνουν εν τέλει κερδι
σμένοι. Διότι αυτοκαταργούνται: δημόσια,
ρητά, χωρίς προσχήματα, αναιρούν το ρόλο
τους ως παιδαγωγών που μεταφέρουν, πέρα
από γνώσεις, και αξίες. Φυσικά όχι τις κυνικές αξίες που προαναφέραμε (ποιός καθηγη
τής θα τις δίδασκε στο μάθημα της έκθεσης;)
αλλά αυτές του διαφωτισμού: για τον ορθό
λόγο, την αδελφότητα, την α λληλεγγύη, την
ελευθερία — τις αξίες δηλαδή που αγράμμα
τοι κυνικοί θα αποκαλούσαν «ιδεολογική
πλύση εγκεφάλου». Αν όμως αυτοκαταρ
γούνται ως ιδεολογικός μηχανισμός, δεν γί
νονται παντελώς άχρηστοι στο κράτος; Γιατί
στο μέλλον να τους τρέφει;
Ή δ η όμως η εμπλοκή σε μια τέτοια συζή
τηση είναι απαράδεκτη και δημιουργεί μελαγχολικές σκέψεις. Στην παραδοσιακή ιδε
ολογία που ήθελε εξουσίες του χωριού «τον
πάρεδρο, τον παπά, τον δάσκαλο» δεν έχου

Τ

με να αντιτάξουμε παρά τη συνδικαλιστική ε
ξαθλίωση του « ό,τι προλάβουμε να αρπά
ξουμε;». Δεν μας έχει μείνει τίποτα άλλο πέ
ρα από τη μανία να αποκτήσουμε ακόμη με
ρικά χιλιάρικα, τα περίφημα 18 που πήραν
και οι φορατζήδες; Κι όταν μεθαύριο επιτραπούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με τι όπλο θα
διεκδικούν οι καθηγητές κάποια χιλιάρικα
παραπάνω;
Κάτι τέτοιες στιγμές θυμάμαι τον αποστά
τη Καούτσκυ που μιλούσε για τα όρια της
συνδικαλιστικής συνείδησης (και τον αντέ
γραψε και ο Λένιν). Πως καταφέραμε εν τέ·
λει οι αξίες τω ν συνδικαλιστών να γίνουν α
ξίες όλης της κοινωνίας; Πως ξέπεσαν οι α
γώνες για ελευθερία, για δημοκρατία, για
σοσιαλισμό σε κλωτσοπατινάδα για να προ
λάβουμε το μεγαλύτερο κομμάτι από την
πίττα; Δεν μπορεί να φταίει άλλος από την Α
ριστερά για όλα αυτά — πρέπει όμως να δού
με το πώς και το γιατί.
Δ εν ξέρω αν έχουν προλάβει να αναλογιστούν οι καθηγητές το τι Θεμελιακές αξίες α
ποτελειώνουν με αυτήν την απεργία. Το
1988 έγινε κατανοητή (και υποστηρίχθηκε) η
απεργία στις εξετάσεις σαν έσχατο μέτρο α
πελπισίας, μετά από κινητοποιήσεις που αν
τιμετωπίστηκαν από το ΠΑΣΟΚ με παγερή α
διαφορία. Φέτος, θεωρείται αυτονόητο και
λογικό μέτρο πάλης όπως οι ναυτικοί της α
κτοπλοΐας απεργούν Πάσχα και Χριστούγεν
να. Οι μαθητές όμως είναι παιδιά, δεν είναι
ούτε βαλίτσες, ούτε επιβάτες. Κάποτε τα
παιδιά γιόρταζαν όταν οι καθηγητές απεργούσαν, σήμερα ποιός υποψήφιος κατανοεί
τις 18.000 που απαιτεί η ΟΛΜΕ σαν πολυτιμό
τερο αγαθό από τη δική του αγωνία να επιτύ
χει στις εξετάσεις; Η ΟΛΜΕ δηλώνει ρητά και
κατηγορηματικά πως η παιδεία είναι άχρη
στη, πως η σχέση δασκάλου / μαθητή είναι α
νύπαρκτη, πως μόρφωση δεν υπάρχει — ότι
το μόνο που αξίζει είναι ένας γερός εκβια
σμός, την κατάλληλη στιγμή για να αποκτή
σουμε το μερίδιο που μας «ανήκει».
Ο πάρεδρος και ο παπάς, η πολιτική και η
θρησκευτική εξουσία, υπάρχουν πάντα στο
χωριό. Ο δάσκαλος εξαφανίστηκε, η εξουσία
του λόγου. Τη θέση του πήρε ο συνδικαλι
στής που αρνήθηκε τον λό γο στο όνομα της
δύναμης. Για την εξέλιξη αυτή δεν ευθύνονται βεβαίως μόνο, ούτε κυρίως, οι καθηγη
τές. Σηματοδοτεί κάποιους μετασχηματι
σμούς που δεν θα έπρεπε να μας κάνουν ευ
τυχισμένους. Αξίζει νομίζω να διαλογιστού
με για όλα αυτά και όχι να ξεφεύγουμε καταγγέλοντες τις αυταπόδεικτες ευθύνες του
αντίπαλου, της συντηρητικής πολιτικής ε
ξουσίας.
Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Κ. Ψ Υ Χ Ο Γ ΙΟ Σ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ
ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΣ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ»
Anywhere — anywhere— out of the world
o οξυγόνο στην Αθήνα έχει γίνει
δυσεύρετο* η ατμόσφαιρα είναι κά
θε μέρα και πιο αποπνικτική, ενώ οι
χώροι πρασίνου στην περιοχή της πρω
τεύουσας εξακολουθούν να παραμένουν
ελάχιστοι. Α ν όμως ο λεγόμενος Ελαιώ
νας, μια περιοχή 9.177 στρεμάτων, λίγα
μόλις λεπτά μακριά από την Ομόνοια,
δεν φιλοξενούσε βιομηχανίες, σταθμούς
φορτηγών, χωματερές και βυρσοδεψεία,
αλλά δένδρα και λαχανόκηπους, όπως
μέχρι πριν το 1950, ίσως τότε το πρόβλη
μα ζωής που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι
της Αθήνας να περιοριζόταν ή και vcj λυ
νόταν.
Με αυτό το σκεπτικό το περιοδικό «ΑΝ
ΤΙ» σε συνεργασία με την Εναλλακτική
Κοινότητα «Παρέμβαση»» και τον Εξωραϊστικό Σ ύ λ λο γο « Ά γ ιο ς Σάββας», ξεκίνη
σαν, ήδη, για την περίοδο 1990 μία πα
ρέμβαση ουσίας στην γειτονιά «Μαρκόνι». Η παρέμβαση αυτή στοχεύει στην υ
λοποίηση της πρότασης του ΑΝΤΙ να ξαναγίνει ο Ελαιώ νας π ηγή ζω ής για την
Αθήνα.
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ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΡΚΟΝΙ.
ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.
Η γειτονιά Μαρκόνι βρίσκεται σε μια από
τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές του Λ ε 
κανοπεδίου Αττικής. Απέχει μόλις ένα χι
λιόμετρο από το κέντρο της Αθήνας, αλ
λά η ποιότητα ζωής είναι πολύ χαμηλή.
Πριν τρία χρόνια, η περιοχή υδροδοτή-

θηκε και τον Δεκέμβριο του 1989 εντά
χθηκε στο σχέδιο πόλης. Οι κοινόχρη
στοι χώροι παραμένουν αδιαμόρφωτοι ή
χρησιμοποιούνται ως σκουπιδότοποι. Υ
πάρχει μια υποτυπώδης παιδική χαρά,
αλλά ούτε μια πλατεία. Λειτουργεί ένα
μονοθέσιο δημοτικό σχολείο, στον χώρο
που παλιότερα βρισκόταν ένα βιοτεχνικό
εργαστήριο. Οι περισσότεροι από τους
κατοίκους εργάζονται στις βιομηχανίες
της περιοχής.
Σ τη ν γειτονιά Μαρκόνι θα επισκευά
σουμε την παιδική χαρά και θα διαμορ
φώσουμε έναν κοινόχρηστο χώρο σε
πλατεία.
Απώτερος στόχος μας είναι να δενδροφυτεύσουμε και να παρέμβουμε σε
άλλες περιοχές του Ελαιώνα, ως συμβο^
λή στην εξανθρώπιση του άξενου και ε
χθρικού αυτού τόπου.
« Γ ια μας, έχει πολύ μ εγά λη σημασία
ότι ο Ελαιώνας, τα 9.177 στρέμματα, β ρ ί
σκεται τόσο κοντά στην Ομόνοια αλλά, ε
κτός της γειτονιάς Μαρκόνι, εξακολου
θεί να είναι εκτός σχεδίου πόλεως. Ο Ε 
λαιώ νας μπορεί να γίνει η ανάσα της Α 
θήνας. Βέβαια, δεν πιστεύουμε ότι με
κάποιες παρεμβάσεις και κάποια έργα
που θα πραγματοποιήσουμε θα λύσουμε
το πρόβλημα· είναι πρόβλημα που α
σφαλώς δεν λύνεται τόσο απλά, γνω ρί
ζουμε ότι είναι πολυσύνθετο. Εμείς α
πλώς θέλουμε, πέρα από τα λόγια, να
προτείνουμε έναν τρόπο ενεργοποίησης
τω ν πολιτώ ν», λέει ο Παναγιώτης Σαιβανίδης, μέλος της Ε.Κ. «Παρέμβαση».
Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι συγκεντρωμένοι παρακολουθούν τις ομιλίες.

Το απόγευμα της Παρασκευής 8 Ιου
νίου πραγματοποιήθηκε στον κοινόχρη
στο χώρο που σκοπεύουμε να διαμορφώ
σουμε σε πλατεία της γειτονιάς «Μαρκό
νι», η πρώτη συγκέντρωση - εκδήλωση
για την έναρξη του έργου.
Τ η ν εκδήλωση παρακολούθησαν εκ
πρόσωποι κομμάτων, υπουργείων, αρχι
τέκτονες, αρχαιολόγοι, εκπρόσωποι του
Δήμου Αθηναίων, φίλοι του ΑΝΤΙ, καθώς
και οι κάτοικοι της γειτονιάς.
Τις ομιλίες άνοιξε ο εκδότης του ΑΝΤΙ,
κάνοντας μια αναδρομή στις έως τώρα ε
νέργειες του περιοδικού. Στη συνέχεια,
αναφέρθηκε στο έργο που πρόκειται να
γίνει κατά την περίοδο 1990. Η εισήγηση

Η συντροφιά της «Παρέμβασης».

του υπεύθυνου της Ε.Κ. «Παρέμβαση»
Μπάμπη Πουλόπουλου είχε θέμα το πρό
βλημα των ναρκωτικών στην Ελλάδα. Τ ί
τλος: «Το πρόβλημα των ναρκωτικών και
μια κοινωνία σε κρίση». Γ ια την οργάνω
ση, τους στόχους και την φιλοσοφία της
Ε.Κ. «Παρέμβαση» μίλησαν τα μέλη της
Κοινότητας Γιώργος Χαραλαμπίδης και
Μαρία Ξένου. Τις αναπλάσεις και τα έρ
γα που θα πραγματοποιηθούν στη γειτο
νιά «Μαρκόνι» ανέπτυξαν αναλυτικά η
αρχιτέκτων Φωτεινή Μαργαρίτη και το
μέλος της Ε.Κ. «Παρέμβαση» Παναγιώ·
της Σαϊβανίδης. Σημειώνουμε ότι το έρ
γο σχεδιάστηκε από τις αρχιτέκτονες
Φωτεινή Μαργαρίτη και Ασπασία Ταλλιαδώρου.
Μια πολύ εύγλωττη και συγκινησιακά
φορτισμένη εικόνα ως προς την ανταπό
κριση που έχει το έργο «Παρέμβαση
στον Ελαιώνα», από την πλευρά των κα
τοίκων του «Μαρκόνι», έδωσε στην ομι
λία του ο Μπάμπης Κοτοπούλης, μέλος
του Εξωραϊστικού Συλλόγου « Ά γ ιο ς
Σάββας».
Την υιοθέτηση του έργου από τον Δή 
μο Αθηναίων υπογράμμισε με την παρου
σία και την παρέμβασή της η εκπρόσω
πός του Έ λ λ η Παπακωνσταντίνου, η ο
ποία και επεσήμανε την μελλοντική έμ
πρακτη συμβολή του Δήμου. Σύντομες
παρεμβάσεις και προτάσεις για την πλαι
σίωση του έργου από άλλες εκδηλώσεις
έκαναν πολλοί από τους παρισταμένους.
Μια «μουσική παρέμβαση» στο χώρο
πραγματοποίησε με την αφιλοκερδή
συμμετοχή του το « Κουαρτέτο Ε γχ ό ρ 
δων του Δήμου Πειραιά» που έπαιξε έρ
γα Μότσαρτ, Σκαλκώτα και Τζόπλιν.
Γ ια την «Παρέμβαση στον Ελαιώνα» έ
χει ανοιχθεί λογαριασμός στην Εθνική
Τράπεζα με αριθμό 116/763977-52, στον
οποίο μπορούν να καταθέσουν χρήματα
όσοι φίλοι θα ήθελαν να μας βοηθήσουν
στην προσπάθειά μας να ξαναγίνει ο Ε 
λαιώνας πηγή ζωής.
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Για τον Ελαιώνα

Τάματα και θάματα
Το ζεύγος Παπανδρέου αφού επροσκύνησε γονυπετές τις Χριστιανικές ει
κόνες στην Τήνο εξέδραμε για ολιγοήμε
ρες (ώστε να μην φανεί ότι απουσιάζει ε
πί μακράν από τα καθήκοντα του) διακο
πές και μονοήμερες κρουαζιέρες στη
Χαλκιδική, φιλοξενούμενο από το συγ
κρότημα Τύπου της κυρίας Βελλίδη (αυ
τές οι διασυνδέσεις με τον Τύπο έχουν
γίνει δεύτερη φύση).
Και ως εκ θαύματος μετεβλήθη κατά
τας διακοπάς και η αντιπολιτευτική διά
θεση του κ. Παπανδρέου, ο οποίος τώρα
υπόσχεται πιο σκληρή αντιπολίτευση και
μας προειδοποιεί για τη «λαίλαπα που ε
πέρχεται» της οποίας μάλιστα η σύγκρι
ση με την θετία του ΠΑΣΟΚ θα είναι κατα
λυτική! Από λαίλαπα δηλαδή σε λαίλα
πα.
Υπό την πίεση των «Αυριανιστών» ο κ.
Παπανδρέου ονειρεύεται νέους ανένδο
τους για να αντιμετωπίσει το κύμα λιτό
τητας το οποίο τον πλήττει θανάσιμα,
καθ’ όσον, εστερήΒη της ΑΤΑ του δευτέ
ρου τετραμήνου και το ενοίκιό του πρό
κειται προσεχώς να αυξηθεί λόγω της
αύξησης της αντικειμενικής αξίας των α
κινήτων.
Ανησυχεί δε βαθύτατα ο κ. Παπανδρέ
ου για την πορεία των εθνικών μας θεμά
των. στο ότι ο ίδιος ούτε επεδίωξε επί
σκεψη στην Αμερική, ούτε τη συμφωνία
για τις βάσεις θα υπέγραφε, ούτε το Ισ
ραήλ θα ανεγνώριζε και θα αντιμετώπιζε
τον Μπους «πολυδυάστατα».
Και φυσικά την αλλαγή αντιπολιτευτι
κής πλεύσης δεν την επιβάλλουν λόγοι
τακτικής αλλά η σωτηρία του έθνους και
το κλίμα που δημιουργεί η κυβέρνηση.
Με αυτές τις φθηνές δικαιολογίες ο κ.
Παπανδρέου προσπαθεί να συγκαλύψει
την απουσία κάθε συνεκτικού αντιπολι
τευτικού λόγω, την ανυπαρξία κάθε σ υγ
κεκριμένου π ρ ο γρ ά μ μ α το ς δράσης
— που συναγωνίζεται σε αοριστία, κομ
πασμό, σύγχυση και ασυναρτησία την
κυβερνητική πολιτική— την έλλειψη ιδε
ολογικού έρματος και σαφούς πολιτικού
προσανατολισμού.
Τι απομένει; Μα είναι φανερό. Απομέ
νει η «αυτόνομη στρατηγική» του Αυριανισμού. Το θαύμα συντελέσθη. Επήλθε η
στροφή ταχύτερα του αναμενόμενου και
συντελούντων των εξελίξεων στη δίκη
των «εθνικών ηρώων» του αλλοδαπού
καλαμποκιού.
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Στις πρώτες και περιορισμένης έκτα
σης εξαγγελίες, που έγιναν από την κυ
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υπήρχε
ειδική μνεία για την αντιμετώπιση της
πλέον κρίσιμης για την Αθήνα περιοχής,
της περιοχής του Ελαιώνα. Είχαμε ανα
στενάξει από ανακούφιση. Επιτέλους η
Πολιτεία αναγνώρισε το μέγεθος του
προβλήματος και πρόκειται να ασχολη
θεί.
Δυστυχώς όμως φαίνεται πως το έχει
αναγνωρίσει από την ανάποδη. Και τι δεν
ακούμε! Για απελευθέρωση των προϋπο
θέσεων εκσυγχρονισμού και επέκτασης
των βιομηχανιών στην Αττική ! Γ ια μείω
ση των εισφορών σε γη των εντασσομένων στο Σχέδιο περιοχών, που σημαίνει
δηλαδή ακόμη λιγότερο πράσινο για τον
Ελαιώνα! Για αύξηση των συντελεστώ ν
δόμησης! Ενώ στο μεταξύ διάστημα συ
νεχίζεται η εκποίηση των μεγάλων κτη
μάτων, που ανήκουν σε ν π ιδ και η μετα
φορά τους στα χέρια ιδιωτικών επιχειρή
σεων.
Τι άραγε μαγειρεύεται εις βάρος της
Αθήνας και του Ελαιώνα, στις διάφορες
συσκέψεις παραγόντων που μαθαίνουμε
ότι προετοιμάζονται;

«Δακρύζει» ο Αώος...
Επί μια δεκαετία αγωνίζονται οι κάτοι
κοι της Κόνιτσας (το ΑΝΤΙ είχε κάνει εκτε
ταμένη αναφορά) να μετατραπεί ένα βυρ
σοδεψείο που μολύνει την περιοχή τους
σε άλλη μονάδα και ουδείς από τους αρ
μόδιους συγκινήθηκε. Η απειλή για την
καταστροφή του περιβάλλοντος είναι υ
παρκτή και ήδη οι πρώτες συνέπειες έ
χουν φανεί. Δεν έφτανε όμως αυτό. Τώ 
ρα προστέθηκε και νέα απειλή. Η ΔΕΗ
προσπαθεί να εκτρέφει τις πηγές του Α 
ώου (Βάλια - Κάλντα) πράγμα που όπως
δικαιολογημένα επισημαίνουν οι Κονι-

Ισονομία...
Είναι 19 χρονώ ν. Λέγετα ι Νίκος Παπαματθαίου. Το ν συνέλαβαν στις 22 Μαρ
τίου στην περιοχή Κυψέλης όπου κατοι
κεί με την κατηγορία της συμμετοχής σε
«επίθεση αγνώ στω ν με μολότωφ» εναν
τίον περιπολικών.
Από τότε είναι προφυλακισμένος. Το
Συμβούλιο Πλημμελειοδικών απέρριψε
ενάμισυ μήνα μετά την κατάθεσή της την
αίτηση αποφυλάκισής του. Το ν θεωρεί
μάλιστα ιδιαίτερα επικίνδυνο και ύποπτο
φυγής!
Οι μαρτυρίες που βαρύνουν στο κατη
γορητήριο είναι δύο αστυνομικών που
τον συνέλαβαν και οι καταθέσεις των ορ
γάνων του περιπολικού. Ουδείς άλλος
μάρτυρας υπάρχει. Το σήμα του περιπο
λικού προς το κέντρο έλεγε ότι οι δρά
στες του επεισοδίου ήταν δυο και διέφυ
γα ν με μοτοσυκλέτα. Οι καταθέσεις ό
μως ότι ήταν τρεις και διέφυγαν με τα πό
δια...
Ο ένας αστυνομικός υποστηρίζει ότι
τον αναγνώρισε και αποτύπωσε μάλιστα
τα χαρακτηριστικά του (χρώμα παντελο
νιού, σακάκι χωρίς μανίκια, χρώμα μαλ
λιών κλπ.) στις 11.30 το βράδυ αν και το
σημείο που βρισκόταν όταν τον είδε, ό
πως προκύπτει από την κατάθεση, δεν εί-

τσιώτες θα ανατρέψει το οικοσύστημα
στην Χαράδρα Αώου και θα επιφέρει το
τελειωτικό π λή γμ α στον κάμπο της Κόνι
τσας που θα πάψει έτσι να αρδεύεται.
Ο ι κάτοικοι της Κόνιτσας δεν πρέπει
να μείνουν μόνοι σε αυτόν τον αγώνα.
Μια περιοχή με π ολλά προβλήματα αν
καταστραφεί και οικολογικά κινδυνεύει
να μαραζώσει. Η χαράδρα του Αώου, αν
γίνει η εκτροπή των πηγώ ν του, θα κατα
στραφεί με συνέπειες απρόβλεπτες, για
το οικοσύστημα της περιοχής. Είναι μια
εποχή που όλοι μιλούν για το περιβάλ
λον. Αν η καταστροφή γίνει τότε θα
«ευαισθητοποιηθούν» και θα παρέμβουν;
Για να σώσουν τότε τι;
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χε ορατότητα σε σχέση με την θέση των
δραστώ ν τη ς α π ό π ε ιρ α ς. Δ η λ α δ ή
μύλος.... Ή για να το πούμε διαφορετικά
μια κλασική περίπτωση κατασκευής ενό
χου.
Ο νεαρός όμως μένει προφυλακισμέ
νος ως επικίνδυνος κακοποιός ένα τρίμη
νο. Αυτές τις ημέρες συζητείται το κατη
γορητήριο επί της ουσίας.
Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς! Τη ν Α 
στυνομία που βρήκε τυχαία έναν νεαρό
με ιδιαίτερη εμφάνιση και συνέλαβε
«τρομοκράτη»; Τη ν ισονομία όταν επώνυ
μοι όπως π.χ. Νάσιουτζικ, Γκιωνάκης ή οι
έχοντες «πρόσωπο» όπως οι έμποροι
ναρκωτικών π.χ. και άλλοι αμέσως απο
φυλακίζονται; Τη ν κοινωνική πολιτική
της Πολιτείας που κρατά χωρίς να δικασθεί και να υπάρξει επί της ουσίας από
φαση στις φυλακές 19χρονο;

Ο άγνωστος ναύτης
Ένα ς ναύτης φωτογράφισε τη ρύπαν
ση του Κάβο Μαλιά. Είχε το θάρρος και
αποτύπωσε το ντοκουμέντο της ασυνειδησίας των κερδοσκόπων, που δεν δι
στάζουν να ρυπαίνουν συνεχώς τις θά
λασσες με τα κατάλοιπα των πλοίων. Οι
φωτογραφίες που τράβηξε, και δημο
σιεύτηκαν στον Τύπο, είναι πράξη που α
ξίζει τον ύψιστο έπαινο.
Η πράξη του άγνωστου ναύτη αποκα
λύπτει όμως την αλλοτρίω ση και τον ε
φησυχασμό. Μια κοινωνία που βλέπει τα
δάση της να καίγονται και αδιαφορεί, το
νέφος να σκοτώνει και βρίσκει διέξοδο

στο Μουντιάλ, τα αυθαίρετα να «πνί
γουν» -ί ίς παραλίες και να λυπάται γιατί
δεν μπορεί να κτίσει- τι από τις αντιστά
σεις, το κουράγιο και το θάρρος του ναύ
τη μπορεί να κρατήσει;
Πόσοι ναύτες-πολίτες σαν αυτόν έ
χουν μείνει άραγε μεταξύ μας;

Το Μουντιάλ
Η μ; ίταγωγία άρχισε. Αντίπαλοι της
λιτόττ ις, υπέρμαχοι του φιλελευθερι
σμού,
ιφισβητίες, αστοί και μεσοαστοί
δεν λ αριάζουν ούτε καύσωνα, ούτε
νέα με;ρα, ούτε πυρκαγιές. Η μπάλλα
σταμο άει τις εντάσεις, σβύνει τα πάθη
της ι Ιημερινότητας με την μπυρίτσα
στη p ;άντα, προσφέρει υπέροχες σ τιγ
μές c ιλλίασης όταν οι «Γολιάθ» χάνουν
από
υς «Δαυίδ». Το 90λεπτο γίνεται
χωνε,-τήρι. Είναι ένας «χρόνος» που κα
νείς όεν μπορεί να παραβιάσει.
Κ ; φυσικά τον απολαύνουμε. Είναι
μίΓ αγμή τέρψης και ας υπάρχουν πίσω
η . ιορευματοποίηση, μπίζνες, συμφέ(Γ
α, ίντριγκες κλπ. Μια στιγμή εκτόν
~ς, ένα στοιχείο της κοινωνίας, ένα
ξέο^ασμα του ανθρώπου. Ποιός μπορεί
να όιακόψει εκείνη τη στιγμή που γινόμα
στε - Βραζιλιάνοι», «Ο λλανδοί», «Ιταλιάνοι», «Γερμανοί», «Αιγύπτιοι», «Ρουμά
νοι» κλπ.; Ποιά αμφισβήτηση, εξέγερση,
κίνημα όπως έγραφε και ο Εκο τολμά να
εισβάλλει Κυριακή απόγευμα σε γήπεδο;
Ά σ ε που αυτές τις στιγμές του Μουντιάλ
θα τις ξαναζήσουμε, δυστυχώς, μετά α
πό 4 χρόνια...

Κατασκοπευτική
νοσταλγία!
Ο χρονικογράφος του ψυχρού πολέ
μου Τζω ν Λε Καρρέ μεταφράζεται στη
Σοβιετική Ένω ση, χωρίς λογοκρισία! Το
νέο του κατασκοπικό μυθιστόρημά θρίλλερ «Σοβιετική Εστία» θα κυκλοφορήσει
σε 1 εκ. αντίτυπα. Ή δ η η δημοσίευσή
του σε συνέχειες στο φιλολογικό περιο
δικό Ogonyok δημιουργεί τεράστιες ου
ρές για την αγορά του τα φύλλα εξαφανί
ζονται πριν τις 8 πμ. Οι Ρώσοι, φανατικοί
αναγνώστες και βιβλιοφάγοι, φαίνεται
να έχουν ενθουσιαστεί από την διακωμώδηση του κατασκοπευτικού κατεστημέ
νου της c ia και της περιγραφές του Λε
Καρρέ για την ρωσική ζωή, εμπειρία που
προέκυψε από ταξίδι του συγγραφέα
στη χώρα το 1987.
Ο Λε Καρρέ περιγράφει την αυγή της
περεστρόικα αλλά και τον πεσσιμισμό
των Ρώσων κάτω από την επιφάνειά της
ελπίδας.
Ο πόλεμος των κατασκόπων συνεχίζε
ται. Προσαρμόζεται βέβαια στα νέα δε
δομένα. Α λλά ίσως στερηθούμε πλέον
τις συναρπαστικές σκηνές των φιλμς και
των βιβλίων στην περίοδο του ψυχρού
πολέμου που πέρα από τα ιδεολογικά χα
ρακώματα απέπνεαν έναν κυνισμό και
μιαν αποκρουστική ομοιότητα στις αξίες
του επαγγέλματος και της αδυσώπητης
διαμάχης μεταξύ δύο κόσμων και δύο υπερδυνάμεων. Ίσ ω ς πάλι η προσφορά
των κατασκόπων στην παγκόσμια ειρήνη
να ήταν πιο σημαντική από όσο νομίζεται
και γιατί η διαμάχη παρέμεινε σκληρή
μόνο στον σκοτεινό τους κόσμο και γιατί
η αποκάλυψη σοβαρών κρατικών απορ
ρήτων εκατέρωθεν του τείχους λειτουρ
γούσε σαν αποτελεσματικό αποτρεπτικό
για τους τυχόν θερμοκέφαλους.
Θα νοσταλγήσουμε άραγε, φιλολογικά
και κινηματογραφικά, την εποχή του «Κα
τασκόπου που Ή ρ θ ε από το Κρύο»; Το
σημείο ελέγχου «Τσά ρ λυ» στο τείχος
του Βερολίνου, που συμβόλιζε τον ψυ
χρό πόλεμο, το σημείο που δεν κατάφερε να περάσει ο Κατάσκοπος που γύρισε
από το Κρύο, αχρηστεύτηκε και πρόκει
ται να κατεδαφιστεί. Μαζί με αυτό φαίνε
ται να γκρεμίζεται και μια ολόκληρη επο
χή. «ηρωικών κατασκόπων».
Ο Τζω ν Λε Καρρέ περισσότερο φιλο
λογεί τώρα πια, παρά κατασκοπεύει.
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ΔΥΣΟΙΩΝΗ Η ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΩΣ
Δέκα χρόνια έστελλε τις μέλισσές του ο Ονήσιλος*.
να μας κεντρίσουν
να μας ξυπνήσουν
να μας φέρουν ένα μήνυμα.
Δέκα χιλιάδες μέλισσες έστειλε ο Ονήσιλος
κι όλες ψοφήσανε απάνω στο παχύ μας δέρμα.
χωρίς τίποτα να νιώσουμε.
Π. Μηχανικού: «Κατάθεση» (Ονήσιλος)

κ. πρωθυπουργός δεν παύει τις τε
λευταίες μέρες να δηλώνει, σε ποικίλλους τόνους, αισιόδοξος ως
προς τη λύση του Κυπριακού. Και έχει
μάλιστα οριοθετήσει χρονικά το «ευτυ
χές» γεγονός. Ομιλεί για λύση σε ένα
χρόνο («Καθημερινή» 12.6.90, αλλά και
προηγουμένως). Θα έπρεπε εξ άλλου, να
επισημανθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης τοπο
θέτησε εξ αρχής το Κυπριακό στο επί
κεντρο του αμερικανικού ταξιδιού του.
Είναι τόσο πεπεισμένος για το επικείμε
νο της λύσης, ώστε προφανώς θέλει να
την αναδείξει σε τρόπαιο της αμερικανι
κής πολιτικής του. Ταυτόχρονα, βέβαια,
το κλίμα ευφορίας που καλλιεργεί θα
διευκολύνει την αποδοχή τυχόν λύσης α
πό τους Έ λλη νες . Παράλληλα, αισιόδο
ξος φαίνεται και ο εντεταλμένος του Στέητ Ντιπάρτμεντ για το Κυπριακό, ο πολυπράγμων κ. Λέντσκι, ενώ αισιοδοξία εκ
φράζει και ο Γ. Γραμματέας των Ηνωμέ
νων Εθνών.

Ο

Ο περίγυρος των εξελίξεων
Ας δούμε όμως τι ακριβώς συμβαίνει.
Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που δικαιο
λογούν τόση αισιοδοξία και μάλιστα τό
σο ξαφνικά. Από το έρεβος στο φως!
Επί δέκα πέντε περίπου χρόνια διεξά
γεται διακοινοτικός διάλογος, με διακο
πές και επαναλείψεις. Κάθε φορά ξαναρ
χίζει από μια νέα υποχώρηση της ελληνι
κής πλευράς. Ό μω ς η Τουρκία, όλα αυτά
τα χρόνια, παρέμεινε αμετακίνητη στις
αρχικές θέσεις της. Αξίωνε και αξιώνει
πλήρη εδαφική και πληθυσμική διχοτό
μηση, στο πλαίσιο κάποιας χαλαρής ομο
σπονδίας - συνομοσπονδίας, που θα δια
σφαλίζει την ισότιμη δικοινοτική συγκυ
ριαρχία εφ’ όλης της Κύπρου υπό την
στρατιωτική εγγύηση της Τουρκίας.
Πώς φθάσαμε σε αυτήν την κατάστα
ση; Είναι αλήθεια δυστυχώς ότι ο πρόε
* Τους στίχους προτόσίΐ a t πρόσφατο Αρθρο του ο
Κύπριος αρθρογρΑφος Σ. ΙακυβΙδης («Σημερινή»).
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δρος Κυπριανού, υπό την πίεση εσωτερι
κών πολιτικών συσχετισμών σε συνδυα
σμό με κομματικά κριτήρια, έκαμε επιζή
μιες παραχωρήσεις. Τουλάχιστον όμως
υποχωρούσε μετά μεγίστης απροθυμίας.
Φρενάριζε την κατολίσθηση. Και τελικώς
απέρριψε το σχέδιο Ντε Κουεγιάρ Μαρ
τίου 1986. Αντιθέτως, ο Πρόεδρος Βασι
λείου προεξάρχει ενθουσιώδης των υπο
χρεώσεων. Η κατολίσθηση προς τις αμε
τακίνητες τουρκικές θέσεις προσέλαβε
μορφή χιονοστιβάδας. Πιστεύει ενδόμυ
χα ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να
δεχθούμε κατά μέγα μέρος την πραγμα
τικότητα της εισβολής και εναποθέτει τις
οποιεσδήποτε ελπίδες του στο οικονομι
κό δαιμόνιο των Ελληνοκυπρίων. Βαθμιαίως θα επικρατήσουν, λέει, οικονομικώς των Τουρκοκυπρίων. Δεν πρόκειται
όμως για άποψη, αλλά μάλλον για παραί
σθηση. Διότι στην Κύπρο δεν αναμετρώνται οι δυο κοινότητες, αλλά ο ελλη 
νισμός με την Τουρκία. Και η Τουρκία δεν
εξαγοράζεται. Ιδίως σε θέματα σχετιζόμενα με τους πάγιους γεωπολιτικούς
στόχους της.
Έ τ σ ι φθάσαμε, τον Ιούνιο του 1989, να
θέσει πλέον ο Ντενκτάς τις πάγιες αξιώ
σεις του κατά τον πιο απερίφραστο τρό
πο. Ζήτησε από τους Έ λ λ η ν ε ς να ανα
γνωρίσουν στην τουρκοκυπριακή κοινό
τητα το δικαίωμα αυτοδιάθεσης και ισό
τιμη ένωση των δυο κρατών. Δηλαδή του
«Τουρκοκυπριακού κράτους» με την « Ε λ 
ληνοκυπριακή διοίκηση», δηλαδή την κυ
πριακή Δημοκρατία.
Έ τ σ ι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δεν δέ
χθηκε το σχέδιο λύσης που είχε παρου
σιάσει ο κ. Ντε Κουεγιάρ. Και τούτο μο
λονότι το σχέδιο ήταν και παραμένει κά
κιστο για την ελληνική πλευρά' (Από την
περίτεχνη διατύπωσή του προκύπτει κα
θαρά ότι ούτε οι πρόσφυγες θα επιστρέ
φουν στις εστίες τους, ούτε υπολογίσιμα
εδάφη θα αποδοθούν στους Ελληνοκύ
πριους, ενώ ο τουρκικός στρατός θα παραμείνει στο νησί. Επιπλέον οι δύο κοινό

τητες θα είναι, διοικητικά, απολύτως ισό
τιμες). Ό μ ω ς τον ισχυρό Ντενκτάς δεν
τον ικανοποιούσε η λύση του Γ. Γραμμα*
τέα, αν και έδινε στην τουρκοκυπριακή
πλευρά το 9 0 % των αξιώσεών της. Ο
Ντενκτάς τα ήθελε όλα.
Δυστυχώ ς η ελληνική πλευρά δεν τόλ
μησε να απορρίψει το σχέδιο Ντε Κουεγιάρ. Για να μη χαλάσει, όπως ισχυρίσθηκε, τη θετική για τους Έ λ λ η ν ε ς ατμό
σφαιρα που, καθώς εσφαλμένα πίστευε,
δημιουργούσε η άρνηση Ντενκτάς.
Οι πραγματικοί όμως λό γο ι της μη α
πόρριψης είναι άλλοι. Ο Πρόεδρος Βασι- '
λείου συμφωνούσε με το Σχέδιο Ντε
Κουεγιάρ.
Επακολούθησε όμως και άλλη επιζή
μια εξέλιξη. Τ ο Συμβούλιο Ασφαλείας ε
πικύρωσε την εν εξελίξει πρωτοβουλία
του Γ. Γραμματέα, άρα και το σχέδιό του
για λύση (Εναρκτήρια Δήλωση του Ιου
νίου 1989 είναι ο επίσημος τίτλος). Και
την κάκιστη αυτή απόφαση, ίσως την χει
ρότερη που υιοθέτησε ποτέ το Συμβού
λιο, την επικρότησαν τόσο ο πρόεδρος
Βασιλείου όσο και ο κ. Μητσοτάκης. Ο
πρωθυπουργός μάλιστα έφθασε στο ση
μείο με τις προγραμματικές δηλώσεις,
αλλά και επανειλημμένως μετά, να δηλώ
σει ότι η απόφαση αυτή θα αποτελέσει τη
βάση λύσης του Κυπριακού.

Το «Σενάριο»
Πώς επομένως διαγράφεται το νέο
«σενάριο» για τη διαδικασία αναζήτησης
λύσης του Κυπριακού;
Βάση του θα αποτελέσουν το προαναφερθέν σχέδιο Ντε Κουεγιάρ και η από
φαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το κεί
μενο Ντε Κουεγιάρ θα υποστεί περαιτέ
ρω «βελτίω ση» ώστε τουλάχιστον να
μπορεί να ερμηνευθεί ότι αντανακλά την
αξίωση του Ντενκτάς για αυτοδιάθεση
και στρατιωτική εγγύησ η της Τουρκίας.
Υπενθυμίζεται, στο σημείο αυτό, δήλωση
του κ. Λέντσκι στην Ά γ κ υ ρ α ότι πρέπει
να βρεθεί νομικός τρόπος κατοχύρωσης
της παρουσίας στην Κύπρο τουρκικών
στρατευμάτων (ΑΠΕ-αθηναϊκός τύπος 3031/5/90). Τη βελτίωση θεωρούν αναγκαία
και οι Αμερικανοί, αλλά και μέλη της άτυ
πης ομάδας κοινοτικών κρατών που ασχολείται με το Κυπριακό.
Το νέο αυτό σχέδιο θα υποστηρίξουν
Αμερικανοί - Ρώσοι (πόσο επιπόλαια χαι
ρέτισαν στην Κύπρο και στην Ελλάδα το
γεγονός ότι οι κ. Μπους και Γκορμπατσώφ συζήτησαν το Κυπριακό!) και Βρεταννοί. Και βεβαίως το Συμβούλιο Ασφα
λείας. θ α το παρουσιάσει και πάλι στα
μέρη ο Γ.Γ . των Ηνωμένων Εθνών.
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Ποιά προβλέπεται να είναι η στάση
της ελληνικής πλευράς; Από σοβαρές
πληροφορίες αλλά και από ενδείξεις
προκύπτει ότι οι συνεχείς επαφές των
κ.κ. Βασιλείου, Μητσοτάκη και Κληρίδη
οδήγησαν στην εξής θεμελιώδη εκτίμη
ση: ο χωρισμός των δυο κοινοτήτων στην
Κύπρο είναι ακατάλυτη πραγματικότητα.
Το ίδιο πρέπει να θεωρείται και η παρου
σία του τουρκικού στρατού. Εν όψει αυ
τών, και δεδομένης της στρατιωτικής υ
περοχής της Τουρκίας, ο κυπριακός ε λ
ληνισμός δεν έχει άλλη εκλογή από το
να νομιμοποιήσει αυτή την κατάσταση
στο πλαίσιο κάποιας χαλαρής ομοσπον
δίας, ή μάλλον συνομοσπονδίας υπό το
νέο αυτό καθεστώς τουρκικού στην ου
σία προτεκτοράτου. Ο κυπριακός ελλη νι
σμός θα προσφέρει στους Τουρκοκύ
πριους το οικονομικό του δαιμόνιο και ε
κείνοι θα ανταποδώσουν εξασφαλίζον
τας την ειρήνη. Η Τουρκία θα έχει δια
σφαλίσει τα γεω πολιτικά της συμφέρον
τα. Και οι Βρεττανοί τις βάσεις τους. Τα υ
τόχρονα από τις ελληνοτουρκικές σχέ
σεις θα έχει αφαιρεθεί ένα αιχμηρό, οδυ
νηρό για χρόνια αγκάθι... Και θα ζήσουν
εκείνοι καλά και εμείς... χειρότερα.
Αλλά ο ανεξάντλητος σε ευρηματικότητα κ. Λέντσκι προωθεί από καιρό και
κάποια άλλη ιδέα είτε ως προπαρα
σκευαστική κατάσταση που θα διευκόλυ
νε το σχέδιο Ντε Κουεγιάρ, είτε ως εναλ
λακτική σε περίπτωση που θα αποτύγχα
νε ο Ντε Κουεγιάρ να πείσει τα μέρη για
τις προτάσεις του. Πρόκειται για τα λε 
γάμενα «μέτρα εμπιστοσύνης προς απο
κατάσταση διακοινοτικής συνεννόησης».
Στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα
άλλο παρά προσπάθεια να ικανοποιη
θούν de facto βασικές τουρκικές επιδιώ
ξεις έναντι ήσσονος σημασίας ανταλλαγ
μάτων προς τους Έ λ λ η ν ε ς .
Βεβαίως, οι αρχιτέκτονες αυτής της
«λύσης», αλλοδαποί και ημεδαποί, έχουν
ίσως υποτιμήσει υπέρμετρα τις δυνατό
τητες αντίδρασης του κυπριακού ελλη νι
σμού, αλλά και της ελλαδικής αντιπολί
τευσης. Διότι ασφαλώς το ΠΑΣΟΚ, παρά
τη μειωμένη αξιοπιστία του λόγω της πο
λιτικής του Νταβός, θα αντιταχθεί ζωηρά
σε τέτοια σχέδια, έστω και για αντιπολι
τευτικούς λόγους. Το γεγο νό ς ότι ο κ.
Βασιλείου δεν σπεύδει να υιοθετήσει α
περίφραστα όλα αυτά, καθώς και πρό
σφατοι φραστικοί ελιγμοί και επιφανεια
κές διαφοροποιήσεις του κ. Κληρίδη από
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, οφεί
λεται ακριβώς στο φόβο αιφνίδιας λαϊ
κής αντίδρασης. Γι’ αυτό άλλω στε επί
χρόνια τώρα ακολουθούν πολιτική παραπλάνησης του λαού και χορήγησης ηρε-

μιστικών και παραισθησιογόνων υπό την
μορφή π.χ. αισιοδοξίας για την έκβαση
του διαλόγου.
Εν όψει αυτής της θλιβερής πραγματι
κότητας επαναφέρω το ερώτημα που για
χρόνια τώρα θέτω. Γιατί με τόση μανία ε
πιδιώκουμε λύση; Αφού υπό τον ισχύοντα συσχετισμό δυνάμεων Ελλάδος
Τουρκίας δεν είναι δυνατόν να συμφωνή
σει ποτέ η Τουρκία σε οποιαδήποτε υπέρ
ημών βελτίωση του status quo που δη
μιούργησε η εισβολή στην Κύπρο.
Κατά συνέπεια, υπό τις ανωτέρω συν
θήκες, η διατήρηση στην Κύπρο του stat
us quo παραμένει για τον ελληνισμό η ολιγότερον επιβλαβής επιλογή. Διότι ο
ποιαδήποτε παγίωση de facto, ή ο,τιδήποτε και αν συμβεί, ασφαλώς δεν θα εί
ναι χειρότερο από αυτά που καλούμεθα
να υπογράψουμε. Τούτο βεβαίως υπό
την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί σύ
ντομη προσπάθεια και στην Κύπρο και
στην Ελλάδα για τη διατήρηση ανοικτού
του θέματος και για αδιάκοπη συνεχή ε
νίσχυση όλων των ερεισμάτων ισχύος
στρατιωτικών, κοινωνικών, οικονομικών.
Θα ήταν δείγμα μέγιστης παρακμής
— και πολύ επικίνδυνο μήνυμα προς την
Ά γκ υ ρ α ως προς το Αιγαίο και τη

του Μιχάλη Δούντα
Θράκη— αν ο ελληνισμός δεν άντεχε
την αντιξοότητα, αν δεν μπορούσε να
κρατήσει για δέκα πέντε, για είκοσι, για
τριάντα χρόνια την πίεση στην Κύπρο και
παρέδιδε με την υπογραφή του τον κυ
πριακό ελληνισμό στον έλεγχο της Το υ ρ 
κίας. Είναι ανεπίτρεπτο μια ατυχέστατη
συγκυρία, το ολέθριο δίδυμο Μητσοτάκη
- Βασιλείου, να επιφέρει τόση εθνική κα
ταστροφή, λόγω ανεπάρκειας οράματος,
αλλά και λόγω απονεύρωσης του λαϊκού
φρονήματος.
Οι ελπίδες όλες στηρίζονται πλέον
πρωτίστως στην αντίδραση του κυπρια
κού ελληνισμού, που θα συμπαρασύρει
και τους υπνόττοντες ελλαδίτες. Πρέπει
να εκραγεί σαρωτική η αντίσταση του κυ
πριακού ελληνισμού. Και ιστορική είναι η
ευθύνη της εκκλησίας της Κύπρου, κυ
ρίως όμως της κυπριακής αντιπολίτευ
σης.
Δεν αρκεί η πατριωτική ρητορεία.
Χρειάζεται δράση. Κάθοδος στα χωριά
και στις μάζες. Συναγερμός λαού. Ας μην
υποτιμήσουμε τα τεκταινόμενα. Η Το υ ρ 
κία έχει οξύτερη από εμάς την αίσθηση
της ιστορίας. Ενιαίο θεωρεί τον ελλη νι
σμό από τη Θράκη μέχρι το Αιγαίο κοι
την Κύπρο. Και ενιαία μας απειλεί

Φωτοσύνδεση
DESK TOP
PUBLISHING

• Επεξεργασία κειμένου

• Γλωσσική Επιμέλεια

• DeskTop Publishing (Σελιδοποίηση)

• Στοιχειοθεσία ακόμα και των πιο
εξειδικευμένων Μαθηματικών
κειμένων

• Προγράμματα Οπτικής
Αναγνώρισης Χαρακτήρων (O.C.R.)
για κατάργηση της πληκτρολόγησης
• Εκτύπωση σε Φωτοσύνδεση
• Εκτύπωση σε Laser
• Scanners (για μίξη εικόνων στο
κείμενο)

• Στοιχειοθεσία σε όλες τις
Δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες
• Μεγάλη ποικιλία γραμματοσειρών
• Ταχύτατη παράδοση
• Εκτύπωση σε films

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

Θεμιστοκλέους 2 3 -25,106 77 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 36.40.745-36.09.449
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ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΘΑΥΜΑ2
Νέα Υόρκη, Τρίτη 12 Ιουνίου

Ό πω ς συνέβαινε ανέκαθεν στην Ελλάδα των «δ ύ ο κόσμων » και των
διαχωριστικών γραμμών, υπάρχουν δυο ειδώ ν απόψεις και ερμηνείες της
επίσκεψης του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη στις Ηνω μένες Π ολιτείες
και των αποτελεσμάτων της.
Σύμφωνα με τους υπέρμαχους των καλύτερω ν αντιαμερικανικών
παραδόσεων η « επιστροφή » της Ελλάδα ς στις αγκάλες της Δ ύ σ ης θα έχει
— εξ ορισμού— ολέθριες συνέπειες για τα εθνικά συμφέροντα, εφ όσον ο
κ. Μητσοτάκης φαίνεται να προσφέρει τα πάντα, χω ρ ίς αντάλλαγμα.
Αντίθετα σύμφωνα με τους υπερασπιστές της κυβερνητικής πολιτικής η
ανακάλυψη του Νέου Κόσμου από τον κ. Μητσοτάκη θα οδηγήσει περίπου
το λαό της Ελλάδας σε μια νέα Γη της Επ α γγελία ς, όπου, ως ά λλα
χερουβείμ, οι κ. Αλεξ. Σπάνος και Α ντριου Αθενς, χοροστα τούντος του
Αρχιεπισκόπου Ιακώβου, θα μας τρέφουν με το μάνα που μας στέρησε
τόσα χρόνια το ΠΑΣΟΚ με τις « άφρονες αντιαμερικανικές εξάρσεις του».
Π ολύ φοβόμαστε ότι και οι δυο αυτές κυρίαρχες π ρ ο σ εγγίσ εις της
αναμενόμενης και φυσιολογικής επίσκεψης Μητσοτάκη στις Ηνω μένες
Πολιτείες δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Για τον απλούστατο
λό γο ότι και οι δύο αναφέρονται σε έναν Κόσμο και σε ένα ν σύστημα
διεθνών σχέσεων που καταρρέουν και εξαφ ανίζονται κάτω από το βάρος
των ραγδαίω ν μ ετα λλα γώ ν στην Ανατολική Ευρώπη. Η Αμερική είναι μια
« υπερδύναμη » που δεν καταρρέει αλλά και δεν κόπτεται και πάρα πολύ
για να μας επιβάλλει κάτι που υπήρχε από πάντοτε: τη φιλοδυτική
εξάρτηση. Από την ά λλη μεριά το κρατικό θησαυροφυλάκιο των ΗΠΑ — r c / j
πανίσχυρο κάποτε Treasure Department— είναι τελευταία πολύ φειδωλό
προς τους συμμάχους, αφού η κυβέρνηση Μπους αντιμετω πίζει, κατ'
αναλογίαν, τα ίδια προβλήματα ρευστότητας με τις ά λλες δυτικές
κυβερνήσεις. Ό σ ο για τους περίφημους Αμερικάνους και
Ελληνοαμερικάνους επενδυτές θα περιμένουμε πρώτα τις αιτήσεις τους
για επενδύσεις και ύστερα θα κρίνουμε. Προς το παρόν έχου ν μείνει
έκπληκτοι από τη γνωριμία τους με τον πρω θυπουργό που «μ ιλ ά την ίδια
γλώσσα» μ ’ αυτούς.
»Λζΐ
επίσκεψη του Κωνσταντίνου Μη
τσοτάκη στη Νέα Γη αποτέλεσε α
πλώς μια «ρεαλιστική» προσέγγι
ση (down to earth approach, την αποκαλούν οι Αμερικανοί) της νέας πραγματι
κότητας που διαμορφώνεται. Οι μεταβο
λές στο παγκόσμιο σύστημα διεθνών
σχέσεων, ως αποτέλεσμα της κατάρρευ
σης του ανατολικού μπλοκ, θέτει σε χώ
ρες όπως η Ελλάδα το οξύτατο πρόβλη
μα της αναζήτησης σταθερών ερεισμά
των στην εξωτερική τους πολιτική. Η κυ
βέρνηση Μητσοτάκη επαναβεβαίωσε ως
σημείο αναφοράς την ΕΟΚ και τις Ηνωμέ
νες Πολιτείες οι οποίες, σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις στελεχών της κυβερνητικής
αποστολής στην Ουάσιγκτον, «παραμέ
νουν ένας ισχυρός παράγων — αν όχι ο
μοναδικός— σε έναν ραγδαία μεταβαλ
λόμενο Κόσμο». « Πόση αξία έχουν», συ
νέχισαν οι ίδιοι, σε μια συνομιλία μας ένα
βράδυ στην 5η Λεωφόρο, «οι αιτιάσεις
κατά του Ιακώβου και του Σπάνος, όταν

Η

14

αυτοί μπορούν να μας προσφέρουν τις
προσβάσεις που αναζητά σήμερα εναγωνίως στις ΗΠΑ ο πρωθυπουργός της
Ανατολικής Γερμανίας, χω ρ ίς να επικρί
νεται από τους συμπατριώτες του ως
" όργανο των ΗΠΑ;”».
Σημειώνεται ότι προχθές οι Τάιμς της
Ν. Υόρκης έγραψαν ότι η επίσκεψη του κ.
Μαιζιέρ στον Λευκό Οίκο θα είναι, κατά
πάσα πιθανότητα, η « πρώτη και τελευ
ταία», επειδή σε λίγο η Ανατολική Γερ
μανία δεν θα υπάρχει, όπως δεν θα υπάρ
χει και η Δυτική. Μαζί τους θα εξαφανισθούν οριστικά και τα φαντάσματα του
παρελθόντος, χωρίς να υπάρξει υποκα
τάστατο τους για να αντιμετωπίσει τις α
πειλές του παρόντος.
Γιατί κατά τη γνώμη μας το πρόβλημα
που αναδεικνύεται ως κυρίαρχο μετά την
επίσκεψη του πρωθυπουργού στις Ηνω
μένες Πολιτείες δεν είναι η, άλλω στε α
ναμενόμενη, προσήλωση προς τη Δύση

του κ. Μητσοτάκη, αλλά η αδυναμία της
αντιπολίτευσης να προτείνει μια εναλλα
κτική και πειστική εξωτερική πολιτική.
Και δεν αποκρυσταλλώνει τις απόψεις
της — μάλλον προσανατολίζεται στην α
ναπαραγωγή των αντιαμερικανικών και
αντιδυτικών στερεοτύπων. Α ν όμως το
1981 αποτελούσαν μια εναλλακτική πολι
τική, σήμερα είναι μόνο μια άχρωμη πολι
τική. Οι αποδείξεις βρίσκονται στην Κύ
προ και το Νταβός.

Ρωσική ρουλέτα;
Κατά τη δεκαήμερη παραμονή μας
στην Ουάσιγκτον αυτό που διαπιστώσα
με δεν ήταν η «αρπακτική διάθεση» των
Αμερικανών σε βάρος τω ν εθνικών μας
συμφερόντων και προς όφελος μιας τρί
της χώρας, όπως η Τουρκία. Ή τ α ν πρώ
τον η επιθυμία τους να γνωρίσουν έναν
άνθρωπο τον οποίο ο καλύτερος οπαδός
του Ανδρέα Παπανδρέου στις ΗΠΑ, ο
πρώην πρέσβης στην Αθήνα κ. Ρόμπερτ
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το θέμα της Κύπρου στη «δυτική λογική».
Με το επιχείρημα ότι « είναι ντροπή σή
μερα που τα σοβιετικά στρατεύματα κα
τοχής στην Ευρώπης αποχωρούν στις
βάσεις τους, ο μοναδικός στρατός κατο
χή ς που παραμένει να είναι αυιός που α
νήκει σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και
συμμάχου των ΗΠΑ».

Κήλυ, είχε φροντίσει να πολιτογραφηθεί
στην Ουάσιγκτον ως «επικίνδυνος» και
δεύτερον το ενδιαφέρον τους να εμ
πλουτίσουν τις πληροφορίες τους για το
«π γίνεται στην Ανα τολική Ευρώπη και
τα Βαλκάνια».
Ό σ ο για την «αρπακτική» διάθεση δεν τη
χρειάζονται. Και η Τουρκία και η Ελλάδα
εξυπηρετούν «οικεία βουλήσει» τις ΗΠΑ.

Το ερωτικό τρίγωνο

Κι εδώ ανέσυρε το «χα ρτί» που έπαιξε
ο κ. Μητσοτάκης στη δική του παρτίδα α
μερικάνικου πάκερ: « Η Ελλά δ α είναι σή
μερα μ α ζί μ ε τη Βουλγα ρία ένας άξονας
σταθερότητας στα Βαλκάνια και κα τ' ε
πέκταση στην ευρύτερη περιοχή, τη
στιγμή που. η Γιουγκοσλα βία φαίνεται
να διαλύεται εις τα εξ ω ν συνετέθη, το
μέλλον της Α λβ α νία ς είναι άγνωστο και
μία παρόμοια εκτίμηση μπορεί να διατυ
πωθεί και για τη Ρουμανία».
Αυτό ήταν περίπου το νόημα της φρά
σης που τόσο ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης ό
σο και ο υπουργός των Εξωτερικών κ.
Αντώνης Σαμαράς δεν έπαψαν στιγμή να
διατυπώνουν στους συνομιλητές τους
στο Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο: «Η Ε λ 
λάδα είναι γέφυρα προς τα Βαλκάνια,
την Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Α να 
τολή». Αμφ ιλεγόμενο βέβαια παραμένει
το κατά πόσον οι ΗΠΑ έχουν ανάγκη σή
μερα διαμεσολαβητών και γεφυροποιών.
Η υπενθύμιση της «σταθερότητας»
που προσφέρει ο άξονας Αθήνας · Σό 
φιας λειτούργησε ταυτόχρονα και ως μια
επισήμανση της αστάθειας που προκαλεί
στην π ε ρ ιο χ ή ο άξονας Γιουγκοσλαβίας Αγκυρας, με τη διαλυτική κατάσταση
που επικρατεί στην πρώτη και τις αναζω
πυρούμενες επεκτατικές βλέψεις σε βάος των γειτόνω ν της — σε Δύση και
Ανατολή— της δεύτερης,
Αν συνυπολογίσουμε ότι ο σταθερός ιστορικός σύμμαχος της Τουρκίας είναι η
Γερμανία — ενιαία και ισχυρή σε λ ίγ ο —
και της Ελλάδας η Ρωσσία, τότε μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τα «ατού»
που προσέφερε ο κ. Μητσοτάκης στις
ΗΠΑ. Φρόντισε όμως παράλληλα να διατηρήσει τις ισορροπίες λέγο ντα ς στους
30 γερουσιαστές που συγκεντρώθηκαν
για να τον ακούσουν στο Καπιτώλιο ότι
ψ έχρι σήμερα η Σοβιετική Ένω σ η πρόσφερε περισσότερα στο θέμα της Κύπρου από όσα προσφέρατε εσείς».
Λεν επεδίωκε πρόσκληση από τον Μιχαήλ Γκορμπατσώφ εκείνη τη στιγμή ο κ.
Μητσοτάκης. Προσπαθούσε απλώς να ε*
πιτύχει μια ακόμα πρόσβαση στη «συνεί
δηση» της αμερικάνικης εξουσίας, η οποια διακατέχεται από αυτό που ο πρέσβης στις η π α κ . Χρ. Ζαχαράκης αποκάλεσε «τουρκικό σύνδρομο» · και να θέσει

Το κυπριακό ήταν το κυρίαρχο θέμα
που επεδίωξε να αναβαθμίσει ο κ. Μη
τσοτάκης στις ΗΠΑ και ισχυρίζεται ότι το
επέτυχε. Η — μεθοδευμένη— σύμπτωση
των επισκέψεων του κ. Μητσοτάκη και
του Γ.Γ. του ΟΗΕ κ. Κουεγιάρ στο Λευκό
Οίκο και η μεταξύ τους συνάντηση στην
έδρα του Διεθνούς Οργανισμού οδήγησε
το Κυπριακό σε μια νέα ακόμα φάση, η ο
ποία, αν πιστέψουμε τις διαβεβαιώσεις
της ελληνικής κυβέρνησης θα είναι και η
τελευταία.
Το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα αυ
τής της νέας φάσης είναι ασφαλώς η «κα
τάργηση», ύστερα από πρωτοβουλία των
Αθηνών, του «τριγώ νου» Αθήνα - Ουάσιγκτον - Ά γκυρα στο χειρισμό και την αντι
μετώπιση των τοπικών περιφερειακών
προβλημάτων και φυσικά του Κυπρια
κού. Το «τρίγω νο» αυτό, στο οποίο στήρι
ξε κατά κόρον την εξωτερική του πολιτι
κή ο κ. Παπανδρέου, οδηγούσε κατ’ ου
σίαν στην ενίσχυση του ηγεμονικού ρό
λου των ΗΠΑ στην Ελλάδα και την
Τουρκία* επειδή ακριβώς ανέθετε στην
Ουάσιγκτον ρόλο επιδιαιτητή στην επί
λυση των διμερών προβλημάτων μεταξύ
των δύο χωρών. Αντίθετα, η διάρρηξη
του τριγώνου μεταφέρει το πρόβλημα
στις εκατέρωθεν διμερείς σχέσεις και
διαπραγματεύσεις.
Στη νέα φάση των κυρίαρχων αντιλή
ψεων πρέπει να εντάξουμε και την ουσια
στική κατάργηση της αναλογίας επτά
προς δέκα στην αμερικάνικη στρατιωτι
κή βοήθεια προς την Ελλάδα και την
Τουρκία, η οποία θα ρυθμίζεται στο μέλ
λο ν με διμερείς διαπραγματεύσεις των
δυο χωρών με την πρωτεύουσα της Αυ
τοκρατορίας.
Βέβαια ο κ. Μητσοτάκης έσπευσε να
καθησυχάσει την κοινή γνώμη στην Κύ
προ με τη διαβεβαίωση ότι η νέα λογική
των διμερών διαπραγματεύσεων δεν ι
σχύει και στην περίπτωση του Κυπρια
κού. «Δ ε ν διαπραγματευόμαστε μόνοι
μας μια λύση», είπε στη Νέα Υόρκη, « α
πλώς συμπαριστάμεθα στην κυβέρνηση
της Κύπρου και τον άξιο πρόεδρό της
Γιώ ργο Βασιλείου».
Είναι όμως γεγονός ότι η νέα κινητικό
τητα που αποκτά το Κυπριακό οφείλεται

του Βασίλη Ζήση
στην πρωτοβουλία των Αθηνών να προ
τείνει στην Ά γκ υ ρ α — μέσω Λευκού Ο ί
κου και ΟΗΕ— να αποσύρει το μισό των
στρατευμάτων κατοχής της Κύπρου και
να επιστρέφει την Αμμόχωστο — ή το έ
να από τα δύο— στα πλαίσια μιας πολιτι
κής που ο κ. Σαμαράς την χαρακτήρισε
« οικοδόμηση μέτρω ν εμπιστοσύνης»,
προκειμένου να ξαναρχίσει ο ενδοκοινο
τικός διάλογος στην Κύπρο και να απο
κατασταθεί ένα « κλίμα εργασίας» στις
σχέσεις Ελλάδος - Τουρκίας.
Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στο
περιβάλλον Μητσοτάκη, η ελληνική
πλευρά πίεσε την αμερικάνικη για να πιέ
σει η τελευταία με τη σειρά της την τουρ
κική, προκειμένου να επιτευχθεί μια σύν
τομη λύση στο Κυπριακό με το επιχείρη
μα ότι «τώρα είναι η στιγμή», εφόσον σε
δυο χρόνια δεν θα υπάρχουν στη θέση
τους ούτε ο Πρόεδρος Βασιλείου ούτε ο
κ. Κουεγιάρ.
Οποία πλάνη! Η παράκληση διαμεσολάβησηςτω ν ΗΠΑ— όπως ακριβώς έκανε
και ο κ. Παπανδρέου— δεν «καταργεί» το
τρίγωνο* και σ’ αυτό αντιφάσκει ο κ. Μη
τσοτάκης.
Η επίκληση των αντιδράσεων για την
επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ από τον
τουρκικό Τύπο, αλλά και η συμπαράστα
ση του πολιτικού κόσμου της Κύπρου
στην «ελληνική πρωτοβουλία» είναι τα
δύο σημεία που επικαλούνται οι κυβερ
νητικοί κύκλοι για την αισιοδοξία που
τους διακατέχει για τις εξελίξεις στο Κυ
πριακό.

Σχέσεις δημόσιες και άλλες
Κατά τα άλλα το ταξίδι στο Νέο Κόσμο
ήταν μια καλοστημένη επιχείρηση δημο
σίων σχέσεων, για την οποία φρόντισαν
ο γνωστός μας Νίκολας Γκαίητζ και Αμε
ρικανοί — και καλοπληρωμένοι— σύμ
βουλοι δημοσίων σχέσεων που φρόντι
σαν να φέρουν σε επαφή τον κ. Μητσοτά
κη με τους σημαντικότερους «opinion
makers» των η π α .
Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση του ά
τυχου Μωχάμεντ Ρασίντ, που περιμένει
εναγωνίως να δει ποιος θα τον δικάσει, η
Αθήνα, ή η Ουάσιγκτον. Νομίζουμε ότι
τελικά μάλλον θα δικασθεί στην Αθήνα,
επειδή η Ουάσιγκτον δεν έχει καμιά όρε
ξη να αναζωπυρώσει εναντίον της ένα
κύμα διεθνούς τρομοκρατίας, τη στιγμή
μάλιστα που κατά τα φαινόμενα έχει βρει
τον τρόπο να επιστρέφουν οι όμηροι από
τη Μέση Ανατολή. Για τον ίδιο λόγο, και
κυρίως επειδή βρισκόμαστε σε τουριστι
κή περίοδο, ο κ. Μητσοτάκης δεν βιάζε
ται να αποφασίσει για την τύχη του Ρα
σίντ.
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Με άλλα λόγια η γραμμή επικοινωνίας
Αθήνα - Ουάσιγκτον δεν διέρχεται μόνο

Κογκρέσο και τα διάφορα «λόμπ υ» που
παίζουν κυρίαρχο ρόλο στο αμερικανικό
σύστημα κατανομής της εξουσίας, όπως
το ελληνοαμερικανικό και το εβραϊκό.
Ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να ικανο
ποιήσει όλες τις απολήξεις της γραμμής
επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, το Λευ
κό Οίκο, το Κογκρέσο και τα λόμπυ. Στο
εβραϊκό πρόσφερε την αναγνώριση του
κράτους του Ισραήλ και ζήτησε με τη σει
ρά του επενδύσεις του διεθνούς εβραϊ
κού κεφαλαίου στην Ελλάδα. Στο ελλη νι
κό λόμπυ πρόσφερε την αναγνώριση που
έχασε επί ΠΑΣΟΚ — αλλά και λόγω των α
θλιοτήτων του παρελθόντος του: Ο αρ
χιεπίσκοπος Ιάκωβος · γνω στός και ως
CiA-κωβος και ο κ. Γιουτζήν Ρωσσίδης,
γνω στός κι αυτός από τη στήριξη της
χούντας ως υφυπουργός της κυβέρνη
σης Νίξον είναι «επιφανείς» εκπρόσωποι
του ελληνοαμερικανικού λόμπυ. Α λ λά ο
κ. Μητσοτάκης ζήτησε την αναγκαία διαμεσολάβησή τους στην αμερικανική κυ
βέρνηση, «βοήθεια» στους Ολυμπιακούς
Αγώ νες και συνδρομή για την ανόρθωση
της οικονομίας. Ως γνω στόν στην Αμερι
κή τα πάντα είναι μπίζνες και δεν έχει θέ
ση καμιά άλλη λογική.

από το Λ π ικ ο Οίκο, α λλά δια τρέχει και το

Μ έ νο υ ν οι «α π ο κ α λύ ψ εις » περί σ υ ν ά ν 

Μια ακόμα απόδειξη της «διαφοράς
φάσης» με την οποία αντιμετωπίζονται
τα ελληνοαμερικανικά προβλήματα στην
Αθήνα σε σχέση με την Ουάσιγκτον είναι
και το θέμα των ερευνών του Αμερικανι
κού Κογκρέσου για την «αγορά του αιώ
να». Στην Αθήνα δεν είναι λίγοι οι πολιτι
κοί και εκδότες — ακόμα και της συντη
ρητικής παράταξης— που εκτιμούν ότι η
επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας
για τα F-16 που ζήτησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα δημιουργήσει προβλήματα
στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Στην
Ουάσιγκτον όμως έχουν διαφορετική
γνώμη. Αν η κυβέρνηση Μπους αντιμε
τωπίζει επιφυλακτικά το θέμα, λόγω των
οικονομικών δυσχερειών που αντιμετω
πίζει η «Τζένεραλ Νταϊνάμικς», εξαιτίας
της μείωσης του διεθνούς στρατιωτικού
ανταγωνισμού, το Κογκρέσο προχωρά
την έρευνα με τις τρεις επιτροπές του. Οι
οποίες εφόσον βρουν τις κατάλληλες α
ποδείξεις «θα στείλουν την εταιρεία στο
υπουργείο Δικαιοσύνης», όπως μας έλε
γε γνωστός παράγων της Ουάσιγκτον.

τησης με τον Κω νσταντίνο Γλύξμπουργκ
και η ανακάλυψη ενός «τρομοκράτη»,
του δημοσιογράφου Γιώ ργου Οικονομέα, στην πρωθυπουργική συνοδεία.
Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση με τον
Κωνσταντίνο δεν κατορθώσαμε να την ε
πιβεβαιώσουμε και πρόκειται μάλλον για
ένα ατύχημα της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ, ε
κτός αν υποθέσουμε ότι κάποιοι θέλουν
να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των φι
λοβασιλικών ψηφοφόρων, οι οποίοι στο
παρελθόν επρόσκειντο μά λλον προς το
ΠΑΣΟΚ, λό γω της αντίθεσης με το σημε
ρινό πρόεδρο της Δημοκρατίας Κων. Κα
ραμανλή.
Για τον κ. Οικονομέα τα πράγματα εί
ναι ασφαλώς περίεργα. Α ν όντως είναι
«τρομοκράτης» τότε γιατί ο ίδιος επέμεινε, παρά τις αντιρρήσεις του κ. Πολύδω
ρα, να συμπεριληφθεί στην πρωθυπουργική αποστολή; Και γιατί οι ΗΠΑτου έδω
σαν βίζα για να τον σταματήσουν αργό
τερα έξω από το Λευκό Οίκο, σημείο το
οποίο κατά τα φαινόμενα τείνει να εξελι
χθεί σε σημείο αποκάλυψης του παρελ
θόντος για εκπροσώπους της ελληνικής
ζωής, όπως ο Κοσκωτάς; Είναι ερωτήμα
τα που πολύ θα θέλαμε να απαντηθούν.

Κυκλοφορούν

Τα νέα βιβλία
του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΚΟΥΡΤΗ

Το χειρόγραφο
τη ς Ρω ξάνης

ULH11ÎJ1 ΚΛΖΤΛΜϋΊΗ

Το χειρόγραφο
της Ρωξάνης

Ιστορίες
με πολλά στρας

0 σπαραχτικός σε ειλικρίνεια μο
νόλογος μιας νέας γυναίκας που
φάχνει να βάλει σε μια σειρά τα
γράμματα του, μέχρι τώρα, χαμέ
νου αλφάβητου της ζωής και της
προσωπικότητάς της.

Ιστορίες τρυφερές και με χιούμορ,
οι περισσότερες σκληρές, ωστόσο
όλες αληθινές, όπου καταγράφεται
η φθορά και το υπαρξιακό αΒιέξο8ο στις ερωτικές και κοινωνικοπολιτικές σχέσεις.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
Η σύγχρονη εκδοτική παρουσία στα ελληνικά γράμμα
Ιό

αν τα σκαλίσουμε, δεν θα
βγουν σε καλό του κ. Μητσοτάκη. Δ εν μένει καλύτερα
στις κρητικές μαντινάδες; Ά ν
πήγαινε στο χωριό του θα του
τραγουδούσαν: « Στο ραντο-

λόι μάζωξες μια σκαφιδιά
χαρούπια» κλπ. κλπ.

□ □Π

Δ Η Μ Α ΓΩ ΓΟ Ι:

«Ο

Γελ-

τσίν δεν είναι σοβαρός άν
θρωπος. Είναι δημαγωγός.
Δεν μπορείς να περιμένεις
κάτι», (βλ. « Έ θ ν ο ς της Κυρια

*

κής»). Αυτή είναι η κρίση του
Ανδρέα Παπανδρέου για τον
νέο Πρόεδρο τη ς Ρωσίας
— άποψη που π ολλο ί βεβαίως
συμμερίζονται. Βέβαια, όταν
ο Γελτσίν είχε προ έτους περίπου επισκεφθεί την Ελλάδα
και είχε συναντήσει και τον
Ανδρέα, άλλα μας έλεγε ο
Πρόεδρος του Κινήματος ε
νώπιον της τηλεόρασης. Τό 
τε, ένας καλός γνώ στης των
σοβιετικών υποθέσεων, όταν
ρωτήθηκε τι είναι τελοσπάντων αυτός ο Γελτσ ίν, απάντη
σε: « Πρόκειται για δημαγω

γό. Κάτι σαν τον δικό σας τον
Παπανδρέου. Λίγο σοβαρότε
ρος όμως■ περιστοιχίζεται α
πό μερικούς αξιόλογους συμ
βούλους».

□ □ □ Υ Π Ο Υ Ρ Γ ΙΚ Α . « Πρώτη
φορά είναι παρών υπουργός
σε συναυλία μου», ανέκραξε
ο ΜΙκης θ ε ο δ ω ρ ά κ η ς , στην
παράσταση της όπεράς του
«Κώστας Καρυωτάκης» που
δόθηκε προ ημερών στο Ηρώδειο. Εννοούσε βεβαίως τον
υπουργό άνευ χαρτοφ υλα
κίο υ κ. Μίκη θεοδωράκη...
Τζάμπα πήγαν οι προσκλή
σεις που μοίρασε σε όλο το υ
πουργικό συμβούλιο για την
— ελευθέρας εισόδου, έτσι κι
1 αλλοιώς— παράσταση...

□ □ □ Φ ΙΛΟΛΟΓΙΚΑ. Με την ευ
καιρία των φιλολογικών επι
δόσεων του κ. Μητσοτάκη
στην Αμερική, παρευρισκόμενος θυμήθηκε και τον συνοδεύοντα ΥΠΕΞ κ. Αντώ νη Σα
μαρά. Σχολιάζοντας όσα εί
χαν ειπωθεί γ ι’ αυτόν — ως
γνω στόν είναι απόγονος της
Πηνελόπης Δέλτα και ως εκ
τούτου μεμυημένος στα «Μ υ
στικά του Βάλτου» — είπε:
«Η Πηνελόπη Δέλτα έχει
γράψει βεβαίως πολλά πα
τριωτικά αναγνώσματα. Έ χ ε ι
όμως γράψει και τον Τ ρ έ λ α -

ν τ ώ ν η ...».
□ □ □ Φ ΙΛΟ ΛΟ ΓΙΚ Α II. Είναι και
οι τραγωδοί που εμπνέουν
σ υ σ χ ε τ ισ μ ο ύ ς
με
τη ν
οικονομικο-πολιτική σ υγκυ
ρία. Ο φίλος Ν. Κουρούπης
(μετά από κάποια «έγκυρα»
δημοσιεύματα), εμπνεύστηκε
τα ακόλουθα:

«Η οικονομική μηδαμινό τητα της Well Street μπροστά
στον πλούτο της Σοφοκλέους
σηματοδοτεί σημειολογικά
την ανωτερότητα του Σοφο
κλή έναντι όλων των άλλων
τραγικών παγκοσμίως».
Στις μέρες μας τελείται το
μεγαλύτερο οικονομικό γε γο 
νός της ιστορίας μας πάνω
στο οποίο πρέπει να εστιά
σουμε την προσοχή μας, ε
μείς τώρα, και όχι μόνο ο ι
στορικός του μέλλοντος.
Τα χρήματα που διαθέτουν
Αμερικάνοι, Ιάπωνες, Γερμα
νοί κ.ά. για αγορά μετοχών α
πό το αμερικανικό χρηματι
στήριο της Ν. Υόρκης είναι
περίπου ημερησίως 25 δισε
κατομμύρια δραχμές.

Τα χρήματα που διαθέτουν
Έ λ λ η ν ε ς για αγορά ελλη νι
κών μετοχών μέσω χρηματι
στών και τραπεζικού συστή
ματος είναι περίπου ημερη
σίως 40 δισ. δρχ.
Αυτό το οικονομικό γεγο 
νός εκτός από τις όποιες επι
στημονικές αναλύσεις που
μπορεί να δεχτεί, πρέπει ο
πωσδήποτε να οφείλεται και
σε αυτήν καθαυτήν την προ
σωπικότητα του Σοφοκλή ό
πως και στο περιεχόμενο των
τραγωδιών του ιδωμένο μέσα
από το πρίσμα της πληροφο
ρικής.
Το τρύπημα των ποδιών
του Οιδίποδα σηματοδοτεί
παντοτινά και αναμφισβήτητα
την αναγνώρισή του από οποιοδήποτε τερματικό. Η εμ
φάνισή του και το περπάτημα
του καθιστούν την ταυτότητά
του απόλυτα αναγνωρίσιμη α
πό την Ιοκάστη, τον Κρέοντα,
τον Τειρεσία και όλους τους
περί τον θρόνο των θηβών.
Η παράσταση έχει οργανω
θεί από πριν. Ό τ α ν ο λαός ε
παναστατεί γιατί πεινά και υ
ποφέρει από αρρώστιες, απο
π ρ οσ α να το λίζετα ι από τα
προβλήματά του. Παρακολου
θεί συνεπαρμένος τις σχέσεις
του Οιδίποδα και της μαμάς
του αγνοώντας τη δική του
πραγματικότητα.
Αυτή είναι με λίγα λόγια η
σημερινή οικονομική ελληνική κατάσταση, που αν θέλετε
να την κατανοήσετε αναλυτι
κότερα ανατρέξτε στον Οιδί
ποδα του Σοφοκλή και διαβά
στε το ίδιο το κείμενο, ανεπη
ρέαστοι τελείως από όλες τις
λανθασμένες μετα γενέσ τε
ρες ερμηνείες.

εξεύρεση πηγώ ν ύδατος. Δ η 
λαδή σπάνε πλάκα εις βάρος
μας και για την ανομβρία αλ
λά και για άλλες δυστυχίες
μας.
Ιδού ένα μικρό δείγμα τού
γερμανικού «φ ιλελληνισμού»
που ανακαλύψαμε στο δυτικογερμανικό σατυρικό περιοδι
κό Titanic:

«Μην πετάτε το χρήσιμοποιηθέν νερό του μπάνιου
σας. ΝΕΡΟ για τη ν ΑΘΗΝΑ. Με
γάλο περιβαλλοντολογικό
πρόγραμμα δράσης του Tita
nic υπό την προεδρία των
Freya Barschei και Μιμής
Παπανδρέου. Οι αναγνώστες
του Titanic βοηθούν τις απο
ξηραμένες χώρες.
Φοβερό — η κοιτίδα του πο
λιτισμού μας κινδυνεύει να
ξηρανθεΐ. Η Αθήνα διαθέτει
ακόμα νερό για είκοσι μόνον
ημέρες — μετά θα επέλθει η
μεγάλη δίψα. Αυτό δεν επι
τρέπεται να γίνει. Οι Έ λλη 
νες μας χάρισαν τον πεπα
λαιωμένο πολιτισμό τους, τώ
ρα μπορούμε να ανταποδώ
σουμε. Το ωραίο της υπόθε
σης: Καθένας μπορεί να συμμετάσχει! Απλά βάζετε μετά
το μπάνιο σας το χρησιμοποιηθέν νερό σε ένα φάκελλο
και το στέλνετε στην Ελλάδα.
Η κυρία Παπανδρέου, διοργανώτρια του προγράμματος
δράσης Titanic, θα φροντίσει
εκεί προσωπικά για την δί
καια κατανομή του υγρού
στοιχείου.
Απευθύνετε τη δωρεά νε
ρού προς: Σταθμός συγκέν
τρωσης νερού υπόψιν Μιμής
Παπανδρέου, 103 Αθήνα Ελ
λάδα».

□ Π □ ΔΙΨΑΖΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΤΙΜΑ
ΣΜΕΝΟΙ. Δεν είμαστε οι μόνοι
που ανησυχούμε για την α
νομβρία που πλήγει τα τελευ
ταία χρόνια την Ελλάδα. Οι
ευρωπαίοι εταίροι μας προ
βληματίζονται επίσης για την

□ □ □ Α Ν Ε Υ Π Ρ Ο Η ΓΟ ΥΜ Ε
ΝΟΥ. Μια και μιλάμε για τον

Μίκη... είκοσι δύο (22) ολόκλη
ρα εκατομμύρια διετέθησαν
από τον κρατικό προϋπολογι
σμό για το υπουργείο του...
Και μην τολμήσει να διαμαρτυρηθεί, γιατί ποιός νομίζει ό
τι είναι, ο Λε Πα; Ανευ χαρτο
φυλακίου και άνευ χρημάτων.
Καλά να πάθει...
□ □ □ Κ Α Β Α Φ ΙΣΤΗ Σ. Καβαφιστής και Σεφεριστής και Ελυτιστής αναδεικνύεται ο πρω
θυπουργός μας. Βέβαια είναι
στην αρχή της αποστήθισης
και δεν τα καταφέρνει ακόμα
καλά. Τώρα όμως που έμπλε
ξε με τον Καβάφη πρέπει να
προσέχει γιατί ο Αλεξανδρι
νός έχει γράψει π ολλά που,
y

* Η κα Fraya Barschei είναι σύζυ
γος του εμπλεγμένου σε σκάνδα
λα και πρώην πρωθυπουργού του
κρατιδίου της Κάτω Σαξωνίας,
Uwe Barschei, που αυτοκτάνησε
το 1988 μέσα στη μπανιέρα του.
□ □ □ ΕΠΙ ΤΕ Λ Ο Υ Σ Ι Ο δημο
σιογράφος Θάσος Γεωργίου
έκανε δριμύτατη κριτική σε
σοβιετικούς δημοσιολόγους
για την περεστρόικα και όλες
αυτές τις διαλυτικές και ανόη
τες καινοτομίες. Καθυστερη
μένα αλλά επιτέλους (!) μερι
κοί αποφάσισαν να κάνουν
κριτική σε όσα συμβαίνουν
στην ΕΣΣΔ. Και ύστερα τους
λένε δογματικούς...
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ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΣΤ
Η«

ταυτότητα»

τηςΕΑΡ και οι πολιτικές αλλαγές στην Αρ

Για τρία χρόνια η ΕΑ Ρ μίλησε πολύ, έκανε αρκετά, α λλά παρέμεινε μικρό
κόμμα. Τώρα ύστερα από μια τριετή εμπειρία κεφαλαιοποιεί, στο
συνέδριό της, την πολιτική της δραστηριότητα, ενώ ετοιμάζει και τη
διαδοχή της ηγεσίας της. Δίνει την αίσθηση ενός κόμματος
« δικαιωμένου » μετά τις συνταρακτικές α λλα γές στην Αριστερά,
συγχρόνως όμως ζει μέσα στο κλίμα μια ς διαρκούς αντίφασης. Οι ιδέες
της ούτε την ενδυνάμωσαν, ούτε την έκαναν ένα κόμμα μ εγα λύ τερ ο από
το παλαιό ΚΚΕ εσ. Αντιμετω πίζει, δηλαδή, μ ια ακρίση ταυτότητας» και
πολιτικής φυσιογνωμίας πριν καν ενηλικιωθεί.
Προσβλέπει βέβαια στη μ ετεξέλιξη του Συνασπισμού. Αυτό ωστόσο δεν
δίνει απάντηση στο θέμα της « ταυτότητάς » της ως κόμματος. Φαίνεται να
λειτουργεί περισσότερο ως κόμμα - μηχα νισμός στελεχών, παρά ως
κόμμα, μικρό μεν, αλλά παραγω γός πολιτικής. Διεκδικεί ένα ρόλο καταλύτη εξελίξεων, όμως στο βαθμό που αυτές εξαρτώ νται — και
συνήθως πάντα— από άλλους, μ εγα λώ νο υν οι αντιφάσεις της και
επιτείνονται τα προβλήματα προοπτικής και « ταυτότητάς » της.
νο προβληματισμού και επηρεάζουν αν
ΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ μετά την ίδρυσή της την
τίστοιχες συζητήσεις και στο ΚΚΕ και στο
άνοιξη του 1987 η ΕΑΡ πραγματο
ΠΑΣΟΚ.
ποιεί το πρώτο της συνέδριο, εν μέ
σω Μουντιάλ μάλιστα, στις 16-21 Ιουνίου. ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ της ΕΑΡ για την ίδρυση του
Συνασπισμού που συναντήθηκαν με αντί
Τα χρόνια αυτά ήταν χρόνια μεγάλων αλ
στοιχες του ΚΚΕ και άλλω ν δυνάμεων της
λαγών. Έ ν α μετά το άλλο τα καθεστώτα
Αριστεράς, επηρέασαν σε σημαντικό
του «υπαρκτού σοσιαλισμού» κατέρρευβαθμό θέματα εκσυγχρονισμού και πολι
σαν. Στη Σοβιετική Ένω ση διαμορφώνε
τικών πρωτοβουλιών αλλά και συνέτειται μια νέα κατάσταση. Οι πρώτες ελεύ
ναν στο να διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο
θερες εκλογές στις χώρες της Ανατολι
διαλόγου και συνεργασίας με τις άλλες
κής Ευρώπης αποτυπώνουν ήδη τα απο
δυνάμεις του Συνασπισμού και κυρίως με
τελέσματα των αλλαγών. Νέες πολιτικές
το ΚΚΕ.
δυνάμεις εμφανίζονται και οι παλιές άλ
ΟΜΩΣ ΟΛΑ αυτά — και πιθανόν και
λαξαν ή προσαρμόσθηκαν.
άλλα— είχαν ελάχιστη ή και αντίστροφη
ΣΤΟ ΧΩΡΟ της Ελληνικής Αριστερός η
«απόδοση» στη διαδικασία μετατροπής
προσέγγιση ΚΚΕ · ΕΑΡ, η δημιουργία του
της ΕΑΡ σε ένα κόμμα μαζικό, με δεσμούς
Συνασπισμού στη συνέχεια και οι μετέσε άλλες κοινωνικές δυνάμεις. Και πολύ
πειτα πολιτικές εξελίξεις με το σχηματι
απέχουν από προβλέψεις που θεωρού
σμό της κυβέρνησης Τζαννετάκη και την
σαν ως βέβαιη τη «συνάντηση με πλατιές
Οικουμενική αποτέλεσαν στο αντίστοιχο
μ
ά ζες», που κυριαρχούσαν πριν τρία
διάστημα κορυφαίες στιγμές.
χρόνια. Η ΕΑΡ παρέμεινε μικρό κόμμα και
Η «δικαίωση»
λειτούργησε πράγματι «καταλυτικά» για
ορισμένες εξελίξεις στα τρία χρόνια της
ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ του συνεδρίου της και η
παρουσίας της, χωρίς όμως οι εξελίξεις
ΕΑΡ, κρίνοντας από τα όσα αναφέρονται
αυτές να αποτελούν αποκλειστικά προ
στις θέσεις και τον υπό συζήτηση απολο
νόμιο δικό της ή αποτέλεσμα μόνο των
γισμό της, παρουσιάζει τον εαυτό της
πρωτοβουλιών της. Η αντίφαση αυτή η ο
«δικαιωμένο». Η ιδέα της συνάντησης και
ποία συνδέεται και με την προοπτική της
δημιουργικής συνύπαρξης δυνάμεων
ΕΑΡ μένει μετέωρη και αναπάντητη αν
της Αριστερός με διαφορετικές αφετη
και
αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό
ρίες και ιστορικές καταβολές, που «εισήτης μέχρι τώρα πολιτικής ζωής της.
χθη» από την ΕΑΡ είναι, όπως τονίζεται
ε ρ μ η ν ε ίε ς βεβαίως δίδονται. Ό π ω ς
στα κείμενά της, μια προβληματική που
σημειώθηκε στο απολογιστικό κείμενο
συζητείται σήμερα στους κόλπους της
και συζητήθηκε στην τελευταία ΚΕ (αλλά
Ευρωπαϊκής Αριστερός. Το ίδιο ισχύει
απορρίφθηκε συγκεντρώνοντας μόνο 20
και για την προγραμματική ανανέωση και
ψήφους υπέρ για να ετοιμασθεί νέο από
την ευρωπαϊκή κατεύθυνση: συζητούνται
επιτροπή που θα συζητηθεί την παραμο
όχι μόνο στο Συνασπισμό και το ΚΚΕ αλ
νή
του συνεδρίου) οι αιτίες εντοπίζονται
λά και στο ΠΑΣΟΚ. Νέοι θεσμοί δημοκρα
σε
γενικές γραμμές στα εξής:
τικής εσωκομματικής λειτουργίας που
ΣΤΗ
ΜΗ ο υ σ ια σ τ ικ ή λειτουργία των ε
καθιερώθηκαν στο καταστατικό της από
σωκομματικών
θεσμώ ν στην αδυναμία
το Ιδρυτικό Συνέδριό της, όπως π.χ. η κα
της διεύθυνσης του κόμματος (ΕΓ-ΚΕ) να
τοχύρωση τάσεων, διαρκή και ειδικά συ
οργανώσει με πιο ουσιαστικό τρόπο τη
νέδρια κτλ., αποτελούν τώρα αντικείμε

Τ
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λειτουργία του με αποτέλεσμα να αποκο
πεί η ηγεσία από τη βάση* στην υποτίμη
ση της αυτόνομης λειτουργίας της ΕΑΡ
μετά τη συγκρότηση του Συνασπισμού*
στο γεγο νό ς ότι ο ανανεωτικός χώρος
διαμορφώθηκε σαν ιδεολογικό ρεύμα πε
ρισσότερο, παρά σαν ένα μαζικό πολιτι
κό κίνημα* α λλά και στα αρνητικά αποτε
λέσματα που είχε στην εξέλιξη της ΕΑΡ ο
«τραυματισμός» της στα πρώτα της βή
ματα από τη διάσπαση του ΚΚΕ εσ.

Και νέες αντιφάσεις
οι α ί τ ι ε ς αυτές αλλά και άλλες οργα
νωτικού χαρακτήρα, που μπορούν να
προστεθούν, δίνουν μια εξήγηση των α
δυναμιών της ΕΑΡ αλλά δεν πείθουν ότι
αν «θεραπευθούν» μπορεί να δώσουν
στο μέλλον ά λλη πολιτική φυσιογνωμία
και διαφορετική «ταυτότητα» από τη ση
μερινή στην ΕΑΡ. Ά λ λ ω σ τ ε η μέχρι τώρα
πρακτική της ΕΑΡ έδινε την εντύπω ση ε
νός κόμματος που «παράγει» ιδέες για
να τις εφαρμόσουν άλλα κόμματα, αλλά
συνήθως τα άλλα κόμματα εφαρμόζουν
τις δικές τους επηρρεαζόμενα φυσικά α
πό συσχετισμούς ή ιδέες και άφηναν μέ
χρι τώρα στην ΕΑΡ τη... «δικαίω ση».
ΕΙΝΑΙ επομένως φυσικό να υπάρχουν
σειρά ερωτημάτων για το ποιο μπορεί να
είναι το μέλλον ενός κόμματος που δια
θέτει μεν έναν αξιόλογο αριθμό στελε
χών αλλά αυτά θα μπορούσαν να λει
τουργούν είτε σε ένα μετεξελιγμένο ΠΑ
ΣΟΚ, είτε σε ένα εκσυγχρονισμένο ΚΚΕ,
αν κρίνουμε από τις απόψεις που κατά
καιρούς διατυπώνουν. Ο ι αντιφάσεις ό
μως δεν περιορίζονται μόνο στο παρελ
θόν αλλά και στο παρόν. Η πρότα ση π.χ.
αφενός για μετατροπή του Συνασπισμού
σε ενιαίο κόμμα και αφετέρου η παράλ
ληλη πρόταση για ενίσχυση του αυτόνο
μου ρόλου της ΕΑΡ περικλείει μια άλυτη
αντίφαση, λένε στελέχη της ΕΑΡ: Αν γίνει
ενιαίο κόμμα ο Συνασπισμός τι χρειάζε
ται η ΕΑΡ; ή αν ενισχυθεί ο αυτόνομος ρό
λος της ΕΑΡ, τότε γιατί να γίνει ενιαίο
κόμμα ο Συνασπισμός και να μη μείνει ως
έχει με αναδιάρθρωση ορισμένων πολιτι
κών και οργανωτικών του λειτουργιών;
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Η πολιτική φυσιογνωμία
ΒΕΒΑΙΑ το θέμα της προοπτικής του
Συνασπισμού εξαρτάται κυρίως από τις
εξελίξεις στο ΚΚΕ. Ωστόσο αυτό δεν
μειώνει τη σημασία των ερωτημάτων για
την προοπτική της «ταυτότητας» της
ΕΑΡ, για την πολιτική φυσιογνωμία της
και τις πολιτικές αλλαγές.
Η ΕΑΡ λειτούργησε ως τώρα ως μηχα
νισμός σ τελεχώ ν και δύσκολα μπορεί να
αλλάξει χαρακτήρα ενώ είναι σ χ ε δ ό ν α
δύνατον να διαμορφωθεί τώρα ή στο
μέλλον σε μαζικό κόμμα. Α ν όμως δεν απεμπλακεί από αυτή τη λειτουργία δεν
θα μπορέσει ποτέ να συζητήσει τι μορ-

:;%c
> l(
■ k[

' », ■
: h
" ko

) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΘΕΡΟΥΣ
του Γιάννη Φλώρου
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φής κόμμα μπορεί να οικοδομήσω ι και
ποια θα είναι η πολιτική του φυσιογνω
μία στις σημερινές συνθήκες, γιατί ούτε
μάζες που θα απεγκλωβίζονται από το
ΠΑΣΟΚ μπορεί να περιμένει, ούτε ο ζωτι
κός χώρος του Συνασπισμού της επιτρέ
πει να ελπίζει σε μετακινήσεις ικανές να
τροποποιήσουν τους σημερινούς συσχε
τισμούς. Ασφαλώς παραμένοντας η ΕΑΡ
κόμμα - μηχανισμός στελεχώ ν και λει
τουργώντας ως τέτοιος θα βρίσκει πάντα
ερμηνείες των αιτίων — πραγματικές ή
αληθοφανείς— και θα προβάλλονται στα
αντίστοιχα σώματα ως ανασταλτικός πα
ράγοντας που εμποδίζει τις «σωστές ι
δέες» να δράσουν και να μετατρέψουν
την ΕΑΡ και σς μαζικό κόμμα. Ό μ ω ς ποτέ
δεν θα μπορέσει να θέσει στον κατάλλη
λο χρόνο και χωρίς επιφυλάξεις το θέμα
των πολιτικών αλλα γώ ν και στην ΕΑΡ και
στο Συνασπισμό.
ΙΣΩΣ ο στελεχικός μηχανισμός να ικα
νοποιείται από ένα ρόλο - «καταλύτη» και
να έχει την αίσθηση της ουσιαστικής
συμμετοχής σε εξελίξεις ένθεν και ένθεν
του πολιτικού φάσματος — ένα είδος
«πολιτικού καμικάζι»— αυτό όμως ούτε
τα κοινωνικά προβλήματα μπορεί να ανα
δείξει ως υπόθεση της Αριστερός, ούτε
μπορεί να έχει αποτελέσματα παρά μόνο
στο επίπεδο της αναπαραγωγής του. Και
το χειρότερο η αναπαραγωγή του μηχα
νισμού θα γίνεται με αντίστοιχες δόσεις
«φιλοπασοκισμού» ή «αντιπασοκισμού»
στην έως τώρα ανύπαρκτη και αντιφατι
κή στρατηγική της Αριστερός απέναντι
στο ΠΑΣΟΚ και την έλλειψη σαφούς πολι
τικού λόγου.
ΠΙΘΑΝΟΝ οι επισημάνσεις αυτές να
μην αποτελούν «ρεαλιστικές» προσεγγί
σεις, αλλά... κοντός ψαλμός οι δημοτικές
εκλογές.
θ α ήταν άδικο βέβαια, να μην κατα
γραφεί στα θετικά της ΕΑΡ και η διαμόρ
φωση μιας νέας πολιτικής κουλτούρας
που έχει επιπτώσεις και επηρεάζει θετι
κά και άλλες πολιτικές δυνάμεις. Ωστό
σο η «ταυτότητά» της ως κόμμα αποτελεί
ανοιχτό θέμα, με την παράλληλη ανάγκη
πολιτικών αλλα γώ ν και φερέγγυου πολι
τικού λό γου τόσο σε αυτή όσο και στο
Συνασπισμό.

Περιμένοντας το ΚΚΕ
ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ συνεπώς
':φορτι
σμένος» και από την καθυστέρηση αλλά
και το γεγο νό ς ότι θα παρουσιασθεί στο
συνέδριο και όχι στις οργανώσεις μέσα
από την κανονική διαδικασία — θα αποτε
λέσει ένα από τα θέματα «τριβής» στο
συνέδριο. Τ ο ίδιο και η προοπτική του
Συνασπισμού α λλά και της ΕΑΡ, που ό
πως είναι φυσικό αναμένει τις εξελίξεις
στο ΚΚΕ. Μια «συντηρητική αναδίπλωση»
π.χ στο ΚΚΕ θα έχει καταλυτικές επιπτώ
σεις, ενώ η ανανεωτική και εκσυγχρονι
στική κατεύθυνση επιτρέπει να διεξα
χθεί διαφορετικά η συζήτηση για το Συ 
νασπισμό.

Κριπιμο, , πισης, θέμα το οποίο θα συ
ζητηθεί στο συνέδριο είναι και οι δημοτι
κές εκλογές που σε συνδυασμό με τις
«θέσεις», στις οποίες υπάρχει μια γενική
συμφωνία, αναμένεται να φέρουν στην ε
πιφάνεια και τις διαφορετικές προσεγγί
σεις για θέματα συμμαχιών και κυρίως
των σχέσεων με το ΠΑΣΟΚ.
Ακόμη αναμένεται να συζητηθεί το θέ
μα των σχέσεων με τη Σοσιαλιστική Διε
θνή και οι προτάσεις για την ηγεσία όπου
εκτός από το θέμα της διαδοχής του Λ
Κύρκου θα συζητήσουν και οι προτάσεις
για τη σύνθεση και την εκλογή της ΚΕ.

Η συμμετοχή των μελών
σ τ ι ς π ρ ο σ υ ν ε δ ρ ια κ έ ς διαδικασίες της
ΕΑΡ είχαν άμεση συμμετοχή το 50-55%
των 5.000 περίπου μελών που έχει η ΕΑΡ
ενώ στο συνέδριο θα μετέχουν 800 μέλη
Ο ι σύνεδροι εκλέχθηκαν από τις Ο ργα
νώσεις Βάσης. Στο συνέδριο θα αντιπρο
σωπεύεται και η νεολαία (PAN) η οποία έ
χει περίπου 1.000 μέλη. Η Οργανωτική ε
πιτροπή του Συνεδρίου με επικεφαλής
τον Μ. Τρανταλίδη οργάνωσε 15 προσυ
νεδριακές ημερίδες για διάφορα θέματα
(Οικονομία, Ευρώπη, Οικολογία, κτλ.)
στην Αθήνα και στην επαρχία ενώ έγιναν
και 35 ανοιχτές συνεδριάσεις σε μεγά
λες πόλεις για τις θέσεις.
Η κ ρ ιτ ικ ή στον προσυνεδριακό διάλο
γο σύμφωνα με στοιχεία που δίνει η Ορ
γανωτική Επιτροπή εντοπίστηκε κυρίως
• Στην καθυστέρηση του απολογισμού
• Κριτική για ατομικές ενέργειες στελε
χών (συνεντεύξεις π.χ. που προκαταλάμ
βαναν τη θέση του κόμματος).
• Κριτική για τη λειτουργία της αντίτ
προσωπείας της ΕΑΡ στο Συνασπισμό
(κυρίως στην επιλογή Σαρτζετάκη για
την Προεδρία). Λειτούργησε, λένε ορι
σμένοι, ως αντιπροσωπεία του Συνασπι
σμού στην ΕΑΡ και όχι ως αντιπροσωπεία
της ΕΑΡ στο Συνασπισμό.
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ψηφίσθηκαν, σύμφωνα με
την Ο.Ε. με πολύ μεγάλη πλειοψηφία
(πλην της οργάνωσης Αργολίδας) ενώ
εκφράσθηκαν επιφυλάξεις για τη συνερ
γασία με το ΠΑΣΟΚ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ αυτής της κριτικής ήταν
ορισμένα στελέχη της ΚΕ να μην εκλε
γούν από τις Οργανώσεις Βάσης, πράγ
μα που ερμηνεύεται είτε ως αποδοκιμα
σία της φιλοπασοκικής στάσης τους είτε
ως αποδοκιμασία της λειτουργίας τους
στο Συνασπισμό.
Η ΕΑΡ βαδίζει προς το συνέδριό της υ
ποχρεωμένη ταυτόχρονα να δώσει απα
ντήσεις σε προβλήματα πολιτικής φυσιο
γνωμίας και επιλογών τόσο για το μέλ
λον του Συνασπισμού όσο και το δικό
της. Και η διαφαινόμενη σύγκλιση με το
ΠΑΣΟΚ απαιτεί πριν απ’ όλα έγκαιρη απο
σαφήνιση πολιτικών επιλογώ ν κάι σαφή
νεια στον πολιτικό της λόγο. Και όπως εί
ναι γνω στό από τη σπορά της Ανοιξης
μέχρι το θερισμό του καλοκαιριού μεσο
λαβούν και ξηρασίες..
□

Η διαδοχή
του Λεωνίδα
Κυρκου
Ό π ω ς είναι αναμενόμενο μετά την α
πόφαση του Λεωνίδα Κύρκου να απο
χωρήσει από τη θέση του γραμματέα το
θέμα της ηγεσίας θα είναι ένα από τα
πλέον σημαντικά στο συνέδριο της ραρ
Μέχρι τώρα διατυπώθηκαν στο ΕΓ οι ε
ξής προτάσεις.
• Από τον Κ. Φιλίνη και Φ Κούβελη η
πρόταση για διατήρηση του θεσμού του
γραμματέα με ολιγομελές Ε .Γ
• Από τους Γρ. Γιάνναρο, Στ. Πιτσιόρ
λα και Μ. Τρανταλίδη για συλλογική
— πενταμελή— ηγεσία με καταμερισμό
αρμοδιοτήτων.
• Από τον Λ. Κύρκο για διατήρηση του
θεσμού του Γραμματέα, 25μελους Ε.Γ
και 7μελούς Γραμματείας.
Οι προτάσεις αυτές καθώς και άλλες
για τον αριθμό των μελών της ΚΕ και τη
λειτουργία των οργάνων αλλά και τον
τρόπο εκλογής (ποσοστώσεις, αυτοδι
καιη επιλογή των γραμματέων των νο
μαρχιακών επιτροπών στην ΚΕ κλπ.) θα
συζητηθούν την τελευταία ημέρα του
συνεδρίου όπου θα γίνει και η εκλογή
της ΚΕ.
Η διαδοχή στην ΕΑΡ αναμένεται να γ ί
νει ομαλά, παρ’ όλο που έχουν διατυπω
θει σοβαρές επιφυλάξεις από ηγετικό
στελέχη για τον τρόπο με τον οποίο έγι
νε η συζήτηση για τη διαδοχή, τη «δελ
φινολογία» που καλλιεργήθηκε και την
υποτίμηση της συζήτησης για την πολι
τική φυσιογνωμία της ΕΑΡ Αντίθετα η
συζήτηση που έγινε ήταν αποτέλεσμα
περισσότερο συγκυριακών ισορροπιών
παρά πολιτικών αλλαγών.
Με τα σημερινά δεδομένα αναμένω
ται η πρόταση των Κ. Φιλίνη και Φ. Κου
βέλη να συγκεντρώσει την πλειοψηφία
των συνέδρων, ενώ και η πλειοψηφία
των μελών φαίνεται να την υιοθετεί. Συ
αυτή την περίπτωση που είναι και η πλέ
ον πιθανή νέος γραμματέας της ΕΑΡ α
ναμένεται να εκλεγεί ο βουλευτής του
Συνασπισμού και μέλος τώρα του Ε.Γ
της ΕΑΡ Φώτης Κουβέλής.
Ανταγωνισμοί φυσικά δεν αποκλείω
νται στο συνέδριο και μετά αφού δεν εί
ναι γνωστό ποιά στάση θα τηρήσουν οι
υποστηρικτές της συλλογικής γραμμα
τείας που υποστηρίζουν ότι αυτή η πε
ρίοδος (μετά τον Λ. Κύρκο) είναι μετά
βατική και περίοδος «μεταχαρισματι
κών ηγετώ ν» που κάνει υποχρεωτική τη
συνεργασία όλων των τάσεων και των
αποχρώσεων σε ένα κόμμα.
Ας σημειωθεί επίσης και η τραυματι
κή εμπειρία που υπάρχει στην ΕΑΡ από
την αλλαγή ηγεσίας στο ενιαίο ΚΚΕ εσ
και τους τότε ανταγωνισμούς. Είναι χα
ρακτηριστικό πάντως της σημασίας που
δίδεται στην αλλαγή της ηγεσίας ότι η
ΕΑΡ θα αφιερώσει τη μια ημέρα του συ
νεδρίου της σε αυτό το θέμα.

ΤΟ ΚΚΕ «Φ ΟΒΑΤΑΙ» ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
τη μ α γ ια « α λ λ α γ έ ς » α π ο τ ε λ ε ί σ ήμ ερα
πλειο ψ ηφ ικό ρεύμ α σ το ΚΚΕ.

Το επόμενο Σαββατοκύριακο θεωρείται — και όχι άδικα- το πλέον
κρίσιμο διήμερο στην μεταπολιτευτική περίοδο του ΚΚΕ. Αύριο και
μεθαύριο 700 περίπου μεσαία και ανώτερα στελέχη του ΚΚΕ που θα
πάρουν μέρος στην πλατιά ολομέλεια της ΚΕ αναμένεται να δώσουν
απάντηση στο αν ο «κύβος ερίφθη» για την ανανεωτική και
εκσυγχρονιστική τομή στο ΚΚΕ. Αν το ιστορικό ΚΚΕ, μετά τις
κοσμογονικές αλλαγές στις χώρες του «υπαρκτού σοσιαλισμού», θα
ανανεώσει την πολιτική του φυσιογνωμία και την ιδεολογία του ή αν θα
αναπαράγει με κάποιες βελτιώσεις τον μηχανισμό του επιβραβεύοντας
μάλιστα και τάσεις «συντηρητικής αναδίπλωσης» που προτείνονται από
τους πολέμιους των «εκσυγχρονιστών».

του Γιάννη Φλώρου
f

λα δείχνουν ότι αυτό το συνέJ δριο του ΚΚΕ θα είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα. Πρώτη
φορά δεν υπάρχει ομοφωνία. Πρώτη φο
ρά διατυπώνονται δύο διαφορετικές λο
γικές και καταγράφονται δύο «στρατόπε
I

δα»; Οι «συντηρητικοί» και οι «ανανεωτι
κοί». Πρώτη φορά, αν και αποτελούν ιδε
ολογικά απολιθώματα, αμφισβητούνται
«ιερά και όσια», όπως η δικτατορία του
προλεταριάτου και ο προλεταριακός διε
θνισμός. Για πρώτη φορά, όμως, είναι και
τόσο εμφανής η αγωνία των μελών του
ΚΚΕ για το μέλλον. Η αίσθηση ότι το
«κόμμα δεν τραβάει όπως είναι» και το αί

Απέναντι στο υπαρκτό αυτό αίτημα οι
«συντηρητικοί» που ελέγχο υ ν μια σημαν
τική μερίδα του μηχανισμού του κόμμα
τος — αν κρίνουμε από την πρωτοφανή
γιο το δεδομένα του ΚΚΕ δυστοκία στην
τελική διατύπωση των «θέσεων» για το
συνέδριο αλλά και τις αντιδράσεις των
ιδκ,ον - κάθε άλλο παρά συμφωνούν α
κόμα και σε αλλα γές που ήδη έχουν γίνει
από ευρωπαϊκά ΚΚ, όπως π.χ το Ιταλικό
εδώ και δεκαετίες και θα έπρεπε να θεω
ρούνται πλέον ως αυτονόητες, ιδιαίτερα
μετά την κατάρρευση των ΚΚ στην Ανα
τολική Ευρώπη,
Το προσχέδιο της Επιτροπής Θέσεων
-π ου 9α ανακοινωθεί αύριο— από όσα
σημεία του έχουν διαρρεύσει, φαίνεται
ότι επιχειρεί μια «το μή » προτείνοντας
την προγραμματική ανανέωση, την ιδεο
λογική «προσαρμογή» στις νέες συνθή
κες με την απάλειψη π.χ. του «μαρξισμού-λενινισμού» ως κοσμοθεωρίας και
της αντίληψης «α λλα γή μέσα από τη συ
νέχεια» στην εσωτερική λειτουργία του
κόμματος με την τροποποίηση του δημο
κρατικού συγκεντρωτισμού και την υιο
θέτηση νέων μορφών δημοκρατικής λει
τουργίας.
Αυτές οι αλλα γές και κυρίως όσες έ
χουν σχέση με τις ιδεολογικές αναφορές
και τις αρχές λειτουργίας του ΚΚΕ συνάν
τησαν τη σφοδρή αντίδραση των «συντη
ρητικών». Οι συνεχείς συνεδριάσεις του
Πολιτικού Γ ραφείου με την Επιτροπή θέσειον καθώς και η εμβόλιμη συνεδρίαση
της ΚΕ το περασμένο Σαββατοκύριακο
δείχνουν το μέγεθος των αντιδράσεων,
αλλά και την πόλωση που υπάρχει μετα
ξύ της «συντηρητικής» και της «ανανεω
τικής; πλευράς. Η ένταση μεταξύ των
δυο «τάσεων» ήταν οξύτατη Η πλευρά
των «συντηρητικώ ν» αμφισβήτησε βασι
κές απόψεις της Επιτροπής που επεξερ
γάστηκε το προσχέδιο των «Θέσεων» κα
τηγορώντας μάλιστα τους «ανανεωτι
κούς» ότι οδηγούν το κόμμα όχι απλώς
στη σοσιαλδημοκρατία, αλλά στη «δεξιά
σοσιαλδημοκρατία». Ορισμένοι παρατη
ρητές, μάλιστα των εξελίξεω ν στο ΚΚΕ
θεωρούν ότι η πόλωση είναι τέτοια που
μπορεί νσ οδηγήσει ακόμη και σε διά
σπαση
-εκτίμηση φυσικά παρακινδυ
νευμένη
αν ανατραπουν οι «ιδεολογικεο συντεταγμένες» του κόμματος.

Οι «Λιγκατσωφικοί»
Στην εμβόλιμη ΚΕ του περασμένου
Σαββατοκύριακου η «σ ύγκλισ η » μεταξύ
των δυο πλευρών δεν επιτεύχθηκε. Οι
«ανανεωτές» επέμειναν στις θέσεις τους

και οι «συντηρητικοί» στην υπεράσπιση
των «θεμελιω δώ ν αρχών του ΚΚΕ».
Σ τελέχη μάλιστα που υποστηρίζουν
τις απόψεις των «συντηρητικώ ν» εξαπέ
λυσαν επίθεση στον ραδιοφωνικό σταθ
μό «90,2», στην « Πρώ τη» ακόμα και στον
«Ριζοσπ ά στη», επειδή δεν αναδεικνύουν
την «φυσιογνωμία του ΚΚΕ» και δεν προ
βάλλουν σωστά τις θέσεις του κόμματος.
Η πόλωση στην εμβόλιμη Κ.Ε. εντοπί
ζεται σαν δυο κυρίως σημεία του κειμέ
νου της Επιτροπής Θέσεων.
• Στο πρώτο κεφάλαιο που αναφέρεται
στο κόμμα και τη θεωρία για το σοσιαλι
σμό, τις ιδεολογικές δηλαδή αναφορές,
όπου απορρίπτεται ο όρος «μαρξισμός λενινισμός» ως «κωδικοποιημένη τμημα
τική αναφορά» και υιοθετείται η αναφο
ρά στα « δημιουργικά έργα των Μαρξ,
Έγκ ελς, Λ έ ν ιν καθώς και ά λλω ν στοχα
στών του Αριστερού και Κομμουνιστικού
Κινήματος». Ή διαφορετική προσέγγιση
που υποστηρίζεται από την πλειοψηφία
του Π .Γ. και τα συντηρητικά στελέχη δεν
υιοθετεί αυτή την αλλαγή.
• Στο 6ο κεφάλαιο που αναφέρεται στις
αρχές λειτουργίας του ΚΚΕ με πλέον επί
μαχο σημείο το «δημοκρατικό συγκεν
τρωτισμό». Σ το κεφάλαιο αυτό τονίζεται
η « ανάγκη δημοκρατικής ενότητας της
δράσης χω ρίς να μας διαφεύγει το γε
γονός ότι οι αρχές του δημοκρατικού
συγκεντρωτισμού φέρουν ακέραια την
αξία τους που αφορούν το ενιαίο κέντρο
καθοδήγησης και την πειθαρχία». Ανα·
φέρεται επίσης ότι υποβιβάσθηκε σε

π ολλά σημεία η δημοκρατία και ενισχύθηκε ο συγκεντρωτισμός και επισημαίνεται ότι «ο όρος δημοκρατικός συγκεν
τρωτισμός δεν είναι ο κατάλληλος για
να εκφράσει τις οργανωτικές μας ανάγ
κες».
Παρ’ ότι η θέση για τον «δημοκρατικό
συγκεντρωτισμό» δεν είναι σαφής (εισάγεται βέβαια έμμεσα ο όρος «δημοκρατι
κή ενότητα στη δράση») οι συντηρητικοί
την επέκριναν και μάλιστα με σφοδρότητα.
Διαφορετικές προσεγγίσεις διατυπώ
θηκαν όμως και
για τον «προλετα
ριακό διεθνισμό» (προτείνεται η υιοθέτη
ση του όρου «σύγχρονος διεθνισμός»)
αλλά και στα θέματα της ΕΟΚ. Το τελευ
ταίο μάλιστα αποτελεί και έκπληξη γιατί
εθεωρείτο ως ένα από τα κεφάλαια των
θέσεων στα οποία υπήρχε κοινή αποδο
χή των διατυπώσεων και συμφωνία.

Και όμως ο Φλωράκης μίλησε

λική κίνηση η παρουσία και η ομιλία του,
την ημέρα που γινόταν η ΚΕ, στην εκδή
λωση για το Νίκο Μ πελογιάννη στην Αμαλιάδα. Ο Χαρ. Φλωράκης μίλησε μάλι
στα νωρίς στην Κ.Ε. και αναχώρησε για
να προλάβει την εκδήλωση.
Χαρακτηριστική θεωρείται και η ομιλία
την ίδια μέρα στην Αμαλιάδα: «Σήμερα
χρ ειά ζετα ι» είπε ο X. Φλωράκης αναφερόμενος στις νέου είδους επιθέσεις που
δέχεται η Αριστερά, «ένας σύγχρονος η
ρωισμός, για να αντιμετωπίσουμε τη νέα
κατάσταση. Και θα το μπορέσει αυτό η Α 
ριστερά. Θα το μπορέσει γιατί δεν κατέρρευσε ο σοσιαλισμός. Εκείνο που κατέρρευσε είναι οι παραμορφώσεις του.
Θα το μπορέσει γιατί έχει και τη θέληση
και τη δυνατότητα να ανανεώνεται με
βάση τις αλλα γές και τις απαιτήσεις της
εποχής μας, σταθερά προσηλωμένη στα
ιδανικά του σοσιαλισμού».

Ενδεικτικές για τις εξελίξεις στο ΚΚΕ
είναι οι τοποθετήσεις του Χαρίλαου Φλωράκη και του Γρηγόρη Φαράκου στην εμ
βόλιμη και κρίσιμη συνεδρίαση της ΚΕ το
περασμένο Σαββατοκύριακο, η οποία συ
ζήτησε το κείμενο των θέσεων.
Ο Χαρ. Φλωράκης ήταν από τους πρώ
τους που μίλησαν στην ΚΕ. Ο Πρόεδρος
του ΚΚΕ δεν εσιώπησε, όπως γράφτηκε.
Αντίθετα, μίλησε και τοποθετήθηκε μάλι
στα σε βασικά σημεία των «Θέσεων». Α 
πλώς το ότι εμίλησε και πήρε θέση κρα
τήθηκε ως « εφτασφράγιστο μυστικό» α
πό την πλευρά των «ανανεωτικών». Στην
παρέμβασή του ο ηγέτης του Συνασπι
σμού δεν ήταν επαινετικός για το κείμε
νο των «Θέσεω ν», ενώ σε π ολλά σημεία
συμμερίσθηκε επιφυλάξεις και απόψεις
των «συντηρητικώ ν» ιδιαίτερα στα ση
μεία των ιδεολογικώ ν αναφορών και αρ
χών λειτουργίας του κόμματος. Ά φ ησε
να εννοηθεί ότι βλέπει θετικά πολιτικές προγραμματικές αλλαγές, αλλά τέτοιες
που να μην διακυβεύουν την ενότητα και
τις κατακτήσεις του κόμματος. Παράλλη
λα ήταν επικριτικός σε απόψεις που α λ
λοιώνουν την φυσιογνωμία και κυρίως
τις παραδοσιακές ιδεολογικές συντεταγ
μένες του κ κ ε .
Είναι άλλω στε χαρακτηριστικό και από
πολλούς ερμηνεύεται και ως μια συμβο

Κατά μια ερμηνεία ο «εμπλουτισμός»
των σημείων, στα οποία διατυπώθηκαν
διαφορετικές προσεγγίσεις από τους
«συντηρητικούς», κρίθηκε αναγκαίος για
να διευρυνθεί το μέτωπο της αντιπαρά
θεσης, να φανεί η «διαφορετική λογική»
αλλά και να προσεγγισθούν στελέχη που
ενώ συμφωνούν π.χ. στην κατάργηση
της «δικτατορίας του προλεταριάτου» έ
χουν επιφυλάξεις για την Ευρώπη ή για
θέματα όπως π.χ. των συμμαχιών.
Η διεύρυνση αυτή των αντιρρήσεων
για τις αλλαγές που αποτελεί το πολιτι
κό σκέλος της επίθεσης των «συντηρητι

Ο Γρ. Φαράκος που έκανε και την εισή
γηση μιλώντας στο τέλος είπε ότι «μ ε εκ
φράζει η λογική του κειμένου των θέσε
ων». Η ερμηνεία που δίδεται γ ι’ αυτή την
τοποθέτηση — που θεωρήθηκε και ως
προσωπική— είναι ότι ο γραμματέας του
ΚΚΕ έδωσε το στίγμα για το πως θα πολιτευθεί στη συνέχεια των προσυνεδρια
κών διαδικασιών. Θεωρείται μάλιστα αυ
τή η τοποθέτηση από ορισμένους και ως
μια ένδειξη της επιλογής του να ηγηθεί ο

κών» κατά τω ν «ανανεωτικών» συνοδεύε
ται και από το ιδεολογικό. Εκτός από την
κατηγορία ότι οδηγούν το κόμμα στη
«δεξιά σοσιαλδημοκρατία» προσάπτουν
στους «ανανεωτικούς» ότι οι αλλαγές
που προτείνονται, αν γίνουν θα «διαλύσουν» το κ κ ε Εδώ επιστρατεύεται επι
πλέον και ο «κομματικός πατριωτισμός»,
ενώ αφήνεται να εννοηθεί ότι ορισμένοι
θέλουν και αλλαγή του τίτλου και του
συμβόλου του κόμματος* θέματα όμως
που δεν έχουν τεθεί από καμιά πλευρά.
Αντίθετα «ανανεωτές» και «συντηρητι
κοί» είναι υπέρ της διατήρησης του τί
τλου και των συμβόλων του κ κ ε '
Το αποτέλεσμα αυτής της πρώτης μά
χης κρίνεται ικανοποιητικό για τους «α
νανεωτικούς». Πέτυχαν μια νίκη «στα ση
μεία» εξασφαλίζοντας το μέχρι τώρα έρ
γο τους. Το κείμενο της Επιτροπής θ έσ ε
ων με τις αλλαγές που προτείνει θα τεθεί
στην πλατιά Ολομέλεια και μαζί οι διαφο
ρετικές προσεγγίσεις σε όσα σημεία υ
πάρχουν διαφωνίες. Η «προσέγγιση Α »
θα περιέχει το κείμενο της Επιτροπής και
η «προσέγγιση Β» τη διαφορετική επί
του θέματος άποψη. Η πλειοψηφία του
Π.Γ., που δεν θα κάνει εισήγηση για τις
θέσεις, θα διατυπώσει, μαζί με τους υποστηρικτές της από την ΚΕ, τη θέση της.

Νέα «μάχη»
Ο ι διαφορετικές προσεγγίσεις όπως
είναι διατυπωμένες δεν επιτρέπουν με
τα σημερινά δεδομένα τη σύνθεση
— κάτι που άλλωστε δεν έγινε ούτε στην

ίδιος στο ρεύμα του «εκσυγχρονισμού»
και των «α λλα γώ ν» στο ΚΚΕ Φυσικά η το
ποθέτηση αυτή δεν σημαίνει και υιοθέτη
ση όλω ν των σημείων του κειμένου. Ά λ 
λο «λογική» και ά λλο «αποδοχή» του κει
μένου...
Η τοποθέτηση αυτή του Γρ. Φαράκου
σηματοδοτεί όμως και μια επ ιλο γή
— αντίστοιχη, φυσικά, τηρουμένων των
αναλογιών, με αυτή του Λίλοφ γραμμα
τέα του ΚΚ Βουλγαρίας ο οποίος
— παραγκωνισμένος βέβαια την εποχή
του Ζίβκωφ αλλά γέννημα του μηχανι
σμού του κόμματος— οδήγησε το ΚΚ
στις αλλαγές μετά την πτώση του Ζίβ
κωφ. Με τη διαφορά ότι εκεί όχι μόνο το
ΚΚ άλλαξε όνομα και έγινε Σοσιαλιστικό
αλλά κυρίως δεν ανανεώνει, όπως δεί
χνουν οι εξελίξεις, τον «υπαρκτό σοσια
λισμό» του καταρεύσαντος καθεστώτος.
Αυτά αν και θεωρούνται ως τοποθετή
σεις χαρακτηρίζουν και το κλίμα που δια
μορφώνεται στο ΚΚΕ και το οποίο βέβαια
δεν επιτρέπει την διατύπωση αισιόδο
ξων συμπερασμάτων για το εγχείρημα
του εκσυγχρονισμού του ΚΚΕ. Δείχνει ως
πλέον πιθανή επιλογή τελικά την «αλλα
γή μέσα από τη συνέχεια». Δεν μπορεί
παρά να αναμένουμε τις αλλαγές. Ας ελ
πίσουμε πάντως ότι δεν θα αποκτήσει
και η Ελληνική Αριστερά τον Έ λ λ η ν α
Ζωρζ Μαρσαί...
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εμβόλιμη Κ Ε— ούτε την παρουσίαση ε
νός «μέσου όρου» στον προσυνεδριακό
διάλογο. Κάτι τέτοιο λέγεται, από υποστηρικτές των «ανανεωτικών», θα «ψαλι
δίσει» την λογική και την σύλληψη που έ
χει το προσχέδιο των «Θέσεων».
Αναμένεται, επομένως, να δοθεί νέα
«μάχη» ανάμεσα στους συντηρητικούς
και τους «ανανεωτικούς» στην ευρεία Ο 
λομέλεια με αβέβαιο αποτέλεσμα. Δεν
θα πρέπει όμως να αποκλεισθεί και η πε
ρίπτωση επαναδιατύπωσης των «Θέσε
ων» είτε με την συγκρότηση επιτροπής
από την ευρεία Ολομέλεια είτε από την
υπάρχουσα Επιτροπή που θα τις παρου
σιάσει προς έγκριση σε νέα Κ.Ε.
Αν όμως δεν υπάρξει «σύγκλιση» και οι
«εκσυγχρονιστές» επιμείνουν, όπως δεί
χνει η μέχρι τώρα στάση τους, στην
πραγματοποίηση των αλλαγώ ν και της
βαθιάς τομής στην όλη φυσιογνωμία και

Τεύχος 68, Ιούνιος 1990
Γιώργου Νάθαινα: Η λύση του προαστειακού
σιδηροδρόμου, Ρόμπερτ Σθένσον: AIDS, επι
δημίες και ιστορία, Γιώργου Ριτζούλη: Για
τους Οικολόγους Εναλλακτικούς, Ηλία Ευθυμιόπουλου: Περιβάλλον και Διαρθρωτικά Τα
μεία, Νέστου Ποταμίδη: Ξενοδοχείο στον υΥρότοπο του Νέστου, Φώτη ΙΊεργαντή: Τσιμεντώνοντας τον Αμβρακικό, Μιχάλη Μοδινού: Η ανάδυση της εναλλακτικότητας, Δημήτρη Ουζουνίδη: Η δημιουργική καταστρο
φή της φύσης, Λιάνα Γαθρηλάκη: Να μην ξε
χνάμε το Τσερνομπίλ, Γιάννη Πουλόπουλου:
Για το παραδοσιακό κυνήγι, Πήτερ Μπάνγιαρντ: Το Αμαζονιακό Σύμφωνο.
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πολιτική του ΚΚΕ, τότε δεν θα πρέπει να
αποκλεισθεί και η πιθανότητα να πάει το
ΚΚΕ στο συνέδριό του με δύο θέσεις.
Κάτι τέτοιο δημιουργεί νέα και πρωτό
γνωρα προβλήματα. Σε αυτή την περί
πτωση οι ανοιχτές δημοκρατικές διαδι
κασίες θεωρούνται μονόδρομος. Πώς θα
οργανωθεί τότε ο διάλογος; Δεν θα πρέ
πει π.χ. οι εκφραστές των διαφορετικών
προσεγγίσεων να διατυπώσουν και να υ
ποστηρίξουν τις απόψεις τους και στις ο
λομέλειες; Και δεν θα πρέπει ο εσωκομ
ματικός διάλογος να οργανωθεί με δια
φορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν
όπου η καθοδήγηση ως ενιαίο μπλοκ υ
ποστήριξε τις θέσεις της ΚΕ;

Οι συσχετισμοί
Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις
— παρά την αποσαφήνιση της στάσης
αρκετών μελών στην εμβόλιμη ΚΕ, όπου
ορισμένοι— «κεντρώοι» όπως χαρακτη
ρίζονται— που είχαν επιφυλακτική ή και
ουδέτερη τοποθέτηση για το κείμενο
των θέσεων τάχθηκαν υπέρ της λογικής
του- η πλειοψηφία στην ΚΕ παραμένει υ
πέρ των συντηρητικών. Αντίθετη όμως
είναι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η πλειοψη
φία στο σώμα των 700 μελών. Αν όμως
στην ΚΕ επικρατήσει η συντηρητική
πλευρά και στο σώμα η ανανεωτική, τότε
θα προκύψει νέο πρόβλημα αφού η ΚΕ
θα μείνει χωρίς στήριξη.
Στην ευρεία ολομέλεια αποφασιστική
ψήφο έχουν μόνο τα τακτικά μέλη της
ΚΕ. Αντίθετα τα αναπληρωματικά, οι Επι
τροπές περιοχών, τα στελέχη από τα
τμήματα της ΚΕ, οι βουλευτές που δεν εί
ναι μέλη της ΚΕ, οι συνδικαλιστές και ό
σα στελέχη από επιμέρους χώρους πά
ρουν μέρος έχουν μόνο συμβουλευτική
ψήφο.
Πάντως η πλευρά των εκσυγχρονι
στών και των ανανεωτών που επιμένουν
στην «πραγματοποίηση βαθιάς τομής»
Μ. Ανδρουλάκης, I. Δραγασάκης, Αλ. Α ·
λαβάνος, Γ. Παπαπέτρου, Παν. Λαφαζάνης, Μαρία Δαμανάκη, Γ. Μαρούκης,
Δημ. Καραγκουλές, Δημ. Παπάζογλου
(γραμματέας της οργάνωσης Θεσσαλονί
κης), Γ. Μπαλωμένος (Ηπείρου), Γ. Μπομπολάκης (Κρήτης), Βαγ. Τουρκοδημήτρης (Αττική) κι άλλοι ενισχύονται και με
βουλευτές (Ν. Γαλανός, Αντ. Σκυλάκος,
Κ. Ρήγας, Π. Σκοτινιώτης) με στελέχη ό
πως ο Μ. Τρικούκης, Στ. Λογοθέτης, Λά·
κης και Σπύρος Σταθάκης, συνδικαλι
στές αλλά και με στελέχη που εθεωρούντο ως ευρισκόμενα στο χώρο του «κέν
τρου», όπως ο Θ. Καρτεράς — διευθυ
ντής του « Ρ » — που όμως τώρα ρίχνουν
το βάρος τους υπέρ «της λογικής του κει
μένου των θέσεων». Οι μετατοπίσεις αυ
τές αλλά και στελεχώ ν όπως ο Κ. ΠαπαΧριστοδούλου, fl. Πλούμης κ.ά. θεω
ρούνται ενδεικτικές μιας «στροφής»
στους εσωκομματικούς συσχετισμούς

που ευνοεί το «ανανεωτικό» κλίμα.
Η πλευρά των συντηρητικώ ν που όπως
προαναφέραμε έχει την πλειοψηφία και
στο Π.Γ., και εμφανίζεται να την έχει και
στην Κ.Ε., διατηρεί το σκληρό πυρήνα
της με επικεφαλής τους Κ. Τσολάκη, την
Δούλα Λογαρά, τον Ορ. Κολοζώφ και
συμπαραστάτες την κ. Αλέκα Παπαρήγα,
τον Δ. Γόντικα, τον Σπ. Χαλβατζή — που
διατηρεί όμως μια ουδετερότητα— ενισχύεται από στελέχη όπως η Ρούλα Κου·
κούλου, Γ. Γιάνναρης, Δημ. ΣτολΙδης, Γ.
Μωραΐτης, Κ. Βουλγαρόπουλος κ.ά. επί
σης με στελέχη του κομματικού μηχανι
σμού που είναι οπαδοί της κ. Παπαρήγα
και του κ. Γόντικα, αλλά και σειρά στελε
χών από χώρους όπως ο συνδικαλιστι
κός επιμένοντας στην «υπεράσπιση των
θεμελιωδών αρχών του κόμματος». Α
διευκρίνιστη είναι η θέση του Δ. Κωστόπουλου που λέγεται όμως ότι στη δια
μόρφωση της πλειοψηφίας του Π.Γ. ό
πως και του Τ. Μαμάτση που θεωρείται ό
τι βρίσκεται στο «κέντρο».
Κυρίαρχη θεωρείται πάντως για τις ε
ξελίξεις η τελική τοποθέτηση του Γ ρ. Φα*
ράκου και η γνώ μη του X. Φλωράκη.
Με τη λήξη της ευρείας ολομέλειας θα
αποσαφηνισθεί και το εγχείρημα της
«βαθιάς τομής στην φυσιογνωμία και την
πολιτική του ΚΚΕ», που υποστηρίζεται α
πό τους «ανανεωτικούς». Θέματα όπως
«μ α ρ ξ ισ μ ό ς -λ ε ν ιν ισ μ ό ς », «δικτατορία
του προλεταριάτου» και «προλεταριακός
διεθνισμός» θα έπρεπε φυσιολογικά να
βρίσκονται στο μουσείο. Η κατάργησή
τους ή η αντικατάσταση π.χ. του «δημο
κρατικού συγκεντρω τισμού» από την
«δημοκρατική ενότητα στη δράση» αν
δεν αλλάξει η λειτουργία του ΚΚΕ ως
κόμματος κάθε ά λλο παρά μπορούν από
μόνα τους να αποτελέσουν «βαθιές το
μές». Βέβαια απέναντι σε μια πιθανότητα
«συντηρητικής αναδίπλωσης» αυτές οι
αλλαγές που προτείνονται αποτελούν
«φωτισμένη» λύση. Ποιά δύναμη θα έχει
το ΚΚΕ όμως για να εκσυγχρονισθεί δια
μέσου μιας «πεφωτισμένης» λύσης που
θα στηρίζεται και θα αναπαράγει ένα μη
χανισμό που θα «ανάβει κεριά στο ένδο
ξο παρελθόν»;
Η πιθανότητα μιας λύσης που να συν
δυάζει τη «συνέχεια» με τις αλλαγές — οι
οποίες αν μείνουν χωρίς αντίστοιχες το
μές στην πολιτική και στην κοινωνική πα
ρέμβαση δεν επιτρέπουν να διαμορφω
θεί διαφορετική πολιτική κουλτούρα στο
ΚΚΕ που να στηρίζει τη νέα του φυσιο
γνωμία — αποδυναμώνει το ίδιο το εγχεί
ρημα της ανανέωσης και του εκσυγχρο
νισμού και το οδηγούν σε μια αλλαγή
που θα εξαντλείται σε επίπεδο συσχετι
σμών. Η αναπαραγωγή ενός λαϊκίστικου
- εργατίστικου πολιτικού λό γου , που θα
έχει διαφορετική «φόρμα» από τον προη
γούμενο, που εγκαταλείπεται, είναι το
πλέον πιθανό αποτέλεσμα σε αυτή την
περίπτωση.

ΚΟΜΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ.
ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΕΝ ΟΨΕΙ;
του Βαγγέλη Γιαχνή
ψ

τι κ α ι ο συνδικαλισμός διέρχεί
J ται κρίση και μάλιστα σφοδρό
ν ^
τατη, δεν είναι είδηση. Ό τ ι ξεκί
νησαν όμως διαδικασίες απόσχισης των
συνδικαλιστικών παρατάξεων από τα
κόμματα είναι είδηση και μάλιστα σημαν
τική.
Πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες επώνυ
μων συνδικαλιστών για «τις ωμές κομμα
τικές παρεμβάσεις στο εσωτερικό των
συνδικάτων» ενώ δεν είναι λίγο ι εκείνοι
που δηλώ νουν δημοσίως ότι « πρέπει να
διαλυθεί η κάθετη δομή των συνδικαλι
στικών παρατάξεων και να διαχυθούν τα
στελέχη και τα μέλη τους στις τυπικές
συνδικαλιστικές οργανώσεις, κι εκεί αν
θέλουν μπορούν να συγκροτήσουν μι
κρές τοπικές κομματικές ομάδες». Το τε
λευταίο υποστηρίζεται κυρίως από στε
λέχη της ΕΣΑΚ αλλά και του ΑΕΜ.
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ που προκύπτει είναι αν η
νέα αυτή πρόταση υποκρύπτει προθέ
σεις μιας άλλης μορφής κομματικοποίη
σης ή αν επανεισάγεται από την «πίσω
πόρτα» ένας άλλος κομματισμός.
ΟΥΤΩΣ ή άλλως έχουμε πάντως εισέλθει στον αστερισμό της ανεξαρτοποίησης των συνδικάτων. Ο προβληματισμός
μάλιστα πήρε έκταση και στον Τύπο ό
που οι γνω στοί «σώφρονες και νουνεχείς
αναλυτές του έθνους» έσπευσαν να σημάνουν τον κώδωνα του κινδύνου για
«τον ανεξέλεγκτο πλέον συντεχνιασμό

που ανεξαρτοποιούμενος από τα κόμμα
τα απειλεί τη χώρα με πρόκληση κοινω
νικού χάους ». Πρόκειται για τους ίδιους
αναλυτές που πριν 1-2 χρόνια κατακε
ραύνωναν τον «κομματικοποιημένο συν
δικαλισμό» ζητώντας την ανεξαρτητο
ποίησή του, γιατί « απειλείται με κομμα
τικοποίηση ολόκληρη η κοινωνία». Α ντι
φάσεις α λλά όχι και ακατανόητες, αφού
οι εργαζόμενοι απειλούν πράγματι να α
νατρέψουν τις λεπτές ισορροπίες που φιλοτεχνήθηκαν μετά κόπου — είναι αλή
θεια— από τις ποικιλώνυμες κομματικές
ηγεσίες.
ΥΠΑΡΧΕΙ λοιπόν πρόβλημα «αποκομματικοποίησης του συνδικαλισμού» και οι
συμμετέχοντες στο συνδικαλιστικό κίνη
μα ή οι εφαπτόμενοι με αυτό, γνω ρίζουν
ότι δεν προέκυψε ως κεραυνός εν αιθρία.
Εκδηλώθηκε με ένταση σε αυτή την σ υγ
κυρία, διότι τα άλλα προβλήματα που α
φορούν το βιοτικό επίπεδο και τη δημο
κρατία πλήττονται σφοδρά από την ιδιάζουσα αντιλαϊκή πολιτική που ασκείται α
πό την κυβέρνηση. Σε αυτή την φάση λοι

πόν που τα πράγματα λέγονται — επιτέ
λους— με το όνομά τους, αναδύθηκαν
στην επιφάνεια και οι διαφορές μεταξύ
κομμάτων και συνδικάτων.
ΕΙΝΑΙ σαφές και έγινε ορατό πλέον α
πό πολλές πλευρές ότι τα κόμματα της
αντιπολίτευσης — παρά τους λεονταρι
σμούς του κ. Παπανδρέου— δεν επιθυ
μούν αυτή τη στιγμή μια κατά μέτωπο ρή
ξη με την κυβέρνηση. Ο ι λόγοι είναι πολ
λοί αλλά ο βασικότερος είναι η παντελής
έλλειψη επεξεργασίας μιας εναλλακτι
κής πρότασης εξουσίας. Μεταξύ π.χ. του
«σχεδίου Γιάνναρου - Γεννηματά» για τις
προβληματικές και τις προτάσεις Παλαιοκρασσά, δεν υπάρχουν ουσιαστικές
διαφορές. Και οι δυο προτάσεις προβλέ
πουν την πώληση, το λουκέτο, τις απολύ
σεις. Οι διαφορές δηλαδή βρίσκονται
στη διαδικασία και όχι στην ουσία. Το ί
διο συμβαίνει και στην αντιμετώπιση των
ελλειμμάτων αλλά και στα άλλα κορυ
φαία προβλήματα της οικονομίας.
ΕΤΣΙ λοιπόν στην καλύτερη περίπτωση
μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και
ΣΥΝ θα εφάρμοζε την ήπια εκδοχή του
μονεταρισμού, ενώ αυτή της ΝΔ εφαρμό
ζει έναν ωμό και βίαιο μονεταρισμό που
λόγω της έντονης βαλκανικής του ιδιο
μορφίας μπορεί να αποκαλείται και
«βλαχο-μονεταρισμός». Με άλλα λόγια
αυτή τουλάχιστον τη στιγμή, δεν υπάρ
χει μια άλλη πρόταση, οικονομικής δια
χείρισης και άσκησης κυβερνητικής ε
ξουσίας. Αυτή η μείζων αδυναμία της αν
τιπολίτευσης ακυρώνει κάθε σκέψη για
επανάκτηση της εξουσίας και ωθεί τα
κόμματα σε μιαν υποχρεωτική εσωστρέ
φεια.
ΑΛΛΑ αν τα κόμματα αποφεύγουν για
τους παραπάνω λόγους τη ρήξη με την
κυβέρνηση, δεν συμβαίνει το ίδιο και με
τα συνδικάτα που για να συνεχίσουν την
ύπαρξή τους, θα πρέπει να αμυνθούν με
«νύχια και με δόντια» για την προάσπιση
των κατακτήσεών τους. Έ τσ ι, ενώ τα
κόμματα διατύπωσαν σαφώς και ευκρινώς την αντίθεσή τους στην απεργία των
καθηγητών και τις επιφυλάξεις τους στη
γενική απεργία, αυτές πραγματοποιήθη
καν και μάλιστα με επιτυχία.
ΕΙΝΑΙ χαρακτηριστικό ότι η διάσταση
με τα κόμματα είναι ακόμη μεγαλύτερη
στη βάση των συνδικαλιστικών οργανώ
σεων. Από τους 80 προέδρους των ΕΛΜΕ
οι 79 (!) αποφάσισαν τη συνέχιση της α
περγίας, παρά την καταδικαστική απόφα
ση των δικαστηρίων και παρά τις απειλές

του υπουργού Παιδείας και τις νουθε
σίες των αρχηγών των κομμάτων της αν
τιπολίτευσης για την αναβολή της απερ
γίας. Οι 79 προέδροι ανήκουν ασφαλώς
σε όλο το φάσμα των συνδικαλιστικών
παρατάξεων μηδέ της ΔΑΚΕ εξαιρουμένης. Υπάρχει συνεπώς διάσταση κομμά
των και συνδικάτων και είναι αυτό φυσι
κό, αφού, όπως αποδεικνύεται και από τα
γκάλοπ («ΠΡΩΤΗ»), τα κόμματα βρίσκον
ται σε απόσταση τόσο από τα σύγχρονα
κοινωνικά προβλήματα, όσο και από την
ίδια την κοινωνία.
Η αρχηγική τους δομή, ο συγκεντρωτι
σμός, ο εσωτερικός αυταρχισμός και η
κυριαρχία.του παλαιοκομματισμού αποκόπτουν καθημερινά και τα τελευταία νή
ματα σύνδεσής τους με την κοινωνία. Α λ 
λά αν προκύπτει πρόβλημα δημοκρατίας
για τα κόμματα, προκύπτει πολύ περισ
σότερο το ίδιο πρόβλημα για τα συνδικά
τα.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ δυνατόν να τίθεται ζήτημα
κατάρρευσης της οργανωτικής πυραμί
δας των κομμάτων και να μην θίγονται οι
πυραμίδες των συνδικάτων και ιδιαίτερα
εκείνες των συνδικαλιστικών παρατάξε
ων. Τι νόημα έχει πλέον η διατήρηση της
κάθετης δομής των κομματικών συνδικα
λιστικών παρατάξεων και τι νόημα έχουν
σήμερα π.χ. τα κλαδικά σωματεία. Πρό
κειται για «σφραγίδες» και εκτροφεία ερ
γατοπατέρων που δεν συγκινούν, ούτε
γοητεύουν τους νέους εργαζόμενους και
ιδιαίτερα εκείνους της υψηλής ειδίκευ
σης που αποστρέφονται ακόμη και την
τυπική συμμετοχή.
ΞΕΚΙΝΗΣΕ λ ο ιπ ό ν ένας έ ν το ν ο ς π ρ ο 
β λη μ α τισ μ ό ς γ ια τη ν α νεξα ρ το π ο ίη σ η
το υ σ υ ν δ ικ α λισ μ ο ύ από τα κόμμα τα και
είναι αυτό μια θετική, μια θ ετικ ό τα τη εξέ 
λ ιξ η που θα επ η ρ εά σ ει ε υ ε ρ γ ε τικ ά και
τ η ν κο ινω νία και γ ε ν ικ ό τε ρ α τ η ν π ο λιτικ ή
μας ζω ή.
□

23

ΠΡΟ Ϋ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥ
Σκληρή αντιπαράθεση η Βουλή και το ΠΑΣΟΚ «στη σέντρα»...
τριήμερη συζήτηση για τον προϋ
π ολογισ μ ό οικονομικού έτους
1990, που θα αρχίσει στις 18 Ιου
νίου, θα αποτελέσει, κατά τις απόψεις
πολιτικών και οικονομικών παρατηρη
τών, την πρώτη δυνατή σύγκρουση κυ
βέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευ
σης, μετά την επισήμως διακηρυχθείσα
θέση του ΠΑΣΟΚ να σκληρύνει την αντι
πολιτευτική στρατηγική και τακτική του
απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δη
μοκρατίας. θέση, άλλωστε η οποία στο
παρελθόν χαρακτήρισε την αντιπολιτευ
τική ρητορική δεινότητα του κ. Ανδρέα
Παπανδρέου και την οποία, τώρα, τα πε
ρισσότερα (για να μην πούμε σχεδόν ό
λα) στελέχη της αξιωματικής αντιπολί
τευσης, είτε κομματικά είναι αυτά είτε
κοινοβουλευτικά, πίεσαν για την Επανα
φορά της («Αυριανή· 7/6/1990). Και, φυσι
κά, η σκοπιμότητα εφαρμογής μιας τέ
τοιας στρατηγικής δικαιολογεί και την ε
πιλογή: προκειμένου η Δικαιοσύνη να

Η

βάλει κάποιους μέσα, αφού δεν υπάρχει
θέμα παραγραφής για τα σκάνδαλα κα
λύτερα να βγούμε εμείς έξω...
Στους δρόμους, επομένως, το ΠΑΣΟΚ
το οποίο θα κατευθύνει τα αντιπολιτευτι
κά του πυρά, εκεί όπου μπορεί εύκολα να
ελιχθεί αλλά και, παράλληλα, να ασκήσει
λαϊκίστικη πολιτική: στην κυβερνητική
οικονομική πολιτική («ΑΝΤΙ· 1/6/1990). Και
πρόβα τζενεράλε, ενδεικτική, εξάλλου,
των προθέσεων του Κινήματος, αποτε
λούν οι δηλώσεις του προέδρου του ΠΑ
ΣΟΚ κ. Ανδρέα Παπανδρέου για την οικο
νομική κατάσταση και κυβερνητική πολι
τική, στο τέλος της περασμένης εβδομά
δας, διαταράσσοντας την ατονία της πο
λιτικής ζωής, το ενδιαφέρον της οποίας
εντοπίζεται και επικεντρώνεται, αυτό
τον καιρό, στις εσωκομματικές διεργα
σίες και ιδεολογικοπολιτικούς επανακα
θορισμούς της Αριστερός.
Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό,
θα αποτελέσει το πρώτο ντέρμπυ, σε μια
σειρά άλλων που προβλέπεται να ακο
λουθήσουν. Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, «στη σέν
τρα·...

Συζήτηση σε «ταραγμένα
νερά»...
Το πως το ΠΑΣΟΚ θα χαρακτηρίσει το
φετινό προϋπολογισμό στη συζήτηση
στην ολομέλεια της Βουλής, έγινε γνω 
στό από τον ειδικό εισηγητή κ. Γ. Αδομόπουλο, που μιλώντας στην Διαρκή Επι
τροπή Οικονομικών Υποθέσεων ισχυρί-

24

Γενικός Προϋπολογισμός του Κράτους (Γ.π.κ.)

Έσοδα

2.472.937,0

Τακτ. Προϋπολογισμός
ΕΛΕΓΕΠ**
•*·
Π.Δ.Ε.

2.129.400,0
286.842,0
56.695,0

(σε εκατ. δρχ.)
Μεταβολή
%
39,9
3.460.000,0
39,5
2.970.000,0
36,0
390.000,0
76,4
100.000,0

Δαπάνες

4.259.988,0

5.530.000,0

Τακτ. Προϋπολογισμός
ΕΛΕΓΕΠ
Π.Δ.Ε.

3.544.600,0
286.842,0
428.546,0

4.680.000,0
390.000,0
460.000,0

Έλλειμμα

1.787.051,0

2.070.000,0

Τακτ. Προϋπολογισμός
ΕΛΕΓΕΠ
Π.Δ.Ε.
Έλλειμμα % στο ΑΕΠ****
Χρεωλϋσια
Δανειακές ανάγκες Γ.π.κ.
Δαν. ανάγκες Γεν. Κρατ.
Προϋπ. ως % στο Α.Ε.Π.

1.415.200,0
—
371.851,0
20,4
205.208,0
1.581.843,0

1.710.000,0
—
360.000,0
19,6
371.435,0
1.698.565,0

18,0

16,0

1989
Πραγματ/σεις (*)

1990
Προβλέψεις

29,8
32,0
36,0
7,3
15,8
20,8
—
-3,0
—
81,0
7,4

(*) Προσωρινά στοιχεία.
(**) Ειδικός λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών προϊόντων.
(***) Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
(****) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

σθηκε ότι το φετινό δημοσιονομικό ισο
ζύγιο της χώρας είναι αντιαναπτυξιακό,
ανειλικρινές, φορομπηχτικό, αντικοινω
νικό και προαναγγέλλει τριετή μονό
πλευρη λιτότητα. Και όλα αυτά πέραν
της οξείας κριτικής για την οικονομία α
πό τον κ. Παπανδρέου.
Στα περίπου ίδια μήκη κύματος θα το
ποθετηθούν και οι αγορητές του Συνα
σπισμού της Αριστερός και της Προό
δου. Ή δ η ο ειδικός εισηγητής του Συνα
σπισμού κ. Γρ. Γιάνναρος υποστήριξε ότι
ο προϋπολογισμός είναι υποδουλωμέ
νος στα τεράστια ελλείμματα του δημό
σιου τομέα και η μόνη του φροντίδα είναι
να τον υπηρετήσει. Και αφού υπογράμμι
σε — και πολύ σωστά άλλω στε— ότι πε
ρικόπτονται δραστικά οι κοινωνικές δα
πάνες και οι δημόσιες επενδύσεις, τόνι
σε ότι το αποτέλεσμα θα είναι φαύλος
κύκλος. Δηλαδή, συμπίεση του βιοτικού
επιπέδου, στασιμότητα, οικονομική και
γενική καθυστέρηση, νέα έκρηξη των ελ
λειμμάτων του δημόσιου τομέα. Για να ο
λοκληρώσει: «ό τ αν χρησιμοποιήθηκε αυ

τή η συνταγή είχε οδυνηρά αποτελέσμα
τα και τελικά οδήγησε σε διόγκωση των
ελλειμμάτων».
Σύμφωνα με πληροφορίες και εκτιμή
σεις από καλά ενημερωμένες πηγές, η
κυβέρνηση αφού καταστήσει υπεύθυνο
της σημερινής κακής οικονομικής κατά

στασης το ΠΑΣΟΚ, το οποίο με τη διαχεί
ριση που έκανε αύξησε το δημόσιο χρέ
ος της χώρας από 684 δισ. σε 11,2 τρισεκ.
δρχ., θα τονίσει ότι ο φετινός προϋπολο
γισμός είναι μεταβατικός και δεν εκφρά
ζει τη δημοσιονομική πολιτική της κυ·
βέρνησης.
Η κυβέρνηση θα αντιπαρατάξει στα
πυρά της αντιπολίτευσης δυο επιχειρήματα, ώστε να μετριάσει τις εντυπώσεις
που θα δημιουργήσουν οι τόνοι των ομι
λητώ ν του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισμού:
Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι ο προϋ
πολογισμός είναι προϋπολογισμός ανάγκης με άμεση προτεραιότητα αντιμετώπισης των ανελαστικών (αναγκαίες δηλα
δή) δαπανών του κράτους, οι οποίες, ό
πως υπολογίζεται μέσω της εισηγητικής
έκθεσης, φθάνουν το 8 7 % του συνόλου
των δαπανών του γενικού προϋπολογισμού. Και αάό τις οποίες, ανελαστικές
δαπάνες, ένα μεγάλο μέρος διοχετεύε
ται στην καταβολή τοκοχρεωλυσίων τα
οποία (συμπεριλαμβανομένου και τους
χρέους των Ενόπλω ν Δυνάμεων) προβλέπεται να φθάσουν φέτος τα 3,15 τρισεκατ. δραχμών, σε σχέση με 83,1 δισεκ.
δραχμών το 1980, όταν το συνολικό δη
μόσιο χρέος, όπως ήδη αναφέρθηκε, ή
ταν 684 δισ. δρχ. χωρίς το χρέος των Ε
νόπλων Δυνάμεων, που υπολογίζεται σε
1 τρισ. δρχ.
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Ένα; θαυμάσιος εκλαϊκευτής
της επιστήμης μεταφράζεται

ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ...
Γία το δημόσιο χρέος, πάντως, στην ει
σηγητική έκθεση του προϋπολογισμού επισημαΐνεται ότι οι προσπάθειες της κυ
βέρνησης δεν είναι δυνατόν να αποδώ
σουν πριν από το 1992. Και τούτο οφείλε
ται στο γεγο νό ς ότι στο τριετές πρό
γραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης,
που επιχειρεί από φέτος η κυβέρνηση με
κύριο στόχο τη δραστική μείωση του ελ
λείμματος, προβλέπεται τα έσοδα να διπλασιασθούν και να φθάσουν τα 4,9 τρισεκ. δρχ. και, παράλληλα να μειωθεί ο
ρυθμός αύξησης των δαπανών αλλά και
να περιορισθούν δραστικά οι ενισχύσεις
και επιχορηγήσεις. Ο ρυθμός αύξησης
των δαπανών προβλέπεται να μειωθεί α
πό το 29,4% που είναι φέτος στο 12,1%
το 1992. Έ τ σ ι, εκτιμάται ότι το έλλειμμα
του Γενικού προϋπολογισμού του κρά
τους θα μειωθεί το 1992 στο 1,92 τρισεκ.
δρχ. από τα 2,07 τρισ. δρχ. που είναι φέ
τος.
Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι
το ποιές δαπάνες θα περικόψει δραστικά
η κυβέρνηση. Και για το ποιές δαπάνες
(εκτός, φυσικά, αυτών που αποτελούν τη
λεγόμενη κρατική σπατάλη) πρέπει να
περιορισθούν υπ άρχουν στην κυβέρνη
ση διαφορετικές εκτιμήσεις και από
ψεις, πέραν της έλλειψ ης συντονισμού
που παρουσιάζεται...

Για να ικανοποιηθεί και η
Αντιπολίτευση...
Το δεύτερο επιχείρημα, που θα επι
στρατεύσει η κυβέρνηση για να αντιμε
τωπίσει την κριτική της αντιπολίτευσης,
κατά τη συζήτηση επί του προϋπολογι
σμού στην ολομέλεια της Βουλής, είναι
ότι αφενός θα εφαρμόσει ένα αναδιαρθρωμένο φορολογικό σύστημα, αφετέ
ρου είναι στις προθέσεις της να ισχύσει
από το 1991 ο προϋπολογισμός μηδενι
κής βάσης, που σημαίνει, σε γενικές
γραμμές, ότι θα επανεξετάζονται όλες οι
δαπάνες σα να μην έχουν γίνει (μηδενική
βάση) και στη συνέχεια θα προσδιορίζον
ται και τα φορολογικά έσοδα για την κά
λυψη των δαπανών αυτών. Έμφ αση,
πάντως, θα δοθεί στην πάταξη της φορο
διαφυγής, η οποία δεσπόζει στην ε λ λ η 
νική κακοδαιμονία.
Ή δ η η κυβέρνηση προτίθεται να θε
σμοθετήσει με σύμφωνη γνώ μη ενδιαφε
ρομένων κοινωνικών επαγγελματικώ ν
κατηγοριών τον αντικειμενικό προσδιο
ρισμό του φορολογητέου εισοδήματος
των ελευθέρω ν επαγγελματιώ ν (ιατρών,
δικηγόρων, μηχανικών, κλπ.). Και οι ο-

του Κώστα Δέδε

ποιοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, — οι ο
ποίοι δηλώνουν υ,όνο το ένα τρίτο του ει
σοδήματος που αποκτούν— θα έχουν
την ευχέρεια να κλείνουν τις φορολογι
κές τους υποθέσεις με την καταβολή του
προβλεπόμενου για την εισοδηματική
της κλάση φόρου, χωρίς κανένα έλεγχο
(«Το Βήμα» 10/5/1990, άρθρο Ν. Νικολά
ου).
Η αύξηση των εσόδων θα προέλθει α
κόμα: 1) Από τη μηχανοργάνωση των υ
πηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών.
2) Από την έκδοση κτηματολογίου και
πώληση προβληματικών επιχειρήσεων.
3) Από την εκκαθάριση του συσωρευμένου όγκου ανέλεγκτων υποθέσεων κεφα
λαίου και φόρου εισοδήματος και από
την ποινικοποίηση της παράνομης καθυ
στέρησης απόδοσης φόρων και της έκ
δοσης πλαστών τιμολογίων.
Από την ανάγνωση του προϋπολογι
σμού του κράτους προκύπτει ότι η μείω
ση των (επενδυτικών) δαπανών του δη
μοσίου τομέα περιορίζει τις αναπτυξια
κές δυνατότητες του κράτους, πράγμα
άλλωστε που αναμένεται, αφού η ανα
πτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης θα
στηριχθεί σχεδόν αποκλειστικά, όπως ε
ξάλλου έχει διακηρυχθεί από το κυβερνών κόμμα, στην ιδιωτική πρωτοβουλία
και όχι στον δημόσιο τομέα. Ως εκ τού
του, είναι λανθασμένος ο ισχυρισμός του
γ ία ς ο κ ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι
ειλικρινής.
Το θέμα, όμως δεν είναι αν είναι ή όχι
ο προϋπολογισμός του 1990 ειλικρινής.
Το ζήτημα είναι αν ο προϋπολογισμός
αυτός (παρά το ότι — όπως θα πει ο υ
πουργός των Οικονομικών κ. Γιάννης
Παλαιοκρασσάς— δεν εκφράζει τη δη
μοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης)
συμβάλλει στη σταθεροποίηση και εξυ
γίανση του δημόσιου τομέα και στην α
νάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Φυσικά η απάντηση στο ερώτημα αυτό
δεν μπορεί να δοθεί πριν δει τη δημοσιό
τητα το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο
που προβλέπεται να κατατεθεί αυτή την
εβδομάδα. Και τούτο γιατί ναι μεν ο φε
τινός προϋπολογισμός, καθώς και ο
προϋπολογισμός μηδενικής βάσης που
θα ακολουθήσει αποτελούν τα πρώτα
βήματα για την καταπολέμηση της ελ
λειμματικότητας του δημόσιου τομέα, ω
στόσο αν η καταπολέμηση αυτής της ελ
λειμματικότητας δε συνοδευθει από
διαρθρωτικές (αναπτυξιακές) αλλαγές,
τότε η οικονομία είναι αμφίβολο αν θα
δει καλές μέρες...
□

τώρα και στην
Ελλάδα

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

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

• «Fl Ρήξη υποδεικνύει 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
Α^ήνα: Βιβλιοπωλείο τροχαλία
r piβαίίΑν 5 (Πάροδος Σκουφά. 64)
τη/.. 364 64 26, fax 362 19 32
Θεσ, κη; X. Ο κλ ά λιω της - Σ . Ζ ήκα ς
Κο/αποθάκη 1.3
τη/ . 235.584
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και τελευταία;

υπουργός τις, ευρισκόμενης της πατρίδος εν κινδύνω, παραβεί τας ποινι
κάς διατάξεις;».

Σε ποιον κίνδυνο όμως ευρέθη η Πατρίς και αναγκάσθηκε ο πρώην εισαγ
γελικός λειτουργός και μετέπειτα αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών να
«αμαρτήσει»; Σε κανέναν Οπως προκύπτει από το κατηγορητήριο, η μόνη
αιτία ήταν η συγκάλυψη των παρανομιών των «πράσινων» εμπόρων, αδελ
φων Μαργελλου και του τότε προέδρου της κρατικής εταιρείας ITCO Σοϋλη
Αποστολόπουλου, βασικού κατηγορουμένου στη δίκη για το γιουγκοσλαβι
κό καλαμπόκι.

ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΚΑΤΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΕΧΕΙ ΝΑ
ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ κατά του Ειδικού Δικαστηρίου και προσπάθεια να τρωθεί το
κύρος του προέδρου του I Γρίβα, απο την πλευρά του κατηγορούμενου
πρώην υπουργου Νικου Αθανασόπουλου και των έντυπων του
συγκροτήματος Κουρή, ήταν η πρώτη αντίδραση μετά την|αποφασιστικής
σημασίας ετυμηγορία του δικαστηρίου ότι δεν υπάρχει παραγραφή
ΕΤΣΙ την τρίτη εβδομάδα της πολύκροτης δίκης του σκανδάλου του
γιουγκοσλάβικου καλαμποκιού η ένταση εντός αλλά και έκτος
δικαστηρίου, τα δικονομικα τερτίπια και το μπλοκάρισμα της δ ια δ ικ α σ ία ς
από την υπεράσπιση του Νίκου Αθανασόπουλου ξεπέρασαν κάθε
πρόβλεψη και όριο.
ΣΤΟΝ I. Γριβα. αποδόθηκε από την απογευματινή του Ταύρου η είσπραξη
200 εκ δρχ. απο δικαστική διαιτησία, ποσό που τελικά όπως προκύπτει
από την ανακοίνωση της ΔΕΗ και του ίδιου του κ. Γρίβα, είναι 50 εκ. δρχ
και αφορά αμοιβή δυο διαιτητών (Θ. Κόκκινου αρεοπαγίτη και Κ. Κεραμέα
καθηγητή Πανεπιστήμιου) και του επιδιαιτητή I. Γρίβα. Το ποσο αυτό
σύμφωνα με τις ανακοινώσεις προβλέπεται σε σύμβαση ανάμεσα στη ΔΕΗ
και την εταιρία Κοσίντ για επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς. Τα είκοσι
πέντε από τα πενήντα εκατομμύρια θα κατατεθούν, όταν τελειώσει η
υπόθεση, ως φόρος στο δημόσιο ταμείο. Από το ποσό αυτό ο I. Γριβας θα
ρισπράξει τελικά γύρω στα δέκα εκατομμύρια
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ όμως από το ποσό της αμοιβής του, αντικειμενικά κρινόμενο
το γεγονός δημιουργεί θέμα ηθικής τάξεως για τον πρόεδρο του Ειδικού
Δικαστηρίου και όχι παρανομίας, όπως διατείνεται η «Αυριανή», αφού ο
θεσμός της διαιτησίας ισχύει και οι αμοιβές των δικαστών διαιτητών είναι
καθορισμένες και νόμιμες
Η ΛΑΣΠΗ όμως που εκτοξευθηκε κατσ του προέδρου του Ειδικού
Δικαστηρίου στοχεύει αναμφίβολα σ το να τρωθεί το κύρος, η α μ ερ ο ληψ ισ
και η ευθυκρισία του κ Γριβα και των λοιπών μελών του Ειδικού
Δικαστηρίου Αλλά κυρίως στοχεύει στον εκφοβισμό όχι μόνο των μελών
o u συγκεκριμένου δικαστηρίου άλλο και εκείνων που θα κληθούν όποτε
^ληθουν να δικάσουν τον Ανδρεα Παπανδρέου.
ΊΑΤΙ αν για τον Αθανασοπουλο, έναν πρώην υπουργό, η «Αυριανή»
τπειλει με εθνικό διχασμό για τον Παπανδρέου δεν θα επιτραπεί σε
Δικαστή να τον δικάσει Οι επιθέσεις τότε θα είναι σαφώς δριμύτερες και
θα έχουν ως συνέπεια αυτό που ειπώθηκε από πρόεδρο Εφετών, μέλος
ου Ειδικού Δικαστηρίου στο σκάνδαλο Κοσκωτά «Δ ε ν πρόκειται να
^νεβω στην έδρα
μ·σ καοιέρα και δεν διατίθεμαι να γίνω
ιρω τοσελιδο στην Α υ ρ ια νή " νιατι ετυχε να πάρω κάποια διαιτησία Να
κτελεσω τα καθήκοντα μου ως δικαστής, Γιατί εγω θα β γά λω τα κάστανα
■ιπό τη φωτιά, Σε αυτή τη χωρά δεν υπάρχει τίποτα όρθιο Τι εκπροσωπώ
‘ ν ω και η Δικαιοσύνη σε uta κοινωνία που μαστίζεται από ηθική σήψη;»

ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ

ιστορία του γιουγκοσλαβικού κα
λαμποκιού αρχίζει όταν το πλοίο
;<Αλφονσιν»Γ στις 8 Μαΐου του
1986, φθάνει στη Θεσσαλονίκη από το
Κόπερ της Γιουγκοσλαβίας, φορτωμένο
με 9 τόννους καλαμπόκι. Στη συμπρω
τευουσα, με την έκδοση σωρείας ψευ
δών και πλαστών εγγράφων, συντελείται
η μετονομασία του αραβοσίτου από
γιουγκοσλαβικό σε ελληνικό. Λίγες ημέ
ρες αργότερα το καλαμπόκι, ως ελληνι
κό πλέον, φθάνει στη Γάνδη. Οι τελώ
νειακές αρχές ειδοποιημένες από υπηρε
αίες της Κοινότητας σταματούν την εκ
φόρτωση. Το υπουργείο Οικονομικών
στέλνει τρία τέλεξ και βεβαιώνει ότι ο α
ραβόσιτος είναι ελληνικής προέλευσης
Το ελληνικό δημόσιο γλιτώ νει προς στιγ
μήν και το ρεζιλίκι και την καταβολή 143
εκ. δρχ που φυσιολογικά έπρεπε να κα
ταβληθούν στο Γεω ργικό Ταμείο της
ΕΟΚ. Ποιος όμως καρπώνεται τα χρήματα
αυτά και τη διαφορά της τιμής ελληνικού
και γιουγκοσλαβικού καλαμποκιού;
γκοσλαβικού καλαμποκιού;

V

Μαργέλλοι και άλλοι

4

Η

Ανατρέχουμε και πάλι στο κατηγορη
Γήριο. Η κρατική εταιρεία ITC O αγόρασα
γο καλαμπόκι και το πούλησε στην εται
ρεια «Γρανομάρ» των αδελφών Μαργέλ
λου. Το πούλησε προς 205 δολάρια ανά
μετρικό τόνο αλλά στο τιμολόγιο εξάγω
γή ς πού κατέθεσε κατά τον τελωνειακό
διακανονισμό του εμπορεύματος στη
Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι η τιμή του ή
ταν 178 δολάρια ανά μετρικό τόνο.
Η «Γκρανομάρ» στη συνέχεια το πού
λησε στην εταιρεία ITCO προς 250 δολά
ρια το μετρικό τόνο. Διαφορά δηλαδή
102.570.000 δρχ
Το ποσό αυτό και τα 143 εκ. δρχ. που
δεν πληρώθηκαν στο Γεω ργικό Ταμείο
της ΕΟΚ ήταν τα κέρδη, των αδελφών
Μ αργέλλου και της ITCO. Γ ι’ αυτό λοιπόν,
όταν η ΕΟΚ δεν πείσθηκε για την ελληνι
κή προέλευση του καλαμποκιού, άρχισε
η «επιχείρηση συγκάλυψης».
Μεσούντος του θέρους του 1986 (18
Αυγούστου) σε κυβερνητική σύσκεψη
που έγινε στο υπουργείο Εξωτερικών α
ποφασίστηκε να συγκαλυφθεί το θέμα.
Η συνέχεια γνωστή. Επιστρατεύεται ο
Ν. Αθανασόπουλος ως «καθ’ ύλην αρμό
διος υπουργός» αλλά και «μαιτρ», λόγω
της παλιάς του εισαγγελικής ιδιότητας,
στην αλλοίωση των εγγράφων.
Ο ίδιος απαντά στην Κοινότητα ότι το
« καλαμπόκι είναι ελληνικό», δίνει παρό
μοιες βεβαιώσεις στον αντιπρόσωπο της
ΕΟΚ κ. Μ έ ν ε ν τς (βασικός μάρτυρας κατη
γορίας) και η πλαστογράφηση των εγ
γράφων. έχει ως αποτέλεσμα να βεβαιώ
νει ο λιμενάρχης Καβάλας ότι το «Αλ
ψονσίν» κατέλευσε στην πόλη του στκ
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ΆΞΗ ΠΡΩΤΗ
^

της Ιωάννας Μάνδρου
30-4-1986 και φόρτωσε καλαμπόκι. Στις
πλαστογραφίες παίρνουν μέρος και οι
τελωνειακοί Σ. Κοσμίδης, Γ. Ράλλης,
Ευστρ. Γιαννακός, (κατηγορούμενοι στη
δίκη) καθώς και ο υπάλληλος του υπουρ
γείου Οικονομικών θ . Αναγνωστόιτουλος
(επίσης κατηγορούμενος)

Οι κατηγορούμενοι

ί

Αποτέλεσμα της κομπίνας με το κα
λαμπόκι; Σήμερα βρίσκονται στο εδώλιο
• Νίκος Αθανασόπουλος. Βαρύνεται με
τέσερις κατηγορίες σε βαθμό κακουργή
ματος: ηθική αυτουργία σε πλαστογρα
φίες, ψευδείς βεβαιώσεις κατά συρροή
και άμεση συνέργια σε πλαστογραφία.
• Σ ο ύ λη ς Α π ο σ το λά π ο υ λο ς , πρώ ην
πρόεδρος της ITCO και Δημ. Δελχανίδης
πρώην διευθύνων σύμβουλος της ίδιας
εταιρείας. Κατηγορούνται για τρία κα
κουργήματα: ηθική αυτουργία σε πλα
στογραφία, ψευδείς βεβαιώσεις και απά
τη. Πλαστογραφίες, ψευδείς βεβαιώσεις
φέρονται ότι έχουν διαπράξει και οι προ
αναφερθέντες Θ. Αναγνω στόπουλος,
πρώην υπάλληλος του υπουργείου Οικο
νομικών και οι τελωνειακοί Ευστρ Γιαν
νακός, Γ, Ράλλης, Σ. Κοσμίδης.
Αυτά για τους κατηγορούμενους ενώ
πιον του Ειδικού Δικαστηρίου
Ό μ ω ς με τόσες και άλλες τόσες κατη
γορίες βαρύνονται οι προανάφερθέντες
και πολλοί άλλοι στη δίκη για το καλαμ
πόκι που θα γίνει στο Τριμελές Εφετείο
Κακουργημάτων στις 8 Οκτωβρίου. (Η δί
κη αφορά τους ιδιώτες που εμπλέκονται
στην υπόθεση και δεν είναι συμμέτοχοι
του πρώην υπουργού)

I

Οι δικαστές
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Τη ν απάτη όμως σε βάρος της ΕΟΚ
πρακτικά σε βάρος του ελληνικού δήμο
σίου αφού το δημόσιο καλείται να πλη
ρώσει τα πρόστιμα που επέβαλε η ΕΟΚ
και τα «σπασμένα» (ανέρχονται συνολικά
1,2 δις δραχμές) καλούνται να κρίνουν 13
δικαστές του Ειδικού Δικαστηρίου, που
κληρώθηκαν από τη Βουλή.
Το Ειδικό Δικαστήριο λοιπόν συγκρο
τείται:
Πρόεδρος I. Γρίβας, πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Επελέγη στη θέση αυτή επι
κυβερνήσεως Τζαννετάκη.
Υπόλοιπα μέλη οι αρεοπαγίτες: Σ. Σι
γάλος, θ . Μεκάλης, Π. Παπαδημητρό
πουλος, Γ. Αντωνάπουλος, Ε, Ρίκος, Εμμ
Αποστολάκης και Κ Παπαδόττουλος. Ο:
πρόεδροι Εφετών Αθ Γκόλτιος. Ν. Χα
τζάκης, Σπ. Σπύρου. Ευ. ΔασκαΛάκης
και Γ Πάλλας

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου
Ο I. Γρίβας, γεννήθηκε το 1923 στο Κηφισσοχώρι Λοκρίδας. Συμμετείχε στη
σύνθεση του Πενταμελούς Εφετείου που

Έκλεισαν οι δίοδοι διαφυγής για τον Ανδρέα
Ιστορικής σημασίας απόφαση εξέδωσε το Ειδικό Δικαστήριο στις 6 Ιουνίου κρί
νοντας, και δη ομοφώνως, ότι παραγραφή των αδικημάτων του πρώην υπουργου
Νίκου Αθανασόπουλοιι και των συμμέτοχων του δεν επήλθε Απόφαση που εντυ
πωσίασε για την μη α ιμενόμενη ομοφωνία. Απόφαση που προκάλεσε ένταση στο
χώρο του ΠΑΣΟΚ και μ θοδευμένη οξύτητα αλλά και προβληματισμό στο χώρο της
Νέας Δημοκρατίας. Κ νείς δεν μπορεί να διανοηθεί να αποδώσει πολιτική σκοπι
μότητα στους 13 ανώ · ατούς δικαστές. Το αντίθετο. Δικάζοντας μέσα σε ένα πολι
τικό κλίμα, φορτισμένο με τα γνω στά σενάρια περί «συμφωνιών κορυφής» ανάμε
σα στα δυο μεγάλα κόμματα, περί «εικαζομένης βουλήσεως ανωτάτου πολιτεία
κού παράγοντα» για κλείσιμο των σκανδάλων, το δικαστήριο με την ομόφωνη από
φάσή του διεφύλαξε το κύρος της Δικαιοσύνης. Αρνήθηκε να επηρεαστεί από το
πολιτικό κλίμα των ημερών, να «παίξει» σε σενάρια και η ετυμηγορία των μελών
του βασίστηκε στο νόμο και τη νομολογία.
Με την απόφασή του5το Ειδικό Δικαστήριο ασκεί καθοριστική επιρροή στις κρί
σεις για την παραγραφή των σκανδάλων Κοσκωτά και των τηλεφωνικών υποκλο
πών με βασικό κατηγορούμενο τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ουσιαστικά κλείνει τη
δίοδο της παραγραφής και σηματοδοτεί παραπομπή του Α. Παπανδρέου σε δίκη,
αν οι πολιτικές βουλέσ δεν είναι άλλες. Τα αποτελέσματα της κρίσης του Ειδικού
Δικαστηρίου περί μη παραγραφής των αδικημάτων, εκτείνονται πολύ πέραν των
νομικών ορίων, αφού ανέτρεψαν σενάρια, και εν πολλοίς επανακαθόρισαν τις πο
λιτικές εξελίξεις. Το ερώτημα βέβαια μετά την ομόφωνη κρίση ίο υ δικαστηρίου
περί μη παραγραφήι. sivai αν ο Ανδρέας Παπανδρέου. ο Μένιος Κουτσόγιωργας
καί : \οιποί πρώην
ουργοι του ΠΑΣΟΚ. κατηγορούμενοι σε σοβαρότερες από τη
δικό ομενη του κα . μποκιού υποθέσεις θα καθίσουν στο εδώλιο Νομική φόρ
μούλα περί του αν"··0άτου δεν υπάρχει ν πάρχει όμως η δυνατότητα της «πολιτι
κής διευθέτησης;· ' ? ζητήματος, με ψήι* τη νέου νόμου περί ευθύνης υπουργών
Νόμο, όπου, όπως γράφτηκε, θα περιλαμβάνει ευνοϊκές διατάξεις για ιούς υπυδι
κους και ουσιαστικά αμνήστευση των αδικημάτων του πρώην πρωθυπουργού
Ό μ ω ς η κάθαρση ? ναι κοινωνικό αίτημα που δεν είναι εύκολο να το απεμπολισει η κυβέρνηση.

ιΊ

κελλαρόπουλος. Υπάρχει όμως δυνατό
τητα να παραταθεί η θητεία του από το υ
πουργικό συμβούλιο.

Οι βουλευτές · κατήγοροι:
Αντ. Σκυλλάκος από τον Συνασπισμό.
Έ λα β ε 152 ψήφους κατά την εκλογή του
από τη Βουλή.
Αν. Καραμάριος από τη ΝΔ. Έ λ α β ε 120
ψήφους.
Κων. Σαψάλης από τη ΝΔ. Έ λ α β ε 139
ψήφους.
Και οι τρεις είναι τακτικοί βουλευτές
κατήγοροι, εκπρόσωπούντες την εισαγγελική αρχή στη δίκη.
Αναπληρωτές τους είναι κατά τη σειρά
εκλογής τους από τη Βουλή οι:
Τ . Χατζηδημητρίου του ΣΥΝ (141 ψή
φους).
Α . Α ν δ ρ ε ο υ λ ά κ ο ς τη ς Ν Δ (131
ψήφους).
Δ ΙΚ Α ΣΤΙΚ Η ΕΡ ΕΥΝ Α
Δικαστική έρευνα διατάχθηκε μετά απά πα
ραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Γεωργίου Πλαγιαννάκου, για τα δημοσίευμα
τα των εφημερίδων του συγκροτήματος Κουρή «Αυριανής» και «Νίκης» που ανέφεραν άτι
ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου και του Ειδι
κού Δικαστηρίου I. Γρίβας, εισέπραξε υπέ
ρογκο ποσά αμοιβής (200 εκ. δραχμές) από
διαιτησία σε διάφορα της δ ε η με την εταιρεία
Κοσίντ.
Στα δπμοσιεύυατα αυτά, το περιεχόμενο

δίκασε τους πραξικοπηματίες. Αντιπρόε
δρος του Αρείου Πάγου έγινε επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος, το περα
σμένο καλοκαίρι, επί κυβερνήσεως Τζαννετάκη. Η επιλογή που έγινε ομόφωνα α
πό το τότε υπουργικό συμβούλιο μετά α
πό πρόταση του Συνασπισμού. Διετέλεσε πρωθυπουργός, της κυβέρνησης πριν
τις εκλογές tou Νοεμβρίου. Στα «συν»
του
καταγράφονται η διοργάνωση ά
ψογων εκλογών το Νοέμβριο και η ψυ
χραιμία με την οποία αντιμετωπίζει τις
στρεψοδικίες του Νίκου Αθανασόπουλου στη δίκη και τους υψηλούς τόνους
των συνηγόρων του ιδιαίτερα του «μαχη
τικού» Ευάννελου Γιαννόπουλου.
Στα «πλην» είναι η υπόθεση της διαιτη
σίας που έσκασε «μύτη» προ ημερών. Ά 
σχετα από την τυπική άσκηση ενός δι
καιώματος του, ο πρόεδρος του Αρείου
Πάγου, τέως πρωθυπουργός, πρόεδρος
του Ειδικού Δικαστηρίου κτλ. δεν έπρεπε
να είχε αποδεχτεί την προσφορά του επι
διαιτητή. « Η σύζυγος γαρ του Καίσαρος»...
Ο κ. I. Γρίβας συνταξιοδοτείται στις 30
Ιουνίου του 1990. Πρόθεσή του είναι να
έχει τελειώσει μέχρι τότε τη δίκη, πράγ
μα δύσκολο, αφού οι μάρτυρες είναι του
λάχιστον 400 (20 κατηγορίας και οι υπό
λοιποι υπεράσπισης).
Ά μ α τη συνταξιοδοτήσει πρόεδρος
του Ειδικού Δικαστηρίου, θα αναλάβει ο
αναπληρωτής r e "έχο- ■~’1> °’ πντι
πρόεδρος ιου ι·\μί,ιυϋ I lu γ UU, Νικος Σα
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των οποίων αποτελεί αντικείμενο δικαστικής
έρευνας, υπήρχαν αιχμές και υπαινιγμοί για
χρηματισμό του I. Γρίβα αφού, όπως αναφε
ρόταν, πίσω από την δεη υπάρχει η κυβέρνη
ση. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην
έγγραφή του παραγγελία προς την Εισαγγε
λία Πρωτοδικών της Αθήνας ζητά να ερευνηθεί αν πραγματοποιήθηκαν αξιόποινες πρά
ξεις και ποιές από τους υπεύθυνους των εφη
μερίδων και ποιά ακριβώς πρόσωπα βαρύ
νουν. Δηλαδή, αν διεπράχθη το αδίκημα της
περιύβρισης του Προέδρου του Αρείου Πά
γου. Στην ίδια παραγγελία, ο πρόεδρος του
Αρείου Πάγου, ζητά να ερευνηθεί το περιεχό
μενο της δήλωσης που κατέθεσαν την περα
σμένη Παρασκευή ενώπιον του Ειδικού Δικα
στηρίου οι τρεις συνήγοροι του Νίκου Αθανασόπουλου (Στ. Αλεξανδρής, Γ. Σταμούλης και
Μιχ. Μιχόπουλος) όταν αποχώρησαν από την
δίκη. Στη δήλωσή τους ανέφεραν μεταξύ άλ
λων ότι το δικαστήριο με τις αποφάσεις του
περί απορρίψεως των αιτημάτων του Αθανασόπουλου παρανόμησε και ότι κατ’ αυτό τον
τρόπο κακοποιήθηκε βάναυσα η δικονομία.
Αντικείμενο της έρευνας για το περιεχόμενο
της δήλωσης των συνηγόρων του Αθανασό
πουλου είναι αν τέλεσαν το αδίκημα της περί
ύβρισης του Ειδικού Δικαστηρίου. Με βάση
την παραγγελία του Γ. Πλαγιανάκου, ο προϊ
στάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθή
νας κ. Αβράαμ Σταθόπουλος διέταξε δικαστι
κή έρευνα την οποία ανέλαβε ο εισαγγελέας
πρωτοδικών Δημ. Παπαγγελόπουλος

Σ. Ταλιαδούρος της Ν Δ (127 ψήφους).
Ο ι τακτικοί βουλευτές κατήγοροι έ
χουν πλήρη δικαιώματα ενός εισαγγε
λ έ α Υποβάλλουν ερωτήσεις, αγορεύουν
και λοιπά. Οι αναπληρωτές τους, σύμφω
να με απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου
που εξεδόθη την τρίτη ημέρα της δίκης
για το γιουγκοσλαβικό καλαμπόκι, μπο
ρούν να υποβάλλουν ερωτήσεις και όχι
να αγορεύουν ή να προτείνουν.

Οι συνήγοροι
Για τον Νίκο Αθανασόπουλο, και μέχρι
τη δέκατη μέρα της δίκης του την προη
γούμενη Παρασκευή, συνήγοροι ήσαν οι:
Γιάννης Σταμούλης, ευρωβουλευτής του
ΠΑΣΟΚ, Μιχ. Μ ιχόπουλος, στενός συνερ
γάτης του προηγούμενου, Στάθης Αλε
ξανδρής, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης
επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ. Για λίγες μέ
ρες, εν απουσία του Γ. Σταμούλη, χρέη
συνηγόρου άσκησε, επίσης, ο Ευάγγε
λος Γ ιαννόπουλος.
Ο τελευταίος και ο Στάθης Αλεξαν
δρής, χειρίστηκαν το πολιτικό μέρος
— όπως υποστήριξαν— της δίκης. Χαρα
κτηριστικά της παρουσίας τους στο δικα
στήριο, ήταν οι αντεγκλήσεις προς τους
δικαστές, οι υψηλοί τόνοι και η καλλιέρ
γεια κλίματος όξυνσης. Επί τω ν νομικών
θεμάτων στάθηκαν περισσότερο οι Μιχό
πουλος και Σταμούλης. Και οι τρεις απο
χώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας, όπως
ισχυρίστηκαν, για την απόρριψη όλων
των ενστάσεων του πελάτη τους. Η απο
χώρηση είναι ένδειξη απώλειας της ψυ
χραιμίας τους μετά την απόρριψη τη μη
παραγραφής αλλά και αποτέλεσε κίνηση
διευκόλυνσης του πελάτη τους για στρε
ψοδικίες και κωλυσιεργίες.
Α ντ’ αυτών διορίστηκαν αυτεπαγγέλτως οι: Νώντας Λογοθέτης, μέλος της
διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου Α
θηνών ο οποίος συμμετείχε στις πρό
σφατες εκλογές επικεφαλής ανεξαρτή
του συνδυασμού με την επωνυμία «Ελεύ
θεροι Δικηγόροι», Κώστας Βήττας και Ιά
κωβος Φετζάν. Ο Φετζάν έχει δικηγορικό
γραφείο στον ίδιο όροφο όπου στεγάζε
ται ως δικηγόρος και ο γαμπρός του Ιω.
Γ ρίβα, Μιχάλης Φραγκούλης. Το γεγο
νός αυτό πυροδοτεί νέες επιθέσεις από
τον Αθανασόπουλο. Ο ι νέοι συνήγοροι
ζήτησαν προθεσμία για να ενημερωθούν
επί της δικογραφίας.
Σημειώνουμε ακόμα τους συνήγορους
των συμμετόχων που μέχρι τώρα είχαν ι
διαίτερη παρουσία και συμμετοχή στη δί
κη:
Ο καθηγητής Νίκος Ανδρουλάκης, υ
περασπιστής του Σούλη Αποστολόπουλου που έθεσε το θέμα της παραγραφής.
Γ ια τρεις μέρς και τουλάχιστον για 12 ώ
ρες επιχειρηματολόγησε υπέρ της παρα
γραφής. Οι αγορεύσεις του αυστηρά στα
νομικά θέματα.
' Ο Αριστείδης ΟικονομΙδης, συνήγορος
του Δ. Δελχανίδη. Είχε και έχει όπως δή
λωσε άποψη ότι τα αδικήματα δεν έχουν
παραγραφεί. Παρόλα αυτά κάλεσε το δι
καστήριο να κρίνει υπέρ της παραγρα
φής για το κύρος της Βουλής και της δι
καιοσύνης. Λ ίγες πα ρεμ βά σ εις αλλά α
ξιοπρεπείς.
/ -------------------- ------------------------------------ ---

Χρονικό μιας π ρ οα να γγελθ είσ η ς ενο χή ς!
ισχυριστεί ότι ο Λυκουρέζος του
είπε «ο Παπαδάπουλος σε μισεί
θανάσιμα»).
Υποβάλλεται η πρώτη ένσταση
για απόλυτη ακυρότητα της δίκης
(διαδικασίας) και της ανάκρισης
(προδικασία). Λόγος: ποιος είχε
αρμοδιότητα να παραπέμψει τους
κατηγορούμενους. Η απόφαση
της Βουλής περί παραπομπής,
δεν είχε όλα τα στοιχεία ενός κα
τηγορητηρίου.
Τρίτη, 29 Μαίου

Το χρονικό μιας προαναγγελθείσης ενοχής. Συμπερασματικό
μετά το πρώτο δεκαήμερο της διαδικασίας, μόνον έτσι θα μπο
ρούσε κανείς να χαρακτηρίσει τη δίκη του πρώην υπουργού
του ΠΑΣΟΚ Νίκου Αθανασόπουλου. Ενστάσεις επί ενστάσεων,
υποβλήθηκαν στο Ειδικό Δικαστήριο. Ό λ ε ς απορρίφθηκαν. Η ι
στορική απόφαση του δικαστηρίου περί μη παραγραφής, άλλα
ξε το κλίμα της δίκης και τη συμπεριφορά του βασικού κατηγο
ρουμένου και της υπεράσπισής του. Χωρίς να εγκαταλείψουν
τα νομικά τερτίπια και τις στρεψοδικίες, επιδόθηκαν και σε αν
τεγκλήσεις, κόντρες και προκλήσεις προς το δικαστήριο. Τελι
κά αποχώρησαν, ζητώντας από τον πρόεδρο του δικαστηρίου I.
Γρίβα να αυτοεξαιρεθεί. Δ εν άφησαν να προχωρήσει η δίκη και
να αποδείξουν, όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται, την αθωότητά
τους. Έ ν δ ε ιξη ενοχής η στάση του Αθανασόπουλου, ή έμμεση
ομολογία; Στο τέλος, το «καλό ΠΑΣΟΚ» ανέσυρε από τους φακέ
λους τη διαιτησία Γ ρίβα και την πάσαρε στο «κακό ΠΑΣΟΚ» του
Ταύρου. Α ν όχι το έσχατο, πάντως άλλο ένα όπλο στη μάχη ε
ναντίον της κάθαρσης.
Και είμαστε ακόμα στην αρχή. Ό λ α , εκτός της παραγραφής
που εκρίθη οριστικά, παίζονται σε αυτή τη δίκη. Το χρονικό που
ακολουθεί εικονογραφεί και αποκαλύπτει την τακτική των κατηγορουμένων.
Δευτέρο 28 ΜαΙου.

Αναγνώριση «εδάφους», προ
σπάθεια αποκωδικοποίησης προ
θέσεων και βουλήσεων όλων των
παραγόντων της δίκης, η πρώτη
μέρα της διαδικασίας στο σκάνδα
λο του γιουγκοσλαβικού καλαμπο
κιού. Ήρεμο κλίμα. Αίτημα εξαίρε
σης του Κων. Παπαδόπουλου, μέ
λους του Ειδικού Δικαστηρίου και
ανακριτή της υπόθεσης. Ο λόγος,
φόβοι μεροληψίας. Το αίτημα α
πορρίπτεται ομόφωνα. Χάνει τη
μάχη των εντυπώσεων ο Ν. Αθανασάπουλος, αφού τον διαψεύδει
ο Αλ. Λυκουρέζος, τη μαρτυρία
του οποίου είχε επικαλεστεί για
να θεμελιώσει το αίτημα του (είχε

Η ένσταση απορρίπτεται. Το δι
καστήριο κρίνει: Η απόφαση της
Βουλής νόμιμη και η παραπομπή
των κατηγορουμένων αμετάκλητη. Άρα, απαλλαγή διά βουλεύμα
τος ή τροποποίηση της κατηγο
ρίας δεν είναι δυνατή. (Απόφαση ·
πρόκριμα και για τα σκάνδαλα Koσκωτά και τηλεφωνικών υποκλο
πών, που θέτει φράγμα στη λύση
να απαλλαγεί ενδεχομένως ο Ανδρέας Παπανδρέου με βούλευμα
και να μη φθάσει στο εδώλιο).
Υποβάλλονται αιτήματα αναβο
λής της δίκης από Ν. Αθανασόπουλο και Σ. Αποστολόπουλο. Ο
λόγος, όπως υποστήριξαν, ήταν
μη κλήτευση σημαντικών μαρτύ
ρων στη δίκη καθώς και η εκδίκα
ση τμήματος του σκανδάλου του
γιουγκοσλαβικού καλαμποκιού
στο Εφετείο τον Οκτώβριο.
Το δικαστήριο αποφασίζει ότι
το δημόσιο δεν μπορεί να παρίσταται στη δίκη ως πολιτική αγω
γή. (Διεκδικώντας αποζημιώσεις
από τους κατηγορούμενους). Με
απόφασή του λύνει το θέμα των
αρμοδιοτήτων στη δίκη των ανα
πληρωματικών βουλευτών - κατη
γόρων.
Εκφώνηση ονομάτων των μαρ
τύρων. Είκοσι δύο μάρτυρες κατη
γορίας. Τριακόσιοι είκοσι υπερά
σπισης του Νίκου Αθανασόπου
λου. Κατά την εκφώνηση γνωστά
ονόματα βουλευτών και στελεχών
του π α ς ο κ που παρήλασαν κατά
την πρώτη ημέρα της δίκης, απού
σιαζαν. θόρυβος από τον Αθανασόπουλο για ευνόητους λόγους.
Το δικαστήριο αποφασίζει να κα
ταθέσουν όσοι απούσιαζαν με τη
σειρά τους στον κατάλογο.
Τετάρτη, 30 Μαίου

Ο Σ. Αποστολόπουλος δια του
συνηγόρου του Νίκου Ανδρουλάκη θέτει προς κρίση το επίμαχο
θέμα της παραγραφής. Το μείζον
νομικό αυτό θέμα τίθεται πριν τη
διακοπή της δίκης αργά το μεση
μέρι. Υποστηρίζεται η ένσταση
παραγραφής και από την πλευρά
Αθανασόπουλου αν και ο ίδιος
δεν θέτει πρώτος τέτοιο θέμα Το
πολυσυζητημένο εκτός Ειδικού
Δικαστηρίου, θέμα της παραγρα
φής, απασχολεί το Δικαστήριο.
Τα αιτήματα αναβολής των Αθα
νασόπουλου - Αποστολόπουλου α
πορρίπτονται. Το δικαστήριο κα·
λεί τον 0 . Μαργέλλο, βασικό μάρ
τυρα, να καταθέσει στις 11 Ιου
νίου. Κρίνει ότι η δίκη στο Εφετείο
για τους ιδιώτες μη συμμετόχους
του Αθανασόπουλου στο σκάνδα
λο δεν είναι συναφής με την κρι-

νόμενη ενώπιον του Δικαστηρίου,
άρα δεν χρειάζεται αναβολή της
δίκης για να εκδικαστεί πρώτα
στο Εφετείο η υπόθεση.
Πέμπτη, 31 Μαίου

Αρχίζει η συζήτηση για την πα
ραγραφή. Ποτέ νομικό θέμα δεν έ
γινε, όπως η παραγραφή, πρωτο
σέλιδο στον Τύπο, ποτέ δεν συν
δέθηκε τόσο πολύ όσο η παρα
γραφή με την πορεία των πολιτι
κών πραγμάτων. Για τη μη επίτευ
ξη της παραγραφής σχηματίσθηκε η κυβέρνηση Τζαννετάκη που
στηρίχθηκε από τον Συνασπισμό
και τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτος
στο δικαστήριο εκθέτει τις από
ψεις επί του κρίσιμου αυτού θέμα
τος ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθη

γητής του Ποινικού Δικαίου. Η ά
ποψή του: Τα αδικήματα του πρώ
ην υπουργού και των συμμετόχων
έχουν παραγραφεί. Λόγος: η μη ε
πίδοση από τη Βουλή που προέκυψε από τις εκλογές του Ιουνίου *89
και διαλύθηκε τον Οκτώβριο, των
κλητηρίων θεσπισμάτων (των κα
τηγορητηρίων δηλαδή). Τα κλητήρια δεν επεδόθησαν τότε στους
κατηγορούμενους άρα δεν έγινε
αναστολή της παραγραφής. Οι συ
νήγοροι του Αθανασόπουλου, Ευ.
Γιαννάπουλος (είναι η πρώτη μέ
ρα που εμφανίζεται ως συνήγο
ρος), Μιχ. Μιχάπουλος και Στάθης
Αλεξανδρής υποστηρίζουν: Η πα
ραγραφή είναι γεγονός. Διαφω
νούν όμως με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν δέχονται το θεσμό της α
ναστολής της παραγραφής. Έ 
χουν την άποψη ότι κατά τη διάρ
κεια της Βουλής του Ιουνίου *89
και μέχρι τη διάλυση τον Οκτώ
βριο έπρεπε να έχουν γίνει και οι
δίκες. Να έχει εκδοθεί δηλαδή και
η απόφαση.
Οι αγορεύσεις των συνηγόρων
υπεράσπισης για την παραγραφή
συνεχίζονται. Οι βουλευτές - κα
τήγοροι, υποβάλλουν την πρότα-
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σή τους στο δικαστήριο για την
παραγραφή. Προτείνουν: Παρα
γραφή δεν έχει επέλθει. Η Βουλή
νομότυπα και εμπρόθεσμα πριν τη
διάλυσή της τον Οκτώβριο ’89 ά
σκησε την ποινική δίωξη κατά των
πρώην κυβερνητικών στελεχών
και των συμμετόχων. Και όχι μόνο
άσκησε την ποινική δίωξη αλλά έ
κανε και τις ανακρίσεις και έφθασε και στην παραπομπή τους. Την
άποψή τους θεμελιώνουν: Στην α
πόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου
το 1951 στην υπόθεση Χατζηπάνου, που δέχθηκε ότι η Βουλή αρ
κεί να ασκήσει το δικαίωμά της
για την κατηγορία των υπουργών
στο χρόνο που ορίζει ο νόμος (μια
βουλευτική σύνοδος με τον ισχύοντα νόμο) και παραγραφή δεν υ
πάρχει. Επικαλούνται τη γνωμο
δότηση των τεσσάρων (Γ. A. Μαγκάκη, Α. Μάνεση, Ν. Αλεβιζάτου
και Π. Παυλόπουλου) καθώς και
γνωμοδότηση του συνταγματολόγου Ρόικου.
Σάββατο, 2 Ιουνίου
Δευτερολογίες συνηγόρων επί
του θέματος. «Θα μιλήσω. Θα τα

πω όλα. Πίσω από μένα βρίσκεται
μια ολόκληρη πολιτική παράτα
ξη», αυτά από τον Ν. Αθανασόπουλο. Αρχίζουν οι αντεγκλήσεις
των συνηγόρων του Αθανασόπουλου προς το δικαστήριο. Πρωτο
στατεί ο Ευ. Γιαννόπουλος.

Κυριακή, 3 Ιουνίου
Οι δικαστικές ενώσεις εκδίδουν
ανακοίνωση και προειδοποιούν τα
κόμματα να απέχουν από ενέρ
γειες που θα μπορούσαν να επη
ρεάσουν την κρίση του Ειδικού Δι
καστηρίου. Πόλεμος ανακοινώσε
ων ανάμεσα στο π α ς ο κ και τη Νέα
Δημοκρατία για το ποιός υπερα
σπίζεται την ανεξαρτησία της Δι
καιοσύνης.
Δευτέρα, 4 Ιουνίου
(Του Αγίου Πνεύματος, αργία)
Τρίτη, 5 Ιουνίου
Η κάθαρση σε μηδενικό χρόνο.
Το δικαστήριο ετοιμάζεται να α
παγγείλει την απόφασή του για
την παραγραφή ή μη. Ο Ν. Αθανασόπουλος κερδίζει χρόνο, υπο
βάλλοντας βροχή ενστάσεων. Υτήριο γιατί δεν είχε σφραγίδα της
κατηγορούσας αρχής (των κατη
γόρων στην τελευταία του σελί
δα).
Τετάρτη, 6 Ιουνίου
Ο κύβος ερρίφθη. Ομοφώνως

το Δικαστήριο κρίνει: Παραγραφή
δεν επήλθε. Σοκ στους κατηγο
ρούμενους. Και το σκεπτικό της α
πόφασης, υιοθετεί την πρόταση
των κατηγόρων και το σκεπτικό
της απόφασης του 1951: Παρα
γραφή δεν επήλθε, διότι η Βουλή
που προέκυψε από τις εκλογές
του Ιουνίου και διαλύθηκε τον Ο 
κτώβριο, άσκησε τις ποινικές διώ
ξεις. Δηλαδή άσκησε το δικαίωμά
της να διώξει τα πρώην μέλη της
κυβέρνησης στο χρόνο που ορίζει

ο νόμος. (Αποσβεστική προθεσμία
του δικαιώματός της). Αυτή την
ερμηνεία δέχεται το δικαστήριο
για το άρθρο 7 του Ν.Δ. 802/71 πε
ρί ευθύνης υπουργών που λέει:
«Τα αδικήματα των υπουργών πα

ραγράφονται άμα τη παρόδω της
πρώτης συνόδου της Βουλής από
εκείνη καθ’ ήν διεπράχθησαν».
Μετά το σοκ που δέχθηκε η
πλευρά Αθανασόπουλου κυρίως
λόγω της ομοφωνίας για τη μη πα
ραγραφή των αδικημάτων, υπο
βάλλει βροχή ενστάσεων για ακυ
ρότητα του κατηγορητήριου. Η έν
στασή του περί ελλείψεως σφρα
γίδας στο κατηγορητήριο απορρί
πτεται.
Πέμπτη, 7 Ιουνίου
Ό λ ε ς οι ενστάσεις απορρίπτον
ται, όξυνση στη δίκη, αντιδικία με
το δικαστήριο και αντεγκλήσεις
με τον Πρόεδρό του, είναι η υπερασπιστική γραμμή Αθανασόπου
λου.
Παρασκευή, 8 Ιουνίου
Οι υπερασπιστές του Αθανασό
πουλου αποχωρούν από τη δίκη,
«σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την

παραβίαση των δικαιωμάτων του
πελάτη τους» όπως υποστηρί
ζουν, λόγω της απόρριψης όλων
των ενστάσεών του. Κλίμα έντα
σης και σκληρής αντιπαράθεσης
με το δικαστήριο. Διορίζονται αυτεπαγγέλτως άλλοι συνήγοροι.
Εις μάτην ο πρώτος μάρτυρας του
κατηγορητηρίου, ΕμΙΑ Μένετς αρ
μόδιος από την ε ο κ , περιμένει να
καταθέσει.

Δευτέρα 11 Ιουνίου.
Απαλλάσσεται των καθηκόντων
του ως συνήγορος του Αθανασό
πουλου, ο δικηγόρος I. Φετζάν. Ο
κατηγορούμενος υπουργός επικα
λείται έλλειψη συνεργασίας και
εμπιστοσύνης με τους διορισμέ
νους συνηγόρους του, λόγω των
πολιτικών τους φρονημάτων. Ο
πρόεδρος τονίζει ότι δεν μπορεί
να κάνει έλεγχο στα φρονήματα
των δικηγόρων. Ο Αθανασόπουλος προτείνει ως συνηγόρους,
τους Τ. Παππά και Κ. Νταίλιάνα.
Ζητά να διοριστεί και ο ίδιος συνή
γορος του εαυτού του. Το δικα
στήριο διακόπτει για την Τρίτη. Ο
θ . Μαργέλλος εμφανίζεται στο δι
καστήριο όπως είχε κληθεί αλλά
δεν καταθέτει.
Τρίτη 12 Ιουνίου.
Αναλαμβάνει την υπεράσπιση
του Αθανασόπουλου, ο Τάκης
Παππάς και οι Λογοθέτης και Βή
τας. Επιμονή από τον Αθανασόπουλο να διοριστούν ο Κ. Νταϊλιάνας και ο ίδιος. Νέα διακοπή για
την Τετάρτη προκέιμένου να ενη
μερωθεί ο Τ. Παππάς για τη δικο
γραφία.
Τετάρτη 13 Ιουνίου.
Επιτέλους, αρχίζουν οι καταθέ
σεις. Πρώτος μάρτυρας ο Π. Ζτάϊκος - Μαρκής, αρχικός μηνυτής
του σκανδάλου του καλαμποκιού,
εκπρόσωπος της γαλλικής εται
ρείας Κοφαγκρέν. Η κατάθεση εί
ναι σημαντική και δείχνει τις υπό
γειες διαδρομές και τις διασυνδέ
σεις ανωτάτων κυβερνητικών πα
ραγόντων με τους ιδιώτες αδελ
φούς Μαργέλλου που είχαν τα πε

περιβόητο έγγραφο της Μέρυλ
Λίντς και τόνισε: «Ο Γ. Κοσκωτάς,

όταν κατέρρεε έστειλε το έγγρα
φο αυτό, στον Μένιο Κουτσόγιωργα, περιλαμβάνοντας ως καταθέ
τες του χρηματιστηριακού αυτού
οργανισμού τα ονόματα του θ.

Μαργέλλου, Σούλη Αποστολόπουλου και Γ. Παπανδρέου για να εκ
βιάσει την κυβέρνηση. Να πει δη
λαδή, ξέρω για το σκάνδαλο του
καλαμποκιού».
Α ν το έγγραφο, πλαστογράφη
σε ο ίδιος ο Μ ένιος Κουτσόγιωργος όπως υποστηρίζει ο Κοσκω
τάς, και πάλι περί εκβιασμού πρό
κειται αφού στην υπόθεση είχε α
νάμειξη ο γιός του τότε πρωθυ
πουργού. « Προσπάθησε», είπε ο
Στάϊκος, «ο Κουταόγιωργας να εκ

βιάσει τον ίδιο τον Ανδρέα Πα
πανδρέου προκέιμένου να ενισχύαει τη θέση του στη διαδοχή
της ηγεσίας του παςοκ όταν ο τό
τε πρωθυπουργός νοσηλευόταν
στο Λονδίνο».
Σε άλλο σημείο τόνισε ότι ο Αθανασόπουλος ανέλαβε το πρα
κτικό μέρος τηςσυγκάλυψης αλλά
η απόφαση ήταν «από άτομα πιο

ψηλά από τον. κατηγορούμενο».
Στην κυβερνητική σύσκεψη,
σθεσε, δεν αποφασίστηκε η
κάλυψη. Είχε αποφασισθεί,
πιο ψηλά. «Εκεί μαζεύτηκαν

πρόσυγ
από

οι υ
πουργοί για να δουν πως θα την
μεθοδεύσουν». Και απευθυνόμε
νος στον κ. Αθανασόπουλο του εί
πε: «Είσαι πανέξυπνος άνθρωπος,
δεν κινήθηκες εξ ιδίας πρωτοβου

λίας άλλοι είχαν εκπονήσει το
σχέδιο».
ρισσότερα κέρδη από την υπόθε
ση « γιουγκολσαβικό καλαμπόκι».
Αλλά κυρίως η κατάθεση δίνει για
πρώτη φορά ερμηνεία στο γιατί η
κυβέρνηση συγκάλυψε το σκάν
δαλο:
ο Προς χάριν του υιού του τότε
πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου, το υπουργικό συμβούλιο α
σχολήθηκε και αποφάσισε τη συγ
κάλυψη του σκανδάλου του γιουγ
κοσλαβικού καλαμποκιού. Αυτό α
ποκάλυψε στη δίκη, ο πρώτος
μάρτυρας κατηγορίας Π έτρος
Στάϊκος δίνοντας την εξήγηση
γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε την
συγκάλυψη του σκανδάλου: «Ν υ
πόθεση», είπε «ήταν υπόθεση

πλουτισμού επιχειρηματιών που
ανήκαν στα " νέα τζάκια” του ΠΑσο κ και την πρωτοβουλία της οι
κονομικής καθιέρωσης αυτού του
θεσμού που είχε αναλάβει ο Γ.
Παπανδρέου». Και συνέχισε: «Οι
αδελφοί Μαργέλλου είχαν στενό
τατες σχέσεις με τον Γ. Παπανδρέου».
Ο Π. Στάϊκος, αναφέρθηκε στο
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Για τον Σούλη Αποστολόπουλο
τόνισε ότι ήταν σε γνώση της κομπίνας αλλά χρησιμοποιήθηκε η
κρατική εταιρία ιτοο της οποίας ή
ταν πρόεδρος για τον πλουτισμό
των αδελφών Μαργέλλου και πρόσθεσε: « Η υπόθεση του καλαμπο

κιού ήταν μια πρόβα. Οι επιχειρη
ματίες αυτοί (Μαργέλλοι και Μαρ
τίνος της d e k a o i l της εταιρίας
που έκανε την διαπραγμάτευση
για την αγορά του καλαμποκιού α
πό την Γιουγκοσλαβία) και ανώτα

τοι κυβερνητικοί παράγοντες εί
χαν αποφασίσει να θέσουν σε ε
φαρμογή σχέδιο προς πλουτισμό.
Αν δεν αποκαλύπτονταν η απάτη
θα εξήγοντο στην εοκ χιλιάδες
τόννοι καλαμπόκι με κέρδη τερά
στια».
Και είμαστε ακόμα στην αρχή».

Κυκλοφόρησαν
Τα νέα βιβλία
του ΜΑΡΙΟΥ ΠΛΩΡΙΤΗ

Νέα Πολιτικά A '
( 1980- 1984)

Νέα Πολιτικά Β'
( 1984- 1988)

Σχόλια για την πτώση της Δεξιάς, την
άνοδο του <<σοσιαλιστικού κινήματος»,
τις πρώτες αντιφάσεις του, τα προμαντεματα για την εξέλιξή του. Για τις
παγίδες των ελληνοαμεριχανιχών και
ελληνοτουρκικών σχέσεων, τις ψυχρο
πολεμικές εντάσεις, τον επεκτατισμό
των δυο υπερδυνάμεων, τις δοκιμασίες
του καπιταλισμού και του «υπαρκτού
σοσιαλισμού».

Κρίσεις για τη δεύτερη περίοδο της ο
κταετίας του Π Α Σ Ο Κ , για την εκλογή
Προέδρου Δημοκρατίας, για τις ιδεο
λογικές και πρακτικές αυτοαναιρέσει:
του «κινήματος» και την «αναθεώρηση»
του Συντάγματος, για τις ελληνοτουρ
κικές κρίσεις και το Νταβός. Σχόλια
για την Περεστρόικα, για την ειρήνη
και την «ειρήνη», για το περιβάλλον,
την τηλεόραση και τον Τύπο.

Εκδόσεις Καςτανιωτη

Ησύγχρονη εκδοτική παρουσία στα ελληνικά γράμματα
Τα βιβλία της «γνώ σης»
AIK. ΤΣΟ ΤΑ Κ Ο Υ -Κ Α Ρ Β Ε Λ Η

« f t ’α που t e *

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΚΟ
. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Οι μαθητές του Δημοτικού και του
Γυμνασίου αλλά και οι γ ο νείς και οι
δάσκαλοί τους έχουν τώρα στα χέρια
τους ένα όμορφο, εύχρηστο και
το κυριώτερο σω στό λεξικό της
ελληνικής μυθολογίας.

εκδόσεις «γνώση»

Κεντρική Διάθεση:
Ιπ π ο κρ ά του ς 31, 106 80 Αθήνα,
Τηλ. 362.0941 - 362.1194 - 778.6441

Ον φροντίς Ίπποκλείδη
Μια ιστορία ελληνική: από τον Ηρόδοτο,
στην Κατοχή και την Αλλαγή
διαδικασία για την έξωση από το σπιτάκι της οδού Γύζη αρ. 58 στο Ψυχικό
που εκίνησε εναντίον του υιού Γεωργίου ο πατήρ Ανδρέας
χρησιμοποιώντας τον πολίτη Ιπποκλείδη Βογιατζόπουλο, μας θύμισε
μερικές παληές αλλά και πρόσφατες ελληνικές ιστορίες. Τις αποθησαυρίζουμε
στις σελίδες αυτές για τους φιλοίστορες αναγνώστες μας. Ο ι ιστορίες αυτές
σχετίζονται με την περίφημη φράση « οΰ φροντίς Ίπποκλείδη» που διέσωσε ο
Ηρόδοτος και σημαίνει τον ζαμανφουτισμό και την περιφρόνηση της κοινής
γνώμης.
«Où φροντίς Ίπποκλείδη», φαίνεται να λέει ο πατήρ για τον υιό αλλά και ο υιός
για τον πατέρα « ΟΟ φροντίς» και των δυο για την κοινή γνώμη και τους
οπαδούς τους που άναυδοι παρακολούθησαν την απίθανη αυτή ιστορία. «Ο ύ
φροντίς» και του γαμπρού που δημοσιοποίησε, όπως γράφτηκε, την διαμάχη
προκειμένου να σωθεί το μνημείο της οικογένειας έστω και αν όλα έγιναν
μπάχαλο κατά το νεοελληνικό λεγόμενο. «Ο ύ φροντίς Ίπποκλείδη»
θογιατζόπουλω που δεν κέρδιζε και δεν έχανε τίποτε.
Η ιστορία της έξωσης γνωστοποιήθηκε μετά από δημοσίευμα της
«Απογευματινής» και αποκαλύφθηκε στις λεπτομέρειές της κατά τις επόμενες
ημέρες: Ο πατήρ Ανδρέας, άσκησε αγωγή εξώσεως στον υιό Γεώ ργιο για το
ακίνητο της οδού Γύζη μέσω του υποτιθέμενου νομέα Ιπποκλείδη του νεοτέρου·
ενώ, όπως αποκάλυψε ο «Ελεύθερος Τύπος», το σπίτι ανήκε στη θυγατέρα Σοφία
(δηλαδή και στον γαμπρό Θεόδωρό). Γενικώς όλοι συλλήβδην και οικογενειακώς
— του Ιπποκλείδη συμπεριλαμβανομένου— εψεύσθησαν έναντι της κοινής
γνώμης. Αλλά θα πείτε, ενδιαφέρει η κοινή γνώμη εκτός της ιδιότητάς της ως
αδρανούς ψηφοφόρου;

Η

Για τον παλαιό εκείνο Ιπποκλείδη, ιδού τι αψηγείται ο Ηρόδοτος (Vl-Ερατώ, 129):

Ό ταν έφτασε ή μέρα πού έπρεπε να γίνη ή τελετή
τού γάμου καί νά άναγγείλη δ Κλεισθένης ποιόν άπό
δλους έκρινε καλόν, ό τύραννος θυσίασε έκατό βόδια
καί Ιδωσε νά φάνε οί μνηστήρες καί δλος 6 πληθυσμός
τής Σικυώνος. Ό ταν τελείωσε τό δείπνο, οί μνηστήρες
άρχισαν νά συζητούν ζωηρά γιά μουσική καί γιά ένα
θέμα πού τούς είχε τεθή γιά συζήτηση. Ένώ έξακολουθούσαν νά πίνουν, ό Ίπποκλείδης, που όπερεΐχε πολύ
άπό τούς άλλους, διέταξε τόν αυλητή νά παίξη έναν
ωραίο σκοπό καί καθώς ό αυλητής όπάκουσε, άρχισε
νά χορεύη. ΤΗταν πολύ εύχαριστημένος άπό τόν χορό
του, άλλά ό Κλεισθένης πού έβλεπε όλη τήν σκηνή, δέν
εύχαριστήθηκε. Μετά ό Ίπποκλείδης ξεκουράστηκε λί
γο καί ύστερα έδωσε διαταγή σέ κάποιον νά φέρη ένα
τραπέζι καί όταν ήρθε τό τραπέζι χόρεψε άπάνω του,
πρώτα μερικούς λακωνικούς χορούς καί ύστερα μερικούς
άττικούς καί τέλος μέ τό κεφάλι κάτω καί τά πόδια ψη
λά, τά κουνούσε στόν ρυθμό τής μουσικής. Ό Κ λει
σθένης, πού άπό τόν πρώτο καί δεύτερο χορό είχε άποφασίσει κιόλας νά τόν άποκλείση άπό γαμπρό γιά τά
καμώματά του καί τήν άδιαντροπιά του, συγκρατιόταν,
έπειδή δέν ήθελε νά ξεσπάση καί νά δημιουργήση σκάν
δαλο* άλλά δταν τόν είδε μέ τά πόδια ψηλά, δέν μπό
ρεσε νά συγκρατηθή καί τού είπε: «Παιδί τού Τεισάνδρου, μέ τόν χορό σου έχλώτσησες τόν γάμο σου.» Κ αί
ό Ίπποκλείδης άποκρίθηκε: «Ού φροντίς Ίπποκλείδη.»
’Απ’ αύτό τό περιστατικό προέρχεται τό ρητό αύτό.
Μκτά+ραοη: 'Αγγέλου Βλάχου, Εκβάσεις Δ.Ν. Πσπαβήμα.

Αυτό το σπίτι, ποιος θα το πάρει;
Ο Ανδρέας, ο Γιώργος, η Σοφία, ο Θόδωρος ή
ο Ιπποκλείδης;

Τ ο ΑΝΤΙ, στο τχ. 394 της 10-2-89, έγραφε:

Ερωτική φωλιά:
ΠΛΟΥΤΙΣΑΝΤΕΣ ΕΠΙ ΚΑΤΟΧΗΣ
ΚΑΙ Π ΛΟ ΥΤΙΣΑΝ ΤΕΣ ΕΠΙ ΑΛΛΑΓΗΣ
■Η προσωπική προσφορά μου ανταποκρίνεται
σε στοιχειώδες καθήκον φιλοξενίας απέναντι
στον παγκόσμια καταξιωμένο και μεγάλο πολι
τικό Ανδρέα Ποπανβρέου, που για 25 συναπτό
χρόνια με τιμά με την προσωπική του φιλία, ό
πως εξάλλου και ο Αείμνηστος πατέρας του, ο
Γέρος της Δημοκρατίας, οπό το 1946».
Αυτά μεταξύ άλλω ν δήλωνε ο ιδιώτης
κ. Ιπποκλείδης Βογιατζόπουλος σε κεί
μενο που διένειμε η Γενική Γραμματεία
Τύπου! Αφορούσε την παραχώρηση της
«ερωτικής φωλιάς του Ανδρέα και της
Μιμής», στην οδό Μυρτιάς, στην Εκάλη.
Ποιος όμως είναι ο κ. Inn. Βογιατζόπουλος, εργολάβος οικοδομών; Με ποια
προσόντα είχε διοριστεί υποδιοικητής
στην Κτηματική Τράπεζα; Α λλά και για
ποιο λό γο έφυγε λίγο αργότερα; Αυτά εί
ναι τα ερωτήματα. Υπάρχουν όμως και
πληροφορίες για το ν άλλο αυτόν «φίλο
του πρωθυπουργού».
Ο κ. Ιππ. Βογιατζόπουλος έχει χαρακτηρισθεί ως « πλουτίσας επί κατοχής»
γιατί αγόρασε τουλάχιστον ένα ακίνητο
στα μαύρα εκείνα χρόνια.
Το 1950, ο πρωθυπουργικό φίλος έκα
με τις ρυθμίσεις που ο νόμος προέβλεπε
πληρώνοντας επιπλέον τίμημα και φό
ρους. Α λλά ο ηθικός χαρακτηρισμός του
«πλουτίσαντος επί κατοχής» παρέμεινε*
αυτός δεν εξαλείφεται με χρήματα. Στην
εισηγητική έκθεση του σχετικού νόμου
(1945) αναφέρεται:
■Κατά τήν περίοδον τούτην ώρισμένα πρόσω
πο, γενόμενα ώς έπΙ τό πλεΤστον, έπιλήσμονά
τών πρός τήν Κοινωνίαν καί τήν φυλήν μας 0ποχρεώσεών των, έπλούτισαν. Τά πλούτη τού
τα, κτηθέντα κυρίως διό τής συνεργασίας με
τά τών ’Αρχών Κατοχής ή καί άνευ τούτης, «ά
τής έκμεταλλεύσεως τής δυστυχίας τού 'Ελ
ληνικού Λαού, ούδένο φόρον έπλήρωσαν».
Επιλήσμονά «τω ν προς την κοινωνίαν
και την φυλήν» άτομα υπήρξαν και επί
Κατοχής και επί «Α λ λ α γ ή ς ». Α λλά κάπο
τε - κάποτε, προκύπτει ότι τιμούν ο ένας
τον άλλο με «προσωπικές φιλίες» και
θαυμασμό!

Στο τχ. 397 της 10-3-89 δημοσιεύαμε κα> σχολιάζαμε επιστολή
που μας έστειλε ο κ. Ιπποκλείδης:
• Από τον «φίλο του
πρωθυπουργού» κ. Ιπποκλείδη
θογιατζόπουλο πήραμε την
ακόλουθη επιστολή:
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του οικοδομής κ.λπ
3. Ρωτάμε λοιπόν με το δίκηο
μας τον αρχαιολόγο πληρο
φοριοδότη σας, γιατί αφού πι
σωγύρισε μισό αιώνα, παρέλειψε να προχωρήσει ένα βή
Κύριε Διευθυντά,
Στο δημοσίευμα του «ΑΝΤΙ» μα από το μαύρο 1942 στο ά
— τεύχος 394/10.02.1989 σελί σπρο 1939; Μήπως πονοκεφά
δα 8 — με τίτλο Ερωτική φω λιαζε αν έπρεπε να αλλάξει έ
λιά, «ΠΛΟΥΤΙΣΑΝΤΕΣ ΕΠΙ ΚΑΤΟ να άτοπο χαρακτηρισμό με
ΧΗΣ» θεώρησα καθήκον μου τον νέον «ΠΛΟΥΤΙΣΑΣ ΕΠΙ ΠΡΟ
να διαφωτίσω την αλήθεια ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ»; που κό
παρακάτω, χάριν του αναγνω πηκε στην μέση λόγω επιστρατευσεως στα πρόσω του
στικού κοινού:
1. Ούτε νεόπλουτος είμαι ού Αλβανικού μετώπου
τε «πλουτίσας επί Κατοχής»
4. Η προσφορά μου όμως στα
επειδή, δημοσιεύετε, ότι αγό
μαύρα εκείνα χρόνια Κατο
ρασα ένα τουλάχιστον ακίνη
χής. είχε τραγικόν επίλογον
το, που ήταν όμως οικόπεδο ·
γιατί πέρα από τα άλλα βά
ρετάλι σε χωματόδρομο με
φτηκε με το αίμα αγωνιστικού
φάτσα 10 χ βάθος 20,20 = 202
μέλουε οικογένειας μας και
τ μ . από μεγαλοκ ιηματία με
εκδότου ίου αντιστασιακού ε
το 10962/10 08 1942 το υ
n i Κατοχής φυλλαδίου *ρ α φ ».
Συμβ/φου Πάνου Καραμπέη
που συνελήφθη και εξετελέ
που ήταν και το μοναδικά αντί
σθπ τον Οκτώβριο 1943 από
δραχμώ ν
π λ η θ ω ρ ισ μ ο ύ
τον στρατόν Κατοχής
2.500.000 ισότιμο με 14 χρ. Λ.
5. Υο τέρα από τα παραπάνω,
Αγγλίας, που έφθασαν οικείοπου ειλικρινά λυπάμαι γιατί α
θελώς και ελευθέρως στις 50 σφαλώς αγνοούσατε, είμαι
συμβιβαστικά το (1951).
βέβαιος ότι θα δημοσιεύσετε
2. Αν και τα πιο πάνω αναλυτι
την παρούσαν μου, προς απο
κά στοιχεία, καταλυτικά, απο
κατάσταση της αλήθειας ενώ
χαρακτηρίζουν το «πλουτι
πιον του αναγνωστικού σας
σας επί Κατοχής» επειδή από
κοινού.
κοινού υπέρτατος αγωνιστι
Με τιμή
κός στόχος είναι η «ηθική τά
Ιπποκλείδης Βογιατζόπουλος
ξη» επεξηγώ ότι το μικροβιακόν τίμημα των 14 χρ. Λ Α γ 
γλίας κ.λπ. προέρχεται από Σ.Σ Ο κ Ιπποκλείδης λησμόνησε
να μας απαντήσει για την πολιτεία
μεγάλην πηγή τιμήματος δρχ
του στην Κτηματική Τράπεζα και
1.325.000 ισότιμον 1400 χρ. όσα προκύπτουν για την δραστηΛ.Α. «προπολεμικής εποχής»
ριότητά του »επί Αλλαγής» ’Οσο
με το 62546/07.03.1939 του για τα περί Κατοχής, το μόνο αγω
νιστικό εύσημο που επικαλέστηκε
Συμβ/φου Κ. Ιωάννου εκ πω
είναι η θυσία ενός μέλους της οι
λήσεως τριώροφου ιδιοκτή

κογένειός του Τα σημεία 1-3 της
επιστολής του δεν απαντουν νομί
ζουμε καθόλου σ' αυτό που εμείς
χαρακτηρίσαμε «πλουτίσας επί
Κατοχής». Ε! τώρα αν ήταν και επί
«προ-πολεμικής εποχής» δεν αλ
λάζει σε τίποτε. Ο κ. Ιπποκλείδης

γενικώς «επλούτιζε»: Προπολεμι
κά, κατοχικό, μεταπολεμικά, επί
Αλλαγής και έπεται συνέχεια
Πώς άλλωστε θα είχε τη δυνατό
τητα να προσφέρει και στον πρω
θυπουργό μας μια ερωτική φωληά;

ΕΠΙΜ ΥΘΙΟ:
Ποιά είναι η γνώμη μας για όλα αυτά; Ό τ ι όλη αυτή η ιστορία
στήθηκε «φροντίδι» Ανδρέα Παπανδρέου με την συναίνεση Γε
ωργίου Παπανδρέου και όργανα τον Ιπποκλείδη Κατσανέβα
και τον Θόδωρο Βογιατζόπουλο. Για ποιό λόγο; Μάλλον για να
διαφημιστεί η ανέχεια του Ανδρέα Παπανδρέου τώρα που ε 
πέρχονται οι δίκες: Ο Πρόεδρος πρέπει να φαίνεται φτωχός,
ξεπουλά τα υπάρχοντά του για να ζήσει κλπ. Το ότι ο Ιπποκλείδης δεν θα ζητούσε ποτέ την αποπομπή του Ανδρέα από την Εκάλη προκύπτει αβίαστα από τον τόνο των παλαιότερων δηλώ 
σεων του ( « παγκόσμια καταξιωμένος και μ εγά λο ς πολιτικός»
κλπ. κλπ.) και από το είχε ευεργετηθεί από τον Ανδρέα (διορι
σμός του, άνευ προσόντων, Ιπποκλείδη ως υποδιοικητή της
Κτηματικής) Είναι απίθανο λοιπόν να έδιωχνε τον Αρχηγό του
από τον οίκο φιλοξενίας. Η ιστορία νομίζουμε ότι στήθηκε τεχνιέντως «τη ευγενή φροντίδι» πολλώ ν κυρίων και κυριών.
Υ.Γ. Η ιστορία μας θύμισε όμως και άλλα πολλά για το όντως
ιστορικό σπιτάκι. Στο τχ. 359 της 6-1-87 σημειώναμε ότι ο «φί
λος του πρωθυπουργού» και μη εξαιρεταίος κ. Γ εώργιος Λ ο ύ ·
βαρης επισκεύασε με δικές του — έτσι έ λεγε— δαπάνες την
βίλλα της οδού Γύζη αρ. 58 τον ίδιο καιρό που κατασκεύαζε και
την πισίνα στο Καστρί και αγόραζε το κότερο ARIADNI για τον
Πρόεδρο. Και μεις ρωτούσαμε τότε, αφελώς: «Θα μάθουμε για
rc πόθεν έσ χες " του πρωθυπουργού»; Εξάλλου στο ίδιο αυτό
σπιτάκι είχε καλέσει «νέα τζάκια» περιλαμβανομένου και του
Κοσκωτά, ο Γιωργάκης Παπανδρέου τα χρόνια της μεγάλης δό£πς του.
Τώρα το αν ισχύει τελικό το <ού φροντίς Ιπποκλείδη» ή όχι
είναι μια μεγάλη ιστορία. Αλλω στε τις χορευτικές επιδείξεις
του αρχαίου Ιπποκλείδη και την περιφρόνησή του για τους συν
δαιτυμόνες του, θυμίζει και ο Ανδρέας ο οποίος, όπως σημειώ
ναμε πρόσφατα (τχ. 438, σ Î2) είχε διασκεδάσει στο Κάιρο ό
πως ο Αθηναίος Ιπποκλείδης στην αρχαία Σικυώνα. Μόνο που
δεν βρέθηκε νεώτερος Κλεισθένης να τον προκαλέσει ώστε να
επαναλάβει και αυτός την ιστορική φράση.

ΚΚΔΟϋΚΙΣ ΚΞΑΝΤΑΣ
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αρόλον που είμε πολή ζωόφιλος
έπικροτώ αΐιολίτως τήν άπόφασιν
τού Άρειου Πάγου διά τά ζωα Ο
I άβρος πρέπει νά φύγη

Π

★

★

★

Παρακαλώ θερμώς τάς όργανόσεις
πού τινάζουν άφτοκίνητα εις τά Βόρει,α
ιΐροάστεια νά δραστηριοποιηθούν περί
σότερον. Μέ τήν άνατίναξιν 4 ή 5 άφτοκι
νήτων ήμερησίως δέν λύεται τό κύκλο
φοριακόν Τά εις τά Βόρια προάστια
σταθμευμένα, όσον πολυτελή κέ νά είνε
δέν μάς ένοχλούν. Ενοχλητικά πολύ εί
ναι καί τά μικροτέρου κυβισμού πού
σταθμέβουν άριστερά κέ δεξιά εις τούς
κεντρικούς δρόμους πού παρακολύουν
Γήν κυκλοφορεία Επομένως ή άνατίναξις άφτών μέ ρυθμόν 10.000-15.000 ήμε
ρησίως προέχει άφτήν τήν στιγμήν Βε
βέως άναγνορίζομεν ότη χριάζετε μεγά
λη ποσότης νιτρογλυκερίνης δι άφτάς
τάς έργασίας κέ πιθανόν al έν λειτουρ
γία όργανόσεις νά μήν διαθέτουν τήν ά
πετουμένην ποσότητα. Έχάθη όμως μία
μεγάλη έφκερία μέ τήν άπεργίαν τών
βενζινοπόλων όπου όλα τά όχήματα εί
χαν πλήρη τά ρεζερβουάρ μέ έφλέκτους
ήλας κέ όπου μέ έν μόνον σπίρτον κέ χω
ρίς μέγα κόστος θά ήδήναντο νά άναφλε
γούν πολά. Τόρα είνε πλέον άργά Ό λα
έχουν ξοδέψη τήν μεγαλυτέραν ποσότη
τα βενζίνης κατά τό τετραήμερον κέ δύ
σκολα άναφλέγονται άκόμη κέ μέ ρουκέ
ταν. "Ας έλπίσομεν ότι ή νέα απεργία
τών πρατηριούχων δέν θά άργήση κι έτσι
θά δοθή μία έφκερία είς τάς όργανόσεις
πού όλιγόρισαν κατά τάς ήμέρας τής με
/όλης ζητήσεως νά έπανορθόσουν τό
ϋφάλμα των★
★

★

★

Τά χάλια του έχει ό ύπαρκτός Σοσια
λεισμός, άλλά κέ ό διεθνής Καπιτάλι
σμός δέν πάγη πίσω- κέ όσοι νομίζουν ό
τι αί έπενδύσεις πρόκειται νά άνακουφί
σουν τάς πάσχοντας κυβερνήσεις κέ Λα
ούς, πλανώντε σφοδρός. Έδιάβασα πρό
ήμερών ότι είς τήν Ανατολικήν Γέρμα
νείαν, μία Δυτική φαρμακεφτική έτερία
πού έκανε έπενδύσεις πολών έκατομη
ρείων μάρκων διά νά παράγη τήν κρέμαν
NIVEA, άνήγγειλε ότι μόνον 4,5 έκατομή
ρια κουτιά ήμπορεί νά παράγη έτησίως.
Δεδομένου ότι οί Άνατολικο-Γερμανοί
είναι 18 έκατομήρια, σημένει ότι μόνον
μετά μίαν τετραετίαν (παραμονάς δηλα
δή τής Χρυσής Όλυμπειάδος) ή Εταιρία
θά ήμπορεί νά καλύψη τάς άνάγκας τού
πληθησμού όστε κάθε Άνατολικογερμα
νός νά έχει τήν κρέμαν του Αλλά έάν ό
Καπιταλισμός κάνει 4 χρόνια γιά νά μου
δόση ιην κρέμαν Μου κέ άφήνει 13,5 έκα
τομήρια υυνανθρόπων Μου μέ τό δέρμα
ξηρόν, ιό it νά βράσω τέτοιον καπιταλι
σμόν. Χιλίας φοράς Ô ύπαρκτός σοσεια34

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ KAI
λισμός όπου κανείς δέν είχε κρέμαν κέ
ούδείς έζήλεβε τόν διπλανόν του Τόρα
μέ τάς έπενδύσεις πού κάνει τό μέγα Κε
φάλαιον, δημιουργεί τάξεις στερουμέ
νων κέ προνομιούχων.
"Αχ, πότε Θεέ μου θά ήσηχάσομεν άπό
άφτήν τήν χρονιάν άνισότητα πού προ
καλούν αί έπενδύσεις κέ δημιουργούν
είς τούς Λαούς τόσα ψυχικά τράβματα
Έ γ ώ πάντως παρόλας άφτάς τάς άδηνα
μίας τού Κεφαλαίου έχω κάνη τάμα νά
πάω είς τήν Τήνον μόλις γίνη ή πρότη έ
πένδυσις είς τήν Ελλά δ α .
★

★

★

Έλησμόνησα νά σάς πώ ότι μέ τήν πα
ραγογήν μόνον 4,5 έκατομηρίων κυτίων
NIVEAS έτησίως, πάλιν φάβλος κύκλος
δημιουργεϊται συν τοίς άλλης. Διότι ό έ
χων σήμερον μίαν κρέμαν, μετά τετραε
τίαν θά τού έχει τελιόση κέ θά ζητήση νά
άγοράση νέαν, όπότε αί έπενδύσεις ού
δέποτε θά μπορέσουν νά δημιουργή
σουν άποθέματα διά νά άντεπεξέλθουν
είς τήν ζήτησιν μέ άποτέλεσμα ή Έ τ ε
ρεία άφτή νά γίνη προβληματική. Νά, μέ
κάτι τέτοια κατεστράφησαν κέ πολαί δι
καί μας έπιχειρήσεις κοινής όφελίας
πού ένώ φαινομενικά έκέρδιζαν, τελικως
είχον ζημίαν
★

★

★

Είχα μίαν ύπηρεσίαν πού συνεχώς μέ
κακολόγει είς τούς γείτονας λέγω ν ότι
λείπω συνεχώς είς ταξίδια διά άνέβρεσιν
δανεικών, ότι είμε άχρηστος ώς οίκογε
νιάρχης, ότι πρόκειται νά περικόψω τόν
μισθόν της κι άτι τήν ύποχρεόνω νά έρ
γάζεται. Τή ν πήρα ίδιετέρως κέ τής είπα
— "Ακούσε Έ β α γγελία (Έ β α γγελία τήν
έλεγον) είναι κεκτημένον σου δικέομα νά
μέ ύβρίζης είς όλους, άλλά πρέπει νά ξε
σκονίζης κέ τό σπίτι κάπου-κάπου, διότη
δΓ άφτήν τήν έργασίαν σέ πληρόνω, άλλιώς θά μέ άναγκάσης νά σέ άπολύσω
καί νά πάρω άλλην. Δέν πρέπει νά είσαι
άχάριστος. Έ γ ώ έάν ταξιδέβω κέ ζητώ
δανεικά είναι διά νά μπορώ νά σέ πληρώ
νω ώστε νά μπορείς κι έσύ νά κάνης άντι
πολίτεφσιν μέ τήν μισθοδοσίαν πού σού
έξασφαλίζω.
Δυστυχώς ή Έ β α γγελία , έξηκολουθει
νά μέ τορπιλίζη είς τούς γείτονας. ’Οπό
τε προσέλαβα μίαν Φιλιπινέζαν διά νά
κάνω τήν δουλιά μου κέ νά έχω ένα κά
πως έφπρεπές σπίτη
Τώρα διαδίδη ότι τήν «έσφαγίασα» κι
ότι έξαπέλυσα πογκρόμ έναντίον της ’Α 
δύνατον νά καταλάβω πώς σκέπτοντε
μερικέ γυνέκε.
Ανέφερα άφτήν τήν ίστορείαν πού ά
φηγήθην άνωτέρω διότη καί πολλοί βου
λεφταί τής άντιπολιτέφσεως μού θυμι
ζουν τήν άφθάδη ύπηρεσίαν πού είχα Ά
κολουθώντες τήν σκληρόν γραμήν που
έγκενίασεν ό Πρόεδρος τού Πανεληνίου

Σοσιαλιστικού Κινήματος, καταφέρονται
συνεχώς κατά τού ταξιδέβοντος πρωθυ
πουργοΰ που φυλάει (μετά συνχορήσε
ως) κατουρημένες ποδιές διά νά έπιτύχη
δάνεια καί έπενδύσεις καί νά τούς πλη
ρώση, ώστε νά ύπάρχη μιά άξιοπρεπής
άντιπολίτεφσις
Έ ά ν άβριον όμως άνέλθη είς τό βήμα
καί τούς πή: Κύριοι συνάδελφοι, έπειδή ό
κύριος Καντάφι έξακολουθει νά μή μάς
δίδη τό έν δισεκατομήρειον δολαρείων
πού μάς ύπεσχέθη, έστράφην άναγκαστι
κώς πρός τήν ’Αμερικήν. Δυστυχώ ς, πα
ρά τόν μόχθον πού κατέβαλα δέν έξα
σφάλισα χρήματα δΓ όλους, δΓ άφτό έ
λείψει έπαρκών πόρων, έδωσα διαταγήν
νά πληρωθούν οι μισθοί μόνον τών ίδι
κών μου βουλεφτών. Ε σ ε ίς οί 125 δέν
πρόκειται νά πάρετε τίποτε διότι έτσι κι
έτσι ήσθο άντίθετοι κέ μέ τό ταξίδιόν μου
κέ σάς έφχομαι νά κάνετε ύπομονήν
Μπορεί νά είσθε τυχερότεροι άργότερον
κέ νά πληρωθείτε, μετά τό ταξίδιόν μου
πού σκοπέβω νά κάνω είς τήν Ίαπω
νείαν.
Έ γ ώ κόβω τό κεφάλη μου ότι κατά τήν
προσεχή άναχόρησιν τού Πρωθυπουρ
γού διά τήν Ισπανίαν, όλόκληρος ή άντι
πολίτεφσις — μηδέ τού σκληροπηρυνι
κού Γιαννοπούλου έξερουμένου— θά
παραταχθή είς τό άεροδρόμιον διά νά
τού έφχηθή Καλόν κατεβόδιον κέ έπιτυ
χή έπάνοδον άπό τήν φίλην Ίαπωνείαν
χάριν τού Ε θ νικ ο ύ συνφέροντος.
★

★

★

Πολή άφστηράν γλώ σαν μετεχειρίσθη
ό άείμνηστος πρόεδρος Τζό νσ ο ν έναν
τίον τής χώρας μας, όταν είς πρότασίν
του νά δοθή τό Καστελόριζον είς τήν
Τουρκείαν διά νά λυθή τό Κυπριακόν, Ô
τότε πρεσβεφτής κήριος Μάτσας τού εί
πεν ότη άφτό δέν θά τό δεχθή ποτέ, ούτε
ή Ε λ λ η ν ικ ή Βουλή ούτε τό Σήνταγμα.
Τότε ό φ ιλέλλην κ. Τζόνσ ον είπε είς τόν
κήριον Μάτσα.
— Νά γαμήσω κέ τήν Βουλήν κέ τό Σήν
ταγμά σας. Ή Κήπρος είναι ένας ψύλος
κέ ή Ε λ λ ά ς ένας άλλος ψύλος Έ ά ν άφτοί οί δύο ψύλοι ένοχλήσουν τόν έλέφαν πού λέγετε ’Αμερική, τότε θά τούς
συντρίψη ή προβοσκίδα του.
’Αφού λοιπόν ό κ. Τζό νσ ο ν μετεχειρί
σθη τέτοιαν γλώ σαν δΓ ήμάς πού τήν έποχήν έκείνην εΓμεθα 9 έκατομήρια ύπερήφανοι Έ λ λ η ν ε ς , ποιος ξέβρει ποιαν
άφστηροτέραν γλόσα ν θά έχρησιμοποήσε κατά τού Μονακό πού ήτο Κράτος
ψύλλος 80 000 άτόμων κέ έναντίον τού
Πριγκηπος τού Κράτους άφτοϋ, πού έ
τόλμησε νά τού γαμήση ιήν Γ κρέης Κέλ
λυ που ήτο Αμερικάνα
★

★

★

Πολύς θόρυβος γίνεται τελεφτέως διά
τάς σεξουαλικάς ταινίας τάς λεγομένας
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:<πορνό» κέ πολοί σεμνότυφοι ζητούν νά
άπαγορεφθοΰν διά ροπάλου άπό τάς τη
λεοράσεις Α λλά διατή εΐδικώς άφταί;
Μήπως αΐ λοιπαί δέν είναι; Ό λ α ι αί τανίαι πού βλέπω τελεφτέως εις τάς τη λεο 
ράσεις είναι πορνό. Είτε είναι αίσθηματικαί, είτε κατασκοπεφτικαί, είτε μυστη
ρίου, άκόμη κέ περιπετιόδης τής άγρείας
Δήσεως, εις δλας άνεξερέτως πρωταγονισταί κέ πρωταγονίστριαι είς κάποιαν
φάσιν τής δράσεως έμφανίζονται γυμνοί
ξαπλομένοι είς τό κρεβάτη. θεβέως δέν
λαμβάνει χώραν καμία σεξουαλική πράξις, άλά δέν χρειάζεται πολή φιλοσοφία
διά νά άντιληφθή ένας θεατής πού διαθέτει όλίγην φαντασίαν δτι άφτοί πού έγδύθηκαν κέ έξάπλοσαν δέν έξάπλοσαν διά
νά μιλήσουν διά τό καλαμπόκι τού Ά θ α νασόπουλου, άλά διά νά κάνουν άλου εί·
δους συνομιλίας.
Ό σκηνοθέτης είς άφτάς τάς στιγμάς
— μή δυνάμενος νά δείξη άλλα πράγμα
τα ώστε ή ταινία νά βγή κατάλληλος διά
νά τήν άπολάφσουν καί τά παιδιά τάς ώ
ρας τής μεγάλης άκροαματικότητος—
βάζει τούς ήρωας νά φιλιούνται μέ πά
θος ένώπιον ήλεκτρολόγω ν, φωτιστών,
ήχοληπτών καί λοιπών τεχνικών, καί άφτοί έκτελούν τήν έργασίαν άφτήν έως
δτου μείνουν δλοι έφχαριστημένοι. Συ
νήθως οί άσπασμοί τών έξαπλωμένων
διακόπτοντε άπό τηλεφόνημα πού λαμβάνει ό γυμνός πράκτωρ προκειμένου νά
διαλεφκάνη σκοτεινήν ύπόθεσιν. Τότε κέ
ένώ ό δραστήριος πράκτωρ ένδύεται, ή
γυμνή φίλη του πού άπαραιτήτως είναι
ωραία (ούδείς πράκτωρ κοιμάται μέ ά
σχημη) σκεπάζεται διακριτικά μέ τό σεντόνι άλλά έκ φύσεως άπρόσεκτος άφήνει
νά φανούν π ολλά μέρη τού σώματος κέ
τόν έροτά άνήσηχος γιατί ένδύεται. Ά φτός άντί άπαντήσεως, τήν φιλά περιπαθώς κέ φέβγει. Υ π ά ρ χο υ ν πολλώ ν είδών
φιλιά. Καί ό Άραφ άτ φιλά περιπαθώς
ιούς πάντας κατερχόμενους τού άεροπλάνου, άλά τό άποδίδομαι είς έθιμον
τών Παλεστηνίω ν κέ δέν δίδομαι είς άφτό σεξουαλικές προεκτάσεις. Νομίζο Öτι πρέπει νά είμεθα έπιεικείς είς τούς χαρακτηρισμούς πού δίδομαι είς τάς διαφόρους ταινίας Ό Κινηματογράφος περνά
κρίσιν κι άν άνακόψομε τήν φαντασίαν
τών σκηνοθετών, δέν θά έχομαι μελλοντικάς «δημιουργίας» Ά φ ό σ ο ν άνεχόμεθα τούς άσπασμούς τών δασυτρίχων Ά ράβων, διατί νά ένοχλούμεθα άπό τάς
τολμηρός έμφανίσεις τών καλλιγράμων
καλλονών τής Δήσεω ς πού μάς προσφέρονται έν τόση άφθονία κέ μάλιστα άτρι
χοι.
★

★

★

Κέ τόρα συνφόνως πρός τήν ύπόσχεσίν μου πού είχα δόσει είς τό προηγούμενον τέφχος, Ιδού τό πλήρες κείμενον τού
έπικηδείου πού έξεφώνισεν ό Πρόεδρος

τών Οίκολόγω ν τής ’Αλάσκας κατά τήν
κηδείαν τής Έσκιμώας έναλλακτικής
πού κατεσπαράχθη άπό μίαν λεφκήν άρ
κτον.
★

★

★

« Ή προκειμένη νεκρά, τήν όποίαν δλοι
σήμερον κηδέβομεν, δέν ύπήρξεν μόνον
μία άξιόλογος έπιστήμων πού έπεσεν είς
τάς έπάλξεις τού καθήκοντος, άλά καί έν
θύμα τών κερικών συνθηκών καί τού έν
γένει Βορείου κλίματος. ’Ό τα ν τά περι
φερόμενα ζώα είναι λεφκά καί τό τοπείον
λεφκόν, είναι δύσκολος ό έντοπισμός
τής λεφκής άρκτου. ’Εάν τό τρίχωμα τού
θηρίου ήτο άλλου χρώματος, ή νεκρά θά
ήτο σήμερον όρθία διότι θά είχε λάβη
τάς καταλήλους προφυλάξεις έξερχόμενη τής διαλέξεως πού είχεν τόσην έπιτυχίαν. Ή άπώλειά της όφείλεται άποκλειστικώς είς άπροσεξίαν τής Ιδίας. Ά λ λ ά έ
τσι δυστυχώς άπρόσεκτος ήτο καί Ô πα
τήρ της, ό έκλεκτός άφτός λογοτέχνης
κέ πνευματικός άνθροπος, διά τόν ό
ποιον δικέως είναι ύπερήφανοι δλοι οί
Έσκιμώοι καί Λάπωνες πού τόν έγνώρι
σαν Κέ έπειδή πιθανόν μεταξύ ήμών νά
υπάρχουν κέ μερικοί πού δέν τόν έγνόρισαν, νά μού έπιτραπή νά μακρηγορήσω
ώστε / δλοι νά τόν γνωρίσουν.
Γένημα καί θρέμα τού Βορείου Πώλου
ό πατήρ τής άποβιόσαντος νεκράς, καί άνήσυχος έκ χαρακτήρος άνεμίχθη άπό
μικρός μέ τό έμπόριον άπό τόν όποιον
μόνον πικρίας έδοκίμασεν. Ή άντιπροσωπεία ήλεκτρικών ψυγείων πού ΐδρυσεν δέν είχεν τήν έπιτυχίαν πού έπερίμενεν κέ ή έπιχείρησίς του έκλεισεν ώς
προβληματική. Περίλυπος περιεφέρετο
άπό παγετώνος είς παγετώνα βυθισμέ
νος είς σκέψεις. Μίαν ήμέραν, τό τεμάχιον πάγου είς τό όποιον έκάθητο, άπεσπάθη καί άρχισεν νά παρασύρεται άπό
τά ρέβματα πρός τόν άχανή ’Ατλαντικόν
Ωκεανόν. ’Επί 9 ήμέρας καί νύκτας έπάλαιεν μέ τά στοιχεία τής φύσεως. Ή οίκογένειά του καί οί συγγενείς, τόν είχαν
πλέον διά νεκρόν. Καί πράγματι θά ήτο
νεκρός έάν τόν φρενήρη του δρόμον δέν
άνέκοπτε δ ιερ χό μ ενο ν ά τμόπ λοιον.
Προϊόν άφτής τής συγκρούσεως ύπήρ
ξεν τό μνημειώδες δίτομον έργον ΠΩΣ ΕΒΥΘΙΣΑ ΤΟΝ ΤΙΤΑΝΙΚΟΝ, τό όποιον έστάλη
είς τήν Σουηδίαν διά νά λάβη τό Νόμπελ,
άλλά λόγω βλάβης τού έλκήθρου τά χει
ρόγραφα δέν έφθασαν έγκαίρως είς τήν
Σουηδικήν ’Ακαδημίαν κέ οί ’Ακαδημαϊ
κοί έβράβεφσαν άλλον. Τό έργον ήτο
πράγματη ένα άριστούργημα. Είς τόν
πρώτον τόμον Ô άκούραστος έρεβνητής
καί έπιστήμων είχε συγκεντρόσει κατ’
άλφαβητικήν σειράν δλους τούς πνιγέντας κατά τό. ναβάγιον. Κέ όχι μόνον ά·
φτό. Είχεν ταξινομήσει είς χωριστά κε
φάλαια τούς άπολεσθέντας άνδρας καί
εις χοριστά τάς πνιγέντας γυνέκας. Ό

δέ δέφτερος τόμος τού συγγράματος
πού είχε τόν τίτλον ΤΟΥ ΠΟΛΟΥ ΤΑ ΕΝΗΑΜΕΡΑ. περίεγραφε καί περιείχε τάς έντυπόσεις του άπό τό διάστημα τών 9 ήμερών πού άπεσπάσθη άπό τόν Βόρειον
Πόλον. Ό πρώτος τόμος είχε πολύ μεγά·
λην κυκλοφοριακήν έπιτυχίαν, διότι δλοι
οί συγγενείς πού είχον έπιβάτας άγόραζαν τό βιβλίον διά νά ίδουν έάν είς τό έβρετήριον ύπήρχεν τό όνομα τού έπιβένοντος πού έθεωρεΐτο άγνοούμενος. Κι
δσοι, δέν τό έβρισκαν, έσύστηναν τό βιβλίον περιχαρείς είς άλλους ώστε νά μήν
κλέουν προκαταβολικώς καί άδίκως. Δυ
στυχώς όπως καί προηγουμένως είπα, ή
το καί άφτός άπρόσεκτος όπως καί ή κό
ρη του, διότι μεταβένων είς τό τυπογραφΐον διά νά έπανεκδόση τού ΠΟΛΟΥ τά ΕΝΗΑΜΕΡΑ πού έζητούντο πολύ, μία λεφκή άρκτος πού έπί ώρας τόν παρηκολούθει τόν κατεσπάραξεν “Ετσι μέ τόν θά
νατόν του ή σήζυγός ίου έχήρεφσεν καί
ή κόρη του έγινεν άρχηγός τής οίκογενίας. Τότε πολλοί Έσκιμώοι έζήτησαν
τήν χήρα της.
Ή άπάντησις τής οίκολόγου πού σήμε
ρον κηδέβομεν ήτο στερεότυπος. Αφή
στε τήν χήρα εις τήν ήσυχίαν της. Δέν είνε κατάληλος έποχή διά γάμους. Έ κ τού
γεγονότος άφτού πολλάς φοράς χήρα
καί κόρη ήρχοντο είς χήρας Ή χήρα έπέμεναν νά παντρεφθή καί ή κόρη συνε
χώς ήρνήτο. Τελικώς ή χήρα ύπανδρέφθη καί ή κόρη έμεινεν άγαμος. Ά φ τή ή
το έν όλίγοις ή ιστορία τής οίκολόγου
τήν όποίαν δλοι σήμερον θάπτομαι. Ά ς
είναι έλαφρός ό πάγος πού θά τήν σκεπάση».
★
★
★
ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕΝ ΕΚΔΟΣΕΙ Ο ΠΑΤΕ
ΡΑΣ ΤΗΣ ΕΣΚΙΜΟΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥ
1) Ο ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ ΠΕΘΑΝΕ (Τό βιβλίον πε
ριγράφει τόν τραγικόν θάνατον τού
Θείου του τήν νύκτα πού είδε τήν Μ εγά·
λην Ά ρ κ το ν).
2) ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟΝ ΠΑΓΟΝ (Δρίμύ
κατηγορητύριον κατά τών Έσκιμόω ν δι
καστών πού καταδίκασαν τούς σκύλους
νά διαμένουν είς τό ϋπεθρον).
3) ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΣΑΣ Ο ΠΟΛΟΣ (λυρικά ποιή
ματα).
4) ΠΟΛΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡ
ΧΟΥΝ (Τό έργον άφτό έγράφη δταν άπέτυχε ώς έμπορος νά πωλήση άνεμιστήρας κέ ψυγεία στόν Νότιον Πόλον).
5) ΠΩΣ ΕΙΔΑ ΤΟΥ ΠΟΛΟΥ ΜΟΥ ΤΗΝ ΤΡΥΠΑ
(Λογοτεχνική περιγραφή τού κρατήρος
πού έσχηματίσθη είς τόν Β. Π όλον άπό
πτώσιν μετεωρολίθου)
★

★

★

Εύχαριστού με τήν έφημερίδα «Η ΦΩΝΗ
ΤΟΥ ΒΑΚΑΛΑΟΥ» πού είχε τήν καλωσύνη
νά μάς στείλη άφτάς τάς· πολυτίμους
πληροφορείας.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ι

εκπληρώνουν επίσης και έναν οργανικό
Αν επιχειρούσε κάποιος να απο
ρόλο μέσα στην ίδια την αναπαραγω γή».
δώσει μονολεκτικά το χαρακτη■
ριστικό στίγμα του σύγχρονου Αυτό σημαίνει από τη μια μεριά, ότι οι οι
κονομικές κρίσεις χωρίς να είναι καθό
κόσμου, ασφαλώς δεν θα έβρισκε ακρι
λου στιγμές αποδιάρθρωσης (εκρυθμίβέστερο και αποκαλυπτικότερο «σημαί
ας), με δυο λόγια νεκρός χρόνος για το
νον» από τη λέξη «κρίση». Πραγματικά, ι
οικονομικό σύστημα, είναι αντίθετα, κα
διαίτερα μετά την ενεργειακή κρίση του
τά κάποιο τρόπο, και από μια οπτική γω 
1973, πέρα από τη μόνιμη πια και επίμονη
νία, αναγκαίες για την ίδια την επιβίωση
παρουσία της στο πιο γόνιμο και προσφι
λές πεδίο ανάπτυξής της, την καπιταλι
και αναπαραγωγή του καπιταλισμού. Μά
λιστα στο βαθμό που η οικονομική κρίση
στική οικονομία, η μαγική αυτή λέξη, ως
σημειολογική απεικόνιση μιας ενδημικής
μετατραπεί σε πολιτική, είναι δυνατό να
έχει ως έκβαση την ανατροπή του καπι
δυναμικής, δεν φαίνεται να χαρακτηρίζει
ταλισμού.
μόνον την παθολογία ολόκληρου του
κοινωνικού σώματος και της κρατικής
του οργάνωσης. Πολύ περισσότερο, υ
περπηδώντας το χάσμα παραγωγικών
δυνάμεων - παραγωγικών σχέσεων, το α
στείρευτο αυτό εργαστήριο εκκόλαψης,
εκτροφής και αναπαραγωγής της απο
σταθεροποιητικής δυναμικής που αυτή
εκφράζει, η λέξη κρίση, έχει ήδη μεταφέ
ρει την αξιολογική και σηματοδοτική της
εμβέλεια στα συστήματα του υπαρκτού
σοσιαλισμού, που τελευταία βρίσκονται
στο επίκεντρο κοσμογονικών μεταβο
λών. Αν, τέλος, ληφθεί υπόψη και η δρα
ματική επικαιρότητα της διαταραγμένης
σχέσης του ανθρώπου με το φυσικό πε
ριβάλλον και τις οικολογικές του παρα
μέτρους, η λέξη κρίση, διαπερνώντας και
συνοψίζοντας ταυτόχρονα τις αντιφά
σεις και τα προβλήματα του σύγχρονου
κόσμου, απεικονίζει μια γενικευμένη δια
λεκτική συμπύκνωση των κινδύνων και
των ελπίδων μιας ανθρωπότητας, που
βιώνει την κρισιμότερη ίσως φάση της ι
στορίας της.
Εντούτοις, η λέξη κρίση δεν εί
ναι συνώνυμο ούτε της κατα■
στροφής ούτε του ολέθρου* ού
τε καν μιας γραμμικά νοουμένης παρα
κμής. Προβαλλόμενη δε στην οθόνη του
Χωρίς να υποτιμάται η σημασία
ιστορικού γίγνεσθαι δεν εκφράζει ένα
της επιταχυνόμενης δραματικής
τυφλό και ανεξέλεγκτο δυσλειτουργικό
■
διαδικασίας αποσύνθεσης των
μέγεθος. Αντίθετα, συγκροτεί ένα σύν
συστημάτων του υπαρκτού σοσιαλισμού
θετο και δυναμικό όρο, μια διαλεκτική
καθώς και οι ασαφείς και προς το παρόν
κατηγορία όπου, η επιφαινόμενη διατά
αστάθμητες επιπτώσεις στο παγκόσμιο
ραξη ή αμφισβήτηση του ρυθμού και της
σύστημα οικονομικής οργάνωσης και κα
ισορροπίας του συστήματος είτε καλύ
ταμερισμού της εργασίας, δεν πρέπει να
πτει μιαν εσωτερική οργανική ανάγκη
λησμονείται η σωβούσα όσο και οξύτατη
αυτο/επαναρύθμισής της, είτε υποκρύ
κρίση του παγκόσμιου καπιταλιστικού
πτει, υποθάλπει και ενισχύει τους όρους
συστήματος. Μια κρίση, της οποίας η ι
για ένα ποσοτικό ή ποιοτικό μετασχημα
διοτυπία αλλά και η σοβαρότητα, ενώ
τισμό.
δεν φαίνεται να συνάγονται με μια πρώ
τη ματιά από την εικόνα των διαφόρων
Ειδικότερα, ως προς το πρωταρχικό ε
οικονομικών και κοινωνικών μεγεθών,
πίπεδο της καπιταλιστικής οικονομίας οι
θεωρείται και σωστά ως μια από τις πιο
κρίσεις, όπως εύστοχα επισημαίνει ο αεί
«δυσυπέρβλητες» και «καταστροφικές»
μνηστος Νίκος Πουλαντζάς, «όχι μόνον
που «θέτει υπό αίρεση» την ίδια την βιω
εγγράφονται στο επίκεντρο της βασικής
σιμότητα του καπιταλισμού.
αντίθεσης κεφαλαίου - εργασίας, αλλά
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Η ιδιοτυπία αυτή και η επικινδυνότητα
αυτής της κρίσης, που χαρακτηρίζεται
βασικά από την καθήλωση ή και επιβρά
δυνση των ρυθμών οικονομικής ανάπτυ
ξης και εξελίσσεται σε μια προϊούσα δυ
ναμική αποσάρθρωσης του κυρίαρχου
προτύπου οργάνω σης της σχέσης παρα
γω γής - κατανάλωσης, έγκειται ακριβώς
στην απειλή του δυναμιτισμού ολόκλη
ρου του περίπλοκου και ευαίσθητου συ
στήματος κοινωνικής νομιμοποίησης και
συνοχής του καπιταλιστικού τρόπου πα
ραγωγής.
Το εργατικό δίκτυο ως το πρω
ταρχικό νομικό επίπεδο, στο ο■
ποιο επικεντρώνεται η κορυ
φαία κοινωνικοοικονομική σύγκρουση εί
ναι επόμενο στις περιπτώσεις τέτοιων
κρίσεων να λειτουργεί ως υπερευαίσθη
τος σεισμογράφος, ικανός να καταγρά
ψει με ακρίβεια και την πιο υποχθόνια οι
κονομική δόνηση και πολιτική διεργασία.
« Η πανίσχυρη θύελλα που σαρώνει την
παγκόσμια κοινότητα» παρατηρούσε με
ευθυκρισία ο Νέστορας της αριστερής
πτέρυγας των γερμανών εργατολόγων
Hugo Sinzheimer, πριν από 56 ολόκληρα
χρόνια, «έπ ληξε περισσότερο από κάθε
ά λλο δικαιϊκό χώ ρο το εργατικό δίκαιο.
Αυτό δεν είναι άξιο απορίας, καθώς δια
σχίζοντας κανείς το σώμα των (νομικών)
διατάξεω ν (του), επισημαίνει την βάση
στην οποία τούτο στηρίζεται. Η βάση αυ
τή είναι η οικονομία, μέρος της οποίας
αποτελεί η εξαρτημένη εργασία».
Η αδιαφιλονίκητη πια τόσο σε θεωρητικο-επιστημολογικό όσο και σε κοινωνιολογικο-εμπειρικό επίπεδο σχέση ε
ξάρτησης οικονομίας — εργατικού δι
καίου, σχέση που καθορίζει και τη βασι
κή διασφαλιστική ή αναπαραγωγική λει
τουργία του κεφαλαίου, δεν διαγράφει α
πλά και μόνον ένα κρίσιμο πεδίο κατα
γραφής, έρευνας και αντιμετώπισης της
οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα των επι
πτώσεων και παρενεργειών της στο θεσμικο-πολιτικό εποικοδόμημα. Πολύ πε
ρισσότερο, « αποκαλύπτει ανάγλυφα τη
σχέση έντασης, στην οποία βρίσκεται το
εργατικό δίκαιο», από την εξέλιξη και έκ
βαση της οποίας φαίνεται να εξαρτάται η
παραπέρα πορεία του είτε προς την πα
ρακμή, τον εκφυλισμό, την επιστροφή
του στην ιδιωτικονομική του προϊστορία,
είτε προς την κοινωνικοπλαστική, προ
στατευτική και μέχρις ένα βαθμό χειραφεσιακή, μεταλλαγή.
Ανεξάρτητα από τις συνεχείς διακυ
μάνσεις στην εξέλιξη των οικονομικών
μεγεθών, την ανομοιόμορφη και ασύγ-
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του Δημήτρη
A. Τραυλού · Τζανετάτου
χρονη λειτουργία της διελκυστίνδας «α
νάπτυξης - στασιμότητας», από την κινη
τικότητα και αμφιταλάντευση των ε γ 
κλωβισμένων στο «πάντοτε και πανταχού παρόν» κρίσιμο π λέγμα «στασιμότη
τα - πληθω ρισμού» επιλογώ ν και πέραν,
τέλος, από την καινούρια πραγματικότη
τα της κατάρρευσης του «υπαρκτού σο
σιαλισμού», ένα πράγμα δεν επιδέχεται
βασική αμφισβήτηση: Η βαθειά διαρθρω
τική και χρονίζουσα κρίση του καπιταλι
στικού συστήματος παγκοσμίως που εκ
φράζεται βασικά από την προϊούσα αποσάρθρωση του κυρίαρχου μοντέλου «α 
νάπτυξης, παρα γω γής και κατανάλωσης
καθώς και του όλου συστήματος κοινω
νικής νομιμοποίησης».
Η «νεοφιλελεύθερη επίθεση»
κατά της «σταθερότητας» και
■
«τυποποίησης» τω ν εργασιακών
σχέσεων, η πορεία αποδόμησης του κοι
νωνικού «κεκτημένου», η δυναμική αποδιάρθρωσης της εργατικής τάξης, κοντο
λογίς: η μετατόπιση του συσχετισμού δυ
νάμεων κεφαλαίου - εργασίας, που είχε
διαμορφωθεί επί σειρά δεκαετιών και
κρυσταλλωθεί σε συνταγματικό πλέον α
ναγνωρισμένους θεσμούς — σε βάρος
της εργασίας— εκφράζει μια βαθειά και
δυσυπέρβλητη κρίση του φορντισμού ε
νός συστήματος οργάνω σης της παρα
γωγής και της εργασίας, που, με τη συν
δρομή του κεϋνσιανικού κράτους, μέχρι
και την εκδήλωση της ενεργειακής κρί
σης του 1973, φαινόταν να έχει αντιμετω
πίσει ικανοποιητικά τα προβλήματα συσ
σώρευσης του κεφαλαίου και της κοινω
νικής αναπαραγωγής.
Έ ν α ς βασικός παράγοντας της «ιστο
ρικής καταξίωσης» του φορντικού μοντέ
λου υπήρξε η ικανότητα να ομοιογενοποιεί και να σταθεροποιεί μεγάλα τμήμα
τα της εργατικής τάξης σε ένα μέσο επί
πεδο κατανάλωσης, αναπαραγωγής και
νομικής προστασίας. Το κεϋνσιανικό πα
ρεμβατικό κράτος είτε άμεσα με κανόνες
αμφιμερώς ή μονομερώς αναγκαστικού
δικαίου σε επίπεδο ατομικών εργασια
κών συμβάσεων, είτε έμμεσα, αναγνωρί
ζοντας εκτεταμένες ρυθμιστικές δυνατό
τητες σε σ υλλογικό αυτόνομο επίπεδο,
προσφέρει, μια, λιγότερο ή περισσότε
ρο, σταθερή και εκτεταμένη νομική προ
στασία και ασφάλεια. Ταυτόχρονα φρον
τίζει να κρατά αμβλυμένες και ελεγχόμε
νες τις κοινωνικές αντιθέσεις στα πλαί
σια ενός ευρύτερου «ταξικού συμβιβα
σμού», κυρίαρχο στοιχείο του οποίου εί
ναι ο λεγόμενος «φ ιλελεύθερος κορπορατισμός». Πρόκειται για ένα πολιτικό
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σύστημα ρύθμισης της εργατικής δύνα
μης και της συνολικής διαδικασίας κοι
νωνικής αναπαραγωγής, κορυφαία θε
σμική - ιδεολογική εκδήλωση του οποίου
αποτελεί το «μαγικό τρίγω νο» συμπλεύσεως και συντονισμού κράτους - κεφα
λαίου - εργασίας.
Ό π ω ς έχει εύστοχα παρατηρηθεί «η
ανάδειξη της εμφανιζόμενης σύμπλρξης των ταξικών συμφερόντων, που δια
πραγματεύονται την αμοιβαία συμμετο
χ ή τους σε ένα μόνιμο, όπως θα μπορού
σε να πει κανείς "αναπτυξιακό συνεται
ρ ισ μ ό ”, είναι η σημαντικότερη έκφραση
της νέας κατάστασης».
Ωστόσο, η εγγενής αδυναμία
της στρατηγικής συσσώρευσης
■
του φορντισμού να επιλύσει τα
διαρκώς οξυνόμενα και πολλαπλασιαζόμενα προβλήματα υπερξίωσης του κεφα
λαίου και της κοινωνικής αναπαραγω
γής, η συσίφεια προσπάθεια του κεϋνσιανικού κράτους να διατηρήσει, έστω
στον πυρήνα του, το μεταπολεμικό καθε
στώς της κοινωνικής νομιμοποιήσεως
στα πλαίσια μιας διαδικασίας στασιμότη
τας, υπό — ή και αποανάπτυξης, ή μοι
ραία εμπλοκή του στο πεδίο έντασης
«κρατικού αυταρχισμού» και «φιλελεύθε
ρου κορπορατισμού», κοντολογίς: η υπο
δαύλιση και όξυνση κάθε μορφής δυϊ
σμού, αντανάκλασης τελικά της πρωταρ
χικής ενδοκαπιταλιστικήςι αντίφασης, ο
δηγούν το καπιταλιστικό σύστημα στο
μεγαλύτερο ίσως στρατηγικό δίλημμα
της μεταπολεμικής περιόδου. Έ τ σ ι, ανα
πόφευκτο καθίσταται το άλμα προς μια
«μεταφορντική ανασυγκρότηση» προς
μια στρατηγική εξόδου από την κρίση,
που είναι αναγκασμένη, μεταξύ άλλων,
να αντιμετωπίσει με επιτυχία το «πεδίο
έντασης» ανάμεσα στον «μικροηλεκτρονικό παραγωγικό εξορθολογισμό» και τις
απαιτήσεις της μαζικής κατανάλωσης,
που, ενώ το κυρίαρχο μοντέλο παραγω
γής αυξάνει, συμπιέζει από την άλλη με
ριά η μειωμένη παραγωγή υπεραξίας και
η πτωτική τάση συσσώρευσης κερδών.
Η κρίση του φορντικού μοντέλου κοι
νωνικής αναπαραγωγής και η στρατηγι
κή καπιταλιστικής ανασυγκρότησης με
την επέκταση εφαρμογής της μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας και της αξιοποίη
σης των σύγχρονω ν μορφών συγκέντρω
σης επιχειρήσεων σε εθνικό και υπερε
θνικό επίπεδο οδηγούν αναπόφευκτα σε
ισχυρή δοκιμασία το κυρίαρχο μοντέλο
οργάνωσης της σχέσης κράτους - κοινω
νίας, εργατικού δικαίου και πολιτικής. □

6

Οι παραπάνω σκέψεις αποτελούν μέρος της
εισαγωγής βιβλίου του συγγραφέα με τίτλο
«Το εργατικό δίκαιο σε κρίσιμη καμπή», που
κυκλοφορεί αυτές τις ημέρες από τις «Εκδό
σεις Οδυσσέας».
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: ΤΟ ΟΠΙΟ ΤΩΝ A
Απ’ τα πολλά μου βάσανα
κι απ’ τα πολλά μου πάθη,
σ’ ένα δενδρΐ ακούμβησα
κι εκείνο εμαράθη.
* (Αλ. Παπαδιαμάντης, «Οι Χαλασοχώρηδες»)

Δεν θα ήταν π.χ. καθόλου άσχημο να εί
χαμε και μεις μια αυτόκλητη αντιαστυνομία τύπου γκρην-πης, εκτός κι αν
σας ταιριάζει περισσότερο ένας πιο μαζι
κός πολιτικός νεοπροσκοπισμός, που
στους παλαιότερους θα θύμιζε και λίγο
τους Λαμπράκηδες. Ποιος θα είχε αντίρ
ρηση;
λπίζω να θυμόσαστε τους Οικολόγους · Εναλλακτικούς, το νεοσύστα
Έ χ ω όμως την εντύπωση ότι η φιλοδο
το αυτό πολιτικό σχήμα, που — αν
ξία της οικολογίας δεν μπορεί να εξαν
παρακάμφουμε τη μετριότητα που αποτλείται εκεί. Γ ιατί μια τέτοια αντίληψη θέ
πνέει σε όλες του τις εκδηλώσεις— ήταν
τει το οικολογικό κίνημα εξ ορισμού στο
κατά τα άλλα ό,τι μας έλειπε, για να μην
περιθώριο της πολιτικής ζωής, στον απα
υπάρχει ούτε και μια μικρή μερίδα συμ
ραίτητο ίσως, αλλά πάντως επικουρικό
πατριωτών μας που να αισθάνεται μειο
ρόλο ενός λιγότερο ή περισσότερο άτεγ
νεκτικά έναντι των άλλων, των προηγμέ
κτου και ανυπότακτου επόπτη ή / και συμ
νων λαών της Ευρώπης. Γιατί όπως και
βούλου της επίσημης πολιτείας - προο
να το κάνουμε, η οικολογία είναι από τα
πτική για την οποία δεν θα είχα προσωπι
λίγα αποκούμπια που έχουν απομείνει,
κά καμιά αντίρρηση, θα πρέπει όμως να
για κείνες τις ταλαίπωρες ψυχές που επι
είναι σαφές ότι σε αυτήν την περίπτωση
μένουν να στριμώχνονται μέσα στις διά
υπονομεύεται η καθολικότητα, η αυτονο
φορες ιδεολογίες του συρμού.
μία και τελικά η εγκυρότητα του οικολο
Σε αυτούς λοιπόν τους συμπαθέστα
γικού λόγου.
τους θιασώτες των πάσης φύσεως πολι
τικών ουτοπιών απευθύνεται τούτο το
σημείωμα, σαν δυο λόγια συμπάθειας και
ηθικής υποστήριξης, για να μην άγχονται
με τη μετριότητα των Ελλήνω ν οικολόγων, λες και παίζεται η τελευταία μας ελ
πίδα, η εναλλακτική μας λύση, ο δεύτε
ρός μας πλους.
Αγαπητοί φίλοι, ψυχραιμία! Έ τσ ι κι
αλλιώς, ιδεολογία είναι, θα περάσει.

Ε

Η εγκυρότητα του οικολογικού
λόγου
Ας δούμε όμως σε τι εδράζεται η εγκυρότητα του οικολογικού λόγου. Γιατί
προφανώς δεν εδράζεται στην αναμφι
σβήτητα καίρια και θεμελιώδη σημασία
που έχει για τη ζωή μας η επισήμανση
του περιβαλλοντικού προβλήματος. Ό 
πως άλλωστε θα φανεί στη συνέχεια, δεν
με απασχολεί καθόλου η οικολογία ως
«απορρυπαντική» πολιτική δραστηριότη
τα. Αυτό που θέτω υπό συζήτηση είναι το
πνευματικό αίτημα που η πολιτική αυτή
δραστηριότητα φέρει μαζί της και χάρις
στο οποίο ο οικολογικός λόγος αποκτά
καθολικότητα και αυτονομία, φιλοδοξών
τας να αντιπαραθέσει στο σύγχρονο πο
λιτισμό τις δικές του «καθαρτικές» ηθι
κές και πνευματικές αξίες.
Αν επρόκειτο απλώς για το περιβάλ
λον, τη μόλυνση κλπ., δεν θα υπήρχε θέ
μα Ζώντας μάλιστα στο κέντρο της Αθή
νας και με το νέφος που μας χτύπησε
πρόσφατα, δεν έχω καμιά πρόθεση να
αμφισβητήσω τη σοβαρότητα των περι
βαλλοντικών προβλημάτων. Και μακάρι
το κράτος να καταστρώσει σχετικά προ
γράμματα, να στελεχώσει ανάλογα τις υ
πηρεσίες του, να πολλαπλασιάσει τις
σχετικές μελέτες, να δημιουργήσει και
ειδικές θέσεις εναλλακτικής θητείας και
ό,τι άλλο επιθυμούν οι οικολόγοι. Αν πά
λι προτιμούν ένα πιο αυτόνομο, πιο εναλ
λακτικό στυλ παρέμβασης, ανεξάρτητα
από το κράτος κ.τ.λ. και πάλι σύμφωνοι.
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κρες του βρίσκεται η αρχή (η αιτία) αλλά
και το τέλος (η λύση) του δράματος. Έ 
τσι, στην προοπτική της κατάργησης της
εκμετάλλευσης και των τάξεων, βρίσκει
υποτίθεται η ιστορία την πλήρωσή της
— και πάνω σε αυτό το εσχατολογικό ό
ραμα θεμελιώθηκε με τόση πειστικότη
τα, για τόσα π ο λλά χρόνια και με τόσο ο
λέθρια αποτελέσματα, η κομμουνιστική ι
δεολογία.
Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την
οικολογία. Σ τη ν περιβαλλοντική κρίση η
οικολογία δεν εντοπίζει απλώς ένα καί
ριο πρόβλημα. Βλέποντας στη σχέση του
ανθρώπου με τη φύση τη βασιλική οδό
για τη συνάντηση και την αναμέτρησή
μας με την συνολική κρίση του σύγχρο
νου πολιτισμού, εμφανίζεται να προσφέ
ρει τη διάγνωση και τη θεραπεία, στην
προοπτική και αυτή τη φορά ενός «εσχατολογικού» οράματος: του οράματος της
γενικής «κάθαρσης» — της γενικής και ο
ριστικής αποκατάστασης της διαταραγμένης οικολογικής ισορροπίας του γήι
νου οικοσυστήματος. Μέσα από την ανά
λυση των περιβαλλοντικών προβλημά
των, η οικολογία εντοπίζει στη ρίζα όλων
των σύγχρονω ν αδιεξόδων, την κυριαρ
χική βουλιμία του ανθρώπου προς το φυ
σικό περιβάλλον του, η οποία καλλιερ
γείται στο έδαφος μιας πνευματικής αλλαζονείας, μιας υπεροπτικής αντίληψης
προόδου και ανάπτυξης η οποία δεν σέ
βεται (προσέξτε, γιατί εδώ βρίσκεται το
κρίσιμο σημείο) τα φυσικά όρια. Τα όρια
δηλαδή που ο φυσικός κόσμος θέτει
στον άνθρωπο, ο οποίος δεν είναι και δεν
πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του τίποτα
παραπάνω από ένα τμήμα, ένα μέρος, έ
να μόριο, ένα στοιχείο αυτού του φυσι
κού κόσμου — του κοσμικού συστήμα
τος.
Εδώ ακριβώς αρχίζουν οι δικές μου αν
τιρρήσεις.

Εσχατολογικό όραμα
Ας δούμε όμως το ζήτημα αυτό και από
μια άλλη σκοπιά. Αν από μόνο του το πε
ριβαλλοντικό πρόβλημα ήταν επαρκές
δεδομένο για την καταξίωση της οικολο
γίας, τότε η εκμετάλλευση ανθρώπου α
πό άνθρωπο και η ταξική αντιπαράθεση
(αναμφισβήτητα δεδομένα της κοινωνίας
μας) θα αρκούσαν για την εσαεί καταξίω
ση της κομμουνιστικής ιδεολογίας, ανε
ξάρτητα από τις παλινωδίες του οποιουδήποτε κομμουνιστικού κόμματος ή κα
θεστώτος. Ό π ω ς όμως είχε εξ αρχής υ
πογραμμίσει ο ίδιος ο Μαρξ — πράγμα
που φρόντισε στη συνέχεια να επαναλάβει κι ο Λένιν— η εκμετάλλευση και η τα
ξική πάλη δεν ήταν μαρξιστική ανακάλυ
ψη, ήταν ήδη γνω στές από την πολιτική
οικονομία. Αυτό που προσέθεσε ο Μαρξ
ήταν η αναγωγή του προβλήματος της
εκμετάλλευσης και της ταξικής αντιπα
ράθεσης στον κρίσιμο μίτο — στο νήμα
δηλαδή εκείνο γύρω από το οποίο διαπλέκεται όλο το πρόβλημα του ανθρώ
που και της ιστορίας και που στις δυο ά

Καταγγελία του πολιτισμού
Κατ’ αρχάς, αν η οικολογία καθορίζε
ται πράγματι από αυτόν τον ηθικό και
πνευματικό πυρήνα, από το αίτημα της
προσαρμογής του ανθρώπου και της κοι
νωνίας στην κοσμική τάξη, στους ρυθ
μούς και τα όρια του φυσικού κόσμου, τό
τε η οικολογική σκέψη αποτελεί στην ου
σία της μια εκσυγχρονισμένη επιστροφή
του νεώτερου δυτικού ανθρώπου (ο ο
ποίος όμως μέσα σε αυτήν την επιστρο
φή του, δεν παύει να παραμένει και νεώτερος και δυτικός) στη φυσιοκρατική κο
σμολογική πίστη. Σ τη ν πίστη του προχριστιανικού παγανισμού. Στον πανθεϊσμό
του στωϊκισμού και της αστρολογίας.
«Σιγά την καταγγελία», θα μου πείτε.
«Μα αυτό δεν το κρύβει κανείς και από
μια άποψη εδώ βρίσκεται και το ισχυρό
σημείο της οικολογίας». Και πράγματι!
Σε αντίθεση με την ψυχρή και επίπεδη
κοινωνιολογίζουσα θεώρηση των κομμουνισμών, των φεμινισμών κλπ., ξαναπιάνοντας τη σκυτάλη εκεί που την είχαν
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αφήσει πριν από δεκαπέντε-είκοσι χρό
νια τα παιδιά των λουλουδιώ ν, χωρίς ό
μως τον αφελή ρομαντισμό τους, ωριμασμένοι από τη μετέπειτα εμπειρία των
ποικιλώνυμων επαναστατικών κινήσεων,
οι οικολόγοι κα τα γγέλλο υν τον π ολιτι
σμό μας για έλλειψη πνευματικότητας
και μας καλούν στην ανακάλυψη της
πνευματικής ουσίας που κρύβει μέσα του
ο κόσμος και στη συμμόρφωσή μας προς
αυτή. Πώς; Μέσω της εγκαθίδρυσης μιας
οικολογικής και όχι ανταγωνιστικής σχέσεως του ανθρώπου προς τη φύση. Μέ
σω της διαμόρφωσης ενός οικολογικού
πολιτισμού, θεμελιωμένου σε έναν οικο
λογικό τρόπο ζωής.

Πνευματική υπόσταση
Έ τ σ ι είναι απολύτως φυσικό το ότι αρ
χίζουν σταδιακά να διαμορφώνονται μέ
σα στους κόλπους του διεθνούς οικολο
γικού κινήματος (και ιδιαίτερα στη Γερ
μανία) ισχυρές τάσεις που δεν αρκούνται
στην περιορισμένη εμβέλεια της πολιτι
κής και του ρασιοναλισμού που τη χαρα
κτηρίζει. Και αναζητούν την ένταξη και
την ολοκλήρωση της πολιτικής τους δρα
στηριότητας στα πλαίσια μιας ευρύτερης
πνευματικής ή θρησκευτικής εμπειρίας,
με συνηθέστερες περιπτώσεις τη στρο
φή προς τον Ινδουισμό και το Βουδισμό
(κατάλληλα εννοείται εξευρωπαϊσμένους). Πρόσφατα μάλιστα είχαμε τον ιε
ροπρεπέστατο εορτασμό της ««ημέρας
της γη ς». Εορτασμό για τον οποίο οι ίδιοι
οι οργανωτές του διαδήλωναν ευθαρσώς
την πρόθεσή τους να αποκτήσει ουσια
στικό περιεχόμενο, αναδεικνύοντας τη
βαθύτερη πνευματική υπόσταση της
Γης. Δηλαδή της γης ως ενιαίου αυτορυθμιζόμενου οικοσυστήματος, ως ζων
τανού οργανισμού και οίκου του ανθρώ
που ή — πράγμα που είναι ένα και το
αυτό— ως θεάς Γαίας, μητέρας της ζωής
και των θεών και τροφού των ανθρώπων.

του Βασίλη Ξυδιά
λαδή σε μια ομολογία πίστεως στην οντολογική ανελευθερία του ανθρώπου.

Οντολογική αποξένωση
Και το πράγμα γίνεται ακόμα χειρότε
ρο, από τη στιγμή που η επαγγελλομένη
έξοδος από τα όρια του δυτικού πολιτι•σμού, είναι ψευδής.
Προσπαθώντας να εμβαθύνει στις πη
γές του δυτικού πολιτισμού, η οικολογία,
εντοπίζει μεν σωστά την αιτία του λεγά
μενου «οικολογικού προβλήματος» στην
οντολογική αποξένωση του εξατομικευμένου ανθρώπου από το κοσμικό χωροχρονικό του πλαίσιο. Προσπερνά όμως
με τη χαρακτηριστική αφέλεια όλων των
πολιτικών ουτοπιών, τις εσωτερικές ψυ
χικές διαστάσεις της οντολογικής αυτής
αποξένωσης και την πραγματική της
σχέση με την τραγική περιπέτεια της αν
θρώπινης ελευθερίας. Αντιπροτείνει έ
τσι στον ατομικιστικό ανθρωποκεντρι
σμό τη δική της ολιστική κοσμοκεντρική
θεώρηση, χωρίς βέβαια να υποψιάζεται
τον αυτοεγκλωβισμό της στις θεμελια
κές «προκαταλήψεις» του πολιτισμού
που θέλει να καταγγείλει.
Η τραγική ειρωνία είναι ότι για να θε
μελιώσει αυτό το εντελώς «δυτικό» δί
λημμα, ο οικολογικός λό γος αισθάνεται
πολλές φορές την υποχρέωση να το δια
τυπώσει και να το κατανοήσει υπό το
φως των διαφορών και της αντίθεσης
του δυτικού προς τους παλαιότερους,
τους «οικολογικούς» πολιτισμούς. Ό μ ω ς
η αντίθεση αυτή, έτσι όπως η οικολογία
την κατανοεί και προσπαθεί να την χειρι
στεί, είναι πλαστή.

Πίστη και κοσμική τάξη

Η οικολογική σκέψη αγνοεί ή παρα
κάμπτει την τραγική αγωνία των προχριστιανικών πολιτισμών. Την αγωνία τους
να συμβιβάσουν την πίστη τους στις δυ
νάμεις και τις αναγκαιότητες της κοσμι
κής τάξης, με την συνείδηση της ελευθε
Αγοραίος μεταμοντερνισμός ή κιτς πο
ρίας και της ιδιαιτερότητας του ανθρώ
λιτισμών; « Ό χ ι» , θα μου πείτε, «είναι η ει
που. Αυτή όμως η ένταση είναι που έδινε
λικρινής ομολογία του πολιτισμού μας
που αναγνωρίζει τον οικολογικό χαρα
στις πνευματικές αναζητήσεις της αρ
χαίας Ελλάδας και στις ανατολικές θρη
κτήρα παλαιότερων παραδόσεων και αι
σθάνεται την ανάγκη να μπολιαστεί γόνι- * σκείες το δυναμικό τους χαρακτήρα. Πα
ρακάμπτοντας αυτήν την εσωτερική α
μα από αυτές». Ας είναι. Το πρόβλημα
γωνία, σαν κλασικοί πουριτανοί ριζοσπά
δεν είναι εκεί. Κι αν μας προκύψουν και
στες ηθικιστές, οι οικολόγοι δανείζονται
κανά δυο πιστοί του Απόλλω να και γίνει
από την πνευματικότητα των ανατολικών
και καμιά τελετή στην Ακρόπολη παρου
θρησκειών ή όποιων άλλων «οικολογι
σία εκπροσώπων της ΕΟΚ και βουδιστών
κών» παραδόσεων, ό,τι τους είναι χρήσι
μοναχών δεν χάλασε ο κόσμος. Το ου
μο για να επενδύσουν τη συμβατική τους
σιαστικό πρόβλημα, δηλαδή το πνευματι
ηθική,
της προσαρμογής του ανθρώπου
κό, πολιτισμικό — και πολιτικό αν θέλε
στα όρια και στην αυτορρυθμιστική τάση
τε— πρόβλημα είναι άλλο. Ό τ ι όπως εί
των φυσικών οικοσυστημάτων.
παμε και πριν, είτε με τις θρησκευτικοΈ τσ ι, η οικολογία δεν μπορεί να δει ό
πρεπείς της τελετουργίες είτε με τις ορ
τι ο δυτικός πολιτισμός, παρ’ όλη τη βαρ
θολογιστικές της αναλύσεις, η οικολογία
βαρότητα και την έλλειψη πνευματικότη
απαντά στην αναπτυξιακή και υπαρξιακή
τας που τον διακρίνει, παρ’ όλη την α
αυθαιρεσία του συγχρόνου ανθρώπου,
μαρτία, την αστοχία που τον καθορίζει,
καλώντας τον να συμβιβαστεί με τα βιοπαρ’
όλο το θάνατο που παράγει, διαφυφυσικά δεδομένα της ύπαρξής του και να
λάττει
στα σπλάχνα του (κακοποιημένη
προσαρμοστεί στα όρια και τους νόμους
βέβαια) μια πνευματική παρακαταθήκη
του φυσικού κόσμου. Καλώντας τον δη

που τον καθιστά ανώτερο από όλη τη σο
φία και την πνευματικότητα της αρχαιό
τητας, των ανατολικών θρησκειών και
κάθε άλλου είδους φυσιολατρικής μετα
φυσικής και μαγείας. Κι αυτή η πνευματι
κή παρακαταθήκη είναι η συνείδηση του
αυτεξούσιου, της ελευθερίας του ανθρώ
που και η αποδοχή του ηγεμονικού του
ρόλου έναντι του υπόλοιπου φυσικού κό
σμου. Αυτά ακριβώς δηλαδή που η oîko
λόγια θεωρεί ως πυρήνα και πνευματική
αιτία του οικολογικού προβλήματος, χω
ρίς να βλέπει ότι η διαστροφή του πολιτι
σμού μας οφείλεται στην κακοποίηση αυ
τών των δωρεών με τις οποίες είναι προι
κισμένος ο άνθρωπος, στον σφετεριομο
τους προς χάριν ενός εγωπαθούς α \ ο ι 
κιστικού ανθρωποκεντρισμού.

Το αντίδοτο
Το αντίδοτο βέβαια σε αυτή την περί
πτωση, δεν θα έπρεπε να είναι η υποβάθμιση του ανθρώπου, αλλά η αναβάθμιση
της φύσης. Εν ονόματι όμως τίνος; Εν ονόματι ποιάς αξίας ή στη βάση ποιάς ζ ω 
τικής αρχής ή ανάγκης θα επιτευχθεί η α
ναβάθμιση της φύσης και η ταυτόχρονη
διατήρηση του αυτεξούσιου και του ηνομονικού ρόλου του ανθρώπου; Αφού > α
το σύγχρονο άνθρωπο δύο είναι οι μόνες
δυνατές αξίες: ή ο αυτοτελής άνθρωπος
ή ο αυτοτελής κόσμος. Επομένως η ανάρρυση στο θρόνο του ενός, συνεπάγε
ται αναγκαστικά την πτώση του άλλου.
Αν ο Καρτέσιος θεμελίωσε τις βεβαιότητές του στην ατομική υποκειμενική συ
νείδηση, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην ανάδυση του αυτοτελούς ατομικού ανθρώπου, κι αν στη συνέχεια οι δ ί 
φοροι ανθρωποκεντρικοί ολισμοί (εθνικι
σμός, σοσιαλισμός, κλπ.) θεμελίωσαν σε
κάποιο συλλογικό υποκείμενο (π.χ. έ
θνος, τάξη) την αυτοτέλεια των ιστορι
κών κοινωνικών φαινομένων, βλέπουμε
τώρα την οικολογική σκέψη να κατα
σκευάζει το οικοσύστημα, αυτό ιο αυυνείδητο (και όχι πάντα) φυσικό «υποκεί
μενο» για να θεμελιώσει σε auto ιην αυ
τοτέλεια του φυσικού κόσμου. Η οικολο
γία, σαν γνήσιο και πιστό τέκνο του πολι
τισμού που θέλει να καταγγείλει, εγκλω
βίζεται στο αδιέξοδο και καταλήγει πολύ
φυσιολογικά στο συμπέρασμα ότι το κρι
σιμό δίλημμα είναι το δίλημμα ανάμεσα
στον ατομικιστικό ανθρωποκεντρισμό
και στον ολιστικό κοσμοκεντρισμο.
Οδηγούμαστε έτσι σε μια ακόμα ανσ
παραγωγή του πνευματικού δ ιλή μμ α το ς
που κατ’ επανάληψη δίχασε το δυτικό αν
θρωπο και παρέσυρε σε ατέρμονες και a
διέξοδες διαμάχες τη Δύση. Θυμίζω για
παράδειγμα τις διαμάχες μεταξύ του μυ
στικιστικού ψυχολογισμού και του νομι
κισμού της δυτικής εκκλησίας, μεταξύ
του ανθρωποκεντρισμού του Αυγουστί
νου και του κοσμοκεντρισμού του Ακυινάτη, μεταξύ του νομιναλισμού και του
σχολαστικισμού, του προτεσταντισμού
και του καθολικισμού, του διαφωτισμού
και του ρομαντισμού, του φιλελευθερι
σμού και του μαρξισμού, κ.ο.κ.
Δεν μας αρκούσε δηλαδή το νέφος, η
οικολογία μας έλειπε!
□

f if
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Π Ο Λ Ω Ν ΙΑ :

Η κρίση περνά
στην «Αλληλεγγύη»
Η ιστορία παίζει, μερικές φορές, παράξε
να παιχνίδια. Τα παλιά χρόνια το ΚΚ της
Πολωνίας οργάνωνε εκλογικές φιέστες,
τις οποίες χαλούσαν οι απεργίες της
«Αλληλεγγύης»*. Οι υποψήφιοι του ΚΚκέρδιζαν με συντριπτικά ποσοστά αλλά
όπως οι εκλογές ήταν κάθε άλλο παρά τί
μιες, κανείς δεν ενδιαφερόταν για ro α
ποτέλεσμα. Εννέα μήνες μετά την ανάλη
ψη της εξουσίας από την «Α λλη λε γγύ η >*,
η κυβέρνηση Μαζοβιέτσκι προκηρύσσει
τις πρώτες αμιγώς ελεύθερες εκλογές
μετά τον πόλεμο στους δήμους και τις
κοινότητες, όμως κανείς δεν πολυενδιαφέρεται για τις εκλογές.
Ό λ α σκιάζονται από τις απεργίες των
σιδηροδρομικών οι οποίες έχουν ξεσπά
σει εναντίον της εισοδηματικής πολιτι
κής της κυβέρνησης της «Α λλη λεγγύ ης»
και απειλούν να παραλύσουν την Πολω
νία. Ο δημοφ.λής εργατικός ηγέτης Λεχ
Βαλέσα γιουχάρεται, για πρώτη φορά,
καθώς επισκέπτεται ως πυροσβέστης
τους απεργούς. Ο θεωρητικός των απερ
γιών και ιερή φιγούρα του κινήματος της
πολωνικής αντίστασης Γιάτσεκ Κουρόν,
υπουργός Εργασίας σήμερα, διακηρύσ
σει ότι «η απεργία είναι παράνομη, αλλά
ακόμη κι αν ήταν νόμιμη δεν θα έδινε ού
τε ένα ζλότυ αύξηση στους απεργούς».
Τα κομμουνιστικά εργατικά συνδικάτα, απεργοσπαστικά εκ γεννετής και δεξί χέ
ρι της νομενκλατούρας, μέχρι πρότινος,
μετατρέπονται ως δια μαγείας σε προλε
ταριακά, διεκδικούν την πατρότητα των
απεργιών και ενισχύουν τους απεργούς
με τα πλούσια μέσα που ακόμη διαθέ
τουν.
Έ τσ ι στις 27 ΜαΤου, τίποτα δεν έδει
χνε ότι γίνονταν εκλογές στην Πολωνία.
Η Βαρσοβία ήταν ήρεμη και οι πολίτες
προτιμούσαν να κάνουν βόλτες στα πάρ
κα, παρά να ψηφίσουν. Περίεργο για Πο
λωνούς, όσοι δούλευαν αυτή την Κυρια
κή δήλωναν ότι επέλεγαν τη δουλειά
τους παρά την κάλπη. Η συμμετοχή
— στις πρώτες εκλογές όπου οι Πολωνοί
είχαν και το δικαίωμα της αποχής— δεν
ξεπερνούσε το 42% των εγγεγραμμέ
νων, προς μεγάλη ανησυχία των ηγετών
της «Αλληλεγγύης».
Και όμως οι εκλογές είχαν πετύχει το
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στόχο τους: «να τελειώνουμε μ ε τις τοπι
κές μαφίες που απαρτίζονται από την
παλιά νομενκλατούρα», αρθρογραφούσε ο Ά ντα μ ΜΙχνικ, η άλλη μεγάλη φυ
σιογνωμία της «Αλληλεγγύης»» και διευ
θυντής σήμερα, της καθημερινής εφημε
ρίδας του συνδικάτου Gazeta Wyborcza.
Προκηρύσσονται«; τον Φεβρουάριο τις
δημοτικές εκλογές η κυβέρνηση Μαζιοβιέτσκι ήλπιζε να απαλλαγεί από το ΚΚ
που διατηρούσε πολλές από τις θέσεις
του σε τοπικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα
δικαίωναν τον αρχικό στόχο. Το ΚΚ κατα
ποντίζονταν σε ποσοστά μικρότερα του
10%, ενώ η «Α λ λη λε γ γύ η » κέρδιζε το
8 8 % των εδρών στο δημοτικό συμβούλιο
της Βαρσοβίας, με τα ποσοστά της να κι
νούνται σε αντίστοιχα επίπεδα στην
Κρακοβία και το Γκντανσκ. Ό μ ω ς την ί
δια στιγμή, οι ηγέτες της «Α λλη λε γγύ η ς »
δήλωναν ότι ανησυχούσαν όσο ποτέ για
το μέλλον τής χώρας.
Η ανησυχία οφείλεται στα πρώτα απο
τελέσματα από τα δρακόντια οικονομικά
μέτρα της κυβέρνησης. Παρά την υπο
στήριξη από τον πληθυσμό που είδε καρ
τερικά τις τιμές να απογειώνονται και το
πραγματικό του εισόδημα να μειώνεται
κατά 40% τουλάχιστον, η αναζωογόνη
ση της οικονομικής δραστηριότητας που
όλοι περίμεναν δεν έχει εμφανισθεί στον
ορίζοντα. Το πρόβλημα, κοινό με αυτό
που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης στη μεταβατική πε
ρίοδο προς την ελεύθερη, καπιταλιστική
οικονομία: η έλλειψη... καπιταλιστών. Ό 
λοι θέλουν να γίνουν καπιταλιστές αλλά,
όπως σε αυτές τις περιπτώσεις εκτός α
πό το πρόθυμο πνεύμα χρειάζονται και
κεφάλαια που δεν υπάρχουν, το τελικό α
ποτέλεσμα είναι η οικονομική καθίζη«τη.
Βέβαια ο καρκίνος της μαύρης αγοράς
συναλλάγματος έχει σχεδόν εξαφανι
στεί λόγω της μετατροπής του ζλότυ σε
συναλλάξιμο νόμισμα. Τα προϊόντα εμ
φανίσθηκαν στα ράφια των καταστημά
των μετά από χρόνια απουσίας, μόνο που
ο μέσος Πολωνός αδυνατεί να τα αγορά
σει. Έ τ σ ι το μόνο μέχρι στιγμής χειρο
πιαστό αποτέλεσμα είναι το πρώτο κύμα
των 250 περίπου χιλιάδων ανέργων, που
αναμένεται να αυξηθεί όσο θα κλείνουν
οι μεγάλες, προβληματικές επιχειρή
σεις.
Απασχολημένοι με την οικονομική κρί
ση, οι μισοί και πλέον Πολωνοί ψηφοφό
ροι δεν είδαν κανένα ιδιαίτερο λό γο να
προσέλθουν στις κάλπες. Οι άλλοι, φα
νατικότεροι κατά τεκμήριο, θέλησαν να
δώσουν μια ακόμη ενίσχυ<τη στην «Α λ λ η 
λε γγύ η » και ένα ακόμη χτύπημα στο «Σ ο 
σιαλδημοκρατικό», τέως Κομμουνκτπκό
Κόμμα.
Παρουσιάζεται όμως και εδώ ένα ακό
μη παράδοξο, που δημιουργεί προβλή
ματα. Τελείω ς αναξιόπιστοι, οι Πολωνοί
τέως κομμουνιστές δεν αποτελούν σοβα
ρή απειλή στις πολιτικές και οικονομικές
μεταρρυθμίσεις. Ο μεγαλύτερος κίνδυ
νος προέρχεται από μία ανεξέλεγκτη
κοινωνική έκρηξη, απ’ αυτές που έχει
γνωρίσει η χώρα στο παρελθόν, ιδιαίτε
ρα τα καλοκαίρια. Πολύ περισσότερο, ό
ταν η «Α λ λη λε γγύ η » δεν φαίνεται πλέον
ικανή να κατευνάσει την κοινωνική δυ
σφορία, λόγω των εσωτερικών της προ
βλημάτων.
Ο Λεχ Βαλέσα που ανησυχεί για την

εντυπωσιακή αύξηση της δημοτικότητας
του άλλοτε συμβούλου του και νυν πρω
θυπουργού Τα ντέους Μαζοβιέτσκι ασκεί
κριτική στην κυβέρνηση, επειδή δεν προ
χωρεί όσο γρήγορα χρειάζεται στις με
ταρρυθμίσεις και δεν έχει να παρουσιά
σει θετικά αποτελέσματα. Οι κριτικές
του, που δεν κρύβουν την επιδίωξή του
να αντικαταστήσει τον στρατηγό Γιαρουζέλσκι στην προεδρία της Δημοκρατίας,
έρχονται να προστεθούν στον εμφύλιο
πόλεμο που μαίνεται στο εσωτερικό της
«Αλληλεγγύης»», μεταξύ των οπαδών της
αντιπολίτευσης και της υποστήριξης της
κυβέρνησης. Από το στόχαστρο του Λεχ
Βείλέσα δεν ξέφυγε και ο Ά ν τ α μ Μίχνικ.
Δεν αποκλείεται, έτσι, η ιστορία να συνε
χίσει τα περίεργα παιχνίδια της. Ό πω ς
παλιότερα το ΚΚ σπαραζόταν από κρί
σεις κάθε φορά που ξεκινούσαν εργατι
κές διεκδικήσεις, έτσι και τώρα η «Α λλη 
λε γγύ η », κινδυνεύει να διασπασθεί, αν η
αναταραχή που όλοι φοβούνται ξεσπά
σει τους επόμενους μήνες.
Βαρσοβία, 29 ΜαΤου.

Στέλιος Κούλογλου
Κ ΙΝ Α :

Ένας χρόνος μετά την
Τιεν Αν Μεν
« Ονομάζομαι Γιαν Χάο. Ή μ ο υ ν ο υ
πεύθυνος του ραδιοφωνικού σταθμού
των φοιτητών, ο οποίος λειτούργησε κα
τά τη διάρκεια της ειρηνικής εξέγερσής
μας πέρσι στην πλατεία Τιέν Α ν Μεν.
Μπορώ λοιπόν, να σας μιλήσω για ό,τι
πράγματι συνέβη τότε εκεί...».
Με αυτές τις φράσεις αυτοπαρουσιάσθηκε στο ελληνικό κοινό, ο φοιτητής
Γ ιαν Χάο, 23 ετών, ένας από τους πρωτα
γω νιστές της «κινεζικής άνοιξης». Μετά
τη σφαγή κατόρθωσε να διαφύγει στο ε
ξωτερικό και μέσω Ταϋλάνδης έφθασε,
τελικά, στην Γαλλία όπου εγκαταστάθη
κε και συνεχίζει εκεί τις σπουδές και την
πολιτική του δραστηριότητα.
Προσκεκλημένοι του ελληνικού τμή
ματος της Διεθνούς Αμνηστείας, ο Γιαν
Χάο, συμμετείχε στις εκδηλώσεις της για
τη θλιβερή πρώτη επέτειο από την σφα
γή στην πλατεία Τιέν Αν Μεν (4 Ιουνίου
1989).
Εκείνο που εντυπώσιασε περισσότερο
στην συνέντευξη τύπου που έδωσε ο
Γιαν Χάο (Τρίτη 12 Ιουνίου), ήταν η έμφα
ση — η εμμονή σχεδόν— στον ειρηνικό
χαρακτήρα της εξέγερσης. « Ακόμα και ό
ταν περιήλθαν στην κατοχή μας ορισμέ
να όπλα», είπε «εμείς είτε τα παραδώσα
με στο στρατό είτε τα καταστρέψαμε. Είμασταν και παραμένουμε αντίθετοι σε ο
ποιαδήποτε μορφή βίας».
« Π ο λλές κυβερνήσεις ιδίως εκείνες
των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας ενεργούν σα
να μ η ν συνέβη τίποτα πέρσι στην Κίνα»
συμπλήρωσε ο Πρόεδρος του ελληνικού
τμήματος της Διεθνούς Αμνηστείας Πε
ρικλής Πάγκαλος. Και τόνισε επίσης ότι
«είναι χλιαρές οι αντιδράσεις τόσο της
ΕΣΣΔ όσο και των χω ρώ ν της Ανατολικής
Ευρώπης».
Η Διεθνής Αμνηστία με συντονισμένες
και συνεχείς ενέργειες βοηθά τους Κινέ

ζους πρόσφυγες αλλά και τους διωκόμε
νους, κρατούμενους, υπόδικους του «τε

θωρακισμένου σοσιαλισμού» του Ντεγκ
Σιάο Πινγκ.
Ας μην ξεχύσουμε την Κίνα. Ας μην
την θυμηθούμε, μόνον όταν το αιματηρό
καθεστώς θα καταρρεύσει ή θα ανατρα
πεί.
'Οσοι θέλουν να βοηθήσουν μπορούν να αποτανθούν στη Διεθνή Αμνηστία, ΣΙνα 30, τηλ.:
3600628.

Τέτα Παπαδοπούλου
ΑΝΑΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατάσχεται
το πολιτικό χρήμα
Μετά από μια περίοδο σχετικής αφάνειας το θέμα της περιουσίας του πρώην
ΚΚ της Ανατολικής Γερμανίας επανήλθε
στο προσκήνιο. Η κυβέρνηση της χώρας
αποφάσισε να θέσει υπό έλεγχο, μέσω
σχετικής επιτροπής, τη ν περιουσία των
κομμάτων που κυβερνούσαν ή συμμετεί
χαν τότε στη διακυβέρνηση.
Τη ν περασμένη εβδομάδα, 8 ημέρες
μετά την απόφαση του Κοινοβουλίου της
χώρας του, ο Πρόεδρος του P.D.S. (πρώ
ην ΚΚ) Γκρέγκορ Γκύζι είπε στη Βιέννη
ότι το κόμμα του διαθέτει περιουσία της
τάξεως του 1 δις ανατολικογερμανικών
μάρκων (σ.σ. κάπου 50 δις δρχ.) στη χώ
ρα και 20-30 δις δυτικογερμανικά μάρκα
στο εξωτερικό. Ο Γκύζι δήλω σε επίσης ό
τι το Σεπτέμβριο του ’89 το τό τε ΚΚ πού
λησε, μετά από απόφαση του Έ ρ ιχ Χόνεκερ, την εταιρεία χαρτοφυλακίου που κα
τείχε στο Λουξεμβούργο στην τιμή των
800.000 - 900.000 μάρκων (κάπου 80-90 εκατ. δρχ.). Η εταιρεία αυτή, η οποία συν
δέεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις του BND
(Δυτικογερμανική Υπηρεσία Πληροφο
ριών), με τη χρηματοδότηση «αδελφών
κομμάτων» στη Δ ύσ η και την Ελλάδα, α
ποτελούσε έναν από τους βασικούς μο
χλούς εμπορικής δραστηριότητας του
κόμματος στο εξωτερικό.
Η απόφαση να τεθούν υπό κυβερνητι
κό έλεγχο τα οικονομικά των πάλαι ποτέ
κυβερνητικών κομμάτων, ξεσήκωσε θύ
ελλα αντιδράσεων ναι σ' ά' λο τυή<;.οτο
της Ανατολικογερμανικής Αριστερας. Η

«Συμμαχία 50», η πλατφόρμα δηλαδή
που αποτελεί ται από τις οργανώσεις που
θεωρήθηκαν οι κινητήριες δυνάμεις της
εξέγερσης του φθινοπώρου, επέκρινε
δριμύτατα την απόφαση. Ο πρώην υ
πουργός της «Συμμαχίας» X. Ούλμαν, εί
πε ότι η κυβέρνηση του Ντε Μαιζιέρ επι
διώκει να αποδυναμώσει το κίνημα που
είναι αντίθετο στην πορεία προς την έ
νωση των δύο γερμανικών κρατών.
Το αίτημα για δήμευση των περιουσια
κών στοιχείων των παλιών κυβερνητικών
κομμάτων υποβλήθηκε κατ’ αρχήν από
τους Σοσιαλδημοκράτες της Ο.Δ.Γ. οι ο
ποίοι κάλεσαν τον Καγγελάριο Κολ να
προχωρήσει στην αξιοποίηση των πε
ριουσιακών στοιχείων του κομμουνιστι
κού καθεστώτος προτού υποχρεώσει τα
κρατίδια της Ο.Δ.Γ. να πληρώσουν το κό
στος της ένωσης.
Για να εκτονώσει τις αντιδράσεις των
Σοσιαλδημοκρατών για την ένωση ο Κολ
αποδέχθηκε την πρόταση, την οποία με
ταβίβασε στον Ανατολικογερμανό ομό
λο γό του. Δεν χρειάστηκαν πάνω από 48
ώρες για την υλοποίησή της με τη γνω 
στή απόφαση του Ανατολικογερμανικού
κοινοβουλίου (VolksKammer). Η ειρω
νεία είναι ότι και το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα (ΧΔΚ) του Ανατολικογερμανού
πρωθυπουργού καλείται τώρα να ανοίξει
κι αυτό τα λογιστικά του βιβλία στους κυ
βερνητικούς ελεγκτές. Μόνο τα κτίρια
του χ.Δ.κ. εκτιμώνται σε 300 εκατ. μάρκα
Ανατολικής Γ ερμανίας. Οι Ελεύθεροι Δ η 
μοκράτες υπολογίζουν το ύψος των πε
ριουσιακών τους στοιχείων σε ρευστό,
σε 19 εκατ. μάρκα Ανατολικής Γ ερμανίας
περίπου.
Παρά τη φαινομενική τους ανησυχία
τα κόμματα, που συμμετέχουν και στο
σημερινό κυβερνητικό σχηματισμό στο
Ανατολικό Βερολίνο, ωφελούνται, ακόμα
και α ^ή νεοσύστατη κυβερνητική επιτρο
πή αποφασίσει να δημεύσει το 100% της
περιουσίας του πρώην ΚΚ και των πρώην
«δορυφόρων» του.
Έ ν α ς από τους λόγους της σημαντι
κής επιρροής του Κόμματος Δημοκρατι
κού Σοσιαλισμού (PDS) βρίσκεται και στα
10.000 επαγγελματικά στελέχη που ακό
μα διαθέτει έναντι 2.000 που διαθέτουν
οι Χριστιανοδημοκράτες, με τριπλάσια ε
πιρροή στο εκλογικό σώμα.
Η απόφαση όμως για οικονομικό «σφί
ξιμο» του PDS φαίνεται να κρύβει και κάτι
άλλο: σ ’ ένα διαβαθμισμένο έγγραφο της
ηγεσίας των Σοσιαλδημοκρατών (SPD),
που συνετάγη πρόσφατα, υπογραμμίζε
ται ότι συμμετοχή του PDS σε πανγερμα·'
νικές εκλογές θα μπορούσε «... να σπρώ
ξει το SPD μακριά από τη διεκδίκηση της
εξουσίας, κοντά στο 30% ...». Οι Σοσιαλ
δημοκράτες ανησυχούν για την ενδεχό
μενη απήχηση του κόμματος του Γκύζι
σε κύκλους των αριστερών νέων σοσιαλ
δημοκρατών (JUSOS), των συνδικάτων
και της διανόησης. Οι συντάκτες του ε γ 
γράφου τονίζουν ότι χρειάζεται να «τσα
κιστεί» ταχύτατα ο επαγγελματικός μη
χανισμός του PDS που έχει 45Q.000 μέλη
και 10.000 επαγγελματικά στελέχη, όπως
αναφέραμε πιο πάνω, σε σύγκριση με
922.000 μέλη και μόνο 950 επαγγελματι
κά στελέχη που διαθέτουν οι ΣοσιαλδηUGKpÔ ' ::.Ό ΤΠΓ Α ν «" ··»'·.!K*V' Γ ί Ο!'Ο' -ίΠΟ.
I. Α ν α σ τα σ ίο υ

Δ Υ Τ. ΓΕΡΜ ΑΝΙΑ:

Ρωγμές στο
Σοσιαλδημοκρατικό
Κόμμα
« Η απόφαση για την εισαγω γή του
(δυτικό) γερμανικού μάρκου την 1η Ιου
λίο υ (στην Ανατολική Γερμανία) είναι έ
να σφάλμα ολκής». Με τη δήλωση αυτή
επανέέαμψε στο προσκήνιο της δημοσιό
τητας — για πρώτη φορά μετά την αποτυ
χημένη δολοφονική απόπειρα εναντίον
του στις 25.4— ο υποψήφιος του Σοσιαλ
δημοκρατικού Κόμματος στις προσεχείς
εκλογές για την ανάδειξη Καγγελαρίου,
Ό σ κ α ρ Λαφονταίην, στα πλαίσια συνέν
τευξης που έδωσε στις 28.5 στο πολιτικό
περιοδικό «D ER SPIEGEL».
Ο Λαφονταίην, που φέρει ακόμα και
μέσα στο ίδιο του το κόμμα το image του
«περιθωριακού», τη διατήρηση του ο
ποίου επιμελείται προσωπικά ο υποψή
φιος Καγγελάριος, επέτυχε για άλλη μια
φορά, με την μέθοδο του εντυπωσια
σμού, να εκφράσει διεθνώς τις κάθε άλ
λο παρά ατεκμηρίωτες αμφιβολίες του
για την τροχιά της διακρατικής συμφω
νίας (Staatsvertrag) που έχει δρομολογή
σει η δυτικογερμανική κυβέρνηση του
Κολ σε σχετική ομοθυμία με τον κυβερνώντα Μεγάλο Συνασπισμό του Ανατολι
κού Βερολίνου (μέλος του οποίου είναι
και το ανατολικογερμανικό SPD). Οι εν
δοιασμοί του εστιάζονται στους ρυθμούς
πραγμάτωσης της ενοποίησης (νομισμα
τική ενοποίηση την 1η Ιουλίου και ως εκ
τούτου απώλεια της οικονομικής ανεξαρ
τησίας του «ακόμη» κράτους της Λ.Δ.Γ.,
ταχεία δρομολόγηση ενιαίων γερμανι
κών εκλογών, (ίσως και τον Δεκέμβρη
του ’90) η ταχύτητα των οποίων ενέχει,
κατά τον Λαφονταίην, σοβαρούς κινδύ
νους για αμφότερα τα γερμανικά κράτη:
Από τη μια πλευρά δαρβίνεια ανάπτυξη
της Λ.Δ.Γ. σε μια ανταγωνιστική κοινωνία
με τα αντίστοιχα επακόλουθα όπως μαζι
κή α ν ε ρ γ ία , ε π ιβ ο λ ή α υ ξ η μ έ ν η ς
φορολογίας* από την άλλη στον επιχορη
γούντο την «Έ ν ω σ η » δυτικογερμανικά
λαό, περιορισμό του κράτους προνοίας,
με αποτέλεσμα το ξέσπασμα κύματος α
περγιών και την όξυνση των κοινωνικών
αντιθέσεων.
Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα δεν θέ
λει φυσικά να επωμισθεί, ενόψει των επι
κείμενων εκλογών του Δεκεμβρίου, την
ευθύνη των συνεπειών αυτών, ούτε όμως
και της αντιλαϊκής απόρριψης της συμ
φωνίας, που θα σήμαινε αναπόφευκτα
για το ευρύ εκλογικό κοινό απόρριψη της
ένωσης. Ο πρόεδρος του κόμματος, Χανς
Γιόχεν Φ όγκελ και η μεγάλη πλειοψηφία
της κοινοβουλευτικής ομάδας (7 5 % ) επέλεξαν την «διπλωματική οδό»: « Ό χ ι στην
διακρατική συμφωνία στην ισχύουσα εκ
δοχή» αλλά ναι στην υποστήριξη της
προώθησης της συμφωνίας με τους ισχύοντες ρυθμούς και παράλληλη διεξαγω
γή διαπραγματεύσεων, με τον κυβερνη
τικό συνασπισμό της Ο.Δ.Γ. για να επιβλη
θούν ο ρ ισ μ έν ες α λ λ α γ έ ς (οικονομική
σ τή ρ ιξη τω ν ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν στην Λ.Δ.Γ., ε-
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τος, εκποίηση της περιουσίας της κρατι
κής Ασφάλειας, κ.ο.κ.).
Ο Ό σκαρ Λαφονταίην απαιτεί αντίθε
τα αυστηρότερους κανόνες στο προε
κλογικό παιχνίδι: Επιδεικτική άρνηση
της συμφωνίας στο κοινοβούλιο, όπου το
SPD είναι αντιπολίτευση, επικράτηση της
συμφωνίας και ακολούθως της ένωσης
στο ομοσπονδιακό Συμβούλιο (των κρα
τιδίων) όπου μετά την πρόσφατη εκλογι
κή νίκη των Σοσιαλδημοκρατών σε δύο
ακόμα κρατίδια, την Κάτω Σαξωνία και το
Σλέσβιχ Χόλσταϊν, το SPD έχει την πλειοψηφία. Έ τ σ ι αποφεύγεται μεν η δυσαρέ
σκεια των «αδελφών στην άλλη πλευρά»
— την ψήφο των οποίων μπορεί άμεσα να
χρειασθεί το SPD— και κρατούνται οι α
παραίτητες αποστάσεις από την πολιτική
της κυβέρνησης και των επιπτώσεών
της. Παράλληλα, όμως, ο υποψήφιος
Καγγελάριος, με τις δηλώσεις αυτές, αποστασιοποιήθηκε από την επίσημη
γραμμή του κόμματος και εξέθεσε στη
δημοσιότητα τις ρωγμές που εμφανίζον
ται τον τελευταίο καιρό ολοένα και πιο
έντονα στην ηγεσία του SPD. Από τη μια
πλευρά η φράξια του προέδρου του κόμ
ματος Φογκελ, μέσα στην οποία λειτουρ
γεί και η παλαιό φρουρά του SPD, που θε
ωρούσε ανέκαθεν τον Λαφονταίην σαν έ
ναν ανορθόδοξο δημαγωγό αλλά και πο
λίτικοι ανδρες ολκής, όπως ο Βίλλυ
Μπραντ. πατέρας των πρώτων συμφω
νιών με ιην Ανατολική Γερμανία τη δεκα
ετία του 7 0 — που βλέπει το έργο του να
ολοκληρώνεται («Θα καταστεί συμφυές
αυτό που ανήκει από κοινού»). Κι από την
άλλη, η νέα γενιά της σοσιαλδημοκρατι
κής ηγεσίας (εκείνη που γαλουχήθηκε
την εποχή που ο Ανδρέας Παπανδρέου
φορούσε ακόμα ζιβάγκο) αισθάνεται δι
καιωμένη από την «έκρηξη» του Λαφον
ταίην, «ο Όσκαρ είπε αυτά που κι εμείς
υποστηρίξαμε στην Κεντρική Επιτροπή».
Υπέρ rou Λαφονταίην τάσσεται και ο
καια τα άλλα «υποτονικός» και πρώην υ
ποψήφιος καγγελάριος του SPD, Γιοχάνες Ράου, πρωθυπουργός του κρατιδίου
της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας.
Έ ξ ι μήνες πριν από τις εκλογές εμφα
νίζεται το αστικό κόμμα της Αριστερός
στην Ο.Δ.Γ. διχασμένο. Παρά το γεγονός
ότι οι φήμες για παραιτήσεις εσίγασαν
μετά τη δήλωση του Λαφονταίην τη πε
ρασμένη Τρίτη, ότι θα παραμείνει υποψή
φιος του κόμματος για την καγγελαρία, η
διαμάχη για το Staatsvertrag δεν έχει
κωπάσει. Ο Λαφονταίην δεν έλαβε μέρος
σ' ην συνεδρίαση του SPD την Πέμπτη με
θέμα την πορεία των διαπραγματεύσεων
γ;π τη συμφωνία- για λόγους υγείας ό
πως δήλωσε ο ίδιος.
Ο χρόνος θα δείξει κατά πόσον το SPD
θα αντέξει στις ρωγμές της διένεξης
» Όπως σκέφτομαι εγώ σκέφτεται και
ο λαός» Και δεν θα ήταν η πρώτη φορά
Η «απώλειά» του θα σήμαινε για το SPD
αυιοματα και την ήττα τους στην προσε
χή αναμέτρηση με τον Χελμού; Κολ
Λήδα Π έ τρ ο υ
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νώς η κεμαλική ηγεσία να μην τολμούσε να ε
πιφυλάξει και στους Κούρδους την ίδια τύχη
με τους Αρμένιους Μεταξύ του 1925 και του
1940, πάνω από το 1/3 του κουρδικού πληθυ
σμού της Τουρκίας εσφαγιάστηκε και εξαφα
νίστηκε από τη χώρα».

Το δράμα ενός έθνους
«7α εγκλήματα που γίνονται σήμερα ενάντια
στους Κούρδους από τα κράτη που κατέχουν
την χώρα τους είναι ανάλογα με αυτά των
ναζί στην Ευρώπη κατά το δεύτερο
παγκόσμιο πόλεμο και των Αμερικανών στο
Βιετνάμ»
Σε αυτή την διαπίστωση κατέληξε το
Διεθνές Συμπόσιο για το Κουρδιστάν
που συνήλθε στις 27-25 Απριλίου στη Λω
ζάννη. Το συγκάλεσε ελβετική οργάνω
ση α λληλεγγύης προς τον χειμαζόμενο
λαό του Κουρδιστάν.
Στο Συμπόσιο καταγγέλθηκε με δριμύ
τητα η συμπεριφορά των ελβετικών αρ
χών απέναντι στους Κούρδους πρόσφυ
γες που με αγωνία ζητούν μια θέση στον
ήλιο. Από τους 9.400 πρόσφυγες τουρκι
κής υποκοότητας που εισήλθαν στην Ελ
βετία το 1989, το 75% υποχρεώθηκε να
εγκαταλείψει τη χώρα. Η αναλογία των
Κούρδων στους πρόσφυγες αυτούς ήταν
70-80% Καταγγέλθηκε επίσης ότι η Ελ
βετία προμηθεύει όπλα κι άλλον εξοπλι
σμό στις χώρες που κατέχουν το Κουρδι
στάν.
Το Συμπόσιο συνήλθε με αφορμή τα 70
χρόνια της Συνθήκης των Σερβών (10 Αυγούστου 1920) με την οποία αναγνωριζό
ταν η ανεξαρτησία των Αρμενίων και η
αυτοδιάθεση του Κουρδιστάν (άρθρα 6264) Οι όροι της συνθήκης αυτής, όπως εί
ναι γνωστό, ανατράπηκαν με τη Συνθήκη
ιης Λωζάννης (24 Ιουλίου 1923).
Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ο A
τατούρκ είχε χρησιμοποιήσει τους Κούρ
δους ενάντια στους χριστιανικούς λαούς
της Μικράς Ασίας. Οι Κούρδοι συμμετεί
χαν στη γενοκτονία των Αρμενίων, αλλά
συνάμα αρνήθηκαν και τον εκτουρκισμό
τους, πράγμα που επέφερε και τη δική
τους γενοκτονία μετά το 1925 από τον
Κεμάλ.
Η Διεθνής Επιτροπή του Συμποσίου (Αtelier 7), μια από τις 9 Διεθνείς Επιτροπές
που λειτούργησαν στην διάρκειά του και
που είχε τον τίτλο: « Μειονότητες στο
Κουρδιστάν», στο κείμενο που ενέκρινε
και ανακοίνωσε στο Συμπόσιο αναφέρει:
«Οι Αρμένιοι ζούσαν25 αιώνες μαζί με τους
Κούρδους, μέχρι την γενοκτονία, του 1915,
στην οποία οι Κούρδοι πήρανε μέρος. Το γεγο
νός ότι στη Συνθήκη της Λωζάννης, από 23 Ιου
λίου 1923 αναιρείται γι' αυτούς το δικαίωμα
της αυτοδιάθεσης (Σημ. Β Σ που τους είχε πα
ραχωρηθει με τη Συνθήκη των Σεβρών), έφερε
ί α ; πάλ; τους δυο λαούς τον έναν κοντά στον
άλλον Αυτό το πλησίασμα μπορεί να διαπι
ατωθεί ανάμεσα στις εθνικές οργανώσεις
τους της διασποράς.
Έτσι ο Yilmaz Güney, είπε ανάμεσα στα άλ
λα το 1984 στο Παρίσι, μπροστά στο διαρκές
δικαστήριο των λαών για τη γενοκτονία των
Αρμενίων:
Αν η Κοινωνία των Εθνών καταδίκαζε αυτό
το έγκλημα, και έπερνε αυστηρά μέτρα, πιθα

Στο ανακοινωθέν προς τον Τύπο αναφέρεται ότι στο Διεθνές Συμπόσιο για το
Κουρδιστάν πήρανε μέρος πάνω από 700
σύνεδροι από διάφορες ευρωπαϊκές χώ
ρες, κι από αυτούς, οι μισοί από το Κουρ
διστάν (Τουρκία, Ιράν, Ιράκ και Συρία).
Μεταξύ τους ήταν εκπρόσωποι όλων
σχεδόν των κουρδικών κομμάτων από ό
λα τα τμήματα του Κουρδιστάν, ενώσεις
Κούρδων του εξωτερικού όπως η ΚΟΜKAR, (Ομοσπονδία Εργατικών Σωματείων
από το Κουρδιστάν στην ΟΔΓ αλλά και σε
άλλες, συνολικά 5 ευρωπαϊκές χώρες),
και πάρα π ολλο ί Κούρδοι διανοούμενοι
αλλά και εργαζόμενοι της διασποράς.
«Το μ εγά λο ενδιαφέρον, συνεχίζει η α
νακοίνωση, και η μ εγά λη συμμετοχή, εί
ναι απόδειξη ότι το κουρδικό ζήτημα γί
νεται το σημαντικότερο θέμα για τον
ΟΗΕ, το Συ μ β ο ύλιο της Ευρώπης, τις ορ
γανώσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων και
τα μέσα πληροφόρησης. Το δικαίωμα
των λα ώ ν για αυτοδιάθεση, συνεχίζει το
ανακοινωθέν, θα πρέπει να μπει κατεπειγόντως στην ημερήσια διάταξη των Η
νωμένων Εθνώ ν και του Συμβουλίου της
Ευρώπης, αναφορικά με τα 25 εκατομμύ
ρια του λα ο ύ των Κούρδων».
Το δράμα των Κούρδων συνεχίζεται
Σφαγιάζονται αλύπητα. Στην Τουρκία, ό
που ούτε η γλώ σσα τους δεν αναγνωρί
ζεται. θεωρούνται « ανεπιθύμητοι σκύ
λο ι» ενώ Τούρκοι δουλέμποροι λυμαίνον
ται κυριολεκτικά τους δυστυχείς Κούρ
δους που μόνοι τους ή με τις οικογένειές
τους προσπαθούν να διαφύγουν στη Δύ
ση από τον Έ β ρ ο .
Α ν ρίξει κανείς μια μιατιά στα δημο
σιεύματα του ελληνικού τύπου θα διαπι
στώσει ότι οι Κούρδοι συλλαμβάνονται
στο ελληνικό έδαφος, δικάζονται χωρίς
διερμηνέα από τα ελληνικά δικαστήρια,
καταδικάζονται με «ταρίφα» φυλάκισης
από 4 έως 14 μήνες, «για λαθραία είσοδο
στο ελληνικό έδαφος και σε απαγορευ
μένη περιοχή» και κλείνονται στις φυλα
κές για να εκτίσουν την ποινή τους. Στη
συνέχεια, πολλοί στέλνονται «πίσω από
κει που ήρθαν», δηλαδή στα νύχια των
δημίων τους.
Γύρω στα 500 άτομα υπολογίζεται ότι
ανέρχονται οι Κούρδοι που υφίστανται
παρόμοια μεταχείριση μόνο στο πρώτο
πεντάμηνο του 1990. Κι από κοντά ο αρ
μόδιος Έ λ λ η ν α ς υπουργός, που ζήτησε
πρόσφατα την κατανόηση του τύπου για
την μεταχείριση που επιφυλάσσεται
στους πρόσφυγες, με την αιτιολογία πως
η χώρα είναι απροετοίμαστη για να τους
δεχθεί, λέτε και η ανθρωπιστική συμπε
ριφορά είναι μόνο θέμα τεχνικής υποδο
μής, ή ότι οι διωκόμενοι και οι φεύγοντες
ιη γενοκτονία και την εξόντωση θα πρέ
πει να αναγγέλουν επίσημα την άφιξή
ιούς, εν είδει προαγγελίας επίσκεψης υ
ψηλών προσώπων, για να προετομαστούνε καιαλληλα οι παρατες
Το δράμα συνεχίζεται.

Βαγγέλης Σακκάτος
Λέβερκουζεν, 5-5-1990

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ

Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΗΘΗΣ
σκηνή είναι από ένσ τηλεοπτικό
ας συμβολίζει την κουλτούρα, ·ο ήθος
πρόγραμμα, το οποίο παρουσία
που δεν μπόρεσε να κάμε* το προηγου
ζουν δυο πρωταγωνιστές του « Ύ 
μενο καθεστώς, την εθνική υπερηφάνεια
ψιλον», ενός από τα καλύτερα θέατρα μιας χώρας που ήταν απ’ τις μεγάλες βιο
της Πράγας: το έτος 201 Οι στο σχολείο
μηχανικές δυνάμεις του κόσμου μέχρι
ρωτάνε μια μαθήτρια για την επανάστα
τον πόλεμο και που βρέθηκε ξαφνικά υ
ση του Νοεμβρίου του 1989, που ανέτρε
ποβαθμισμένη στο στρατόπεδο του υ
ψε το κομμουνιστικό καθεστώς. Ό π ω ς
παρκτού σοσιαλισμού. Ο νέος πρόεδρος
κάθε συμμαθητής της, η μαθήτρια δεν
κατάφερε να την αναβαθμίσει διεθνώς,
θυμάται ούτε τις ημερομηνίες, ούτε το
σε ένα κράτος νέο (δημιουργήθηκε μόλις
περιεχόμενο της εξέγερσης. «Μα και ο
το 1918) που αντιμετωπίζει το σοβαρό
πατέρας σου ήταν εκεί και έπαιξε σημαν
πρόβλημα της διαμάχης Σλοβάκων - Τσέτικό ρ όλο», αντιτείνει ο δάσκαλος, υπαιχων, ο Βάτσλαβ Χάβελ αποτελεί σύμβο
νισσόμενος τους ηθοποιούς - πρωταγω
λο ενότητας και πόλο αναφοράς.
νιστές του προγράμματος, που όπως οι
περισσότεροι καλλιτέχνες έπαιξαν ση
μαντικό ρόλο στη «βελούδινη επανάστα
ση» «Κά τι μου έχει πει η μαμά, αλλά δεν
θυμάμαι», ψελλίζει η εξεταζόμενη.
Στις οθόνες λίγες μέρες πριν τις εκλο
γές, το χιουμοριστικό αυτό σκετς, είναι
χαρακτηριστικό για την κατάσταση των
πραγμάτων, έξι μήνες μετά την επανά
στάση. Οι πολίτες είναι τόσο σίγουροι ό
τι ο εφιάλτης έχει περάσει οριστικά, ώ
στε μπορούν να κάνουν χιούμορ με το
δημιούργημά τους, και τον ίδιο τους τον
εαυτό. Σε μια παλιότερη συνέντευξή του,
ο Βάτσλαβ Χάβελ εξηγούσε τους διαφο
Vv.îftfcol
ρετικούς λόγους που οδήγησαν κάθε χώ
ρα της Ανατολικής Ευρώπης να επανα
Η συμμέτοχη του στην εκλογική νίκη
στατήσει: «Ο ι Π ολω νοί γιατί πεινούσαν,
του FORUM ήταν αποφασιστική, αλλά η υ
οι Ρουμάνοι για να ξεφ ύγουν από την
περψήφιση του νεαρού κινήματος οφεί
τρέλλα, οι Α να τολικογερμανοί για να
λτται κυρίως στο δίλημμα που τέθηκε ου
μπορούν να ταξιδεύουν, εμείς για να ξε
σιαστικά στους ψηφοφόρους- δηλαδή
φύγουμε από τη θλίψη».
στη ριζική ρήξη με το παρελθόν (που την
Η εντυπωσιακή νίκη του «Φόρουμ των
αντιπροσώπευε το FORUM) και στο ίδιο
Πολιτώ ν», με ποσοστό που πλησιάζει
το παρελθόν που εκπροσωπείτο από το
στο 5 0 % , οφείλεται ακριβώς σε αυτήν τη
ΚΚ. Πέρα από το σκάνδαλο που συ
μετεπαναστατική ευφορία που διαρκεί α
ντάραξε προεκλογικά τον Χριστιανοδηκόμη. Η καθημερινή ζωή των Τσ εχοσ λο
μοκρατικό Συνασπισμό — ο πρόεδρος ε
βάκων δεν βελτιώθηκε, από υλικής πλευ
νός από τα τρία συνασπισθέντα κόμματα
ράς: αντίθετα αυτούς τους έξι μήνες οι
αποδείχτηκε συνεργάτης της Ασφάλειας
τιμές ορισμένων προϊόντων αυξήθηκαν
του παλιού καθεστώτος— το μικρό πο
Ομως μια χώρα η οποία υπέφερε από κα
σοστό των Χριστιανοδημοκρατικών οφεί
τάθλιψη, αναπνέει ελεύθερα. Οι πολίτες
λεται ακριβώς σε αυτό το δίλημμα το ο
μπορούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό
ποιο «πόλωσε» το εκλογικό σώμα.
(2,5 εκατ τους πρώτους μήνες του ’89),
Το ικανοποιητικό ποσοστό του ΚΚ, αν
να παρακολουθούν τα θέατρα και τις ροκ
υπολογίσει κανείς την πλήρη αναξιοπισυναυλίες που ήταν απαγορευμένες, να
στία των κομμουνιστών ή το γεγονός ότι
κάνουν χιούμορ. Σ τη ν προσπάθειά του
πολλά τέως ηγετικά του στελέχη συνενα δείξει ότι έχει αλλάξει, το ΚΚ άλλαξε
λήφθησαν και ανακρίθηκαν τις παραμο
το σήμα του από κόκκινο γαρύφ αλλο σε
νές των εκλογών, οφείλεται σε δυο λό
δυο κόκκινα κεράσια. Αμέσως στην Πρά
γους: Στα συμφέροντα που εξακολουθεί
γα, δημιουργήθηκε ένας σ ύλλο γο ς για
να εκπροσωπεί (περιουσίες, εξουσία σε
την προστασία ενός πουλιού που τρώει
τοπικό επίπεδο κλπ.) αλλά και στην κοι
τα κεράσια...
νωνική ανασφάλεια που επηρεάζει μια
μερίδα των ψηφοφόρων. Το ΚΚ κατάφε
Το πουλί για τα κεράσια
ρε με το 13% να καταλάβει τη δεύτερη
θέση υπερασπιζόμενο ένα παρελθόν όχι
Σε μια χώρα που το ποσοστό συμμετο
ρόδινο αλλά καλύτερο από αυτό των «ά λ
χής στις εκλογές έφτασε σε ύψη ρεκόρ
λω
ν χωρών του υπαρκτού σοσιαλισμού»,
(96%),
είναι ανάλογοι οι λό γοι για τη
απέναντι
σε ένα αβέβαιο μέλλον
δημοτικότητα του Βάτσλαβ Χάβελ Αντί

Η

θετα με τις ηλιθιότητες περί «πρόσωπό
λατρείας», και μάλιστα σταλινικού τύ
που, η υψηλή δημοτικότητα του Χάβελ
(76% θετικές γνώμες), οφείλεται στην
πολιτική ωριμότητα τω ν Τσεχοσλοβά
κων. Ο πρόεδρος - θεατρικός συγγραφέ

Αν το γέλιο παγώσει;
Δεν είναι τυχαίο ότι την ημέρα που ά
νοιγαν οι κάλπες και οι δυο υπευθυνο;
της κυβέρνησης για την οικονομία διάλε
ξαν να δώσουν συνέντευξη τύπου Αν η

επιλογή της ημέρας είναι χαρακτηριστι
κή για τη σιγουριά της νίκης (αλλιώς κα
νείς δεν εξα γγέλλει μέτρα την ημέρα
των εκλογών) η επιλογή της ώρας (οι συ
νεντεύξεις και των δυο ανδρών άρχιζαν
στις 10 το πρωί) είναι χαρακτηριστική για
τις αντιθέσεις μέσα στο κυβερνητικό
στρατόπεδο. Ο φιλελεύθερος υπουργός
των Οικονομικών Κλάους τάσσεται υπέρ
του άμεσου περάσματος στην οικονομία
της αγοράς, υιοθετώντας μια «θεραπεία σοκ» αλά πολωνέζ. Ο αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης, επιφορτισμένος με την ευ
θύνη της οικονομίας, Κομάρεκ επισημαί
νει τις αρνητικές συνέπειες, του άμεσου
περάσματος στον καπιταλισμό (αυξήσεις
τιμών, ανεργία, κλείσιμο επιχειρήσεων)
και τάσσεται υπέρ μιας πολιτικής σταδια
κών μεταρρυθμίσεων. Κατά τα φαινόμε
να, ο Βάλτερ Κομάρεκ δεν θα συμμετέχει
στη νέα κυβέρνηση που θα σχηματισθεί
τις επόμενες εβδομάδες και τα φιλελευ
θερα μέτρα θα υιοθετηθούν. Προβλέ
πουν μεταξύ των άλλων τη μερική απε
λευθέρωση των τιμών τους προσεχείς
μήνες και την πλήρη απελευθέρωσή
τους από τις αρχές της επόμενης χρο
νιάς. Οι επιχειρήσεις θα δοθούν υπό μορ
φή μετοχών, σε ιδιώτες, ενώ το 1991 η
Τσεχοσλοβακία θα γνωρίσει καθυστι ρη
μένα το «πετρελαϊκό σοκ: η
θα αρ
χίσει να πουλάει το πετρέλαιο ;ης σε
σκληρό νόμισμα. Η ευφορία
«ωσει τη
θέση της στα προβλήματα ο φ ο ί η νέα
Βουλή καλείται να αντιμετωτ if.·/ ένα α
κόμη κρίσιμο θέμα: την ψήφ· ν
ι νέου
συντάγματος, το οποίο μ; τη αεμ ά του
θα καθορίσει τις εξουσίες α,.ν r πικών
Κοινοβουλίων της Τσεχίας *·-^· ν,ς Σ λο 
βακίας. Στην τελευταία, όπι· · άλλωστε
και στη Μοραβία α ν α π τ ϊ ι σ σ '^ να ισχυ
ρό εθνικιστικό κίνημα, που V '- κρύβει τις
τάσεις απόσχισης από την : ‘.χοσλοβακία. Την ίδια, στιγμή, το K o .. ο εναντίον
της Βίας», η «δίδυμη» σλοβάκική οργά
νωση του Φόρουμ, έχει πο^υ μικρότερη
δύναμη (3 % ) από όσο χρειάζεται για να
ελεγχθούν οι εξελίξεις ΧΦοια από το γε 
γονός ότι τόσο το Φόρ'· μ άσο και το
«Κοινό εναντίον της ßic , ; δεν αποτε
λούν παρά «μετωπικά» .ι-:ταβατικά σχή
ματα που λόγω και των οικονομικών μέ
τρων δεν αποκλείεται vu γνωρίσουν τον
εμφύλιο πόλεμο που σπαράσσει την πο
λωνική «Α λλη λε γγύ η ».
Πρέπει να είναι κανείς απαισιόδοξος
για το μέλλον της Τσεχοσλοβακίας; Αν η
πολιτική είναι σε τελευταία ανάλυση θέ
μα κουλτούρας, τότε δεν δικαιολογού
νται πολλές ανησυχίες Μια επανάσταση
που έχει τη δύναμη να γελά με τον εαυτό
της λόγω της «λήθης» του 2010, που έχει
την ικανότητα να βλέπει το ρόλο της μέ
σα στην ιστορία αποδρώντας από την κα
θημερινοτητα δεν έχει νο φοβηθεί τίπο
τα.
Σ τε λ ία ς Κ ο ύ λ ο γ λ ο ιι
1' ν>·
’990 Πράγα
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΕΤΑΣΤΕΩΝ
Σόφια, απόγευμα Τετάρτης, 13 Ιουνίου.

Εβδομήντα δυο ώρες μετά το
κλείσιμο της κάλπης για τις
εκλογές του α’ γύρου στην
γειτονική Βουλγαρία δεν έχουν
ανακοινωθεί ακόμη τα τελικά
αποτελέσματα των 200 εδρών
που κατανέμονται στα πολιτικά
κόμματα με βάση το εκλογικό
τους ποσοστό. Μόλις, πριν
λίγο, ανακοινώθηκαν στο
κέντρο Τύπου τα αποτελέσματα
από την κατανομή των
υπόλοιπων 200 μονοεδρικών
περιφερειών.
ύμφωνα με αυτά στο δεύτερο γύρο
θα επαναληφθούν οι εκλογές σε 81
περιφέρειες κυρίως ανάμεσα στους
υποψήφιους του ΒΣΚ (Βουλγαρικό Σοσια
λιστικό Κόμμα) και της ΕΣΣΔ (Ένω σ η Δη
μοκρατικών Δυνάμεων). Οι 119 έδρες,
των οποίων το αποτέλεσμα κρίθηκε από
τον α' γύρο, μοιράζονται ως εξής: ΒΣΚ75, ΕΔΔ-32, Μουσουλμάνοι-9 και οι υπό
λοιπες 3 σε μικρότερα κόμματα. Στο β'
γύρο θα συναγωνισθούν στις υπόλοιπες
81 μονοεδρικές περιφέρειες οι δυο πρώ
τοι υποψήφιοι. Σε αυτούς περιλαμβάνον
ται 77 υποψήφιοι του ΒΣΚ, 72 της ΕΔΔ, 7
μουσουλμάνοι και 5 από μικρότερα κόμ
ματα.
Βεβαίως το ενδιαφέρον εστιάζεται
στην αναμέτρηση του ΒΣΚ και της ΕΔΔ, ό
που στα μεγάλα αστικά κέντρα υπερτε
ρεί κυρίως σε ποσοστά, ο υποψήφιος της
ΕΔΔ, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες περιο
χές που είναι και οι περισσότερες, όπου
υπερτερεί ο υποψήφιος του ΒΣΚ Ή δ η η
Αγροτική Ένω ση, που υπέστη σημαντική
ήττα στον α' γύρο κάλεσε τους οπαδούς
της να ψηφίσουν τους υποψήφιους της
ΕΔΔ και κυρίως τους υποψήφιους της Α 
γροτικής Ένω σης «Νικόλα Πετκώφ». Α 
πομένει να δούμε εάν οι οπαδοί της θα υ
πακούσουν στις συστάσεις της ηγεσίας
του Αγροτικού κόμματος.
Ενδιαφέρον προκαλεί και η κατάληξη
του αγώνα σε 5 μονοεδρικές περιφέ
ρειες όπου βρίσκονται αντιμέτωποι υπο
ψήφιοι του ΒΚΚ και των Μουσουλμάνων.
Ό σ ο ν αφορά την κατανομή των 200 ε
δρών με βάση το αναλογικό σύστημα
— και ενώ αναμένονται τα επίσημα
αποτελέσματα— η «Βουλγαρική Εται
ρεία για τη διεξαγωγή τίμιων εκλογώ ν»
έδωσε στη δημοσιότητα τα δικά της απο
τελέσματα, σύμφωνα με τα οποία λαμβά
νουν: ΒΣΚ-46,99%, ΕΔΔ-36,13%, Αγροτικό
Κόμμα-8,19%, Μουσουλμάνοι-6,31%. Τα
αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τα
προγνωστικά που έδωσε το Δυτικογερμανικό Ινστιτούτο «ΙΝΦΑΣ», αργά το βρά
δυ της Κυριακής.

Σ

Από τα αποτελέσματα αυτά προκύπτει
ότι το ΒΣΚ φέρεται να διαθέτει ήδη στην
Αναθεωρητική Βουλή που θα προκύψει
από τις εκλογές 175 έδρες, ενώ χρειάζε
ται ακόμη 30 περίπου βουλευτές ώστε να
έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Κάτι το ο
ποίο δεν είναι σίγουρο ότι το επιθυμεί α
φού προεκλογικά διακήρυξε ότι επιδιώ
κει κυβέρνηση Συνασπισμού. Στην πρό
ταση αυτή επανήλθε και μετεκλογικά ο
Αντρέϊ Λουκάνωφ απευθυνόμενος μέσω
του BBC στο σύνολο της ΕΔΔ όσο και σε
επιμέρους κόμματα που την αποτελούν.

Εκνευρισμός στην αντιπολίτευση
Η ηγεσία της ΕΔΔ, φανερά απογοητευ
μένη και εκνευρισμένη από το εκλογικό
αποτέλεσμα, φαίνεται αυτή τη στιγμή ε
νιαία στην θέση ότι θα παραμείνει ισχυ
ρή αντιπολίτευση αλλά είναι διχασμένη
πάνω στο θέμα της τακτικής που θα ακο
λουθήσει τόσο στο μεσοδιάστημα των
δύο γύρω ν όσο και μετά το τέλος του β ’
γύρου. Πάντως, η συγκέντρωση που
πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευ
τέρας στη Σόφια ήταν εντυπωσιακή. Στη
συγκέντρωση ο Ζέλιο Ζέλεφ διακήρυξε
ότι «προτιμούσε την ισχυρή αντιπολίτευ
ση, από την αδύνατη κυβέρνηση», ενώ
ζήτησε να «επαναληφθούν οι εκλογές ό
που σημειώθηκαν και μπορούν να αποδειχθούν, παρατυπίες και νοθεία του ε
κλογικού αποτελέσματος».
Έ ω ς αυτή την ώρα, παρά τη δυνατή
βροχή, ομάδες οπαδών της ΕΔΔ έχουν
καταλάβει από την Δευτέρα οδικές αρτη
ρίες στο κέντρο της πρωτεύουσας και
γύρω από τον χώρο του Πανεπιστημίου,
προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος και α
ποκλεισμό των βόρειων συνοικιών της
Σόφιας.
Χθες το Υπουργείο Ά μ υνα ς με ανακοί
νωσή του διέψευσε τις έντονες φήμες
που κυκλοφορούσαν ότι «επίκειται επι
βολή κατάστασης εκτάκτου ανάγκης».
«Εά ν οι εκλογές είναι τίμιες, αυτό θα
φανεί από το αποτέλεσμα» δήλωσε λίγο
πριν την λήξη της προεκλογικής περιό
δου ο εκπρόσωπος της ΕΔΔ Γκεάργκι
Σπάσωφ. Πρόκειται για μια σαφή τοποθέ
τηση που προδίκαζε τη στάση της ΕΔΔ.

Τίμιες οι εκλογές
«Έ χ ο υ μ ε ανάγκη από τίμιες, ελεύθε
ρες και δημοκρατικές εκλογές διότι θα
αποτελόσουν την υγιό βάση για εθνική
συναίνεση και κοινή δουλειά όλω ν των
πολιτικών δυνάμεων στο Κοινοβούλιο»,
δήλωνε από την πλευρά του ο πρωθυ
πουργός Αντρέι Λουκάνωφ σε συνέντευ
ξη Τύπου την προηγούμενη Παρασκευή.
«Καταλαβαίνουμε πολύ καλά — πρό
σθετε— ότι από τον χαρακτήρα των ε
κλογώ ν θα εξαρτηθεί σε μ εγά λο βαθμό
η στάση των άλλω ν κρατών απέναντι
στην χώρα μας, τη Δημοκρατία μας και
τους θεσμούς του κράτους, μετά τις ε
κλογές».
Η διάθεση της ηγεσίας του κυβερνητι

κού κόμματος (ΒΣΚ) και η στρατηγική της
F A A είναι προφανές ότι δεν βρίσκουν μέ
χρι στιγμής ένα σημείο τομής. Αντιθέτως, ήταν κοινή η θέση τω ν ξένω ν παρα
τηρητών, ύστερα από επιτόπιες έρευνες
σε εκλογικά κέντρα ό λης της χώρας, ότι
νοθεία στις εκλογές του α' γύρου δεν υ
πήρξε.
Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του ε- .
πικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ε υ 
ρωπαϊκού: Συμβουλίου Μ ιγκέλ Ά ν τ ε λ
Μαρτίνεζ, στο Κέντρο Τύπου την Δευτέ
ρα: «Αναμφ ισβήτητα το ΒΣΚ έχει σημειώ
σει ουσιαστική πρόοδο. Απ ό την πλευρά
των α ρχώ ν έχο υ ν ληφ θεί όλα τα δυνατά
μέτρα για τη διεξα γω γή ελεύθερων και
δημοκρατικών εκλογώ ν».
Προφανώς, η δήλωση αυτή υποδεικνύ
ει και το πνεύμα της εισήγησης του Μαρ
τίνεζ προς το Συμβούλιο της Ευρώπης
για την προσχώρηση της Βουλγαρίας σε
αυτό, ενώ το καθεστώς της «ειδικά προ
σκεκλημένης χώρας» συζητείται αυτή
την περίοδο.

Η αμερικανική άποψη
Αξίζει να σημειωθεί ότι η άποψη της α
μερικανικής αντιπροσωπείας που είχε
σταλεί από τον πρόεδρο Τζω ρτζ Μπους
ήταν λιγότερο κατηγορηματική. Ο επικε
φαλής της αντιπροσωπείας, κυβερνήτης
της Καλιφόρνιας Χένρι Μπέλμον δήλωσε
την Τρίτη στο Κέντρο Τύπου: «Θα ενημε
ρώσουμε τον πρόεδρο Μπους για τον
βαθμό ελευθερίας και τιμιότητας κατά
την διεξα γω γή των εκλογώ ν στις οποίες
προσδίδει μ ε γά λη σημασία για την μελ
λοντική ανάπτυξη των αμερικανο-βουλγα ρ ικώ ν σχέσεων».
« Χ α ιρ ε τ ίζ ο υ μ ε — κ α τ έ λ η ξ ε —
τον
βουλγα ρικό λα ό για το γιγα ντιαίο βήμα
που έκανε στον μακρύ δρόμο προς την
πλήρως ελεύθερη και τίμια Δημοκρα
τία».
Φαίνεται ότι η άποψη των η π α για τις
πολιτικές εξελίξεις στη Βουλγαρϊα διαφέρει από τη στάση που έχει τηρήσει μέ
χρι στιγμής η Δυτική Ευρώπη. .Είναι εν
δεικτικό τσ δημοσίευμα της ημερήσιας
της ΕΔΔ «Ντεμοκράτσια», σύμφωνα με το
οποίο ο πρόεδρος του Κόμματος Ζέλιο
Ζέλεφ συναντήθηκε με την αμερικανική
αντιπροσωπεία την Δευτέρα και «το βα
σικό θέμα των συνομιλιών ήταν η κατά
σταση μετά τη διεξαγω γή του α’ γύρου
των εκλογώ ν».
Στη συνάντηση αυτή συμμετείχε και ο
αμερικανός πρεσβευτής στη Σόφια Σολ
Πολάνσκι, ο οποίος παρασυρθείς προφα
νώς από τις πολιτικές του προτιμήσεις,
ανέβηκε στην εξέδρα των ομιλητών στη
συγκέντρωση της ΕΔΔ την Πέμπτη στη
Σόφια και χαιρετούσε με το σήμα της νί
κης τα πλήθη των συγκεντρωθέντων
Ξένοι παρατηρητές στη Σόφια θεώρη
σαν την κίνηση αυτή του αμερικανού
πρεσβευτή ως «θειον δώρον» στο ΒΣΚ, το
οποίον, σημειωτέον, εκμεταλλεύθηκε κα
τά λληλα και την υλική βοήθεια που προ/—
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του Νίκου Χίου

n βανσισμού και του ισλαμικού φούντα
μενταλισμού». Ό π ω ς επίσης τάσσεται
και κατά της « ιδέας για αυτονομία των
Βούλγαρω ν μουσουλμάνων».
Βοηθός του Ντογκάν είναι ο πομακικής καταγωγής Ραντονάν Καντίεφ, ο ο
ποιος σπουδάζει Αραβική φιλολογία. Ο
Ντογκάν κινήθηκε αρκετά έξυπνα κατα
το χρονικό διάστημα που προηγήθηκτ
των εκλογών, αφού «έπαιζε» τόσο με κ
ΒΣΚ οσο και με την ΕΔΔ. Και οι δυο πολιτ*
κές δυνάμεις επεδίωκαν είτε να μην kg
τέλθει το κίνημά του στις εκλογές είτε να
έχουν την υποστήριξή του. Ωστόσο, λίγο
πριν την λήξη της προθεσμίας για υπο
Σκίτσο από το 1980 του διάσημου βούλγαρου σκίτσο·
βολή υποψηφιοτήτων, το κίνημα του
γράψου Τόντορ Τσάντψ. Τότε, ο «βασιληάς ΖΙβκωψ»
Ντογκάν κατέβηκε στις εκλογές με τα
προσπαθούσε ακόμα...
γνωστά αποτελέσματα, αλλοιθωρίζον
τας προς την ΕΔΔ. Το ακροατήριό του ο
σε να εμφανισθεί στο εσωτερικό της χώ 
ποτελείται από Βούλγαρους μουσουλμά
ρας ως η «σαρωτική δύναμη» με συνε
νους με τουρκική εθνική συνείδηση σπό
χείς διαδηλώσεις στο κέντρο της Σόφιας
Πομάκους και Τσιγγάνους. Αναμένεται
και να ιδιοποιηθεί τις πολιτικές και συν
με ενδιαφέρον η στάση του απέναντι στη
ταγματικές αλλαγές του πολιτεύματος.
νέα κυβέρνηση.
Ο Ζέλιο Ζέλεφ πραγματοποίησε σειρά
ταξιδιών στη Δυτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ
Βουλγαρικός αυριανισμός
(συναντήσεις με θάτσερ, Κουέηλ κ.ά.)
προσπαθώντας να δημιουργήσει στους
Λόγω του ό,τι «Εδώ είναι Βαλκάνια»
εκλογείς την εντύπωση ότι η «Δύση είναι
δεν ήταν δυνατόν να μην χρωματισθούν
μα ζί μας υλικά και ηθικά». Αυτός όμως
τα πολιτικά ήθη της Βουλγαρίας από
που υπέγραφε συμφωνίες με τις Βρυξέλ
«αυριανικό» χρώμα. Το ΒΣΚ αφιέρωσε
λες ήταν ο Αντρέι Λουκάνωφ. Ό π ω ς επί
μέρος του τηλεοπτικού του χρόνου για
σης και αυτός που είχε τακτικές τηλεφω
να αποδείξει ότι ο ηγέτης των «ανεξάρ
νικές επικοινωνίες με τον Μιχαήλ Γκορτητων φοιτητικών οργανώσεων»», που
μπατσώφ ήταν ο πρόεδρος της χώρας Π.
πρόσκεινται στην ΕΔΔ, ΕμΙλ Κοσλούκωφ,
Μλαντένωφ. Και τέλος, αυτοί που ανέ
είχε ένα εξώγαμο παιδί το οποίο αρνήθητρεψαν τον Τ. Ζίβκωφ είναι ο σημερινός
κε επανειλημμένως να το αναγνωρίσει.
ηγετικός πυρήνας του κόμματος και του
Παράλληλα είδαν το φως της δημοσιό
κράτους.
τητας και έγγραφα της «κρατικής ασφά
Η ΕΔΔ είχε να υπερβεί και ένα σημαντι
λειας» που έφεραν την υπογραφή του
κό αρνητικό στοιχείο: την πολυπρόσωπη
Κοσλούκωφ και με τα οποία ζητούσε να
ηγεσία της και την πανσπερμία των πολι
απελευθερωθεί από την φυλακή επί επο
τικών κομμάτων και ρευμάτων που την α
χής Ζίβκωφ, υποσχόμενος ότι θα συνερποτελούν. Από τον συνομιλητή του εξό
γασθεί μαζί του.
ριστου Μονάρχη Συμεών Κ. Τρέντσεφ έ
Ο Εμίλ Κοσλούκωφ, φανερά εκνευρι
ως τον σοσιαλδημοκράτη και υποστηρισμένος εμφανίστηκε στη συγκέντρωση
ζόμενο από το Σ.Κ. Γαλλίας Πέτερ Ντερτης Δευτέρας και δήλωσε από τον εξώ
τλίεφ. Και αυτό το στοιχείο το εκμεταλστη ότι «ως πράκτορας της CIA σας δίνω
λεύθηκε εντέχνως το ΒΣΚ προωθώντας
τον λό γο μου ότι θα αγωνισθώ μέχρις ε
το «ιματζ» του «ευπαρουσίαστου» και «ι
σχάτων ώστε να μην απομείνει κανείς
κανού» Αντρέι Λουκάνωφ ως πρωθυ
κομμουνιστής».
πουργού και του «διακριτικού» και «δυνα
Αμέσως μετά ο συγγραφέας της ΕΔΔ
μικού» Α λ. Λίλωφ, ως ηγέτη ενός ανανε
Πέτερ Μπερόν θα πει ανερυθρίαστα από
ωμένου κόμματος που θέλει να κόψει τις
μικροφώνου: «Εάν ο Κοσλούκωφ έχει ε
σχέσεις με το αμαρτωλό παρελθόν.
ξώ γαμο παιδί, τότε το Ανώτατο Κομματι
κό Συμβούλιο (σ.σ. εννοεί την Κ.Ε. του
Οι Μουσουλμάνοι
ΒΣΚ) είναι η μάνα του παιδιού».
Η αρκετά επιτυχημένη παρουσία του
Η βουλγαρική κοινωνία σε όλο το φά
«Κινήματος δικαιωμάτων και ελευθε
σμα των πολιτικών δυνάμεων, μετά από
ριών» του 35χρονου υφηγητή της Φιλο
εξάμηνη εντατική παρακολούθηση δια
σοφίας Α χμέτ Ντογκάν κατέδειξε την α
λέξεων και εργαστηρίων, δίνει αυτή τη
ποτυχία της πολιτικής του καθεστώτος
στιγμή εξετάσεις στο δύσκολο μάθημα
Ζίβκωφ απέναντι στη μουσουλμανική
της «Δημοκρατίας». Απομένει να δούμε,
μειονότητα της Βουλγαρίας. Το κίνημα
αφού τοιχοκοληθούν τα αποτελέσματα,
του Αχμέτ Ντογκάν, που διαμορφώθηκε
ποιοι θα περάσουν «επιτυχώς», ποιοι θα
στις 4 Ιανουάριου 1990 και πραγματοποί
περάσουν με το βαθμό «λίαν καλώς» και
ησε την ιδρυτική του Συνδιάσκεψη στις
ποιοι θα μείνουν μετεξεταστέοι. Το συνο
26 Μαρτίου στη Σόφια, διακηρύσσει ως
λικό αποτέλεσμα είναι προφανές ότι εν
βσσικό του στόχο τον «αγώνα εναντίον
διαφέρει και την χώρα μας.
□
του εθνικισμού, του σωβινισμού, του ρε-

σέφερε η Νέα Δημοκρατία στο «αδελ
φόν» κόμμα της Βουλγαρίας. Εκτός των
στοιχείων που υπάρχουν, είναι χαρακτη
ριστικό ότι μόνον «συγκεντρω σιάρχες»
με ελληνική εμπειρία ήταν σε θέση να
οργανώσουν και να διατάξουν με κατάλ
ληλο τρόπο τα πλήθη που συνέρρευσαν
στην συγκέντρω ση της ΕΔΔ.

Προεκλογικά συνθήματα
«Η ώρα αυτή είναι δική μας — 45 χρ ό 
νια φθάνουν» διακήρυττε το σύνθημα—
«πρόσκληση» που επεξεργάστηκε ο «ιδε
ολόγος» της γα λλικ ή ς διαφήμισης Ζακ
Σενγκελά (βασικός σύμβουλος του Γά λ
λου προέδρου Μιττεράν στις προεκλογι
κές του εκστρατείες). «Είναι ένα σύνθη
μα — έλεγαν στο "ΑΝΤΙ” παράγοντες της
ΕΔΔ— από τα μέσα προς τα έξω, που α
πευθύνεται στα δημιουργικά και δημο
κρατικά στοιχεία της κοινωνίας μας».
«Α λ λ α γή για όλου ς», υποστήριζε το
βασικό σύνθημα - «ομπ ρέλλα » του ΒΣΚ,οι
ηγέτες του οποίου τάσσονται — αλλά και
προχώρησαν σε σημαντικό βαθμό— υ
πέρ τον εκδημοκρατισμού της χώρας και
των ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων στον
τομέα της οικονομίας. Σε κάθε ευκαιρία
τόνιζαν την « ειρηνική μετάβαση», την « η
συχία» και την « σταθερότητα». Σε όλη
την προεκλογική περίοδο το ΒΣΚ εμφανί
στηκε με αρκετή επιτυχία ως η «ήρεμη
δύναμη» και το «κόμμα των νοικοκυραίων».
Η διατήρηση της εξουσίας, του προσέφερε τη δυνατότητα να καλλιεργεί το αί
σθημα «σιγουριάς» και «αποφυγής ανε
ξέλεγκτων εξελίξεω ν» στο εκλογικό σώ
μα. Κυρίως στους εκλογείς ηλικίας άνω
των 50 ετών, στους συνταξιούχους και
στις αγροτικές περιοχές.
Είναι πολλές οι καταγγελίες της ΕΔΔ ό
τι τα τοπικά στελέχη του ΒΚΚ και οι τοπι
κοί μηχανισμοί του κράτους ασκούσαν
ψυχολογική πίεση στην πληθυσμό, φοβε
ρίζοντας ότι όταν έλθει η ΕΔΔ στην εξου
σία με την «θεραπεία σοκ» που θα εφαρ
μόσει θα καταργήσει τις συντάξεις, θα
φέρει την ανεργία και άλλα παρόμοια
προπαγανδιστικά εφέ. Φαίνεται ότι κάτι
τέτοιο, πράγματι, έγινε από την πλευρά
του ΒΣΚ. Το οποίο, ωστόσο, η ΕΔΔ τα αντελήφθη μόλις την Δευτέρα το απόγευμα
και γ Γ αυτό σταμάτησε να ομιλεί για νο
θεία κατά την ημέρα της διεξαγω γής του
α’ γύρου των εκλογώ ν και να κάνει πλέ
ον λό γο για «προπαγανδιστική χειραγώ 
γηση» των εκλογέω ν από το κυβερνών
κόμμα.
Μόλις, μια εβδομάδα πριν από τις ε
κλογές, η κυβέρνηση του Αντρέι Λουκάνωφ αποφάσισε να προτείνει στη νέα
Βουλή που θα προκύψει, την αύξηση των
κατώτατων συντάξεων στα 120 λέβα (αν
τιστοιχούν με 20 κιλά χοιρινό κρέας τον
μήνα). Το μέτρο αυτό αφορά 1.239.400
συνταξιούχους.
Από την πλευρά της η ΕΔΔ προσπάθη
—

Ν
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Τα ταξίδια διευρύνουν τον
πνευματικό ορίζοντα, αλλά η
επιστροφή στην πατρίδα μπορεί
να είναι οδυνηρή. Πως θα
αισθανόταν κανείς, αν γυρίζοντας
πίσω στο σπίτι του έβρισκε το
γείτονα και παλιό φίλο του να
έχει καταλαβει το καλύτερο
δωμάτιο, τους συμπολίτες του να
αλληλοσφάζονται και τους
κατοίκους της πόλης ν’ αδειάζουν
πανικόβλητοι τα ράφια των
καταστημάτων τροφίμων;
Η επίσκεψη του Γκορμπατσώφ
στην Ουάσιγκτον μπορεί να
στέφθηκε με μεγαλύτερη επιτυχία
απ ’ όσο μερικοί περίμεναν. « Έ ξ ω
πάμε καλά». Ο "Γκό ρ μπ ι” είναι
πλέον ένα δημοφιλές αλλά οικείο
πρόσωπο στη Δύση, παλιός
σχεδόν γνώριμος. Η περιέργεια
για το πρόσωπό του έχει
ικανοποιηθεί. Τα ερωτήματα και οι
απορίες αφορούν πλέον το
μ έλλο ν του.
Ο Σ τ έ λ ι ο ς Κ ο ύ λ ο γ λ ο υ , στην
ανταπόκρισή του από τη Μόσχα,
περιγράφει τα δύσκολα
προβλήματα και τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζει ο
Γκορμπατσώφ στο εσωτερικό.

ψ ■■■ να χρόνο πριν, τον Ιούνιο του ’89,
ο Μπόρις Νικολάγιεβιτς κινδύL·mm νεύε να μην εκλεγεί ούτε καν μέ
λος του 500μελούς Ανωτάτου Σοβιέτ.
Στα παρασκήνια του Συνεδρίου των Λαϊ
κών Αντιπροσώπων, χρειάστηκε να υ
πάρξει ένας συμβιβασμός μεταξύ της α
σθενούς, τότε, ριζοσπαστικής πτέρυγας
του ΚΚΣΕ και του Γ κορμπατσώφ, ώστε ο
τελευταίος να συναινέσει για την εκλογή
του Μπορίς Γιέλτσιν σε ένα Ανώτατο Σο
βιέτ, ελεγχόμενο πάντα από τον κομματι
κό μηχανισμό.
Την «υποχώρηση» των γραφειοκρα
τών, είχε ανακοινώσει ο σχετικά άγνω
στος τότε Γαβριήλ Ποπώφ, μέσα σε θύ
ελλα ενθουσιασμού από πλευράς ριζο
σπαστών. Του ίδιου ενθουσιασμού που ε
πικράτησε όταν φέτος, στις 29 Μαΐου, ο
Μπόρις Γιέλτσιν εκλέγονταν πρόεδρος
της Δημοκρατίας της Ρωσίας. Και τότε
και τώρα, οι εκδηλώσεις χαράς αφορού
σαν λιγότερο το πρόσωπο και περισσό
τερο τη σημασία του γεγονότος: ακόμη
και οι πιο στενοί συνεργάτες του Μπόρις
Γιέλτσιν παραδέχονταν χωρίς δισταγμό
ότι οι ιδέες του είναι λαϊκιστικές, ότι ο
δημοφιλέστερος Ρώσος πολιτικός οφεί
λει την δημοτικότητά του εν πολλοίς
στην απλοϊκότητα των ιδεών του, στην ι
κανότητα του να επαναλαμβάνει δυνατά
αυτά για τα οποία οι απλοί Ρώσοι αγανα
κτούν καθημερινά, χωρίς να νοιάζονται
για ένα γενικότερο πρόγραμμα εξόδου
από την κρίση.
Πως μπορεί όμως να σταθεί κανείς
στις επιφυλάξεις για τα πρόσωπα, όταν
βρίσκεται μπροστά σε μια αποφασιστική
στροφή της σοβιετικής επανάστασης, ό
ταν συνειδητοποιεί πόσα πράγματα έ
χουν αλλάξει σε τόσο σύντομο χρονικό
διάστημα; Μέσα στους 12 μήνες που πέ
ρασαν, ο Γαβριήλ Ποπώφ έχει εκλεγεί
δήμαρχος της Μόσχας των 10 εκατ. και ο
συνάδελφός τους στην ηγεσία της ριζο
σπαστικής ομάδας Μπόρις Γ ιέλτσιν,
πρόεδρος της μεγαλύτερης από τις 15
δημοκρατίες που απαρτίζουν την ΕΣΣΔ:
της πιο πλούσιας σε πρώτες ύλης δημο
κρατίας, η οποία καταλαμβάνει τα 3/4 της
επικράτειας και κατοικείται από 150 ε
κατ. από το 5 2 % δηλαδή του σοβιετικού
πληθυσμού. Και όλα αυτά, παρά την θέ
ληση του Μιχαήλ Γκορμπατσώφ...
Λες και έβλεπε το κακό με δρασκελιές
να πλησιάζει, ο τελευταίος έκανε ότι
μπορούσε για να το αποτρέψει. Αψηφώ
ντας ένα βαρυφορτωμένο πρόγραμμα,
το οποίο περιελάμβανε και την προετοι
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μασία της συνάντησης κορυφής στην
Ο υά σινγκτον, παρακολουθούσε ανέκ
φραστος από τα θεωρεία τις συνεδριά
σεις της ρωσικής Βουλής. Ό τ α ν του δό
θηκε η ευκαιρία, προχώρησε σε οξύτατη
επίθεση εναντίον του ανθρώπου που εί
ναι γνω στό ότι δεν συμπαθεί καθόλου: ο
Μπόρις Γ ιέλτσιν κατηγορήθηκε από τον
Σοβιετικό η γέτη ακόμη και για «απάρνηση των ιδεώ ν του σοσιαλισμού», πράγμα
που μάλλον ανέβασε τις μετοχές του
Γ ιέλτσιν. Αντίθετος με την υπαναχώρη
ση του ευνοούμενού του, τέως πρωθυ
πουργού της δημοκρατίας της Ρωσίας Αλεξάντερ Βλασώφ, που στην αρχή απέ
συρε την υποψηφιότητά του φοβούμενος
ότι θα ηττηθεί τον έπεισε να διεκδικήσει
εκ νέου την θέση, όταν ο Γ ιέλτσιν απέτυχε να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία στις πρώτες άκαρπες ψηφοφο
ρίες.
Παρ’ όλα αυτά, ο άνθρωπος που είχε
αποπεμφθεί από την ηγεσία της Μόσχας
και από το Π Γ τον Φεβρουάριο του ’88, ε
πειδή έκρινε ότι η περεστρόικα καθυστε
ρούσε και σ υμ β ιβ ά ζο ντα ν, έπαιρνε
θριαμβευτικά τη ρεβάνς κερδίζοντας
πρώτα τον συντηρητικό και έπειτα τον
γκορμπατσοφικό υποψήφιο. Ίσω ς αυτό
στη Δύση να μην λέει και πολλά πράγμα
τα. Α λ λά στην ΕΣΣΔ ο σεβασμός προς τον
Πρόεδρο και Γ.Γ . του κράτους και την εκάστοτε βούλησή του είναι τέτοιος, ώστε
μετά την αποδοκιμασία του Γκορμπα
τσώφ στην Κόκκινη Πλατεία την φετεινή
Πρωτομαγιά ψηφίσθηκε ειδικός νόμος
για την τιμωρία αυτών που ασχημονούν
ειδικά εναντίον του Προέδρου: έτσι, με
δεδομένες τις σχέσεις των δυο ανδρών,
η εκλογή του Γ ιέλτσιν αποτελεί την μεταλύτερη αμφισβήτηση του Γκορμπα
τσώφ, αυτά τα πέντε χρόνια που διαρκεί
η περεστρόικα.
Πολύ περισσότερο, όταν ο νέος πρόε
δρος της Ρωσίας διαθέτει τώρα ένα σχε
δόν συντριπτικό πλεονέκτημα απέναντι
στον άλλοτε σύντροφό του: ο Μιχαήλ
Σεργκέγιεβιτς είναι — τυπικά— εκλεγμέ
νος από ένα σώμα (το Συνέδριο των Λαϊ
κών Αντιπροσώπων) που άμεσα ή έμμεσα
διορίσθηκε από το κόμμα, την περίοδο
των παχιών, κομματικών αγελάδων. Ο
Μπόρις Νικολάγιεβιτς, που του είχε ζη
τήσει να εκλεγεί από το λαό χωρίς να τα
καταφέρει, πέρασε αντίθετα όλες τις δο
κιμασίες.
Αντιμετώπισε αντιπάλους με ισχυρή υ
ποστήριξη στη μάχη για την προεδρία:
την Κα Γκε Μπε την οποία κατηγορεί
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πάντα ότι προσπάθησε να τον δολοφονή
σει. Το βέβαιο είναι, ότι εκλέχθηκε πρώ
τα από την «βά ση», τους εκλογείς και ύστερα από μια ρωσική Βουλή η οποία με
τη σειρά της αναδείχθηκε τον Μάρτιο
του ’90, στις πρώτες πραγματικά ελεύθε
ρες εκλογές που έγιναν (για τα τοπικά
Κοινοβούλια των Δημοκρατιών) στην
Ε Σ Σ Δ Δηλαδή στην πρώτη αναμέτρηση η
οποία πραγματοποιείται με τους όρους
του δυτικού κοινοβουλευτικού παιχνι
διού, υπερισχύει ένας άνθρωπος που έχει αμφισβητήσει όσο κανείς άλλος τον
κομματικό μηχανισμό και τον επικεφα
λής του. Δεν είναι μετά από όλα αυτά να
σκέπτεται κανείς με δέος τις πρώτες γενικές, ελεύθερες εκλογές που — αργά ή
γρήγορα— θα πρέπει να διεξαχθούν σε
ολόκληρη την Σοβιετική Ένω σ η ;
Έ τ σ ι η εκλογή του Γιέλτσιν, αποτελεί
σταθμό στην ιστορία της περεστρόικα:
το κίνημα που ξεκίνησε ο ίδιος ο Γκορμπατσώφ και το οποίο απέκτησε τη δική
του δυναμική από το καλοκαίρι του ’88 με
την εμφάνιση τω ν αυτόνομων ομάδων
και των ριζοσπαστών (ΑΝ ΤΙ τχ. 429 της
23/2/90) καταφέρνει την πρώτη σημαντι
κή πολιτική του νίκη. Ό π ω ς ο Μπόρις
Γ ιέλτσιν δεν έκρυψε ποτέ την φιλοδοξία
του να αντικαταστήσει τον Γκορμπατσώφ στο Κρεμλίνο, για πρώτη φορά
στην Ε ΣΣ Δ διαμορφώνεται μια εναλλακτι
κή πολιτική εξουσία απέναντι στο άλλοτε παντοδύναμο ΚΚ.

Το ξύπνημα της Ρωσίας
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Με τα γραφεία τους να μην απέχουν
παρά μερικές δεκάδες μέτρα, οι δυο άνδρες θα συναντώνται καθημερινά στους
διαδρόμους του Κρεμλίνου — αλλά αυτό
είναι το λιγότερο. Ίσ ω ς το μεγαλύτερο
πρόβλημα για τον αρχιτέκτονα της περεστρόικα, είναι ότι ο αντίπαλός του οφείλει την επιτυχία του στο γεγονός ότι μιζόρισε σε δυο ταμπλό: αν το ένα ήταν ο
ριζοσπαστισμός, το άλλο είναι η αναγέννηση της Ρωσίας.
Γι ατί , καθυστερημένα ίσως, το ρωσικό
έθνος άρχισε και αυτό τους τελευταίους
μήνες να διεκδικεί τα δικαιώματα του καλύτερα, αυτό που επαγγέλθηκε ο Μπόρις Γιέλτσιν: μια ανεξάρτητη, κυρίαρχη
Ρωσία. Μετά από τρία χρόνια έντονων εθνικιστικών κινημάτων, από τους Αζέρους έως τους Ουκρανούς, να κατηγορούν σε όλους τους τόνους τη «ρωσική
αποικιοκρατία», οι Ρώσοι δείχνουν με τη
σειρά τους ότι δεν μπορούν πλέον να α
νέχονται τις βρισιές και το ρόλο του απο-

διοπομπαίου τράγου για ένα σύστημα
που απείλησε και τη ρωσική κουλτούρα
με αφανισμό.
Ολοένα και περισσότερες ανεπίσημες
φωνές, καλούν όσους θέλουν να φύγουν,
να το κάνουν αμέσως και απλώς να μην
ξεχάσουν να ...κλείσουν την πόρτα: να
σταματήσουν δηλαδή να ελπίζουν ότι και
μετά την απόκτηση της ανεξαρτησίας
τους οι πόρτες θα παραμείνουν ανοικτές
και επομένως θα εξακολουθήσουν να
μοιράζονται με τη Δημοκρατία της Ρω
σίας τον απέραντο·πλούτο της, πληρώ
νοντας σε φθηνά ρούβλια. Τελευταία,
στις ανεπίσημες κραυγές προστέθηκαν
και οι επίσημες. Ή τ α ν η ίδια η «Πράβδα»
που πληροφορούσε στις αρχές Μαΐου,
κάθε ενδιαφερόμενο ότι από την Ρωσία
προέρχονται όλες σχεδόν οι εξαγω γές
της ΕΣΣΔ, ότι λόγω της πλουσιοπάροχης
βοήθειας προς την περιφέρεια η Ρωσία
πεινά, ότι η παιδική θνησιμότητα στη Δ η 
μοκρατία έχει πάρει απελπιστικές δια
στάσεις και ότι εν πάσει περιπτώσει κά
ποτε το ερώτημα θα πρέπει να τεθεί:
«ποιός ταΐζει, ποιόν...».
Πρόκειται για ένα νέο πρόβλημα που
ξεπερνά τις διαστάσεις μιας ωρολογια
κής βόμβας στα θεμέλια της Σοβιετικής
Ένω σ η ς. Γ ιατί αν είναι αλήθεια ότι η Ρω
σία έπεσε και αυτή θύμα του συστήμα
τος, άλλο τόσο είναι γεγονός ότι ολόκλη
ρο το σοβιετικό οικοδόμημα στηρίχθηκε
στο ρωσικό θεμέλιο. Επειδή ακριβώς ό
ποιος ελέγχει τη Ρωσία ελέγχει όλη την
ΕΣΣΔ, δεν υπήρξε ποτέ Ρωσικό ΚΚ. Φρον
τίζοντας ακριβώς να δυναμώσει την αυ
τοκρατορία, ο Στάλιν το είχε καταργήσει
και οι Ρώσοι κομμουνιστές — αντίθετα με
τους συντρόφους τους από τις άλλες 14
δημοκρατίες που είχαν αυτόνομα Κ Κ —
δούλευαν αποκλειστικά μέσα στο ΚΚΣΕ.
Η ρύθμιση, εξασφάλιζε αφ ενός την κυ
ριαρχία των Ρώσων επί των περιφερεια
κών στο κόμμα και το κράτος και αφ ετέ
ρου τη σταθερότητα του συστήματος
στο σύνολό του. Ούτε ο Μεγάλος Πατε
ρούλης, ούτε κανείς επόμενος Γ.Γ. του
ΚΚΣΕ, είχε την διάθεση να τα βάλει με
τον πρώτο γραμματέα ενός Ρωσικού ΚΚ,
που θα ήλεγχε το 60% των σοβιετικών
κομμουνιστών.
Φυσικά υπήρχε ένα αυτόνομο Ρωσικό
Κοινοβούλιο και ένας πρόεδρος της Ρω
σίας, τα οποία όμως απλώς διακοσμού
σαν το οικοδόμημα της μεγάλης σοβιετι
κής οικογένειας, αφού όλα ε λέγχο 
νταν από το ΚΚΣΕ. Σήμερα τα πράγματα
αρχίζουν να αντιστρέφονται δραματικά

Ανταπόκριση από τη Μόσχα

του Στέλιου Κούλογλου

και στους δυο τομείς. Με την υποστήριξη
των πιο συντηρητικών στοιχείων μεταξύ
των Ρώσων κομμουνιστών, ο Μπορίς
Γκιντασπώφ, κομματικός γραμματέας
του Λένινγκραντ, (δηλαδή της παλιάς
ρωσικής πρωτεύουσας) έχει αναλάβει
την επανασύσταση του Ρωσικού ΚΚ.
Μια προκαταρκτική συνδιάσκεψη έ γ ι
νε τον Απρίλιο στην πόλη που πριν την ε
πανάσταση ονομαζόταν Π ετρούπ ολις
και για τις 19 Ιουνίου έχει κατ’ αρχάς
προγραμματισθεί ιδρυτική συνδιάσκεψη
των Ρώσων κομμουνιστών. Αγνοώντας ε
πιδεικτικά τον Γκορμπατσώφ, που ήταν
κατηγορηματικά αντίθετος στην ιδέα
(«Α ν οι Ρώσοι κομμουνιστές ήθελαν να
φτιάξουν ένα ά λλο κόμμα θα έπρεπε να
τους ζητήσει κανείς να αποχωρήσουν α
πό το ΚΚΣΕ και θα είχε δίκιο», δήλωνε
στις 11 Μαΐου). Ο Ιγκόρ Λιγκατσόφ δήλω
σε από την άλλη ότι είναι « ευνοϊκά διατε
θειμένος» απέναντι στην πρόταση...
πρόταση...
Μέχρι τώρα ο εκάστοτε πρόεδρος της
Ρωσίας, ήταν υπόλογος στον Γ.Γ . του
ΚΚΣΕ και στο Π Γ. Η θέση του δεν είχε ι
διαίτερη αξία, αλλά σε συνθήκες κρίσης
ο Πρόεδρος της Ρωσίας μπορεί να απο
κτήσει μεγαλύτερη αξία από τον Πρόε
δρο ολόκληρης της ΕΣΣΔ Αμέσως μετά
την εκλογή του, ο Μπόρις Γ ιέλτσιν δήλω 
νε ότι στην κεντρική σοβιετική εξουσία
πρέπει να δοθούν οι αρμοδιότητες της ε
ξωτερικής πολιτικής, της άμυνας και
των διαστημικών ερευνών. Ό λ α τα άλλα
θέματα, της οικονομικής διαχείρησης
συμπεριλαμβανομένης, θα έπρεπε να α
νήκουν στις αρμοδιότητες των επί μέ
ρους δημοκρατιών.
Μοιάζει παράδοξο αλλά, περνώντας
στην Προεδρία για να αποτρέψει την α
νατροπή του από το κόμμα και αναλαμ
βάνοντας όλες τις εξουσίες, ο Μιχαήλ
Γκορμπατσώφ κινδυνεύει να βρεθεί Πρό
εδρος χωρίς ουσιαστικές εξουσίας σε
μια αποσυντιθέμενη αυτοκρατορία. Ό 
πως ένας στρατηγός φορτωμένος μεν με
παράσημα, αλλά επικεφαλής ενός διαλυ
μένου στρατού που αρνείται να υπακού
σει στις οδηγίες του...

Το τέλος του κεντρώου παιχνιδιού
Φτάνουμε έτσι ξανά στην κυριότερη α
δυναμία του Σοβιετικού ηγέτη, ίσως στην
πηγή της αποτυχίας του. Ασφαλώς ο Μι
χαήλ Γκορμπατσώφ είναι ο άνθρωπος
της δεκαετίας ’80-’90, ίσως και ο άνθρω
πος του δεύτερου μισού του 20ού αιώνος, αλλά η εμμονή του να διατηρεί το
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ρόλο ίου κεντρώου, αποδεικνύεται από
ενο σημείο και πέρα καταστροφική.
Για να αποφυγει τις διαμάχες συντη
ρητικών · ριζοσπαστών αποστασιοποιεί
ται απο το κομμά και περνά στην Προε
δρία, η οποία τείνει να αποδειχθεί θέση
χωρίς περιεχόμενο, από την στιγμή που
η αυτοκρατορία καταρρέει. Ακολούθως
τάσσεται υπέρ μιας νέας ομοσπονδίας
της οποίας το σχέδιο δεν αναλαμβάνει
ποτέ να προτείνει, κινούμενος μεταξύ
των γενναίων διακηρύξεων υπέρ του δι
καιώματος της αυτοδιάθεσης και των
σκληρών μέτρων εναντίον της Λιθουα
νίας. Το αποτέλεσμα είναι ότι η μια μετά
την άλλη, και με τελευταία τη Ρωσία, ό
λες οι δημοκρατίες θέλουν να φύγουν.
Στον τομέα της οικονομίας τάσσεται υ
πέρ της «οικονομίας της αγοράς» αλλά
καθώς οι συντηρητικοί αντιδρούν, υπα
ναχωρεί και επιλέγει το εφεύρημα της
«ελεγχόμενης οικονομίας της αγοράς»
που εξήγγειλε πρόσφατα. Η μόνη αντί
δραση του πληθυσμού απέναντι σε μια
μεταρρύθμιση καταδικασμένη από τώρα
σε σίγουρη πανωλεθρία, είναι η έφοδος
στα μαγαζιά αγοράζοντας ό,τι βρει, πριν
ανέβουν οι τιμές.
Από αυτήν την άποψη, η εκλογή του
Μπόρις Γιέλτσιν μπορεί να έχει και κά
ποιο θετικό αντίκτυπο στον Γκορμπατσώφ. Προσωποποιώντας τόσο το ριζο
σπαστισμό και τη διάθεση ταχύτερων και
μεγαλύτερων αλλαγών όσο και την άνο
δο του εθνικισμού, η εκλογή του άσπον
δου εχθρού του, ίσως ωθήσει το Σοβιετι
κό ηγέτη σε αλλαγή της στρατηγικής του
και αναδιαμόρφωση των συμμαχιών του.
Με το κεντρώο παιχνίδι να αποδεικνύεται καταστροφικό, ο Μιχαήλ Γκορμπατσώφ δεν έχει τώρα παρά δυο λύσεις, αν
δεν είναι ακόμη αργά. Ή να συμμαχήσει
με τους συντηρητικούς ξαναγυρίζοντας
τη χώρα σε προηγούμενες καταστάσεις
«πειθαρχώντας» τις άτακτες δημοκρα
τίες, επιστρέφοντας στη γραφειοκρατική
οικονομία της μιζέριας, αποκαθιστώντας
μια σχετικά τάξη σε ό,τι έχει απομείνει α
πό το κόμμα. Ή να ενωθεί με τους ριζο
σπάστες, τόσο στο επίπεδο των μεταρ
ρυθμίσεων όσο και της επίλυσης των ε
θνικών προβλημάτων σε μια νέα βάση,
πάνω στις αρχές της συνομοσπονδίας.
Ίσω ς η κεντρώα συμπεριφορά του
Προέδρου της ΕΣΣΔ να οφείλεται στο γε
γονός ότι παραμένει ένας μεταρρυθμιστής-λενινιστής. Ό μω ς κανείς δεν
μπορεί να ζήσει πλέον στην ΕΣΣΔ με αυ
τές τις συνθήκες. Καλύτερα από κάθε άλ
λη χώρα, στη χώρα των Σοβιέτ μπορεί
σήμερα να καταλάβει κανείς τον ορισμό
του Λένιν για την προεπαναστατική κα
τάσταση: ούτε «οι από πάνω» δ ε ν μ π ο 
ρ ο ύ ν να κ υ β ε ρ ν ή σ ο υ ν όπω ς κ υ β ε ρ νο ύ 
σαν μ έ χ ρ ι τώρα, ούτε « οι από κ άτω » δεν
μ π ο ρ ο ύ ν να κ υ β ερ νη θού ν και να ζήσουν,
όπως ζούσαν μέχρι σήμερα...
□

48

Η ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ
Η ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦ ΟΡΜ Α ΤΟ Υ ΚΚΣΕ:
Οι ραγδαίες αλλαγές που σημειώνονται στη Σοβιετική Ένω ση,
άγγιξαν και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μια από τις αποδείξεις γι’
αυτό αποτελεί η Δημοκρατική Πλατφόρμα (ΔΠ ) για το 28ο Συνέδριο
του ΚΚΣΕ, η οποία αποτελεί μιαν «ά λλη» πρόταση από εκείνην που
κατήρτησε η κεντρική επιτροπή. Ο ανταποκριτής του πρακτορείου
Νοβόστι Βιτάλι Γιερενκόφ συζητά με το μέλος του Συντονιστικού
Συμβουλίου της ΔΠ , υποψήφιο δρα των Φιλοσοφικών Επιστημών
Βλαντιμίρ Λισένκο, που εξελέγη, στις 18 Μαρτίου, Λαϊκός
Αντιπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩ Ν ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩ Ν

ΕΡ.: Στη Δημοκρατική Πλατφόρμα (ΔΠ)

αναφέρεται ότι πρωταρχικό μέλημα σήμερα
είναι η διαμόρφωση αντίληψης για το
δημοκρατικό μετασχηματισμό του κκςε και η
κατάρτιση προγράμματος καταπολέμησης
της κρίσης στο Κόμμα Ταυτόχρονα, στη Δ Π
διακηρύσσεται ουσιαστικά η εγκατάλειψη
της παλιάς ιδεολογίας, στην οποία το Κόμμα
στήριζε εξ αρχής τη δουλειά του. Αλλά, τότε,
ποιον στόχο θέτει η ΔΠ; Να διατηρηθεί το
κόμμα ή να δημιουργηθεί ένα άλλο,
θεμελιωδώς, νέο;
ΑΠ.:Στο κίνημά μας υπάρχουν δύο πτέ
ρυγες:
Η μία ονομάζεται, συμβατικά, «ανανεωτές» («ομπνοβλέντσι»). Πρόκειται για ε
κείνους τους κομμουνιστές που θεωρούν
ότι είναι εφικτή η ριζική μεταρρύθμιση

του ΚΚΣΕ και η υπέρβαση της σημερινής
κρίσης με την μετατροπή του σε κόμμα
κοινοβουλευτικού τύπου, το οποίο θα
λειτουργεί στα πλαίσια πολυκομματικού
συστήματος.
Η δεύτερη πτέρυγα — η πιο ριζοσπαστική— έχει σοσιαλδημοκρατική κατεύ
θυνση. Οι οπαδοί της θεωρούν ότι το
κ κ ς ε δεν επιδέχεται μεταρρύθμισης και
ότι εκείνο που πρέπει να συζητηθεί είναι
η αποχώρηση από το Κόμμα του δήμοκρατικού πυρήνα ο οποίος στο μέλλον
θα συγκροτήσει κόμμα σοσιαλδημοκρα
τικού προσανατολισμού.
ΕΡ.: Ποια στάση τηρούν οι οπαδοί της
Δημοκρατικής Πλατφόρμας απέναντι στο
σοσιαλδημοκρατικό κίνημα στην ΕΣΣΔ;
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HERMAN BONDI
ΑΠ.:Στις 14 Ιανουάριου ιδρύθηκε ο Πάνενωσιακός Σοσιαλδημοκρατικός Σ ύ λ λο 
γος, που περιέλαβε στις γραμμές του
ποικίλα ρεύματα σοσιαλδημοκρατικού
προσανατολισμού. Στις αρχές ΜαΤου έγι
νε το ιδρυτικό συνέδριο του Σοσιαλδημο
κρατικού Κόμματος της Ρωσικής Ομο
σπονδίας. Έ χ ο υ μ ε μαζί τους καλή επα
φή. Από ιδεολογική άποψη και εκείνοι
και εμείς συμμεριζόμαστε τις αντιλήψεις
του δημοκρατικού σοσιαλισμού
Ετσι,
λοιπόν, έχουμε κοινή κατεύθυνση: επι
διώκουμε τη δημιουργία ρεφορμιστικού
κόμματος που θα στηρίζεται στον πλου
ραλισμό της οικονομικής της πολιτικής
και της ιδεολογικής ζωής Από την άπο
ψη αυτή οι ιδεολογικές μας πλατφόρμες
είναι σε π ο λλά σημεία παραπλήσιες. Ο
ΣΔΣ επιδιώκει να συνενώσει τους οπα
δούς της σοσιαλιστικής ιδέας έξω από το
ΚΚΣΕ, ενώ εμείς επιδιώκουμε να συσπει
ρώσουμε τους οπαδούς αυτής της ιδέας
μέσα στο Κ Κ Σ Ε .
ΕΡ.: Προς nota κατεύθυνση θεωρείτε ό,τι θα
κινηθούν οι εξελίξεις;
ΑΠ.: Αν η Δ Π καταφέρει να επιβάλει τις α
πόψεις της στο συνέδριο, τότε θα προκύψει η ουγγρική εκδοχή. Ό τ α ν δηλαδή η
πλειοψηφία τω ν συνέδρων του Ο υ γγρ ι
κού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος
ψήφισε υπέρ της αλλα γής των θεμελια
κών αρχών του κόμματος, καταργήθηκε
η αρχή του δημοκρατικού συγκεντρω τι
σμού και υιοθετήθηκαν οι αρχές του δη
μοκρατικού σοσιαλισμού. Στην ουσία αυ
τό θα σημαίνει τη γέννηση νέου κόμμα
τος. Α λλά και από τώρα μέσα από τη ΔΠ
ξεχωρίζει ήδη μια ριζοσπαστικότερη με
ρίδα κομμουνιστών, που αποχώρησαν ή
διεγράφησαν από το ΚΚΣΕ (Τράβκιν,
Τσουμπάις, Γκντλιάν, Ιβανόφ) και οι ο
ποίοι στις 27 ΜαΓου θα πραγματοποιή
σουν στη Μόσχα το ιδρυτικό συνέδριο
του Δημοκρατικού Κόμματος Ρωσίας.
ΕΡ.: Ομως η ΔΠ του ΚΚΣΕ θεωρεί, αφ’ ενός

πως πρέπει να αξιοποιηθεΐ ό,τι θετικό έχει ο
μαρξισμός, αφ’ ετέρου αποκηρύσσει
ουσιαστικά την κομμουνιστική ιδεολογία.
Μέχρι ποίου σημείου η ιδεολογία, αυτή
καθαυτή, θα αποτελεί περιεχόμενο του
κινήματός σας;
ΑΠ.: Σήμερα είναι απαραίτητη η κριτική ε
νατένιση της κληρονομιάς των Μαρξ Ενγκελς - Λένιν. Εμείς θεωρούμε αυτή
την κληρονομιά ως ένα από τα ιδεολογι
κά θεμέλια του Κόμματος, το οποίο στη
ρίζεται,· ταυτόχρονα, και σε άλλες αρχές.
Εξ άλλου, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο
να στηριζόμαστε στο σύνολο της μαρξι
στικής σκέψης· όχι μόνον στα έργα του
Μαρξ ή του Λένιν, αλλά και του Πλεχάνοφ, του Μπερνστάιν, του Γκράμσι. Α λ 
λά, ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι οφείλου
με να αρνηθούμε ορισμένες ιδέες και αν
τιλήψεις που επεξεργάστηκαν οι κλασι
κοί του μαρξισμού - λενινισμού Συγκε
κριμένα, πρόκειται για ιδέες της δικτατο

ρίας του προλεταριάτου, της αναγκαιό
τητας και του ανάπόφευκτου της σοσια
λιστικής επανάστασης και της προτε
ραιότητας των ταξικών και των κομματι
κών συμφερόντων απέναντι στα παναθρώπινα. Οι λενινιστικές ιδέες για το σο
σιαλισμό, που διατυπώθηκαν στην περίο
δο της Νέας Οικονομικής Πολιτικής
(ΝΕΠ), στη δεκαετία του ’20, μπορούν κα
τά τη γνώμη μου, σήμερα να αξιοποιηθούν.
Ωστόσο είναι πλέον, απαραίτητο να
εγκαταλείψουμε τη λενινιστική αντίληψη
του κόμματος νέου τύπου. Ο Λένιν σ υ γ
κρότησε στην αρχή του αιώνα αυτό το
κόμμα για να καταλάβει και να διατηρή
σει την πολιτική εξουσία. Η προσήλωση
σήμερα σ’ αυτή την αντίληψη είναι πέρα
ως πέρα ουτοπική. Τώρα, χρειαζόμαστε
ένα κόμμα κοινοβουλευτικού τύπου. Η
δραστηριότητά του πρέπει να στηρίζεται
στην κληρονομιά της δυτικής σοσιαλδη
μοκρατίας και των ουμανιστικών ιδεών
που διαμορφώθηκαν όχι μόνο από σοσια
λιστικές, αλλά και από μη σοσιαλιστικές
δυνάμεις. Μόνον τότε αυτό θα μπορεί να
αντιμετωπίζει με ευελιξία τις απαιτήσεις
των καιρών.
ΕΡ..- Τι γνώμη έχετε για τη διαίρεση του
κόσμου σε καπιταλιστικό και σε σοσιαλιστικό;
ΑΠ.: Νομίζω ότι ο δημοκρατικός σοσιαλι
σμός παίζει σήμερα θετικό ρόλο. Ό μ ω ς
θεωρώ ότι το δίλημμα, σχετικά με το τι α
ποτελεί καπιταλισμό και τι σοσιαλισμό,
δεν έχει πλέον νόημα. 'Αλλω στε, η Δύση
δεν είναι πια εκείνη που ήταν το 19ο αιώ
να και το να λέμε ότι εκεί υπάρχει «καθα
ρός» καπιταλισμός δεν είναι σωστό. Το ί
διο ισχύει και για το σοσιαλισμό, ο ο
ποίος, ουσιαστικά, δεν υπήρξε ποτέ σε
καμιά από τις χώρες της Ανατολικής Ευ
ρώπης.
Σήμερα, ο δημοκρατικός σοσιαλισμός
αποτελεί το ηθικό ιδεώδες, που βασίζε
ται στις αρχές της ελευθερίας, της δι
καιοσύνης και της αλληλεγγύης. Νομίζω
ότι η διαφορά του δικού μας κινήματος
συνίσταται στο ότι εμείς, σε κάθε στάδιο,
επιδιώκουμε την όσο το δυνατόν πληρέ
στερη υλοποίηση αυτών των βασικών αρ
χών. Τούτο διαφέρει ριζικά από την αντί
ληψη των κλασσικών του μαρξισμού · λε
νινισμού σύμφωνα με την οποία είναι α
παραίτητο να χτίσουμε το σπίτι που θα
λέ γε τα ι «σ οσ ια λισ μό ς» ή «κομμουνι
σμός» και όλο τον επόμενο καιρό να ζούμε ευτυχισμένα μέσα σ ’ αυτό. Μια τέτοια
ουτοπική ενατένιση των πραγμάτων ανή
κει στο παρελθόν. Η κοινωνία πρέπει να
εξελίσσεται φυσικά - ιστορικά, σύμφωνα
με τους δικούς της νόμους. Οι απόπειρες
που έγιναν για να παρακαμφθούν αυτοί
οι νόμοι και να επινοηθούν άλλοι, δη
μιούργησαν τραγωδίες και στη δική μας
χώρα και σε εκείνες τις χώρες που προ
σπάθησαν να αντιγράψουν το σοβιετικό
μοντέλο.
□

ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΗ
ΛΟΓΙΚΗ
Σ χ ετικ ό τη τα
και κοινή λο γικ ή

Το ότι η Θεωρία της Σχετικότητας
του Αϊνστάιν θεωρείται παράξενη και
επαναστατική οφείλεται σε μερικές
κοινές αλλά λανθασμένες αντιλήψεις
σχετικά με την ταχύτητα, το φως και
το χρόνο. Αν κοιτάξουμε την κλασική
φυσική με διαφορετικό τρόπο, είναι
δυνατό, με πολύ μικρή προσπάθεια, να
κατανοήσουμε την περιόνυμη θεωρία
του Αϊνστάιν. Αυτό επιδιώκει το πα
ρόν βιβλίο προσπαθώντας να επαναπροσανατολίσει ριζικά την Ειδική
Θεωρία της Σχετικότητας, παράγοντάς την από τις νευτώνειες ιδέες και
όχι αντιδιαστέλλοντάς την σ’ αυτές.
Συγχρόνως το βιβλίο αποτελεί μια
πολύ σημαντική εκλαΐκευση του θέ
ματος.
Για το διάβασμα του βιβλίου δεν
προϋποτίθεται καμιά γνώση ανώτερων
μαθηματικών και οι εξισώσεις που εισάγονται στο τελευταίο κεφάλαιο του
βιβλίου για το μετασχηματισμό Λόρεντζ —το θέμα με το οποίο ξεκινούν
τα περισσότερα βιβλία Σχετικότη
τας— είναι ελάχιστες.
182 σελ., 1500 δρχ.

Εκδόσεις
Τ Ρ Ο Χ Α Λ ΙΑ
Γριβαίων 5 (πάροδος Σκουφά 64)
106 80 Αθήνα,
τηλ. 364.64.26, fax 362.19.32
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Πεδίο βολής για ξένους φαντάρους
Στις 2 Ιουνίου ενεστώτος έτους ο καλλιτεχνικός διευθυντής
του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας Θάνος Μικρούτσικος, υπέβαλε
την παραίτησή του στον δήμαρχο της πόλης Ανδρέα Καράβο
λα, αρνούμενος τα ψιχία του υπουργείου Πολιτισμού, αφού μ’
αυτά «δεν μπορεί να κάνει φεστιβάλ». Α π ’ τις 5 του μήνα, ημέρα
Τρίτη, το λόγο είχαν τα τετράστηλα στις καλλιτεχνικές σελίδες
των εφημερίδων, οι δηλώσεις της Μελίνας (»είμαι υποχρεωμέ
νη να καταγγείλω την κυβέρνηση για άγνοια των πολιτιστικών
προτεραιοτήτων...»), η ερώτηση των βουλευτών του Συνασπι
σμού Π. Κοσιώνη, Α λ Σεβαστάκη και Ανδρέα Λεντάκη προς τον
υπουργό Πολιτισμού και φυσικά οι δηλώσεις και οι συνεντεύ
ξεις του θ Μικρούτσικου με πούρο ή χωρίς πούρο ο καλλιτε
χνικός διευθυντής να ομιλεί επί παντός του επιστητού. Από τον
Τζαννή Τζαννετάκη, τη Δεξιά, μέχρι τον Θεοδωράκη και την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέχρι το πάχος του και την παρηγορητι
κήν μΐοιναξιά του.
Πίσω απ’ όλα αυτά όμως τα εν πολλοίς αναμενόμενα το πρό
βλημα εξακολουθεί και παραμένει υπαρκτό. Έ ν α Φεστιβάλ
μιας επαρχιακής πόλης, το οποίο στα τέσσερα χρόνια της λει
τουργίας του κατάφερε να εκτονΗοει σε κύρος και το «σεβά
σμιο» Φεστιβάλ Αθηνών, κλείνει εξαιτίάς της πελατειακής νοο
τροπίας που έχουν για τον πολιτισμό τα δυο μεγάλα κόμματα.
Το Φεστιβάλ Πάτρας κλείνει επί των ημερών της εξουσίας της

Από τον Μπίρμαν
στον Γιωργάκη
Πληθώρα συνεν ζεύξεων σε ρα
διοσταθμούς. τηλεοπτικά κανάλια
κι εφημερίδες έδωσε την περα
σμένη εβδομάδα ο θάνος Μικρού
τσικος. Και εισέπραξε από παντού
συμπαράσταση Κυρίως από την
Αριστερά
και δικαίως όσον α
φορά το Φεστιβάλ Πάτρας ή την
καλλιτεχνική προσφορά του Μό
νον ένας εσιώπησε και δεν συμπα
ραστάθηκε τις ημέρες αυτές στον
θάνο. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Α
γνωμοσύνη; Τακτική σκοπιμότητα.
Ποιος ξέρει Και πως να βρεις ά
κρη σήμερα. Αλλά το μικρό αυτό
σημείωμα, στο περιθώριο του ρε
πορτάζ για τις περιπέτειες του
Φεστιβάλ της Πάτρας κρίναμε ότι
επιβάλλονταν μετά από όσα είπε
και εδήλωσε ο θάνος στα μέσα ε
νημέρωσης. Αναφερόμαστε στη
συνέντευξή του στην «Επικαιρότητα της Κυριακής», (φύλλο της 10-6)
— γιατί αλλού, ήταν λιγότερο αυ
θόρμητος:
Είπε λοιπόν για τον Μ. θεοδω
ράκη: « Έχει σπάσει το παγκόσμιο
ρεκόρ πολιτικών μεταγραφών» ή
αλλού «ο θεοδωράκης την μια πά
ει εδώ, την άλλη εκεί». Σε άλλο
σημείο ερμηνεύει την στέρηση πό
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«Νέας Δημοκρατίας» επειδή η κομματική του ταυτότητα τυγχά
νει πασοκική.
Τα πρώτα σημεία ανεφάνησαν επί Οικουμενικής όταν υπουρ
γός Πολιτισμού ήταν ο Σω τήρης Κούβελας, όταγ η Αννα Συνο
δινού, συνεπικουρουμενη από άλλους 10 βουλευτές της ΝΛ
— ανάμεσά τους και 4 βουλευτές του νομοίι Αχοίας
κατέθι
ταν ερώτηση στη Βουλή, μέσω της οποίας ούτε λίγο ούτε πολύ
ζητούσαν έλεγχο όλω ν των οικονομικών παραστατικών του Φε
στιβάλ στα 4 χρόνια λειτουργίας του αφήνοντας εμμέσως:
πλην σαφώς, να πλανώνται εντυπώσεις περί ατασθαλιών αλλά
και βάλλοντας ευθέως κατά του θάνου Μικρούτσικου ως προ
νομιακά μεταχειριζόμενου επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, που ως
γνω στόν ευθύνεται για τα σκάνδαλα κτλ., κτλ. (Για τους υπο
ψιασμένους αναγνώστες των πολιτιστικώ ν σελίδων, θυμίζουμε
ότι η ερώτηση της κ. Συνοδινού κατατέθηκε μετά την ερώτηση
της κ. Μ ελίνας Μερκούρη και άλλω ν 15 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ
σχετικά με τις αλλα γές που επέφερε στις διευθύνσεις του ΥΠ
ΠΟ ο, «ταύρος εν υαλοπωλείω», Σ. Κούβελας).
Φυσικά απ’ την πλευρά τους οι υπεύθυνοι του Φεστιβάλ δεν
έκαναν και πολλά πράγματα για να αποσείσουν τις εντυπώσεις
περί κομματικής εξάρτησής τους από το «Κίνημα του λαού»
Δεν ήταν μήπως ο Γ εώργιος Παπανδρέου εκείνος ο οποίος στις
12 Ιουνίου 1989 — υποψήφιος ων βουλευτής του νομού
Αχαΐας— έξι μόλις μέρες πριν τις εκλογές, «μεσολάβησε» («δι
ενεργειών του» όπως έλεγαν και οι παλιοί επαρχιώτες βουλευ
τές στα αλήστου μνήμης τηλεγραφήματά τους προς τους προέ
δρους κοινοτήτων) στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης ύ
ψους 35 εκατομμυρίων μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του Ε
θνικού Ιδρύματος Νεότητας; Αραγε είναι τυχαία η «πρωτιά;
του σε σταυρούς την 19η Ιουνίου; Τη ν οφείλει αποκλειστικά και
μόνο στην καταγωγή του;
Με δεδομένο λοιπόν το κομματικό του στίγμα και δεδομένη
την πελατειακή νοοτροπία των κομμάτων αναφορικά με τον Πο
λιτισμό, το Φεστιβάλ Πάτρας, όσο κι αν ηχεί παράλογο, ήταν
«αναμενόμενο» να εισπράξει τη μήνι της ΝΔ αντί των χρημάτων
που χρειάζονταν για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεών
του.
Το ζητούμενο όμως σ ’ αυτό το σημείωμα δεν είναι η καταγρα
φή της κομματικής διαπάλης γύρω από ένα πολιτιστικό θεσμό
αλλά η προσφορά του και η παρέμβασή του στο φτωχό πολιτι

ρων για το φεστιβάλ στο ότι «ο δή
μος της Πάτρας είναι ο μεγαλύτε
ρος που έχει το ΠΑΣΟΚ». Παρατή
ρησε ότι η ΝΔ «παρά τις ενέσεις
κάποιων οπορτουνιστών δεν έχει
καμιά σχέση με τον χώρο της
κουλτούρας» και ότι «η παρουσία
της Μελίνας ήταν α π ο λ ύ τ ω ς
θετική» στο υπουργείο Πολιτι

Μένιου ■Γ ιώργου στην Αχαγιά. Ή
ταν ο «καλλιτεχνικός διευθυντής»
του «Ράδιο-Φάρος» προσωπικού
οργάνου του Γ ιώργου, ενός σταθ
μού του οποίου η σύσταση, τα όρ
γανα, οι συμμέτοχοι και η οικονο
μική διαχείριση χρειάζονται να ε
ρευνηθούν αρμοδίως. Και μην μας
πει τώρα ο εκλεκτός συνθέτης ότι
βοήθησε «το καλό π α ς ο κ » του φω
τός έναντι του « κακού Μένιου;
του σκότους
θα συμφωνήσουμε με τον θά
νο, στο ξέσπασμα ειλικρίνειάς του
όσο και αν είναι ασυνεπές με άλλα
σημεία δηλώσεών του— στο ότι
ο Πολιτισμός και επί κυβερνήσε

σμού.
Ας μην μακρηγορούμε. Επιβάλ
λεται όμως να υπενθυμίσουμε ε
λάχιστα πράγματα για τον καλλι
τέχνη που είναι άξιος δημιουργός
αλλά θα έπρεπε να είναι σεμνότε
ρος όταν αναφέρεται σε οπορτου

νιστές που δίνουν ενέσεις δεξιά
και αριστερά. Ο ίδιος δεν έσπασε
βέβαια παγκόσμιο ρεκόρ στις πο
λιτικές μεταγραφές αλλά για τα
ελληνικά δεδομένα έχει καλές ε
πιδόσεις.
Ως οπαδός του επαναστατικού
ΕΚΚΕ είχε εναγκαλιστεί κάποτε
τον Βολφ Μπίρμαν. Ό τα ν μετάγράφηκε στο κ κ ε και ο ταλαίπω
ρος Μπίρμαν κακοπάθαινε από το
καθεστώς Χόνεκερ όχι με έλλειψη
επιδοτήσεων αλλά με επώδυνες
διώξεις, ο εν Ελλάδι πάλαι ποτέ
συμπαραστάτης του, αρνήθηκε να
ενώσει και την δική του φωνή δια
μαρτυρίας. Αργότερα ανακάλυψε
τα αγαθά της ελληνικής εκδοχής

ων

και επί κυβερνήσεων π A
ήταν το αποπαίδι της πολιτι
κής». Αλλά για την πολιτική αυτή
ΝΔ

ΣΟΚ

του υπαρκτού σοσιαλισμού — επι
«θετικής παρουσίας» Μελίνας και
Γιωργάκη. (Μόνον που τον ρόλο
του τελευταίου, ο θάνος ως αγνώ
μων (;), τον παρασιωπά).
Ας είναι ειλικρινέστερος και σε
μνότερος ο θάνος όταν ανακατεύ
εται με τα πολιτικά. Ο ίδιος έκανε
ό,τι μπορούσε για να στηρίξει τον
Γ ιωργάκη σε τοπικό επίπεδο. Μέ
χρι και το όνομά του με το καλλι
τεχνικό του κύρος εδάνισε στον
Γ.Α. Παπανδρέου στην διαμάχη

συζητούμε. Αν λοιπόν ο κ. Τζαννε
τάκης (αχ! αυτό το όνομα πόσο ε
κνευρίζει) « πρέπει να επιστρέφει
στα αντιτορπιλικά», άλλο τόσο
πρέπει και ο θάνος να επιστρέφει
στο πιάνο όπου θα είναι ωφέλιμό
τερος. Και η Αριστερά, που τόσο
όψιμα την θυμήθηκε, θα συνεχί
σει, ελπίζουμε, να παλεύει για τον
Πολιτισμό χωρίς να χρειάζεται νο
τον ταυτίζει με τους όποιους ο
πορτουνιστές.

Χ.Γ.Π

στικό μας γίγνεσθαι. Κι από αυτή την άποψη το Φεστιβάλ, στα 4
χρόνια της λειτουργίας του προσέφερε ουκ ολίγα. Μετακλή
σεις υψηλής στάθμης συγκροτημάτων και καλλιτεχνικών εκδη
λώσεων (μουσική, θέατρο, κινηματογράφος, ποίηση, ζωγραφι
κή) βασισμένων κάθε φορά σε έναν συγκεκριμένο θεματικό ά
ξονα. Να θυμίσουμε εδώ την περσινή έκθεση του Νίκου Κεσσανλή στις σταφιδαποθήκες Μπάρι με τα καταπληκτικά υπερμεγέθων διαστάσεων έργα, την «Αρπαγή της Ευρώπης» και τον
«Ρινόκερω», που τελικά καταστράφηκε αφού δεν βρέθηκε Μου
σείο για να το φιλοξενήσει.
Εκτός όλω ν των άλλων, η παρουσία επίσης του Φεστιβάλ
στην Πάτρα, ενεργοποίησε μια σειρά από πολιτιστικές διεργα
σίες, όπως είναι το ΔΗΠΕΘΕ, η Πινακοθήκη και η δημιουργία του
Ινστιτούτου Μεσογειακού Θεάτρου. Το «ΑΝΤΙ» άλλωστε επανει
λημμένα επικρότησε, προέβαλε και ανέδειξε τις εκδηλώσεις
αυτές*.
Και ερχόμαστε τώρα στα τελευταία γεγονότα, που εκτυλίσ
σονται λίγους μόνον μήνες πριν από τις δημοτικές εκλογές.
Απ’ τη μια, έχουμε το δήμαρχο της πόλης Ανδρέα Καράβολα,
μέλος του Π ΑΣΟ Κ και άτομο της πλήρους εμπιστοσύνης του Γ.
Παπανδρέου και συνακόλουθα μαζί του το ταλαίπωρο Φεστι
βάλ. Από την άλλη τους νεοδημοκράτες της πόλης που ενόψει
εκλογών έχουν εξαπολύσει έναν πόλεμο φθοράς... Στις 29 Ιου
νίου ο κ. Καράβολας δικάζεται ύστερα από μήνυση του Δασαρ
χείου για την προέκταση του κτίσματος στο «Τουριστικό». Πρό
βλημα αποτελούσε φυσικά και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του
Φεστιβάλ, ο οποίος ως «καλός αριστερός μάνατζερ» φρόντισε
να έχει καλές δημόσιες σχέσεις τόσο με τον Αθηναϊκό Τύπο ό
σο κυρίως και με τον επαρχιακό. Για παράδειγμα ο «Εθνικός
Κήρυκας» της Πάτρας δεν έχει λόγους να χτυπήσει έστω και
για την τιμή των όπλω ν — το Φεστιβάλ, αφού ο γιος του εκδότη
της εφημερίδας είναι και υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του
Φεστιβάλ.
Απ’ την άλλη, αντίστοιχη πολιτιστική πρόταση δεν υπάρχει:
Ο «Ο ργανισμός Καλλιτεχνικώ ν - Πολιτιστικών Εκδηλώσεων»
του δεξιού Ανδρεόπουλου δεν στέκει αντικειμενικά στο ύψος
της καλλιτεχνικής στάθμης του Φεστιβάλ. Γ ι’ αυτό ακριβώς
χρειάσθηκε η επέμβαση του επίσημου Κράτους το οποίο δια
των αρμόδιων του επί των πολιτιστικών, δίνει φέτος αντί 120 ε·
κατ. μόνο... 3 εκατ. δραχμές.
Μόνος χαμένος της υπόθεσης βέβαια είναι και παραμένει το
Φεστιβάλ που εξελίχθηκε σε πεδίο κομματικών αναμετρήσεων
αλλά και σε χρυσή ευκαιρία προσωπικής προβολής βουλευτών
και καλλιτεχνικώ ν διευθυντών. Για τον άλλο μεγάλο χαμένο
της υπόθεσης, τον Πολιτισμό, ας μην μιλήσουμε σ’ αυτό το ση
μείωμα. Είναι χρόνια η νόσος και γ ι’ αυτήν γίνεται λό γος μόνον
λίγο πριν τις εκλογές. Ό π ω ς ακριβώς δηλαδή για το νέφος, για
την υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή για τη μόλυνση των θα
λασσών...

Μιχάλης Βαλιανάτος
* Για παράδειγμα, έγινε σε σειρά τευχών εκτενής παρουσίαση του προ
γράμματος αλλά και σημειώματα για την έκθεση Κεσσανλή, για το έργο
του Μπέκεττ. «Ω οι ευτυχισμένες μέρες» απ’ τη Ρούλα Πατεράκη, για τις
«Θεσμοφοριάζουσες» του Αριστοφάνη απ’ τον Κώστα Μπάκα κ.ά.

Απόσταγμα από 268
εκθέσεις ενός
πενταμήνου
Στις 2.3.90 υποσχόμουν συ
νέχεια της τακτικής μου στή
λης για τις εκθέσεις του πρώ
του διμήνου 1990. Το κομμάτι
μου εκείνο δημοσιεύθηκε τε
λικά ένα μήνα αργότερα (ΑΝΤΙ
434). Έ κ το τε, με εκλογές και
Πάσχα, δεν μπόρεσα να εκ

πληρώσω την υπόσχεσή μου.
Το κάνω σήμερα, με την ελπί
δα ότι οι καλλιτέχνες και όσοι
με διαβάζουν ακόμα δεν θα
μου κρατήσουν κακία για κρί
μα που το μισό μόνο είναι δι
κό μου. Επανέρχομαι λοιπόν
σε 7 από τους καλλιτέχνες
που απαρίθμησα τότε, και που
τα έργα τους, είχαν αγκιστρώσει την προσοχή μου.
Ό λ ο ι τους είχαν ξαναεκθέσει
αλλά μου φάνηκαν να κρα
τούν την ίδια σπίθα γνησιότη-,
τας με την οποία ξεκίνησαν.
Της Εριέττας Βορδώνη (γ.
1955, Αίθουσα Τέχνης Αθη
νών) η χειρονομιακή αφαίρε
ση με τα ευχάριστα χρώματα
και την εύκολη ποιητικότητα,
σώζεται με το ζωγραφικό της
ένστικτο από μιαν απλή καλογουστιά του Παρισιού όπου
ζει.
Η Χρύσα Βουδούρολγου (γ.
1944, Ώ ρ α ) εντυπωσιάζει με
την απλότητα και τιμιότητα
του ζωγραφικού της λόγου.
Δίχως επίδειξη και προσποίη
ση εικονίζει τα πιο οικεία της
αντικείμενα ή εφευρίσκει και
νούριες σκηνές του άμεσα γ ύ 
ρω της κόσμου. Η μεγάλη ζω
γραφική της παίδευση είναι α
φομοιωμένη μέσα στην κάθε
πινελιά, και το παραμικρό της
έργο παραμένει ρεαλιστικό
μαζί και ποιητικό.
Του Κωστή Γεωργίου (γ .....
Τιτάνιουμ) οι γρήγορες και
βίαιες πινελιές δεν ξεφεύ
γουν προς την πλήρη αφαίρε
ση. Παρασταίνει μέσα στο μι
σοσκόταδο ακαθόριστων χώ
ρων κάτι περίεργες αντιμετω
πίσεις ανθρώπων και ζώων,
που αξιοποιούν και τις παρα
μορφώσεις του Μπέηκον για
έναν προσωπικό εξπρεσιονι
σμό, κάποτε ρητορικό.
Ο Γιάννης Κουράκης (γ.
1955, Κέντρο Σύ γχρ . Τέχνης
Τούντα) έδωσε σε μια σειρά α
πό μικρόσχημες νεκρές φύ
σεις, αφορμές μιας εικαστι
κής ενατένισης πάνω στην
καρποφορία και στη φθορά,
κάτι σα μια «βάνιτας» λαϊκή
δίχως κρανίο. Ούτε απλοϊκή,
ούτε αφελής, τα έργα του εί
ναι γνήσια προϊόντα μιας ε
κλεπτυσμένης αστικής παί
δευσης με εξαιρετική επιμέ
λεια φτιαγμένα.
Τα έργα του Μανώλη Ζαχαριουδάκη (γ. 1958, Γκαλερί 3)
από παπιέ μασέ και ζωηρά
χρώματα λαδιού συνεχίζουν
με άδολο χιούμορ και φαντα
σία παλαιότερη δουλειά του.
Παρουσιάζει εικόνες από αρ
χαίες θρησκείες και λαϊκά πα
ραμύθια με ένα μάτι πάντα
φρέσκο κι αφελές και με ποιη
τικούς τίτλους.
Η πρόσφατη δουλειά του
Δημήτρη Σακελλίονα (γ. 1947,

Κέντρο Σύγχρ ο νη ς Τέχνης
Τούντα) έχει μια τελετουργι
κή υφή με τα μεγάλα αδρά
σχήματα, σε μιαν ακόμα πιο α
δρή ύλη (μπογιά, με πρόσμιξη
άμμου, άχυρων, κάρβουνου,
κόλλας, ροκανιδιών, κ.ά.) σε
επίτοιχες συνθέσεις που μοιά
ζουν να έχουν τις ρίζες τους
σε π ροϊσ τορ ικο ύς π ο λ ιτι
σμούς. Έ ρ γ ο βαρύ που δεν αλαφρώνεται από μια βαρύ
γδουπη φιλοσοφικο-κοινωνιολογική παρουσίαση που βρί
θει από ονόματα σοφών και α
πό υποσημειώσεις.
Βουβούλα Σκούρα (γ . 1939,
Κέντρο Σύγχρ. Τέχνης Τούν
τα). Η κριτική της φωτογραφι
κής τέχνης έχει άλλες «προ
διαγραφές» από τη συνήθη
τεχνοκριτική, απαιτεί και άλ
λες γνώσεις. Γ Γ αυτό και δεν
θα καταπιανόμουν με τις φω
τογραφίες της Σκούρα, αν
δεν έβρισκα το «εικαστικό υ
λικό», όπως μετριόφρονα ο
νομάζει τις θαυμάσιες εικό
νες από ταινίες που έχει φτιά
ξει, μια ποίηση διαπεραστική.
*

*

*

Τρίμηνο Μάρτης - Μάης
1989: άνοιξαν 155 εκθέσεις
— ο αριθμός νοείται με ένα
«τουλάχιστον» και μόνο για
την περιοχή της Αθήνας. Από
αυτές είδα τις σαράντα έξη —
ποσοστό μειωμένο λόγω ε
κλογώ ν και Πάσχα. Μνημο
νεύω εδώ μερικούς ΝΕΟΥΣ σε
πρώτη δόση αφού ουσιαστικά
τελειώνει η περίοδος, και θα
μπορέσω να μιλήσω σε άλλο
τεύχος, για 3-4 ΜΕΣΑίΟΥΣ-που
ξεχώρισαν.
Ηρώ Κανακάκη (γ. 1945, «Α 
έναο»). Γ ια την επανεμφάνισή
της στην Αθήνα δοκιμάζει με
ρικά έργα μέσα σε ένα χώρο
φθαρμένο από την χρήση και
την πολυκαιρία που «ήταν φυσιολογικότερο περιβάλλον»
γράφει, για την ανθρώπινη
συγκίνηση, κι ίσως και για τις
κάπως στιφές φιγούρες των
πιο πρόσφατων έργων της.
Πάνος Χαραλάμπους (γ.
1956, «Ά ρ τ ιο »), συνεχίζει τις
εικαστικές μελέτες του πάνω
στη διαδικασία παραγωγής,
τώρα και εμπορίας, του κα
πνού. Στα βήματα του Μπόυς
δημιουργεί περιβάλλοντα α
πό ένα υλικό απείρως πιο ελ
κυστικό από το ζωικό λίπος ή
τις τσόχες του Γερμανού, με
όλες τις δυνατότητες τις χρω
ματικές, τις οσφρητικές, τις
σχεδιαστικές, μαζί με τη γοη
τεία ενός απαγορευμένου πια
«ναρκωτικού». Πότε θα μας
δώσει το μνημείο του τελευ
ταίου καπνοπαραγωγού;
Δ η μ ή τρ η ς Ξ ό νο γλο υ (γ.
1949, Βαφοπούλειο, Θεσσα
λονίκη). Με μισοκαμμένα βι-

βλϊα, καρβουνιασμένες και
σπαραγμένες σελίδες, στρω
μένες με ροές από καθαρό κε
ρί μας καλεί σε στοχασμό πά
νω στη φθορά ύλης και πνεύ
ματος και την επισφάλεια
μιας ζωής που βρίσκεται στο
έλεος της πρώτης φλόγας
που θα τύχει. Κι εδώ ο Μπόυς,
μετά τον Ντυσάν, είναι πα
ρών, σε μια μεσογειακή έκ
φανση.
Νίκος Τρανός, (γ. 1957,
« ’Αρτιο») εκθέτει τους «οί
κους» και τις στήλες του από
κερί και μολύβι παντρεύοντας
τις δυο τόσο ανόμοιες ύλες
που μόνο κοινό έχουν ότι τή
κονται σε χαμηλή θερμοκρα
σία, για v d πλάσει αυτούς
τους «οίκους» που σε κυττάζουν σαν άδειες κόχες μα
τιών, προσκυνητάρια δίχως
τάματα, αυτές τις στήλες τις
ανεπίγραφες, μνημεία βου
βής πολιτείας νεκρών.
Γιάννης Κόττης, (γ. 1949,
Ζουμπουλάκη). Είχε πέντε
χρόνια να εκθέσει στην Αθή
να. Ταλαντεύεται τώρα ανά
μεσα στο άμορφο και στο πα
ραστατικό, ανάμεσα στον ιμ
πρεσιονισμό και στον εξπρε
σιονισμό, αλλά το κάθε έργο
του σταθεροποιείται από μιαν
εικόνα συγκεκριμένη και α
πλή. είτε την λεν «Φωτιές», εί
τε «Φύλακας Σιδηροδρόμου»
είτε «Βροχή στο Βουνό», ό
που κρυσταλλώ νει όλους
τους ειρμούς σε παράσταση
εντελώς ευανάγνωστη.
ΑΑέκος Λεβίδης, (γ. 1944,
Αίθουσα Τέχνης Αθηνών) ο
πιο παραστατικός, έχει αφή
σει τις ποιητικές μινιατούρες
του για μια σειρά από «Λουόμένους». Το ν απασχολεί πολύ
το αντρικό κορμί, γυμνό, μέσα
ή έξω από το νερό, μια παραλ
λαγή πάνω στον Σεζάν βέ
βαια, αλλά και με αναφορές
στον Πικάσσο και, υποσυνεί
δητα υποθέτω σε αναγεννη
σιακούς πέρα από τον Πιέρο
της «Βάπτισης» του Λονδί
νου. Η κλίση του προς τις α
ναφορές σε παλιότερους καλ
λιτέχνες ωθεί επίμονα τη μνή
μη μου σε ένα από τα μεγάλα
χαμένα έργα του Μιχαήλ Α γ 
γέλου, τη «Μάχη της Κάσινα»
γνωστό μόνο από μανιεριστικά αντίγραφα. Τη ν έχει άραγε
κυττάξει; Παρά την παίδευσή
του ο Λεβίδης δεν πέφτει
στην πεζολογία ή στην στεγνότητα. Επενδύει όλα τα έρ
γα του με διακριτική κι ευαί
σθητη ποίηση.
Γιώργος Λάππας (γ. 1950,
Μπερνιέ). Μετά την αναζήτη
ση του «τόπου» του με τον
«Χάρτη του κόσμου», ο Λάπ
πας αναζητεί τώρα την «τύ
χη» του με τις «Ζαριές», ο
μοιώματα από λαμαρίνα των
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έξη πλευρών ενός ζαριού,
πολλαπλασιασμένα και στη
μένα στο πάτωμα σε εντελώς
τυχαία διάταξη, αφού την κα
θόρισε... ρίχνοντας ζάρια. Θα
μπορούσε να προσαρτήσει
στη γλυπτική το επίθετο «τυ
χαία» παίρνοντάς το από την
«τυχαία» aléatoire μουσική;
(aléa λατινικά ο κύβος, το ζά
ρι). Συνεχίζει ο Λάππας την ε
ρευνητική πορεία του με μέσα
εικαστικά ίσως αλλά και πολύ
φιλοσοφικά, δίχως να είναι
εννοιακά, αφού ανοίγει τις ά
πειρες διεξόδους της τύχης
για τη σκέψη και τη φαντασία.
* · ·
Η εντυπωσιακή επανεμφά
νιση στο ελληνικό προσκήνιο
του Ιάσωνα Μολφέση (γ.
1925) αξίζει μεγαλύτερη ανά
πτυξη από όση μου επιτρέπει
σήμερα ο χώρος. Το ίδιο για
τα καινούρια έργα της Χρύσας (γ. 1933), της Μπίας Ντάβου (γ. 1932) και του Γιάννη
Μπουτέα (γ. 1941). Θα χρείασθεί να εάανέλθω.
4.6.90
Αλέξανδρος Ξύδης

δουλειάς, οι οποίοι έχουν ω
στόσο ένα κοινό χαρακτηρι
στικό: Το έργο του καθενός
δίνει μια απάντηση στα μο
ντέρνα και μεταμοντέρνα φαι
νόμενα.
Ο Ά γ γ ε λ ο ς Παπαδημητρίου, γλύπτης στο επάγγελμα
είναι προικισμένος με ωραία
και ευαίσθητη φωνή. Του συμ
βαίνει λοιπόν να τραγουδάει.
Δεν τον άκουσα ποτέ να λέει
σύγχρονα τραγούδια. Του α
ρέσουν κυρίως οι μελωδίες
μια παρωχημένης εποχής:
καντάδες, τραγούδια του με
σοπολέμου, του σαράντα και
του πενήντα. Αρχίζει πάντοτε
με συγκέντρωση κάι σοβαρό
τητα. Έ ρ χετα ι ω σ τόσ ο . μια
στιγμή που η φωνή, λες ανυ
πάκουη, παραπαίει και απροσ
δόκητα ξεφεύγει σ’ ένα τρελό
βιμπράτο έτσι που το τραγού
δι χάνει την ισορροπία του
και γίνεται η άρνηση και η διακωμώδησή του. Ό σ ο όμως κι
αν υπάρχει το στοιχείο του
γελοίου ο ακροατής δεν πρό
κειται να γελάσει. Γιατί στο
βάθος της αυτή η ερμηνεία
κρύβει πάθος και τρυφερότη
τα γ ι’ αυτό το παλιομοδίτικο
απίθανο τραγουδάκι. Ανάμε
σα σ ’ αυτή την τρυφερότητα

Δυο γλύπτες,
δυο απόψεις
Η γλυπτική έχει γίνει σήμερα
ένας τομέας δύσκολος και αμ
φισβητούμενος. Ζωγράφοι,
φωτογράφοι και κάθε είδους
εικαστικοί επεμβαίνουν στο
χώρο της φτιάχνοντας κάθε
είδους κατασκευές και περι
βάλλοντα επιδιώκοντας εφή
μερα εφέ. Βέβαια υπάρχουν
και γλύπτες που εξακολου
θούν να δουλεύουν το έργο
τους σαν να μη συμβαίνει τί
ποτε διαιωνίζοντας τις ατέ
λειωτες σχέσεις και ερωταπαντήσεις τους με την κλασ
σική φόρμα. Ά λ λ ο ι προσπα
θούν αλλάζοντας τα υλικά
τους να διεκδικήσουν δικαιώ
ματα που είναι κιόλας κατα
πατημένα. Υπάρχουν επίσης
και μερικοί που, παραμένοντας στην ουσία γλύπτες, αφή
νονται να τους διαπεράσουν
εννοιολογικά και άλλα στοι
χεία που μέχρι τώρα ήταν εμ
φανέστερα στην πιο ευέλικτη
ζωγραφική. Αυτοί οι τελευ
ταίοι μας ενδιαφέρουν περισ
σότερο γιατί ικανοποιώντας
την ανάγκη μας για το γλυπτό
μας πληροφορούν συγχρό
νως για τα ρίγη που διαπερ
νούν όχι μόνο τον εικαστικό
αλλά και γενικότερα το χώρο
της σύγχρονης σκέψης.
Τους τελευταίους μήνες
σταθήκαμε σε δυο γλύπτες
π ο λύ δια φ ο ρετικο ύς στο
πνεύμα αλλά και στον τρόπο

Ν. ΔΟΓΟΥΛΗ: Κορμός γυναίκας
πωρόλιθος

και το γελοίο υπάρχει μικρή
απόσταση,* σχεδόν μια άπο
ψη, που πάνω της ισορροπεί η
τέχνη του ερμηνευτή. Αυτή α
κριβώς η απόσταση είναι και
το κύριο χαρακτηριστικό και
της γλυπτικής τέχνης του Πα
παδημητρίου. Από την αρχή
της καριέρας του μας έχει συ
νηθίσει σε μια διάσταση παι
χνιδιού αλλά και εμπαιγμού
εμψυχώνοντας τα μικρογλυπτά του από χρωματιστό κε
ραμικό.
Πρόκειται για φιγούρες μι
κρών διαστάσεων που έβαζε
ο ίδιος σε κίνηση με το ανάλο
γο μπρίο με το οποίο ο Καλντέρ κινούσε τους ήρωες του
λιλιπούτιου τσίρκου του. Στην
έκθεσή του, τον περασμένο
Μάρτιο στις «Ν έες Μορφές»,
ο Παπαδημητρίου μας έδειξε
ένα σύνολο από ανάγλυφους
πίνακες που τους ονόμασε
«Τ ο Νέο Λούβρο». Πως αλή
θεια κανείς σήμερα να ανα
φερθεί στο Λούβρο, το κατ’ ε
ξοχήν μουσείο, όπου βρί
σκονται τα αριστουργήματα
όλων των εποχών, η πνευμα
τική κληρονομιά του πολιτι
σμού ταξινομημένη προφυλαγμένη από κάθε είδους
βιαιότητα; Η λεπτή αλλά πάν
τοτε χλευαστική διάθεση του
Παπαδημητρίου δεν θίγει ά
μεσα «τα άγια των αγίων» της
παράδοσης και του κλασικι
σμού. Ό π ω ς πάντα προσεγγί
ζει το θέμα με εξαιρετική λε
πτότητα και ευφυΐα που είναι
ίδια της προσωπικότητάς του.
Τα ανάγλυφά του μας λένε
πως καμιά αναφορά στο Λού
βρο δεν μπορεί να γίνει χωρίς
κάποια γελοιότητα. Έ ν α νέο
Λούβρο στην εποχή μας δεν
μπορεί να είναι παρά μια ακα
τάσχετη ανακατοσούρα από
στιλ, μορφές περίεργες, δα
κρύβρεχτα θέματα, και μελο
δραματικές σκηνές.
Στην εκτέλεση αυτών των
ανάγλυφων αναγνωρίζουμε
τη μαστοριά και την ίδια τρυ
φερότητα που βρήκαμε και
στο τραγούδι του καλλιτέχνη.
Το διακωμωδείν δεν τον εμ
ποδίζει να βάζει όλη του τη
δεξιοτεχνία τόσο για την από
δοση των σκηνών και των η
ρώων όσο και των κάδρων.
Αυτός ο μικρόκοσμος του
«Νέου Λούβρου» μοιάζει μ’
αυτά τα θαύματα που έμειναν
στη μνήμη μας γιατί θάμπω
σαν τα παιδικά μας μάτια, σαν
κάτι ζα χα ρ ο π λα σ τικ ά επι
τεύγματα που χαζεύαμε στις
βιτρίνες. Παρελθόν ζεστό και
σίγουρο που ο Παπαδημητρί
ου εξυμνεί στο περιθώριο της
δεικτικότητας. Μια αμφιβολία
όχι και τόσο αναπαυτική κατέ
χει το θεατή που τον ωθεί να
ψάξει βαθύτερα το νόημα του

έργου: Ό σ ο κι αν ο μεταμοντερνισμός επέτρεψε να ξαναγυρίσουμε στις πηγές ποτέ
δεν πρέπει να ξαναφτιάξουμε
το Λούβρο. Ας αφήσουμε την
Τζοκόντα να κοιμάται τον ύ
πνο τω ν εκατοντάδων ετών...
Το «Ν έο Λούβρο», παρωδία
και τρυφερή αναφορά, αναβλύζει κυρίως από μια βιρτουόζικη σαρκαστική διάθεση και
δείχνει τι μας απέμεινε από
το Λούβρο όταν κάπου επι
κρατεί και πάλι το Μοντέρνο.
Στους αντίποδες του Παπαδημητρίου ένας ά λλος ιδιόρ
ρυθμος γλύπ τη ς είναι ο Νικόλας Δ ο γο ύ λη ς που εξέθεσε
το Μάιο στο Πνευματικό Κέ
ντρο του Δήμου Αθηνών. Πε
ριθωριακός θα λέγαμε κι αμέ
σως θα προσθέταμε αρχαϊ
κός, παραδοσιακός, αφήνο
ντας πάλη αναπάντητη την
έκπληξη που μας προκαλούν
τα θέματα και οι μορφές του:
νύφες και γαμπροί της Μακε
δονίας, κορμοί γυναικών, ζευ
γάρια ηρωικά π ελεκημένα
στον πωρόλιθο. Από χρόνια ο
Δογούλης παραμένει πιστός
σ’ αυτό που αποκαλεί παρά
δοση της πατρίδας του την ο
ποία αφού αποτύπωσε στους
πίνακές του τώρα μας τους α
ποδίδει γλυπτικά.
Εκείνο που μας εντυπωσιά
ζει σ ’ αυτό το σύνολο είναι
πως η παράδοση δεν είναι μο
νομερής αλλά εκλεκτική. Από
τη μια μεριά οι στιλιζαρισμένες φιγούρες, εμβληματικές,
σκληρές, γεωμετρικές μοιά
ζουν με ιδεογραφικά σύμβο
λα, με φιγούρες σκακιού έτοι
μες να δώσουν τη μάχη για
μια αιώνια ιδέα ελληνικότη
τας. Από την ά λλη γυναικείες
φιγούρες, τρυφ ερά γυμνά
που ξεκολλούν από την πέ
τρα, μορφές αθώων φιλοσό
φων, και σεμνώ ν εναγκαλι
σμών, ένα όραμα που θυμίζει
τον Χαλεπά της δεύτερης πε
ριόδου. Σ τη ν καρδιά της πα
ράδοσης ο Δ ο γο ύ λη ς σκαλί
ζει τον πωρόλιθο που μαζεύει
στις οικοδομές — υλικό ευτε
λές για το κτίσιμο τω ν σπιτιών— προσπαθώντας να κτί
σει και αυτός ένα καινούργιο
πρόσωπο για την ελληνική
γλυπτική. Μεταμοντέρνος, α
φού είναι νοσταλγικός, αντί
να μας κρύψει τις αναφορές
του τις υπογραμμίζει. Ε λλη νι
κός γιατί περισσότερο παρά
ποτέ ζούμε σε μια εποχή που
η Ευρώπη παίρνει τη ρεβάνς
της από την Αμερική. Κάθε
χώρα προβάλλει την ιδιαιτερότητά της, αναφέρεται στο
παρελθόν της και το βγάζει
με θάρρος ίσως και κάπως εκ
δικητικά σ την επιφάνεια. Με
τά από την Αμερικανική αποικειοκρατία, που ισοπέδωσε ό

λες τις συνεσταλμένες πρω
τοβουλίες, ένας καινούργιος
αέρας φυσά ακόμη και στην
Ελλάδα. ΓΓ αυτό και η δη
μιουργία του Δο γο ύλη μονα
χική και ακλασάριστη βρίσκει
τη δικαίωσή της μέσα σ’ αυτό
το καινούργιο κλίμα. Απ’ τις
αναφορές του εκείνη που με
συγκινεί περισσότερο είναι ί
σως εκείνη στον Χαλεπά. Ό χ ι
τον δεξιοτέχνη και δυτικοθρεμμένο Χαλεπά της Κοιμωμένης, αλλά αυτόν που διέ
σχισε την έρημο της αρρώ
στιας για να ξαναβρεί τη γ λ υ 
πτική σαν ένα χαμένο παρά
δεισο: με αθωότητα και αλή
θεια ικανή να δώσει την πραγ
ματική συγκίνηση.
Ίσ ω ς ένας γλύπ της από τη
Φλώρινα που κατεβαίνει στην
Τήνο να έρχεται πιο κοντά
στην καρδιά της Ελλάδας. Ε
κεί που συναντώνται οι μυστι
κιστικές μορφές της αναστο
λής με τα δυτικά πρότυπα. Σ ’
αυτό το συγκεκριμένο και συ
νάμα φευγαλέο κλίμα εγγράφονται οι πέτρινες μορφές
του Δογούλη... Κλασικές και ι
διαίτερες εκφράζουν τις ρί
ζες του αλλά και μια ακλόνη
τη πίστη για τη γλυπτική.
Ευρυδίκη Trichon · Μιλσανη

Ρος Νταίηλυ:
«Ελεύθερο Σημείο»
Ελεύθερο σημείο σημείο α
ναφοράς και προσανατολι
σμού, αναγνώρισης και οριοθέτησης, κυρίαρχο «φ θογγό
σημο» γύρω από το οποίο ξε
τυλίγονται οι πλουμιστοί ηχη
τικοί δρόμοι της Ανατολής, α
πό το απώτατο άκρο της την
Κρήτη μέχρι τα ατέρμονα βά
θη της, ως και το μακρινό Σου
δάν: Η λύρα. Ο παλμός της ε
ξισορροπεί την αντίφαση του
πρώτου ακούσματος και κα
τευθύνει ανάμεσα στον ελεύ
θερο ρυθμό και την παραδο
σιακή γνώριμη μελωδία μέχρι
που οι ήχοι διαφορετικών μου
σικών παραδόσεων να συναν
τηθούν σε ένα διαφοροποιη
μένο μουσικό σχήμα,' οικείο
και συνάμα τόσο νέο.
Το νέο διπλό άλμπουμ του

ιρλανδικής καταγωγής και μέ
χρι πρόσφατα κατ’ επιλογήν
Κρητικού συνθέτη και οργανοπαίκτη Ρος Νταίηλυ εμ
πλουτίζει τη συλλογή όλων ε
κείνων που ενδιαφέρονται ου
σιαστικά για τα μουσικά δρώ
μενα στην Ελλάδα.
Ό χ ι μόνον διότι αποτελεί
σταθμό στην συνθετική πο
ρεία του προικισμένου μουσι
κού αλλά και διότι εδώ επιχειρείται ένα ενδιαφέρον «πάν
τρεμα»» της παράδοσης με την
σύγχρονη δισκογραφική τε
χνολογία. Ο Νταίηλυ και ο
«Λαβύρινθος» μοιάζουν να
εγκ α τα λείπ ο υ ν την μέχρι
πρότινος σύνηθη μέθοδο ερ
γασίας στο στούντιο, το να ηχογραφούν δηλαδή παίζον
τας όλοι μαζί, LIVE, στο στούν
τιο σύμφωνα με ένα προσχέ
διο, πάνω στο οποίο είχαν
δουλέψει. Η μέθοδος ονομά
ζεται OVERDUB και είχε χρησι
μοποιηθεί από τον Νταίηλυ
στον σόλο του δίσκο: ROSS
DALY. Τα διάφορα όργανα
μπορούν να ηχογραφηθούν
το ένα μετά το άλλο σε ξεχω
ριστά κανάλια, έτσι ώστε έ
νας και μόνον άνθρωπος να
είναι σε θέση να αναπαράγει
το ηχητικό οικοδόμημα μιας
ολόκληρης ορχήστρας.
Οι υποστηρικτές της μεθό
δου αυτής συνηθίζουν να
προβάλλουν τα προτερήματά
της, όπως αυτό της τεχνικής
τελειότητος που μπορεί να ε
πιτευχθεί μέσω της δυνατό
τητας για ατέρμονη επανάλειψη και διόρθωση — έναντι
των συχνά εμφανιζομένων
«παρενεργειών» της, όπως
την έλλειψη «φυσικού» συγ
χρονισμού καθώς και τον
«πληθωρισμό» διαφορετικών
οργάνων, που πλήττει συχνά
τις συνθέσεις. Οι «συμπληγάδες» ανάμεσα στις οποίες ή
ταν αναγκασμένος να κινηθεί
ο Ρος Νταίηλυ, κάνοντας χρή
ση 24 καναλιών, άφησαν α
ραιά και που τα αποτυπώματά
τους σε μερικά από τα μουσι
κά «ιδεογραφήματα» του καλ
λιτέχνη, σβήνοντας κάποιες
ηχητικές αποχρώσεις. Αναπό
φευκτα. Ή τα ν η αντιπαράθε
ση του ανατολίτη παραμυθά
με το δέλεαρ της σύγχρονης
τεχνολογίας. Δεν επηρέασαν
όμως στον ελάχιστο με την
λογική τους τη μαγική έλξη
που εξακολουθεί να ασκεί το
έργο, ως σύνολο, στους ακρο
ατές του.
Ο πολυπλάνητος μουσικός
κατόρθωσε να πλάσσει ξανά
ένα αυθεντικό δημιούργημα
— παρακάμπτοντας τη στείρα
εμπορευματοποίηση— γ ν ή 
σιο απόσταγμα μιας παράδο
σης που παραμένει ζωντανή.
Και εδώ συγκαταλέγεται και

το πάθος προς ένα συνεχή
πειραματισμό, όσους κινδύ
νους και αν ενέχει.
Λήδα Π έτρου

Κοινωνική ευθύνη και
συνδικαλισμός
Στην διάρκεια των 68 χρό
νων που μεσολάβησαν από
την ίδρυσή του (1922), ο Σ ύ λ
λογος Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ)
με κάποια διαλείμματα, εκ
πλήρωσε στο ακέραιο τον ρό
λο του ως επαγγελματικό σω
ματείο ενός επιστημονικού
κλάδου: και τα συνδικαλιστι
κά ενδιαφέροντα του κλάδου
υπερασπίστηκε και ουσιαστι
κές και θετικές για το κοινωνι
κό σ ύ ν ο λ ο π α ρ ε μ β ά σ ε ις
πραγματοποίησε. Τώρα βρί
σκεται σε μια νέα, και κρίσιμη
για την συνέχιση της δράσης
του, καμπή. Μετασχηματίζε
ται σε Πανελλήνια Ένω σ η
που θα εποπτεύει και θα συν
τονίζει την δράση των τοπι
κών συλλόγω ν. Η αλλαγή αυ
τή στη δομή του ΣΑΔΑΣ κρίθηκε αναγκαία σήμερα που ο α
ριθμός των αρχιτεκτόνων από
χ ίλ ιο υ ς — που ή τα ν προ
25ετίας— ανέρχεται στους
12.000 σε όλη τη χώρα.
Έ ν α από τα πλεονεκτήμα
τα του ΣΑΔΑΣ ήταν ότι το Δ Σ ε
κλεγόταν μέχρι τώρα με άμε
ση ψηφοφορία των μελών
του. Εις το εξής, η Εθνική Α ν
τιπροσωπεία θα αντικαταστή
σει την Γενική Συνέλευση και
θα αποτελεί το διαμεσολαβητικό όργανο της «βάσης» με
το ΔΣ. Το στοιχείο αυτό μπο
ρεί να αποβεί αρνητικό στην
λειτουργία και τους στόχους
του συνδικαλιστικού οργάνου
των Αρχιτεκτόνων. Είναι ση
μείο που οι διάφορες παρατά
ξεις — και κυρίως εκείνες που
αντιστοιχούν στους πολιτι
κούς χώρους του ΠΑΣΟΚ (ΠΑ
ΣΚΑ) και της ΝΔ (ΔΑΚ)— πρέ
πει να το προσέξουν και να
αντιμετωπίσουν με υπευθυνό
τητα μιας και οι παρατάξεις
αυτές μέχρι πρόσφατα δεν
συμμετείχαν ενεργά στις ομά
δες εργασίας του ΣΑΔΑΣ. Α λ 
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λά και οι ποικίλων αποχρώσε
ων παρατάξεις της Αριστερός
οφείλουν να προστατεύσουν
το Σ ύ λλο γο Αρχιτεκτόνω ν
στη νέα περίοδό του. Για τις
τελευταίες είναι εξάλλου χα
ρακτηριστικό ότι εκτός των
άλλων διαφοροποιήσεων, ού
τε και εκείνες οι παρατάξεις
που εκπροσωπούνται στον
Συνασπισμό δεν μπόρεσαν να
βρουν κοινά σημεία επαφής:
Οι προσκείμενοι στο ΚΚΕ και
την ΕΑΡ αντίστοιχα, κατεβαί
νουν με χωριστούς συνδυα
σμούς.
Ό μω ς οι αρχιτέκτονες που
απέδειξαν πολλές φορές στο
παρελθόν ότι εκτός των σ τε
νών συνδικαλιστικών διεκδικήσεών τους διαθέτουν και
ευαισθησία για τα γενικότερα
προβλήματα, πρέπει ως κλά
δος να προτάξουν και τώρα
— και μάλιστα περισσότερο
τώρα— αυξημένο το αίσθημα
χρέους προς το κοινωνικό σύ
νολο. Η παραταξιακή αντιπα
ράθεση θα είναι αρνητική και
για τους ίδιους και για την
κοινωνία.

ίο θόρυβο), απαγορευμένες
χρήσεις (με ψευδεπίγραφες
άδειες λειτουργίας), παράνο
μη στάθμευση παντού (σε πε
ζοδρόμους και πεζοδρόμια
και πλατείες) κι όλες τις ώρες
της ημέρας και της νύχτσς, α
πό τους εργαζόμενους στο
εμπορικό ιστορικό τρίγωνο
και τους πελάτες των κέν
τρων, ενώ οι κάτοικοι κυκλο
φορούν γύρω γύρω ψάχνον
τας για τη νόμιμη θέση τους.
Η έλλειψη καθαριότητας είναι
απερίγραπτη, με τη συμβολή
βεβαίως ορισμένων ταβερ
νών, που πε τοϋν σκουπίδια λί
γα μέτρα από την είσοδό
τους, αλλά και πολλώ ν Ε λλή 

Τα δυο πρόσωπα
της Πλάκας
Σε όλο τον εκτεταμένο χώ
ρο της Πρωτεύουσας, δεν υ
πάρχει πιο αντιφατική περιο
χή από την Πλάκα. Οι ορθές ε
πιλογές μιας σειράς κυβερνή
σεων από το 1978 μέχρι σήμε
ρα, οι φιλότιμες προσπάθειες
ορισμένων επιστημόνων μέ
σα και έξω από το Δημόσιο, η
αγάπη και ο φανατισμός των
κατοίκων, παλαιών και όψι
μων, αλλά και των φίλων, συντέλεσαν να αναστραφεί η τά
ση υποβάθμισης των δεκαε
τιών του ’60 και του 70. Εκ
διώχθηκαν ε ισι οι κακόφημες
δραστηριότητες και έγινε η α
πόπειρα να προστατευθούν
χρήσεις γειτονιάς, καθώς και
τα αξιόλογα κτίρια. Κατα
σκευάστηκε ένα δίκτυο πεζο
δρόμων με πλήρη υποδομή.
Διαμορφώθηκαν πλατείες και
άλλοι ελεύθεροι χώροι. Απο
καταστάθηκαν πολλά από τα
παλιά Αθηναϊκά και τα νεοκλασσικά σπίτια. Ά ρ χ ισ ε η επανεγκατάσταση νέων κατοί
κων.
Σήμερα, όμως, όλα αυτά τα
θετικά συνυπάρχουν σε ένα
χώρο θλιβερής αθλιότητας. Η
παρανομία βασιλεύει: υπαί
θριοι σταθμοί αυτοκινήτων σε
καταπατημένα οικόπεδα, ανα
ρίθμητα τουριστικά καταστή
ματα και χρυσοχοεία, που επιζούν με περίεργους και ανορ
θόδοξους τρόπους, πολλές
ταβέρνες κι άλλα κέντρα, που
καταπατούν όλους τους κανο
νισμούς (κι ιδιαίτερα όσους α
φορούν τη μουσική, ή μάλλον
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νων και αλλοδαπών επισκε
πτών και με την αδιαφορία
των αρμοδίων υπηρεσιών του
Δήμου Αθηναίων. Η παράνο
μη δόμηση οργιάζει, τα ξεκοι
λιασμένα και εγκαταλελειμένα κτίσματα του Υπουργείου
Πολιτισμού, του Δήμου και
και ιδιωτών δημιουργούν σο
βαρές εστίες μόλυνσης, ενώ
ο αισθητικός και ιστορικός
βιασμός των επισκευαζόμε
νων σπιτιών αρχίζει να γίνε
ται κανόνας. (Είναι σπαραγ
μός ψυχής να βλέπει κανείς
μικρά, λιτά παλιά Αθηναϊκά
σπίτια, που τα ύμνησε ο Ά ρ η ς
Κωνσταντινίδης, να λυγίζουν
από το βάρος γύψινων κι άλ
λων νεοκλασσικών ή μετα
μοντέρνων στολιδιών, με τα
οποία τα προίκισε η άγνοια, η
έπαρση και η κακογουστιά
των μελετητών και των ιδιο
κτητών τους). Παράλληλα,
αλλοιώνονται ακόμη πιο μόνι
μα οι κοινωνικές δομές της
γειτονιάς.
Κι όλα αυτά παρά τις αγω
νιώδεις προσπάθειες του μι
κρού αρμόδιου Γ ραφείου
Πλάκας και με την πλήρη ανο
χή των αρμοδίων αστυνομι
κών αρχών.
Που όμως οφείλονται οι αν
τιφάσεις αυτές;
Υπάρχουν λόγοι πολλοί:
Είναι πρώτα από όλα η
στρατηγική θέση της Πλάκας,
σε άμεση γειτνίαση με το κέν
τρο της πόλης. Γειτνίαση που

την καθιστά ευάλωτη σε ισχυ
ρές επιχειρησιακές πιέσεις,
που ανεβάζει στα ύψη την α
ξία της γη ς και που δημιουρ
γεί μια συνεχή και οξεία δια
μάχη για την κτήση και τη
χρήση του χώρου.
Η δική μας συντεχνία των
αρχιτεκτόνων, πολεοδόμω ν
και τεχνικών (αλλά και ορι
σμένοι πολιτικοί πότε πότε)
φαίνεται κάποτε να πιστεύει
ότι τα προβλήματα του χώρου
μπορούν να ρυθμιστούν με
πολεοδομικά και «τεχνικά»
μέτρα. Ό μ ω ς το κοινωνικό
και οικονομικό υπόβαθρο αυ
τών των προβλημάτων, μόνο
με αντίστοιχες παρεμβάσεις
μπορεί να αντιμετωπιστεί.
Στην Πλάκα το ΥΠΕΧΩΔΕ,
βαλλόμενο από πολλές κα
τευθύνσεις, προσπαθεί ηρωι
κά, αλλά ίσως μάταια, να ε
λέγξει τις χρήσεις γης, ώστε
να διατηρηθεί η ισορροπία α
νάμεσα στην κατοικία, τις πο
λιτισ τικές δραστηριότητες,
την αναψυχή και την καθαρά
εμπορευματική εκμετάλλευ
ση του χώρου και να αποτρα
πεί η νέα διείσδυση ανεπιθύ
μητων δραστηριοτήτων. Για
να πετύχει όμως, θα έπρεπε
να συστρατεύσει μια σειρά
άλλω ν Υπουργείων, όπως Ο ι
κονομικών, Εμπορίου, Τουρι
σμού, Δημόσιας Τάξης, Υ 
γείας και Πρόνοιας, ώστε ό
λες οι δραστηριότητες στην
Πλάκα να διεξάγονται μέσα
σε νόμιμα, θεμιτά, ορθολογι
κά πλαίσια. Μόνο τότε θα
μπορούσαν να ρυθμιστούν σε
ένα αρμονικό σύνολο. Ό μ ω ς
τέτοια συνεργασία ούτε υ
πάρχει, ούτε είναι πιθανή.
Κι ακόμα αν ήταν δυνατόν
να επιτευχθεί, θα μπορούσε η
Πλάκα να παραμείνει μια απο
μονωμένη νησίδα μέσα σε μια
άγρια, χυδαία, υποβαθμισμέ
νη πόλη; Και θα ήταν άλλω 
στε δίκαιο;
Οι άνθρωποι, πολιτικοί κι ε
πιστήμονες, που συνέλαβαν
την ιδέα της ανάπλασης της
Πλάκας, αλλοιώς είχαν ορα
ματιστεί τις εξελίξεις. Φανταζόντουσαν ότι η Πλάκα θα α
ποτελούσε ένα τέτοιο βήμα,
ένα υπόδειγμα.
Ό τ ι θα ακολουθούσαν αμέ
σως μετά κι άλλες γειτονιές,
όπως το θησείο, το Μετα
ξουργείο, ο Κολωνός, τα Εξάρχεια, το Μετς, τα Πετράλωνα. Ό τ ι η εμπειρία αυτών
των παρεμβάσεων θα ήταν
χρήσιμη για τη ριζική αναμόρ
φωση και της Πρωτεύουσας
και των άλλων Ελληνικών πό
λεων. Τέτοια ήταν τα σχέδια
των οραματιστών υπουργών
Στέφανου Μάνου και Αντώνη
Τρίτση. Η σύγχρονη ελληνική
πραγματικότητα συνέιριψ ε

τα οράματα αυτά κι ανέτρεψε
τα σχέδια. (Χωρίς να είναι και
οι δυο πλήρως αμέτοχοι ευ
θυνών για την αποτυχία). Κι έ
τσι συνεχίστηκε η υποβάθμιση του δομημένου περιβάλ
λοντος, ενώ επιταχυνόταν η
καταστροφή της φύσης σε ό
λη την έκταση της Χώρας.
Χρειάζεται και πάλι να ξα·
ναπιαστεί το θέμα από την αχή. Η βελτίωση της ποιότητας
ζωής στους οικισμούς και η
διαφύλαξη της Ελληνικής φύ
σης και παράδοσης πρέπει να
γίνει κύριο μέλημα της κοινω
νίας μας, με ευρεία κυβερνη
τική δραστηριοποίηση και
στήριξη όλω ν των πολιτικών
δυνάμεων. Μέσα σε ένα τέ
τοιο ευρύ πλαίσιο μπορούν να
λυθούν και οι σημερινές αντι
φάσεις της Πλάκας.
Στο μεταξύ το μόνο αισιό
δοξο σημάδι είναι ότι κάθε
βράδυ η ιστορική γειτονιά κα
τακλύζεται από νέους ανθρώ
πους. Ίσ ω ς σημαίνει αυτό ότι
ο συγκεκριμένος χώρος δια
τηρεί ακόμα ζωτικότητα και
έλξη και ότι μπορεί επομένως
να έχει όχι μόνο παρελθόν,
αλλά και μέλλον ως κύτταρο
μιας υγειούς πόλης.

θύμιος Παπαγιάννης
* Ο αρχιτέκτων θύμιος Παηαγιάννης, γεννήθηκε στην οδό Α
πόλλωνος 1 στην Πλάκα. Γρήγορα
όμως η οικογένειά του μετακόμι
σε. Μόλις τα τελευταία τρία χρό
νια μπόρεσε να ξαναγυρίοει στην
Πλάκα κι έτσι ζει από κοντά τις ε
ξελίξεις στην ιστορική αυτή γει
τονιά της Αθήνας.

Τέσσερις εκθέσεις
Στη Δημοτική Πινακοθήκη
της Θεσσαλονίκης άνοιξε στα
μέσα Μάη, και θα κρατήσει ως
το τέλος Ιουνίου, έκθεση έρ
γω ν ζωγραφικής του Τάκη
Μάρθα (1905-1965), αρχιτέ
κτονα και μεγάλου δασκάλου.
Οι παλιότεροι τον θυμούνται
για το ιδιότυπο, «οικογενεια
κό» φροντιστήριο σχεδίου
που είχε χρόνια, στην οδό Σολωμού και στο Καλαμάκι. Τον
θυμούνται επίσης επιμελητή
στο Πολυτεχνείο και αργότε
ρα καθηγητή στην εκεί έδρα
του Ελεύθερου Σχεδίου. Ή 
ταν ένας από τους ελάχι
στους της γενιάς του, ίσως ο
μοναδικός, που δοκίμασε να ι
σορροπήσει ανάμεσα στη δι
δασκαλία και στην καλλιτε
χνική δημιουργία χωρίς ερα
σιτεχνισμούς. Ως τώρα, η
δουλειά του εκτέθηκε ατομι
κά έξι φορές στην τελευταία
εικοσαετία.
Πάλι στη Θεσσαλονίκη, ο ε
κεί Σ ύ λ λο γ ο ς Αρχιτεκτόνω ν
οργάνωσε σε συνεργασία με
το Εργαστήριο Αρχιτεκτονι
κού Σχεδια σμού του ΑΠΘ έκ·

θέση σπουδα στικώ ν ε ρ γα 
σιών με θέμα «κατοικία» (ώς
τις 9 Μάη) και σε συνεργασία
με το περιοδικό Τεύχος και το
Βελλίδειο Π ολιτιστικό Κέν
τρο οργανώ νει έκθεση έργων
του Πάνου Κουλέρμου (4-16
Ιουνίου), που είχαμε δει προη
γούμενα στην Αθήνα.
Χωρίς αναγγελίες και δια
φήμιση, στήθηκε στο Π ο λυ τε
χνείο (26 Μάη · 1 Ιουνίου), από
τους ίδιους τους σπουδαστές,
με δική τους πρωτοβουλία και
ελάχιστη οικονομική ενίσχυ
ση από το Τμήμα Αρχιτεκτό
νων, έκθεση εργασιών του
φετεινού 8ου εξαμήνου. Χα
μηλόφωνη ίσως αρχή, χωρίς
μεγάλες φιλοδοξίες, αλλά εν
διαφέρουσα γιατί έπιασε το
σφυγμό του πώς οι σπουδα
στές αξιολογούν τη δουλειά
τους και πώς μπορούν να
δρουν συλλογικά.

Εμπειρίες · Προβλημα
τισμοί
Στο διήμερο 8-9 Ιουνίου ορ
γανώθηκε από το Μορφωτικό
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης έ
να πολύ ενδιαφέρον επιστη
μονικό διήμερο με θέμα «Απο-

• Από το Μάρτη του ’91 οι
δυτικογερμανοί καταναλωτές θα
είναι ελεύθεροι να
« απελευθερώνουν» τα ψώνια
τους από την οποιαδήποτε
συσκευασία μέσα στα Ιδια τα
σουπερμάρκετ αφήνοντας στους
υπεύθυνους των καταστημάτων
το έργο της συγκέντρωσης και
απομάκρυνσης των σωρών από
χαρτόνια, πλαστικές σακκούλες
κ.ο.κ. Η πρόταση αυτή δεν
προέρχεται όπως θα περίμενε
κανείς, από τον χώρο των
« Πρασίνων» ή των Γκρήνπης
αλλά από τον
χριστιανοδημοκράτη υπουργό
περιβάλλοντος Κλάους ΤαΙπφερ
και περιλαμβάνεται σε
νομοσχέδιο που κατέθεσε
πρόσφατα στην Βουλή. Ο
Ταίπφερ υπόσχεται με την
δημοφιλή αυτή μέθοδο,
περιορισμό των βουνών
απορριμάτων, χωρίς φυσικά να
πιάνει το κακό από την ρίζα του
και να δυσαρεστεί τους κύριους
υπεύθυνους, τους βιομηχάνους.
Πάντως είναι, μια αρχή, που

βρισκόμαστε και να ια λ ε μ ε
μεταξύ μας — τίποτα πιο ευ
χάριστο. Α λλά πόση εμβελεια
μπορεί να έχει μια τέτοια δ ρ α 
στηριότητα, ό τα ν είναι έτσι α
πομονωμένη;
Ο καθηγητής Δ. Ζήβας διαρωτήθηκε φωναχτά καποια
στιγμή αν δεν θα έπρεπε η
Ελλάδα να αποκτήσει Αρχείο
Μνημείων, έστω το 1980, όταν
η Ισπανία το είχε ήδη απο ένα
αιώνα πριν. Ίσ ω ς για αυτό κα
νένας δεν τόλμησε να ξεστο
μίσει τη λέξη «πρόοδος» μέσα
στο διήμερο!
Και για να δώσω την «ευρύ
τερη εικόνα», πριν λίγες μερες κάποιοι φίλοι (η τέταρτη
περίπτωση γνω στών μας που
άκουσα από πέρσυ το καλο
καίρι) έσπευσαν να «επενδύ
σουν» σε παραδοσιακά στο
Πήλιο, «για να μη χάσουν τα
λεφτά τους». Ας είναι καλά οι
άνθρωποι, από αυτούς εξαρτάται το τι θα σωθεί από την
παράδοση που τόσο λιβανί
ζουμε. Ίσω ς, τελικά, η σωτη
ρία της παράδοσης να ταυτί
ζεται με την κρίση της εθνι
κής οικονομίας...

Α. ΚωνσταντινΙβη, αποτύηωση
ισογείου, θουκιδίδου 13.

ματα θεωρίος, τεχνικής και
μεθοδολογίας, για να καταλή
ξουν V" συζητούν στο τέλος
για
νέων χρήσε
ων», «Γ^-θμό και είδος επέμ
βασης« οαι «κωδικοποίηση
αρχών».
Ό π ω ς είναι φυσικό, τα χα
ώδη αυτά θέματα, ακόμα και
αν ειδωθούν αποσπασματικά
(όπως έγινε στην πράξη), δεν
εξαντλούνται εύκολα. Έ τ σ ι οι
«εμπειρίες» γεννούσαν συνε
χώς «προβληματισμούς», για
να οδηγήσουν με τη σειρά
τους, στην ευχή να γίνουν και
άλλες ανά λογες σ υναντή
σεις, ώστε να αντιμετωπιστεί
το ένα ή το άλλο σύνθετο ζή
τημα.

κατάσταση παλαιών κτιρίω ν
εμπειρίες - προβληματισμοί»,
που πλαισίωσε την έκθεση
σχεδίων για την αποκατάστα
ση του κτιρίου του Ιδρύματος
στην οδό Θουκυδίδου στην
Πλάκα (α ρχιτέκτονες Α .Σ.
Κ α λλιγά ς - Α. Ρωμανός). Κα
λεσμένοι από την οργανωτική
επιτροπή (Α.Σ. Καλλιγάς, Μ.
ΚαρδαμΙτση-Αδάμη, Ε. Μαΐ
στρου), μίλησαν περίπου 25
«ειδικοί» πάνω σε διάφοοα θέ

Η αλήθεια είναι ότι όσο δεν
έχουμε οργανωμένες, δηλα
δή συστηματικές, μεταπτυ
χιακές σπουδές για αποκατα
στάσεις στην Ελλάδα (στου
κουφού την πόρτα, εδώ και
μια δεκαετία), οι τέτοιες συ
ναντήσεις δεν μπορούν να καλύψουν τα κενά γνώσης, τις
συγχύσεις, τον ατελή έλεγχο
και την έλλειψη κατανόησης
από το «ευρύ κοινό» (διάβαζε:
υπηρεσίες, ιδρύματα κτλ.). Να

ίσως θα μπορούσε να εμπνεύσει
και τον κ. Μόνο σε δραστικότερα
μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος στην ημεδαπή.
Ομοϊδεάτες της ΝΔ δεν
υπάρχουν μόνον στην Μ.
Βρετανία, αλλά και σε άλλα
σημεία της γηραιάς ηπείρου και
μάλιστα πιο ευφάνταστοι. Ή
μήπως περιμένουμε να γίνουμε
«Λονδίνο» για να αρχίσουμε
επιτέλους με μιαν
ουσιαστικότερη αντιμετώπιση
του νέφους; Γεγονός είναι
πάντως ότι και οι ίδιοι οι
Αθηναίοι πρέπει να ξυπνήσουν
από τον λήθαργο στον οποίο
έχουν περιπέσει και να
ασκήσουν πιέσεις. Τα 500 άτομα
που προσήλθαν στη
συγκέντρωση του Συνασπισμού
εναντίον του νέφους
σημαντοδότησαν κάθε άλλο
παρά ενθαρρυντικές προοπτικές
για το μέλλον αυτής της πόλης.
Εμείς πάντως ελπίζουμε να σας
συναντήσουμε στην επόμενη
συνάντηση του α ν τί για τον

παιδικής οπτικής και την
ακρίβεια της επιστημονικής
παρατήρησης.
• Στην γκαλερί «Αστρολάβος»
(Ανδρούτσου 140, Πειραιάς, τηλ.
41.11.127) 12 ζωγράφοι
επιχειρούν την ανάπλαση των
άλλοτε ειδυλλιακών γωνιών του
Πειραιά. Ανατρέχοντας συχνά
στην προσωπική τους μνήμη
αποτυπώνουν, ο καθένας μέσα
από τη δική του οπτική, την
ξεχωριστή ατμόσφάιρα για την
οποία φημιζόταν άλλοτε το
επίνέιο.
Συμμετέχουν οι ζωγράφοι:

δημαρχιακό μέγαρο όπου
δούλεψε στα χρόνια του
πολέμου ως νοσοκόμα, μέχρι τυ
ξενοδοχείο Old Swan όπου
διαδραματίσθηκαν τα θρυλικά
σαββατοκύριακα των φόνων και
ο απόγονος του Marquis de ό-ide
εκδίδει στη Γαλλία μιαν
εμπλουτισμένη έκδοση του
ονομαστού προγόνου του που
ήδη μεταφράζεται στα
γερμανικά, στην Ελλάδα τα
θέατρα κλείνουν, τα φεστιβάλ
μαραζώνουν ή υποβαθμίζουν την
ήδη υποτονική παρουσία τους.

Μιχάλης Γεωργός, Κωνσταντίνος
Γραμματόπουλος, Πέτρος
Ζουμπουλάκης, Ηρώ Κανακόκη,
Κώστας Μαλάμος, Γιώργος
Μανουσάκης, Γιάννης Μιγάδης,
Θόδωρος Πανταλέων, Γιάννης
Παπανελόπουλος, Μαρία Πωτ,
Παναγιώτης Τέτοης και
Μανώλης Χάρος.

• Την ίδια στιγμή που το
«θέατρο Τέχνης» εκπέμπει,

Ελαιώνα.
• Στο μεταξύ διάστημα η μόνη
αποδεκτή διέξοδος από την
υψικάμινο, που είμαστε
αναγκασμένοι να βιώνουμε ψυχή
και σώματι είναι η φυγή στις
λιγοστές εστίες ονείρου που
έχουν απομείνει:
• Ο Ζηλανδός Μπόϋντ Βεμπ
μας οδηγεί με την τελευταία του
φωτογραφική δουλειά, που
εκτίθεται μέχρι τις 2 Ιουλίου
στην γκαλερί «Μπερνιέ»
(Μαρασλή 51) στα όρια του
πραγματικού με το φανταστικό.
Αφήνει τη ματιά μας να
πλανηθεί στον εσωτερικό του
κόσμο και να ταλαντευθεί
ανάμεσα στη φυσικότητα της

ο Για τους φίλους του
Καραγκιόζη ο Μόνθος Αθηναίος
αφήνει και πάλι στο θέατρό του
στην Ανω Νέα Σμύρνη (τέρμα
Μυκάλης) τους γνωστούς μας
ήρωες να ζωντανέψουν και
τουλάχιστον να διασκεδάσουν
με την λησμονημένη σχεδόν
οξύτητα του λαϊκού πνεύματος
αγγίζοντας τα προβλήματα που
καθημερινά μας απασχολούν.
ο Κι ενώ στις αδελφές χώρες
της εοκ γίνεται αξιοποίηση και
του μικρότερου ίχ νους
πολιτιστικού πλούτου
— διαβάσαμε ότι στη μικρή
παραλιακή κωμόπολη της Νότιας
Αγ,γλίας, Torqauy, ετοιμάζεται
ανακαίνιση όλων των χώρων που
σφραγίσθηκαν από τη παρουσία
του ονομαστού τέκνου της, της
Αγκάθα ΚρΙστι, από το

Δ η μ ή τ ρ η ς Φ ιλιπ π ίδ η ς

απελπισμένες εκκλήσεις για
οικονομική υποστήριξη ο
προεδρεύων επί των
πολιτιστικών Τζαννής
Τζαννετόκης δηλώνει μέσω του
τύπου: «ότι ο πολιτισμός δεν
θέλει σήμερα χρήματα... Οταν
μιλάμε για αναβάθμιση
μουσείου εννοούμε κατ’ αρχήν
μελέτες, τις οποίες δεν έχουμε».
Βάσει ποιών μελετών όμως έγινε
η αναμόρφωση του
προγράμματος του Κέντρου
Δελφών, που χρηματοδοτείται
από το υ π . π ο και του οποίου οι
εκδηλώσεις κάθε άλλο παρά για
την ορθότητα της οργάνωσής
τους « διαπρέπουν»;
ο Ως διαφυγή από τον καύσωνα
σας προτείνουμε τη δροσιά των
θερινών σινεμά, ακόμα και αν το
αντίτιμο των 500 δρχ. σας
φαίνεται κάπως τσουχτερό.
Αξίζει τον κόπο. Αφήστε λοιπόν
το «Cinema Pavadiso» να
ξετυλιχθεί σε όλο το φάσμα της
μαγείας του, ή τον Εμιρ
Κουστουρίτσα να σας οδηγήσει
στον «Καιρό των Τσιγγάνων».
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Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει το
«φαινόμενο του θερμοκηπίου»
Η μ α γ ικ ή λ έ ξ η τ α τ ε λ ε υ τ α ία χ ρ ό ν ια ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ ο π ε ρ ι
β ά λ λ ο ν κ α ι τ α σ ο β α ρ ά π ρ ο β λ ή μ α τ α π ο υ τ ο π λ ή τ τ ο υ ν , ε ί
ν α ι τ ο « φαινόμενο θερμοκηπίου». Τ ο γ ε γ ο ν ό ς ό τ ι κ ά θ ε
έ ν τ υ π ο ο ικ ο λ ο γ ικ ο ύ ή ο ικ ο λ ο γ ίζ ο ν τ ο ς χ α ρ α κ τ ή ρ α , α λ λ ά
κ α ι ο η μ ε ρ ή σ ιο ς Τ ύ π ο ς , έ χ ο υ ν α σ χ ο λ η θ ε ί μ ε τ ο φ α ιν ό μ ε 
ν ο , τ ο ν ίζ ο ν τ α ς ό τ ι ε ίν α ι ίσ ω ς η π ρ ώ τ η α σ θ έ ν ε ια τ ο υ π ε ρ ι
β ά λ λ ο ν τ ο ς μ ε ε π ιπ τ ώ σ ε ις π ο υ ή δ η ά ρ χ ισ α ν ν α ε κ δ η λ ώ 
ν ο ν τ α ι σ ε π α γ κ ό σ μ ιο ε π ίπ ε δ ο , δ ε ίχ ν ε ι ό τ ι η κ ο ιν ή γ ν ώ μ η
β ρ ίσ κ ε τ α ι π ο λ ύ κ ο ν τ ά σ τ η ν κ α θ ο λ ικ ή π α ρ α δ ο χ ή τ ο υ π ρ ο 
β λ ή μ α τ ο ς . Κ α ι ε δ ώ τ ο π ρ ό β λ η μ α ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι παγκόσμια
αύξηση της θερμοκρασίας.

Η β ία ιη α ν τ ίδ ρ α σ η τ η ς γ η ς σ τ η ν ε π ιβ α ρ υ ν τ ικ ή γ ι ’ α υ 
τ ή ν α ν θ ρ ώ π ιν η δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α , μ ε τ η μ ο ρ φ ή φ α ιν ο μ έ 
ν ω ν τ έ τ ο ια ς φ ύ σ ε ω ς έ σ τ ρ ε ψ ε τ η ν π ρ ο σ ο χ ή τ η ς κ ο ιν ή ς
γνώ μ η ς κα ι το υ Τύ π ο υ π ρ ο ς το π ρ ό β λη μ α τη ς μ ετα β ο λή ς
τ ο υ κ λ ίμ α τ ο ς τ η ς γ η ς . Γ ια π α ρ ά δ ε ιγ μ α , η ξ η ρ α σ ία π ο υ έ π λ η ξ ε τ ις ΗΠ Α μ έ σ α σ τ ο 1 9 8 8 α π ό τ η ν Κ α λ ιφ ό ρ ν ια μ έ χ ρ ι
τ η ν Τ ζ ώ ρ τ ζ ια ; κ α ι α κ ο λ ο υ θ ο ύ μ ε ν η α π ό έ ν α κ ύ μ α κ α ύ σ ω 
ν α ε π τ ά ε β δ ο μ ά δ ω ν κ α τ έ σ τ ρ ε ψ ε τ ο 31 % τ η ς γ ε ω ρ γ ικ ή ς
π α ρ α γ ω γ ή ς τ η ς χ ώ ρ α ς , σ κ ό τ ω σ ε χ ιλ ιά δ ε ς ζ ώ α , α ν α ζ ω 
π ύ ρ ω σ ε τ ο υ ς φ ό β ο υ ς ό τ ι τ ο « φαινόμενο θερμοκηπίου» ί 
σ ω ς έ χ ε ι α ρ χ ίσ ε ι ν α δ ρ α . Ω ς α π ο τ έ λ ε σ μ α τ η ς ξ η ρ α σ ία ς
σ ε π ο λ λ ά δ ά σ η , σ υ μ π ε ρ ιλ α μ β α ν ο μ έ ν ο υ κ α ι τ ο υ π ά ρ κ ο υ
Y e llo w s to n e π ο υ ε κ τ ε ίν ε τ α ι σ ε τ έ σ σ ε ρ ις π ο λ ιτ ε ίε ς , σ η 
μ ε ιώ θ η κ α ν τ ε ρ ά σ τ ιε ς π υ ρ κ α γ ιέ ς . Ό λ α α υ τ ά μ α ζ ί μ ε ά λ 
λ α φ α ιν ό μ ε ν α ό π ω ς ο ι κ α τ α σ τ ρ ε π τ ικ ο ί κ υ κ λ ώ ν ε ς σ τ η ν
Κ α ρ α ϊβ ικ ή τ η ν ίδ ια χ ρ ο ν ιά κ α ι ο ι π λ η μ μ ύ ρ ε ς π ο υ κ α τ έ 
σ τ ρ ε ψ α ν τ ο Μ π ά γ κ λ α -Ν τ ε ς , ώ θ η σ α ν σ τ η σ ύ γ κ λ ισ η έ κ τ α 
κ τ ω ν σ υ ν ε δ ρ ίω ν σ ε ε υ ρ ύ ε π ισ τ η μ ο ν ικ ό κ ύ κ λ ο ό π ω ς α υ τ ά
τ ο υ TIM E κ α ι τ ο υ N a t i o n a l G e o g r a p h i c π ρ ι ν α π ό ε ν ά μ ι σ ι
π ε ρ ίπ ο υ χ ρ ό ν ο , κ α θ ώ ς κ α ι σ ε π ο λ ιτ ικ ό ε π ίπ ε δ ο ό π ω ς α υ 
τ ό σ τ ο B e rg e n τ η ς Ν ο ρ β η γ ία ς π ρ ιν α π ό δ ύ ο ε β δ ο μ ά δ ε ς .
τις 25 Μάϊου η «Διακρατι
γης. Στην έκθεση αυτή υπο
κή Επιτροπή για την Κλι
λογίζεται η πιθανότητα του
ματική Α λλα γή» του ΟΗΕ,
κατά πόσο αυτή θα συμβεί.
έδωσε επίσημα την τελική τηςΣυμπεραίνεται επίσης ότι η
έκθεση που λαμβάνει υπόψη
μέση θερμοκρασία της γης α
τις εργασίες διακοσίων επι
ναμένεται να σημειώσει αύξη
φανών κλιματολόγων. Η έκθε
ση από 1.4 έως 25°C μέχρι το
ση συμπεραίνει ότι ο κόσμος
έτος 2030, ενώ μέσα στην ερ
θα γίνει θερμότερος και η
χόμενη εκατονταετία η αύξη
στάθμη της θάλασσας θα ανε
ση θα κυμανθεί μεταξύ 2.6 και
βεί τα επόμενα 40 χρόνια, πε
5.8°C. Η θερμική διαστολή
ρισσότερο από οποιαδήποτε
του νερού αλλά και το λιώσιάλλη φορά στην ιστορία του
μο των πάγων θα αυξήσει τον
ανθρώπου. Στην πραγματικό
όγκο των θαλασσών, των ο
τητα κοινοποιήθηκαν τρεις εποίων η στάθμη αναμένεται
πιμέρους εκθέσεις:
να είναι ψηλότερη κατά 18cm
• Η πρώτη ασχολείται με τις
μέχρι το 2030, ενώ την ερχό
πιο αξιόπιστες επιστημονικές
μενη εκατονταετία θα φθάσει
πληροφορίες για την αύξηση
τα 50cm.
της μέσης θερμοκρασίας της
• Η δεύτερη έκθεση ασχο-

Σ

λείται με τις επιπτώσεις στη
γεωργία, τα δάση και τις α
κτές, και προβλέπει ότι οι έ
ρημοι θα μεγαλώσουν και οι
εύκρατες ζώνες της γης θα
μετατοπιστούν, ωθώντας εκα
τομμύρια ανθρώπους στη με
τανάστευση.
• Η τρίτη τέλος, θίγει τα μέ
τρα που πρέπει να ληφθούν
σε παγκόσμια κλίμακα. Εμφα
νίζει μάλιστα διάφορες από
ψεις με κυρίαρχη αυτή που
θέλει την προσαρμογή στις
νέες καιρικές συνθήκες.
Τι είναι το «φαινόμενο
Θερμοκηπίου»
Κατ’ αρχήν, πρέπει να τονι
στεί ότι το « φαινόμενο θερμο
κηπίου» είναι ένα θαυμάσιο
πράγμα που συμβαίνει στην ε
πιφάνεια της γης. Μάλιστα,
χωρίς αυτό ο πλανήτης μας
θα ήταν ακατοίκητος με τη
μορφή που ξέρουμε. Το στρώ
μα της ατμόσφαιρας είναι υ
πεύθυνο για τις ευχάριστες
θερμοκρασίες που επικρα
τούν. Αν συγκρίνουμε με την
επιφάνεια της σελήνης, στις
περιοχές που τη βλέπει ο ή
λιος, η θερμοκρασία ανέρχε
ται στους 110°C ενώ τη νύχτα
φτάνει τους -1 5 0 ° C . Η μέση
θερμοκρασία δηλαδή της επι
φάνειας της σ ελήνης είναι
-1 8 ° C . Αν σκεφτούμε ότι η
μέση θερμοκρασία της γης εί
ναι σήμερα 15°C, βλέπουμε ό
τι έχουμε ένα κέρδος 33°C
που οφείλεται στην ύπαρξη
της ατμόσφαιρας. Τα συστατι
κά της ατμόσφαιρας που ευθύνονται για το κέρδος αυτό
είναι το διοξείδιο του άνθρα
κα (C O ,) και οι υ δ ρ α τμ ο ί
(Η20). Ό π ω ς και τα γυάλινα
τοιχώ ματα ενός θερμοκη
πίου, τα μόρια των C 0 2 και
Η 20 είναι διαφανή στην ορα
τή ακτινοβολία του ήλιου, επι
τρέποντας να φτάσει μέχρι
την επιφάνεια. Το έδαφος με
τη σειρά του επανεκπέμπει έ
να ποσό θερμότητας με τη
μορφή της υπέρυθρης ακτινο
βολίας. Το διοξείδιο του άν
θρακα και οι υδρατμοί απορ
ροφούν την ακτινοβολία αυτή
εμποδίζοντάς την έτσι να διαφύγει. Με αυτό τον τρόπο
θερμαίνονται τα κατώτερα
στρώματα της ατμόσφαιρας
(τροπόσφαιρα). Με τη σειρά
του ο θερμός αέρας της τρο
πόσφαιρας επανεκπέμπει υ
πέρυθρη ακτινοβολία που μέ
ρος της φθάνει στο έδαφος
και το συγκρατεί θερμότερο
από ότι θα ήταν αν δεν υπήρ
χε το « φαινόμενο θερμοκη
πίου».
Πρόσφατα το ενδιαφέρον
της κοινής γνώμης έχει στρα
φεί προς το φαινόμενο αυτό
γιατί η ανθρώπινη δραστηριό
τητα με την εκπομπή τερα

στίων ποσών διοξειδίου του
άνθρακα και άλλω ν αερίων, ό
πως το μεθάνιο, τα οξείδια
του αζώτου, οι χλωροφθοράνθρακες και το μονοξειδιο
του άνθρακα, έχει επηρεάσει
την λεπτή ισορροπία που κα
θορίζει το ποσό της θερμότη
τας που συγκροτείται.
Συνεπώ ς ορθότερο είναι να
μιλάμε για ένταση του φαινο
μένου θερμοκηπίου.
Ποιές είναι οι αιτίες
Τ ο « φ α ινό μ ενο θερμοκη
πίου» ήταν γνω στό από τον
19ο αιώνα. Ο Βρεττανός John
Tyndall και ο Σουηδός Svante
Arrhenius είχα ν αναφερθεί
στην ιδιότητα των υδρατμών
και του διοξειδίου του άνθρα
κα ως αερίων θερμοκηπίου. Ο
τελευταίος μάλιστα είχε θίξει
από τότε τα προβλήματα που
θα δημιουργούσε η καύση
του άνθρακα στην ατμόσφαι
ρα.
Είχε επισημανθεί επίσης ό
τι η μέση θερμοκρασία αυξή
θηκε κατά 0.25°C στο διάστη
μα μεταξύ του 1880 και του
1940. Από το 1940 έως το 1970
η γη κρύωσε κατά 0.2°C και έ
τσ ι οι φόβοι για αύξηση εσίγασαν. Α ρ γότερα όμως το εν
διαφέρον στράφηκε και πάλι
στο φαινόμενο αφού τη δεκα
ετία 1970-1980 η θερμοκρασία
ανήλθε εκ νέου κατά 0.3°C και
φαίνεται ότι η άνοδος συνεχί
ζεται μέχρι τις μέρες μας.
Τ ο «φ αινόμενο θερμοκη
πίου» έχει αποδοθεί σε «προ
φανείς» αιτίες, όπως οι αυξη
μένες εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα από την καύση
των λιθανθράκων, των παραγώγα>ν του πετρελαίου, και
του φυσικού αερίου, των λε
γομένω ν ορυκτών καυσίμων
καθώς και άλλω ν αερίων. Τις
τρεις τελευταίες δεκαετίες
σημειώθηκε και μια παράλλη
λη με τη θερμοκρασία, αύξη
ση του διοξειδίου του άνθρα
κα της ατμόσφαιρας. Οι με
τρήσεις που ξεκίνησαν το
1957 δείχνουν μια περιοδική
αυξομείωση της συγκέντρω
σης του C 0 2 κατά τη διάρκεια
του έτο υ ς που ακολουθεί
το υ ς επ ο χια κ ο ύ ς κύκλους
βλάστησης του βορείου ημι
σφαιρίου. Με άλλα λόγια, η
γήινη βλάστηση «εισπνέει»
και «εκπνέει» C 0 2 κατά τη
διάρκεια ενός ετησίου κύ
κλου. Α λ λ ά από το 1970 ση
μειώθηκε μια αυξητική τάση
στην μέση συγκέντρωση του
αερίου. Τ ο 1957 η συγκέντρω
ση αυτή ήταν 315 ppm (μέρη
στο εκατομμύριο), ενώ το
1980 ανήλθε στα 350 ppm. Υ
πάρχει δηλαδή αύξηση κατά
35 ppm.
Κατά τη δεκαετία του 1980
εκλύονταν στην ατμόσφαιρα

19.2 έως 23.2 δισεκατομμύρια
τδννοι C 0 2 ετησίως. Από αυ
τή την ποσότητα, 12 κατά μέ
σο όρο δισεκατομμύρια τόννοι παραμένουν στην ατμό
σφαιρα επιβαρύνοντάς την. Η
υπόλοιπη π οσ ό τη τα απομα
κρύνεται από την ατμόσφαιρα
με φυσικές διαδικασίες σε α
πορροές άνθρακα, όπως τα
δάση και οι ωκεανοί, που κα
ταναλώνουν το C 0 2 της ατμό
σφαιρας στην αναπνευστική
αλυσσίδα. Ο ι έρευνες έχουν
δείξει ότι στα μέσα του 19ου
αιώνα η σ υγκέντρω σ η του
C 0 2 στην ατμόσφαιρα ήταν
270 ppm (μέρη στο εκατομμύ
ριο), φαίνεται δε, ότι η ίδια
συγκέντρωση υπήρχε στην α
τμόσφαιρα της γη ς τα τελευ
ταία 10.000 χρόνια.
Το «φαινόμενο θερμοκη
πίου» έχει αποδοθεί και σε
«μη προφανείς» αιτίες, όπως
η καταστροφή των τροπικών
δασών. Για παράδειγμα, στην
περιοχή του Αμαζόνιου την
τελευταία δεκαετία, οι ρυθμοί
της εξαφάνισης των τροπι
κών δασικών εκτάσεων έφτα
σε τα 50.000 km2 ανά έτος.
Μια τέτοια καταστροφή βε
βαίως αναμενόταν να έχει ε
πίπτωση στο τοπικό κλίμα. Λ ί
γοι όμως είχαν από την αρχή
δεχτεί ότι θα μπορούσε να ε
πηρεάσει άμεσα το κλίμα ό
λης της γη ς προξενώντας α·
λυσσιδωτά, βίαια καιρικά φαι
νόμενα σε μακρυνές περιο
χές όπως η Βόρεια Αμερική ή
τα νησιά του Ειρηνικού. Σήμε
ρα γνωρίζουμε ότι το δάσος
του Αμαζόνιου, με τα τερά
στια ποσά C 0 2 που απομακρύνει, καθώς και το οξυγόνο
που ελευθερώνει στην ατμό
σφαιρα, από μόνο του μπορεί
να επηρεάσει τη ν ατμοσφαιρι
κή χημεία ο λό κ λη ρ ο υ του
πλανήτη. Μια δημοσ ίευσ η
στο περιοδικό Science τον πε
ρασμένο Μάρτιο, έδειξε με
βάση ένα λεπτομερές μοντέ
λο, ότι εάν ολόκληρο το δά
σος αντικατασταθεί με χαμη
λή βλάστηση (βοσκές), η θερ
μοκρασία σ την επιφάνεια της
γης θα σημειώσει σημαντική
αύξηση, οι βροχοπτώσεις θα
σημειώσουν σημαντική μείω
ση, ενώ η διάρκεια των περιό
δων ξηρασίας σε διάφορα ση
μεία του πλανήτη, θα γινόταν
μεγαλύτερη. Το σπουδαιότε
ρο όμως αποτέλεσμα της δη
μοσίευσης αναφέρει ότι μια
πλήρης και ταχεία καταστρο
φή του δάσους θα ήταν μ η αν
τιστρεπτή. Ο ι μεταβολές στον
υδρολογικό κύκλο και η ρήξη
στις σύνθετες σχέσεις μετα
ξύ φυτών και ζώων θα ήταν
τόσο έντονες, ώστε μετά την
εξάλειψη του δάσους δεν θα
ήταν δυνα τόν να αποκατα
σταθούν ποτέ. Η προοπτική

της σίγουρης εξαφάνισης του
δάσους σε 50 έως 100 χρόνια
με τους σημερινούς ρυθμούς
αποψίλωσης οδηγεί στις π λέ
ον απαισιόδοξες προβλέψεις
και καταστροφολογικά σενά
ρια. Τ η ν τύχη του Αμαζόνιου
ακολουθούν και άλλα λιγό τε
ρο φημισμένα δάση, ανάλο
γης όμως σημασίας.
Οι συνέπειες
Κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί στον τύπο καταστροφολογικά σενάρια άλλοτε πε
ρισσότερο και άλλοτε λιγό τε
ρο σοβαρά σχετικά με τα απο
τελέσματα που πιθανόν να έ
χει το «φαινόμενο του θερμο
κηπίου». Ή δ η η ανθρωπότητα
έχει αρχίσει να έρχεται αντι
μέτωπη με την άνοδο της θερ
μοκρασίας και τα συνεπαγό
μενα καιρικά φαινόμενα. Η ά

νοδος αυτή είχε προβλεφθεί
με την χρήση κλιματολογικών
μοντέλων που όμως ήταν ανε
παρκή για να δώσουν με με
γαλύτερη σιγουριά το ποσό
της αύξησης. Έ τ σ ι η κοινή
γνώμη και η επιστημονική κοι
νότητα ήταν αρχικά δύσπιστη
στο όλο θέμα. Με τη χρήση ό
μως καλύτερων μοντέλων
που βελτιώνονται καθημερινά
και ταχύτερων υπολογιστι
κών συστημάτων μπορούμε
σήμερα να είμαστε πιο βέ
βαιοι για το είδος της κλιματι
κής μεταβολής καθώς και για
ένα εύρος ανόδου θερμοκρα
σιών.
Μια από τις γνω στές συνέ
πειες της αύξησης της γήινης
θερμοκρασίας είναι η άνοδος
της στάθμης των θαλασσών.
Η στάθμη ήδη έχει ανεβεί κα
τά 15 cm κατά τη διάρκεια του
εικοστού αιώνα, κυρίως λόγω
διαστολής. Η άνοδος αυτή
βρίσκεται σε γραμμική αντι
στοιχία με την αύξηση της μέ
σης θερμοκρασίας κατά το ί
διο διάστημα. Αν οι παραπά
νω προβλέψ εις επαληθευθούν, π ολλές περιοχές της

γης γίνονται πιο ευάλωτες
στην παλίρροια, ενώ μερικές
κινδυνεύουν ακόμη και να καταποντιστούν. Έ τ σ ι η Ο λλα ν
δία που έχει αρκετή πείρα
στην αντιμετώπιση τέτοιων
φαινομένων, θα πρέπει να ενισχύσει τα φημισμένα της
φ ράγματα. Τ ο Μ π ά νγκ λα
Ντες και η Γουϊάνα που έχουν
μεγάλο δέλτα, ήδη υποφέ
ρουν από πλημμύρες και το
πρόβλημά τους αναμένεται
να ενταθεί. Οι Μαλδίβες, μι
κρά κοραλλιογενή νησιά του
Ειρηνικού, στα οποία βρί
σκονται συνωστισμένοι δια
κόσιες χιλιάδες άνθρωποι,
χρειάζονται ενίσχυση και επι
σκευή των φραγμάτων τους
που ήδη πλήττονται από τη
θάλασσα. Σε μια διάσκεψη
των Ηνωμένων Εθνών το
1987, ο Πρόεδρος του συμ

πλέγματος των Μαλδιβών,
εντυπώ σιασε εκφ ράζοντας
δημόσια τους φόβους του έ
θνους τους για πιθανή υπερκάλυψη από τη θάλασσα. Οι
πλημμύρες την ίδια χρονιά ή
ταν μεγάλες και επικίνδυνες.
Το 1989 τα μέλη της Βρετανι
κής Κοινοπολιτείας υποσχέθηκαν να βοηθήσουν τα νησιά
αυτά οικονομικά και τεχνικά.
Οι ειδικοί υπογραμμίζουν
ότι με την θέρμανση της γης,
οι τροπικές θύελλες θα γί
νουν σφοδρότερες δημιουρ
γώντας κύματα μεγαλύτερα
από ότι συνήθως. ’Α λλο ένα
σχετικά άγνω στο σενάριο
τρόμου, αφορά την κατάρρευ
ση του στρώματος πάγου της
δυτικής Ανταρκτικής. Μερικοί
υπολογισμοί δείχνουν ότι αν
η θερμοκρασία της γη ς αυξη
θεί κατά 4°C το στρώμα του
πάγου θα σπάσει με μιαν αρ
γή καθημερινή διαδικασία,
που θα απαιτούόε μερικές ε
κατοντάδες χρόνια για να ω
θήσει τα κομμάτια του πάγου
προς τη θάλασσα. Το αποτέ
λεσμα θα ήταν να ανεβεί η
στάθμη της θάλασσας κατά

πέντε μέτρα τουλάχιστον, με
ρυθμό ένα ή δυο εκατοστά α
νά έτος.
Οι αλλαγές στις οποίες α
ναφερθήκαμε ανήκουν στο
μεγάλο σύνολο περιβαλλον
τικών αλλαγώ ν εξαιτίας της
ανθρώπινης δραστηριότητας
που συμβαίνουν ή θα συμβούν με ρυθμό τουλάχιστον
εκατονταπλάσιο από οποια
δήποτε ά λλη περίοδο της
στην ιστορία της γης. Σε αυτό
το ρυθμό, τονίζουν οι ειδικοί,
είναι αδύνατον να ανταποκριθούν τα οικοσυστήματα. Από
την άλλη μεριά, τα διάφορα
καιρικά φαινόμενα, όπως καύ
σωνες, ξηρασία, πλημμύρες
και τυφώνες, που εκδηλώθη
καν κατά το 1989 βρίσκονται
σε σημαντική συμφωνία με τις
προβλέψεις που προσέφεραν
τα καιρικά μοντέλα. Με άλλα
λόγια η γνώ ση των οικοσυ
στημάτων, μόλις πρόσφατα έ
φτασε σε σημείο που θα μας
επιτρέπει να εντάσσουμε τα
διάφορα φαινόμενα όπως αρ
μόζει. Έ τ σ ι, η μεγάλη ξηρα
σία των ΗΠΑ το 1988, ή αυτή
που αντιμετωπίζει τους τε
λευταίους μήνες η νότια Ευ
ρώπη με σοβαρές επιπτώσεις
και στη χώρα μας, γνωρίζου
με σήμερα ότι δεν αποτελούν
παρά αποτέλεσμα αλυσσιδωτών φαινομένων που έχουν έ
να κοινό παρονομαστή, ένα
«κόμπο»: το « φαινόμενο θερ
μοκηπίου». Και ο κόμπος αυ
τός έχει πολλές γενεσιουργές αιτίες που φαίνεται ότι
κάπου συναντώνται. Τα φαι
νόμενα αυτά ίσως είναι προμηνύματα όσων θα συμβούν
στο μέλλον με μεγαλύτερη
μάλιστα συχνότητα, εάν η α
τμόσφαιρα θερμανθεί κατά
1.5 έως 4°C μέχρι το μέσο του
επομένου αιώνα.
Παρ’ όλες τις ενδείξεις, η
πρόταση ότι το «φαινόμενο
θερμοκηπίου» είναι εδώ και ή
δη δρα, συναντά ακόμα αρκε
τή αντίδραση από επιστήμο
νες που είτε είναι διατακτικοί,
είτε εντελώς αντίθετοι στην
υιοθέτηση των αποτελεσμά
των της παρατήρησης. Υπάρ
χει μάλιστα η άποψη ότι, αντί
θετα, η γη είναι έτοιμη να
μπει σε μια ψυχρή περίοδο
που θα αναιρέσει τα αποτελέ
σματα του φαινομένου θερμο
κηπίου, αν όντως αυτά υπάρ
χουν. Στο επόμενο τεύχος θα
ασχοληθούμε με αυτό ακρι
βώς το ζήτημα, με το θέμα
της συνεισφοράς και άλλων
αερίων εκτός του C 0 2 στο
φαινόμενο καθώς και με τις
μεθόδους που προτείνονται
σε επίπεδο κυβερνήσεων για
την αντιμετώπισή του.

Ακης Μπογιατζής
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δώ και πολύ καιρό η συμπεριφορά
των ιδιωτικών και δημοτικών ραδιο
φωνικών καθώς και των τηλεοπτι
κών σταθμών όσον αφορά τη μετάδοση
διαφημιστικών μηνυμάτων είναι προκλη
τική. Σταδιακά εγκαταλείπεται η βασική
αρχή της διάκρισης της διαφήμισης από
το πρόγραμμα με τη στενή διαπλοκή των
διαφημιστικών μηνυμάτων με τα διάφο
ρα είδη του ραδιοτηλεοπτικού προγράμ
ματος.
Οι διαφημιστικές εκπομπές εμφανίζον
ται με τη μορφή των δημοσιογραφικών
εκπομπών (συνεντεύξεις, ρεπορτάζ
κτλ.). Έ τ σ ι π.χ. στον «9,84» λέγεται το
μετεωρολογικό δελτίο για χάρη της Pi
relli, ενώ ο «902» χαλαλίζεται για τα λά
στιχα της good year.
Το ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα δια
μορφώνεται ως διαφημιστικός περίγυ
ρος, ώστε η επίδραση των διαφημιστι
κών μηνυμάτων να είναι πιο αποτελεσμα
τική και πιο εύκολη η προσέλκυση πελα
τών από το διαφημιστικό τομέα. Ο κίνδυ
νος για τη χειραγωγητική χρήση των α
ναγκών του κοινού προς όφελος οικονο
μικών συμφερόντων (της διαφήμισης και
της βιομηχανίας καταναλωτικών αγα
θών) είναι προφανής. Την πρακτική αυτή
της παραβίασης των γενικών αρχών και
των κανόνων για τη διαφήμιση ο νομοθέτης την αντιμετωπίζει με μακάρια παθητικότητα, ενώ το νεοσύστατο Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, που είναι
αρμόδιο για την έκδοση κώδικα διαφημί
σεων αδρανεί.

Ε

Μέσα σ’ όλην αυτήν τη ραδιοτηλεοπτι
κά
.nie σημειώ νονται και ν έες εξελί
ξεις ο ϊο εμπορικό ραδιοτηλεοπ τικό σύπου υπονομεύουν ή καλύτερα α
νατρέπουν τον παραδοσιακό πολιτικό,
πολιτισμικό και κοινωνικό ρόλο της ρα
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διοτηλεόρασης.
Μια νέα μορφή διαφήμισης - προγράμ
ματος, η τηλεαγορά, αμερικανικής προέ
λευσης, εξαπλώνεται στην Ευρώπη. Το
νέο αυτό είδος διαφημιστικής εκπομπής
οδηγεί στην πλήρη εμπορευματοποίηση
της ραδιοτηλεοπτικής τάξης. Πρόκειται
για ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο κύ
κλωμα παραγωγή - διάθεση - πώληση
προϊόντων και υπηρεσιών, όπου ο τηλε
θεατής θεωρείται αποκλειστικά ως κατα
ναλωτής. Βασική αρχή της τηλεαγοράς
είναι η υποταγή του τηλεοπτικού προ
γράμματος στο στόχο της πώλησης εμ
πορευμάτων. Με τις εκπομπές τηλεαγοράς εισβάλλει μια νέα αντίληψη για την
τηλεόραση, η οποία ως τμήμα των διαύ
λων πώλησης και διανομής εμπορευμά
των και υπηρεσιών αποτελεί κάτι διαφο
ρετικό από τα μέσα πληροφόρησης και ε
πικοινωνίας.
Το κεντρικό πρόβλημα είναι ότι με τη
συστηματική διαπλοκή στοιχείων διανο
μής / πώλησης και ψυχαγωγίας στις πο
λύωρες εκπομπές τηλεαγοράς δεν έ
χουν πια ισχύ οι συνταγματικές αρχές
της πολυφωνίας, ποιότητας και ισομέ
ρειας των τηλεοπτικών προγραμμάτων.
Δικαιολογημένα οι εκπομπές τηλεαγοράς χαρακτηρίσθηκαν ως ο «δούρειος ίπ
πος» των ρυθμίσεων για την τηλεόραση
(Hoffmann - Riem, Kirche und Rundfunk,
8.6.1988).
Στην Ελλάδα ο σταθμός Antenna θ’ αρ
χίσει να μεταδίδει εκπομπές τηλεαγοράς. Η Ιταλία είναι η πρώτη χώρα στην
Ευρώπη όπου τα τηλεοπτικά ιδιωτικά της
κανάλια μεταδίδουν εκπομπές τηλεαγοράς και με μεγάλη οικονομική επιτυχία.
Στη συνέχεια θ’ αναφερθούμε στο φαινό
μενο «Teleshopping», στην ιστορία και
τις συνθήκες ανάπτυξής του στις ΗΠΑ,τη
Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ο 
μοσπονδιακή Γ ερμανία.

Τηλεαγορά: χώρα προέλευσης ΗΠΑ
Η διαφήμιση προϊόντων στην τηλεόρα
ση που συνδυάζεται με την άμεση πώλησή τους μέσω του τηλεοπτικού σταθμού
γίνεται στις ΗΠΑ από τότε που γεννήθη
κε η εμπορική τηλεόραση. Το λεγόμενο
direct · response - advertising, πρόδρο
μος της σημερινής τηλεαγοράς, ανθεί ε
δώ και δεκαετίες και σημειώνει πλούσιο
τζίρο. Στη διάρκεια αυτής της εκπομπής
διαφημίζεται ένα προϊόν στο κοινό με τη
μορφή ενός δίλεπτου σποτ, ενώ παράλ
λη λα προβάλλεται ο αριθμός τηλεφώνου
ή η διεύθυνση της επιχείρησης που που
λάει το προϊόν.

Η παράδοση του παραγγελθέντος
προϊόντος γίνεται είτε ταχυδρομικά είτε
με μεταφορικά μέσα της διαφημιζόμε
νης επιχείρησης. Η απήχηση αυτού του
τύπου διαφήμισης στο κοινό είναι μεγά
λη. Τα έσοδα της τηλεοπτικής βιομηχα
νίας από το διαφημιστικό αυτό είδος α
νέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια
δολάρια ετησίως.
Στα σημερινά προγράμματα τηλεαγοράς διαφημίζονται διάφορα εμπορεύμα
τα — από είδη μαγειρικής και ρούχα μέ
χρι έπιπλα και ακριβές ηλεκτρονικές συ
σκευές— από έναν ή περισσότερους παρουσιαστές· κάθε πέντε μέχρι δέκα λε
πτά αλλάζει το προϊόν, η δε παρουσίασή
του πλαισιώνεται από ψυχαγωγικά στοι
χεία όπως τηλεπαιχνίδια, κληρώσεις λα
χνών, συζητήσεις με τηλεθεατές κτλ.
Ο τηλεθεατής που θέλει ν ’ αγοράσει έ
να προϊόν, διαλέγει τον ανάλογο αριθμό
τηλεφώνου του σταθμού και παραγγέλ
νει το εμπόρευμα δίνοντας τον αριθμό
της πιστωτικής του κάρτας. Σε μία ή δύο
εβδομάδες, συχνά και σε 48 ώρες, ο πε
λάτης παραλαμβάνει το εμπόρευμα που
παρήγγειλε με δικαίωμα επιστροφής σε
30 ημέρες.
Κυρίαρχη επιχείρηση προγραμμάτων
τηλεαγοράς στις ΗΠΑ είναι το εθνικό
κοντσέρν HSN (Home Shopping Network)
που προσφέρει δύο προγράμματα τηλεαγοράς το HSN I και το HSN II και σημειώ
νει ετήσιο τζίρο εκατοντάδων εκατομμυ-
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ριά έχουν τη δυνατότητα να παραγγείλουν εμπορεύματα μέσω του HSN και
800 καλωδιακών δικτύων. Εκτός από το
HSN I και II υπάρχουν στις ΗΠΑ επτά
προγράμματα τηλεαγοράς που λειτουρ
γούν σε 24ωρη βάση με πλήρη υποδομή
δηλαδή στούντιο, οργάνωση παραγγε
λιών, δυνατότητες αποθήκευσης και πα
ράδοση εμπορευμάτων.
Ανταγω νιστές του HSN σε εθνικό επί
πεδο είναι δύο καλωδιακές επιχειρήσεις,
η Cable Value Network και η Value Con
venience Cable Network.
Ο συνολικός τζίρος όλω ν των αμερι
κανικών εταιριώ ν τηλεαγοράς ανέρχε
ται στα 1,1 δις δολάρια. Από τα προ
γράμματα τηλεαγοράς αποκομίζουν πολ
λά κέρδη τα μεγάλα καλωδιακά κοντσέρν με εκατοντάδες καλωδιακά δί
κτυα. Οι επιχειρήσεις τηλεαγοράς κατα
βάλλουν στο κάθε δίκτυο 5 -8 % του τζί
ρου τους στο κάθε δίκτυο, δηλαδή οι ει
σπράξεις της καλωδιακής βιομηχανίας α
νέρχονται στα 50 έως 80 εκατ. δολάρια.
Η εποπτική αρχή για τη ραδιοτηλεόρα
ση, η F C C , υποστηρίζει τα προγράμματα
τηλεαγοράς. Μια αγω γή που κατατέθηκε
εναντίον ενός διοργανωτή προγραμμά
των τηλεαγοράς απορρίφθηκε από την
FC C με το αιτιολογικό ότι «η τηλεαγορά
υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον» και πρέ
πει ν ’ αντιμετωπίζεται ως ένα συνηθισμέ
νο τηλεοπτικό πρόγραμμα (TCC Newslet
ter, 3/1987, σελ. 6).

Στην Α γ γλ ία λειτουργεί από το 1980 έ
να πρόγραμμα τηλεαγοράς με κοινωνικό
προσανατολισμό. Η εταιρεία Tesco Sto
res με την οικονομική υποστήριξη της
ΕΟΚ, της βρετανικής κυβέρνησης και της
τοπικής αυτοδιοίκησης στο Gateshead,
στη Βόρειο Α γγλία , ξεκίνησε ένα πρό
γραμμα - πιλότο, που προσφέρει προ
γράμματα τηλεαγοράς σε κοινωνικές ο
μάδες με προβλήματα, δηλαδή σε ηλι
κιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες και
σε μητέρες με μικρά παιδιά. Στο Gate
shead εξυπηρετούνται 1000 πελάτες που
παραγγέλνουν τηλεφωνικώς είδη καθη
μερινής ανάγκης και ρούχα, η δε παρα
λαβή γίνεται από δέκα κέντρα διανομής.
Ύ σ τερ α από τις θετικές εμπειρίες στο
Gateshead ιδρύθηκαν παρόμοια συστή
ματα τηλεαγοράς στο Λονδίνο και το
Bradford (Times, 14.4.86). Ό μ ω ς η παρα
γω γή εκπομπών τηλεαγοράς με εμπορι
κό προσανατολισμό βρίσκεται ακόμα στο
στάδιο του προγραμματισμού και προω-
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θείται κυρίως από μεγάλους εμπορικούς
οίκους σε συνεργασία με την ιδιωτική ε
πιχείρηση τηλεπικοινωνιών.

Τηλεαγορά στη Γαλλία
Η εισαγωγή των προγραμμάτων τηλ£Ν
αγοράς στη Γαλλία συνοδεύτηκε από έν
τονες αντιπαραθέσεις μεταξύ της επο
πτικής αρχής, της CNCL, και των εμπορι
κών τηλεοπτικών σταθμών. Ο ιδιωτικοποιημένος τηλεοπτικός σταθμός T F -Ι α
νή γγειλε στις 5.10.87 την καθημερινή με
τάδοση μιας εκπομπής τηλεαγοράς στα
πλαίσια του πρωινού προγράμματος. Η
C N C L απαγόρευσε τη μετάδοση της εκ
πομπής λίγο πριν το ξεκίνημά της με αιτιολογικό την προστασία των καταναλω

της Πέρσας Ζέρη

τών και ενδεχόμενες διαστρεβλώσεις
στον ανταγωνισμό (Le Monde, 3.10.87).
Παρ’ όλα αυτά η T F -Ι ξεκίνησε την εκ
πομπή της τηλεαγοράς με τον τίτλο «Le
magazine de Γ objet». Μετά από ένα μήνα
ο σταθμός κωδικοποιημένων προγραμ
μάτων Canal Plus μετέδωσε τη δική του
εκπομπή τηλεαγοράς «La boutique de
Canal Plus». Μετά από την ενεργοποίη
ση της C N C L και με την υποστήριξη των
συνδέσμων καταναλωτών και των εκδο
τών (των οποίων απειλούνταν τα διαφη
μιστικά έσοδα από τα προγράμματα τηλεαγοράς) έφερε η τότε κυβέρνηση στη
Βουλή σχέδιο νόμου για την τηλεαγορά
που μετά από π ολλές τροποποιήσεις ψηφίσθηκε στις 21.12.87.
Παράλληλα, το κοινοβούλιο ανέθεσε
στην CNCL να εκδώσει οδηγίες για τα
προγράμματα τηλεαγοράς που γνω στο
ποιήθηκαν την 7.2.88. Ο ι πιο σημαντικές
διατάξεις είναι οι ακόλουθες:
• Οι κανόνες για την τηλεαγορά ισχύ
ουν κυρίως για τα δορυφορικά προγράμ
ματα και τους επίγειους τηλεοπτικούς
σταθμούς, δεν ισχύουν όμως για τα κα
λωδιακά και τα κωδικοποιημένα τηλεο
πτικά προγράμματα ενώ η τηλεαγορά α
παγορεύεται στους δημόσιους τηλεοπτι
κούς φορείς.
• Οι σταθμοί δεν πρέπει να υπερβαί
νουν εβδομαδιαίως τα 90 λεπτά προ
γράμματος τηλεαγοράς, που μεταδίδε
ται μεταξύ 8.30 και 11.30 το πρωί και το
βράδυ μετά το τέλος του προγράμματος.
Την Κυριακή απαγορεύεται η τηλεαγορά.
Η κάθε εκπομπή τηλεαγοράς πρέπει να
διαρκεί τουλάχιστον 15 λεπτά·
• κάθε εκπομπή τηλεαγοράς πρέπει να
φέρει το χαρακτηριστικό σήμα και δεν ε
πιτρέπεται να διακόπτεται από διαφημι
στικά σποτ• κατά την παρουσίαση των προϊόντων
δεν πρέπει ν ’ αναφέρεται το όνομα του
προϊόντος ή του κατασκευαστή του. Ό 
μως κατά την παραγγελία τηλεφωνικώς
ή με μινιτέλ πρέπει να δίνονται στον πε
λάτη λεπτομερειακές πληροφορίες για
την προέλευση και τις ιδιότητες του εμ
πορεύματος.
Το κοινό ανταποκρίθηκε θερμά στο
νέο είδος προγράμματος. Ό μ ω ς παρότι
έχουν ξεπερασθεί τα νομικά και πολιτικά
κωλύματα, οι υπεραισιόδοξες προβλέ
ψεις δεν έχουν δικαιωθεί. Οι θεσμοθετη
μένοι χρονικοί περιορισμοί, οι οργανωτι
κές και τεχνικές δυσκολίες (όπως ελλειπής τεχνική υποδομή για τη διεκπεραίω
ση των παραγγελιών, πολυδάπανη παρα
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γωγή κτλ.) θέτουν όρια στην ολόπλευρη
εμπορική αξιοποίηση όλων των δυνατο
τήτων των προγραμμάτων τηλεαγοράς
(βλ. Le Nouvel observateur της 15.1.88).

Τηλεαγορά
στην Ομοσπονδιακή Γερμανία
Από το Δεκέμβριο του 1987 το καλω
διακό κανάλι Eureka TV εκπέμπει ένα
πρόγραμμα τηλεαγοράς και ένα πρό
γραμμα τηλεταξιδίου σε συνεργασία με
τον εμπορικό όμιλο Quelle και το συγ
κρότημα ταξιδίων Tjajeborg. Από τον Α 
πρίλιο του 1988 μεταδίδεται η εκπομπή
τηλεαγοράς («Teleshop») από το δορυ
φορικό κανάλι SAT I σε συνεργασία με
τον εμπορικό οίκο O TTO . Παρουσιάζονται
προϊόντα μόδας, οικιακές συσκευές, κο
σμήματα.
Τα στοιχεία της εκπομπής είναι: πα
ρουσίαση των ειδών στο στούντιο, προ
βολή έτοιμων ταινιών για κάθε προϊόν
(με λεπτομερειακές πληροφορίες) και έ
να τηλεπαιχνίδι για τη δημιουργία ψυχα
γωγικού περιβάλλοντος.
Στις 9.10.87 το συμβούλιο των διευθυν
τών των δέκα εποπτικών ραδιοτηλεοπτι
κών συμβουλίων συμφώνησε στη θέσπι
ση ορισμένων βασικών κανόνων σχετικά
με τα προγράμματα τηλεαγοράς. Η εκ
πομπή τηλεαγοράς αναγνωρίζεται ως
μια κατ’ αρχήν νόμιμη μορφή τηλεόρα

σης και θεωρείται ως ένα ιδιαίτερο είδος
διαφήμισης που υπόκειται στις νομοθετι
κές διατάξεις περί διαφημιστικών προ
γραμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος
της τηλεαγοράς περιλαμβάνεται στο συ
νολικό νόμιμο χρόνο της διαφήμισης
που ανέρχεται στο 20% του ημερήσιου
χρόνου εκπομπής των ιδιωτικών τηλεο
πτικών σταθμών.
Βέβαια είναι ανοικτό αν ενδεχομένως
στο μέλλον παύσουν να ισχύουν για τις
εκπομπές τηλεαγοράς οι χρονικοί περιο
ρισμοί για τη διαφήμιση. Η εισαγωγή των
εκπομπών τηλεαγοράς συνοδεύτηκε α
πό κύμα διαμαρτυριών από τα συνδικάτα
και τους συνδέσμους καταναλωτών όπου
τονιζόταν ότι η σύναψη εμπορικών πρά
ξεων μέσα από την τηλεόραση δεν συμ
βιβάζεται με τις συνταγματικές δεσμεύ
σεις και τον πολιτισμικό, κοινωνικό και
πολιτικό ρόλο της τηλεόρασης (Das Par
lament της 10.6.88).

Τελική παρατήρηση
Με την καθιέρωση των εκπομπών τηλεαγοράς ολοκληρώνεται η εμπορευματοποίηση του τηλεοπτικού τομέα. Η στα
διακή λήψη νομοθετικών μέτρων γ ι’ αυτό
το είδος προγράμματος σημαίνει μια ι
σχυρή «δόση» απορρύθμισης. Πού θα
μπορέσουν πλέον να βρουν αιτιολογική

στήριξη οι χρονικοί περιορισμοί των δια
φημιστικών εκπομπών, όταν τηλεοπτικά
προγράμματα πώ λησης και διανομής εμ
πορευμάτων και υπηρεσιών δεν υποβάλ
λονται ή υποβάλλονται ενμέρει σε περιο
ρισμούς;
Πώς θα μπορέσει ο νομοθέτης να θε
σμοθετήσει αξιώσεις για ποιοτικά και πολυφωνικά προγράμματα, αν θεωρείται
ως νόμιμη η συστηματική διαπλοκή στοι
χείων πώ λησης και ψυχαγωγίας σε πιθα
νόν πολύωρες εκπομπές τηλεαγοράς;
Η ιδιωτική τηλεόραση δεν αποδεσμεύεται από την υποχρέωση για την εκπλή
ρωση των βασικών προδιαγραφών της
ποιότητας και πολυφωνίας. Ό μ ω ς η απο
δοχή των εκπομπών τηλεαγοράς ως προ
γραμμάτων ψυχαγωγικών και ενδεχομέ

νως ενημερωτικών παραμορφώνει την
έννοια τω ν ρυθμίσεων στον τηλεοπτικό
τομέα ως μέσων εξασφάλισης της πολύ?
φωνίας.
Ακόμα κι αν αλλά ξουν οι τεχνικές
προϋποθέσεις και σύμφωνα με το αμερι
κανικό πρότυπο δήμιου ργηθούν ειδικά
καλωδιακά κανάλια τηλεα γορά ς δεν
μπορούμε να βρούμε έναν ουσιαστικό
ρόλο ύπαρξης αυτής της μορφής προ
γράμματος ούτε να κατασκευάσουμε ένα
«δημόσιο συμφέρον» γ ι’ αυτό το είδος
εκπομπής όπως έκανε η FCC στις Ηνωμέ
νες Πολιτείες.
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Σ την Π αραλία
Μετάφραση:
Γιώργος Κεντρωτής

Ρ0ΠΤΡ0Ν

ΧΕΡΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
της Λήδας Μόσχου
«Η Καρδίτσα δεν είναι πόλις αρχαία,
συνεπώς δεν έχει αρχαιολογικήν ιστορίαν.
Μόλις αριθμεί μιας εκατονταετηρίδος
ύπαρξιν»'.
φορμή του σημερινού σημειώμα
τος, το ιστορικό κέντρο της Καρδί
τσας και η επαπειλουμένη εξαφάνι
σή του. Ορατοί πρώτοι κίνδυνοι: κατεδά
φιση της εξαίσιας Δημοτικής Αγοράς ή
αλλαγή χρήσεω ν του μνημείου και του
ευρύτερου χώρου του. Ωστόσο, επειδή
το θέμα σύγχρονη ελλαδική πόλη, οικο
λογία και ιστορία έχει π ολλές όψεις, η
ηερίπτωση της Δημοτικής Αγοράς Καρ
δίτσας μας δίνει την ευκαιρία, τουλάχι
στον, για έναν επί μέρους σχολιασμό:
τον αρχαιολογικό. Θα τον επιχειρήσου
με, δίνοντας συνέχεια στο παρόν.
Περαστική, λίγο υ ς μήνες πριν, από την
πόλη, πληροφορήθηκα μέσω δημοσιευ
μάτων στον τοπικό τύπο την μίζερη άπο
ψη τεσσάρων Δημοτικών Συμβούλων (ο
μάδα της Ν .Δ ) για κατεδάφιση της Δημο
τικής Αγοράς και την δημιουργία στην
θέση της ελευθέρου χώρου -«πρασίνου».
Και τούτο, ενώ σε ακτίνα μόλις ενός χι
λιομέτρου, υπάρχει ένας αξιοσημείωτος
σε έκταση και οργάνωση χώρος πρασί
νου, το πάρκο «Π α υσ ίλυπ ον»1
2. Άποψ η
διατυπωμένη με έντονο πολεμικό ύφος
(αλλά γιατί;), που προωθείται με δημο
σιεύματα καθώς και εισηγήσεις στο Δη
μοτικό Συμβούλιο, δείχνει να συναντά
την ριζικά αντίθετη άποψη του Δημάρ
χου κ. Θανάση Κανταρτζή:
«(...) Οι κ. Σύμβουλοι έχουν την άποψη,
και την έχουν εκφράσει επανειλημμένα
στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν πρέπει
να διατηρηθεί η δημοτική αγορά. Είναι υ
πέρ της κατεδάφισής της και της δη
μιουργίας ελεύθερου χώρου, όπως αποδεικνύεται από τα πρακτικά των συνε
δριάσεων του Δ .Σ. Άπ οψ η που μας βρί
σκει αντίθετους και που αν εφαρμόζο
νταν θα ζημίωνε καίρια την πόλη, την φυ
σιογνωμία και τον χαρακτήρα της. Η δη
μοτική αγορά είναι μοναδικό μνημείο στη
χώρα μας, από τα λίγα που υπάρχουν
στην Ευρώπη, και συνδεδεμένη δεκαε
τίες τώρα με τη ζωή των δημοτών μας. Ο
φείλουμε λοιπόν τέτοια μνημεία να τα
φροντίζουμε, να επιδιώκουμε την διατή
ρησή τους, όπως κάνει κάθε λαός που
σέβεται την ιστορία το υ »3. Μια δεύτερη
άποψη που προωθείται, όπως πληροφο
ρούμαι, εξίσου επικίνδυνη, είναι η «εξωραϊστική»· δηλαδή, η αλλα γή χρήσεων
της Δημοτικής Αγοράς: η γνω στή από
συναφείς περιπτώσεις μετατροπή σε κά
ποιο ακαθόριστο και αμήχανο πολιτιστι
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Οψη του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς

κό κέντρο. Αλλά η Δημοτική Αγορά, σή
μερα, με την πατροπαράδοτη χρήση της,
το λαϊκό παζάρι, αποτελεί αυτό καθεαυτό ένα πολιτιστικό κέντρο, μοναδικό σε
ύφος, περιεχόμενο, αισθητική και, κυ
ρίως, ιστορική αξία.
Συνεπώς, σε μία περίοδο κατά την ο
ποία οι πάντες διαπιστώνουμε (;) την σαρωτική επέλαση του λαϊκισμού σε πλείστα όσα επίπεδα του κοινωνικού βίου, η
οπτική του Δημάρχου Καρδίτσας για την
διατήρηση του χαρακτήρα και της φυ
σιογνω μίας της πόλης («επειδή θέλουμε
μια πόλη σύγχρονη, που σέβεται την ι
στορία της») δείχνει άτομο που πρέπει
να έχει στοχασθεί σε ζητήματα πολιτι
σμού. Α λλά μήπως τούτο δεν είναι και έ
να παλαιό αιτούμενο που επανέρχεται ο
σάκις μιλούμε για την ποιότητα του θε
σμού τοπικής αυτοδιοίκησης;
Τέλος, υπάρχει ένα ζήτημα ουσίας που
εκκρεμεί και χρήζει κάποιων διευκρινήσεων: την περίοδο 1985-1986, ο Δήμος
Καρδίτσας προκήρυξε πανελλήνιο αρχι
τεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για την ανά
δειξη τμήματος του ιστορικού κέντρου
της πόλης. Θέμα μελέτης, η διατήρηση
και αξιοποίηση του κτιρίου της Δημοτι
κής Αγοράς, η ανέγερση κλειστού Δημο
τικού Θεάτρου στην θέση του παλαιού η
λεκτρικού εργοστασίου, η διαμόρφωση
του περιβάλλοντος χώρου, η πεζοδρόμη
ση της οδού Βάλβη, και οι αναπλάσεις ό
ψεων στην περιοχή της Πλατείας Δημοτι
κής Αγοράς και της οδού Βάλβη. Μετά

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
(27.9.1989) και την ανάθεση της μελέτης
στην ομάδα που πήρε το πρώτο βρα
βείο4, η διαδικασία υλοποίησης του έρ
γου παραμένει σε εκκρεμότητα. Ά ξ ιο ν α
πορίας το ζήτημα, ιδιαίτερα αυτή την πε
ρίοδο κατά την οποία η Δεκάτη Διεύθυν
ση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των ενισχύει πειραματικά σχέδια για την
διατήρηση και την προβολή της αρχιτε
κτονικής κληρονομιάς της Κοινότητας5.
Η Δημοτική Αγορά της Καρδίτσας άρ
χισε να κτίζεται το 1928-1929, επί δημαρχίας Α. Αλλαμανή. Τη ν «ανασκαφή» στο
μνημείο θα επιχειρήσουμε στο επόμενο
τεύχος του περιοδικού.

1. Α.Γ. Σαμαρόπουλος, Οδηγός του Νομού
Καρδίτσης (Επιστήμαι - Βιομηχανία - Εμπόριον
κλπ.). Εν Καρδϊτση, Εκ του τυπογραφείου της
Θεσσαλιώτιδος - Α.Γ. Σαμαροπούλου, 1901.
2. Το Ανθοκήπων και η Δενδροφυτεία του ιδρύ
θηκαν και διαμορφώθηκαν το 1900-1901, επί
δημαρχίας Στέργιου Λάππα.
3. Εφ. «Νέος Αγών», 22.12.1989.
4. Αρχιτέκτονες: Α. Δαγκλίδης, Φ. Μαργαρίτη,
Α. Τουφεξή-Νάτση και Μ. Σταύρου.
5. Το θέμα του προγράμματος για το 1990 εί
ναι: «Κτίρια και ιστορικά σύνολα που συνθέ"υν τον αστικό ή αγροτικό ιστό» (τα διάφορα
σϋατα και αρχιτεκτονικά συγκροτήματα
ου, λόγω της φύσης τους, καθορίζουν τον χαακτήρα της πόλης ή του χωριού και αποτε
λούν αντανάκλαση της ιστορικής συνέχειας).
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παρέμεινε για πέντε χρ νια,
σε ορφανοτροφείο μαζί με τα
αδέλφια του, όταν η μητέρα
του εργάστηκε οικιακή βοη
θός στο Ό κ λα ντ. μμως το
1916 — έτος που σύμφωνα με
την αφιέρωση ξεκινούν οι α
ναμνήσεις, πυρήνας για τα δι
ηγήματα της σ υλλο γής— η
οικογένεια επιστρέφει στο
Φρέσνο για να φωλιάσει στην
πατριαρχική κοινότητα που
συσπειρώνει ο παππούς.

Έ να ς Αρμένης
στο Φαρ Ουέστ
Η Μάρη θεοδοσοπούλου
γράφει για το βιβλίο του
Ουΐλιαμ Σαρογιάν «Με
λένε Αράμ», μετάφραση
Νόρα Αναγνωστάκη, Εκδ.
Νεφέλη, Αθήνα 1989
Το περίβλημα ενός λογοτε
χνικού έργου μεταλλάσσει σε
κπ Ογ νέα έκδοση, ώστε το βι
βλίο να εναρμονίζεται με τις
προτιμήσεις ενός ευρύτερου
κοινού- απώτερος στόχος η
προσέλκυση του αναγνώστη,
ΐ ' λικού κοινωνού του κειμέ
νου. Το βιβλίο του Ο. Σαρονιον που κυκλοφόρησε τελευ
τά, ελάχιστα θυμίζει την
ΐ /ν>τη του παρουσίαση πριν
<ν απέντε χρόνια, βιβλίο τσέ
πης από τις εκδόσεις Ά γ κ υ pc Μένει μόνο η σαγήνη του
τπλου, αναφορά στο μυθικό
Γ Όίλιά των Αρμενίων, που οϊ ι ινει την περιέργεια με τη νεφί-λώδη ασάφειά του. Τώρα
ο,ιμβοηθείτε από την εικονο
γράφηση του Νίκου Χουλιαρά
- σχεδόν κρυπτογραφική παΓ π τ( μπή, όπως και το όνομα
-ου συγγραφέα, σε εφηβικά
ρομαντικά κατορθώματα—
κσι από τη μεταφραστική
Φροντίδα της Νόρας Αναγνωστσ*η, συνδεδεμένη στη μνή
μη κάποιων με την πρώτη γεύ
ση από το «νέο μυθιστόρημα»
ι τέταρτο του αιώνα πίσω.
Η συτόγραφη αφιέρωση και
ι τίτλοι των διηγημάτων έcOLiv ν ο σ τ α λ γ ικ ή χρ ο ιά ,
ηοοίμιο ποιητικής ατμόσφαι~ς με ψήγματα παραδοξολο
γίας. Στα «αυτάκια» του βι
βλίου, σκιαγραφείται ο πολυ
κύμαντος βίος του Αμερικανο-αρμένη συγγραφέα που
δοκιμάστηκε σε ολόκληρο το
φάσμα του γραπτού λόγου.
Μ·α ανακρίβεια στη βιογρα
φία του, έρχεται σε αντίθεση
μ?, το ίδιο το περιεχόμενο του
βιβλίου. Πράγματι γεννήθηκε
ro 1908 στην Καλιφόρνια και
έχ α σ ε το ν π α τέρ α το υ
— πρεσβυτεριανό ιερέα και ε
πίδοξο ποιητή— όταν ήταν
τριών χρονών. Αληθεύει ότι
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Ο οκταετής Ουΐλιαμ αρχίζει
το σχολείο ίσως με στερήσεις
αλλά στην προφυλαγμένη α
τμόσφαιρα που εξασφαλίζει
μια τεράστια φαμίλια με πα
ραδοσιακά ήθη και έθιμα, άρ
ρηκτους δεσμούς, σωστή κι
βωτός διαφύλαξης της εθνι
κής ταυτότητας. Οι ήρωες αν
τιγράφονται από την πραγμα
τικότητα με τυπικά αρμένικα
ονόματα και χαρακτηριστικά,
μόνο το δικό του αγγλικό όνο
μα — τίμημα του πατέρα του
προς τον αμερικανό ιεραπό
στολο που στα βάθη της Ιστο
ρικής Αρμενίας κάπου προς
τα τέλη του αιώνα τον προση
λύτισε στο δόγμα — μεταβα
πτίζει σε Αράμ, ετυμολογικά
«ο Αρμένης».
Ο Σαρογιάν είναι από τους
πρώτους εθνικούς συγγρα
φείς και ο σημαντικότερος
της εθνότητάς του που στα
διοδρόμησε στις ΗΠΑ. Παρ’ ό
τι σε ολόκληρο το έργο του
μιλά στο όνομα ενός λαού
που γνώρισε την απελπισία
και την ερήμωση μιας γενο
κτονίας, η αφήγησή του διακρίνεται από μια χαρούμενη
παιγνιώδη διάθεση. Κυρίως
στα σύντομα διηγήματα της
πρώτης περιόδου, πλημμυρί
ζει από ενθουσιασμό για τα
καθημερινά πράγματα, τους
απλούς ανθρώπους που ζουν
κοντά στη γη και τα ευτυχι
σμένα παιδιά που ατακτούν*
πολύτιμα υφάδια της ποίησης
μέσα στη ζωή. Οι περιγραφές
αφθονούν και συνήθως κο
σμούνται με υπερθετικούς ε
πιθετικούς προσδιορισμούς
που προκαλούν ευθυμία και
έκπληξη γιατί μέσα από την υ
περβολή ξεπ ρ ο β ά λλει μια
διαφορετική θέαση του ήδη
γνωστού.
Τα διηγήματα είναι σύντο
μα και η πλοκή μάλλον ασή
μαντη, κατορθώνει όμως με
τη μαεστρία της αφήγησης να
δημιουργεί μια ολότητα όπου
διαφαίνεται η ιδιαιτερότητα
της γραφής του. Πίστευε ότι
πρέπει να γράφει κανείς με το
ένστικτο, όπως «η κότα γεννά
το αυγό», χωρίς σκέψη ή προ
σχεδίασμα. Παρ’ όλα αυτά υ
πάρχει πάντα, το απρόοπτο
στις ανθρώπινες επιλογές, η
διακριτική εκτίμηηη της πα

ραφροσύνης και σαν επιστέ
γασμα, διάχυτη λυρική αισιο
δοξία. Αντίθετα, τα ίδια στοι
χεία στα μυθιστορήματά του,
όπως λ.χ. στην «Ανθρώπινη
κωμωδία» οδηγούν σε υπερβάλλοντα συναισθηματισμό.
Στα πεζογραφήματά του,
δεσπόζει ο παππούς, στον ο
ποίο η εμπειρία πολέμω ν και
δ ιω γμ ώ ν έ χ ε ι ε ν σ τα λ ά ξ ε ι
σχεδόν υπερφυσική σοφία.
Δίπλα, οι γυναικείες φιγού
ρες, στιβαρές και πρακτικές,
ε δ ρ α ιώ ν ο υ ν
μ ια
ά δηλη
μητριαρχία* συμβολικά το μυ
θιστορηματικό όνομα της οι
κογένειας δανείζεται από το
γένος της γιαγιάς από την
πλευρά της μητέρας. Ο ι θείοι
και τα ξαδέλφια πυροδοτούν
χιουμοριστικούς χαρακτήρες
που άλλοτε επιδεικνύουν ποι
ητικό παραλογισμό κι άλλοτε
ακλόνητη πιστή στις απεριό
ριστες δυνατότητες του αν
θρώπου.
Κατανόηση και ευαισθησία,
χρωματίζουν τους μετανά
στες* Αρμένιοι, Ά ρ α β ες ακό
μη και ιθαγενείς Ινδιάνοι με
κοινό σημείο την πλούσια πο
λιτιστική κληρονομιά. Προνο
μιούχος τόπος, η μικρή πολί
χνη του Φρέσνο των αρχών
του αιώνα που παίρνει σχε
δόν μυθικές διαστάσεις όπως
ο Μισσισιπής του Φώκνερ.
Κάποια οδόσημα στη βιο
γραφία του Σαρογιάν, είναι
ενδεικτικά του ασυμβίβα
στου, συχνά ακραίου χαρα
κτήρα του όπως εμφανίζεται
απροκάλυπτος στα γραπτά
του. Ολοκλήρωσε το θεατρι
κό έργο, «Η πιο χαρούμενη ώ
ρα σου» βραβείο Πούλιτζερ
1940, με αφορμή κάποιο στοί
χημα σε έξι ημέρες. Αρνήθηκε όμως τη βράβευση γιατί έ
βρισκε απαράδεκτο η τέχνη
να πατρωνάρεται από τους
πλουσίους. Σε άλλη στιγμή
της ζωής του, παντρεύτηκε
δυο φορές την ίδια γυναίκα α
κολουθώντας τα σκαμπανε
βάσματα του πάθους. Εν μέρει σε αυτά αλλά και την εμ
φάνισή του, οφείλει το παρω
νύμιο «αρμένης Μπούφαλο
Μπιλ».
Στη δεκαετία του ’50 και αρ
γότερα, οι Αμερικάνοι ξεπέρασαν τους ρομαντισμούς
της παντοδυναμίας τους και
άρχισαν να επιζητούν την ευ
ρωπαϊκή εκζήτηση και πολυπλοκότητα. Σαν επακόλουθο,
απέρριψαν το λογοτεχνικό ύ
φος του Σαρογιάν ως επιφα
νειακό και απλοϊκό, λίγες μέ
ρες πριν υποκύψει έδωσε
στον Τύπο την ακόλουθη δή
λωση: « Ό λ ο ι πρέπει να πεθάνουν, αλλά εγώ πάντα πί
στευα ότι κάποια εξαίρεση θα
προβλεπόταν για τη δική μου
/ —

περίπτωση. Τώρα τι κάνου
με;». Κι όμως αποτέλεσε εξαί
ρεση, μισό αιώνα αργότερα
αυτός ο αρνητής της διανόη
σης με τους υπόγειους συμ
βολισμούς και τη σχεδόν παι
δική αισιοδοξία, επανήλθε
στις προτιμήσεις των Αμερικάνων.

ΜΕΛΕΤΕΣ
Α Ν ΔΡΙΑ Ν Α ΒΛΑΧΟΥ ·
Π Α Ν Ο Σ Β. Μ ΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
Ο σοσιαλιστικός
μετασχηματισμός της Κίνας

Εκδ. Ίδρυμα Μεσογειακών
Μελετών, Αθήνα 1989
Το βιβλίο, στη σειρά «Μορφές
κ ο ιν ω ν ικ ο ύ μ ε τ α σ χ η μ α τ ι
σμού» που επιχειρήθηκαν
στις χώρες του τέως υπαρ
κτού σοσιαλισμού.
Η περίπτωση της Κίνας εμ
φανίζεται ως πρόκληση για
την επιστημονική έρευνα. Α
πομονωμένη, με ιδιότυπες οι
κονομικές αλλά και θεσμικές
δομές, επιχείρησε με πολιτι
σμική παράδοση αιώνων και
μετά την κατάλυση ενός ισχυ
ρού δεσποτικού κράτους, την
οικοδόμηση του σοσιαλισμού
παραπαίοντας ανάμεσα σε
ανταγωνιστικές προτεραιότη
τες, άλλοτε οικονομικές και
άλλοτε πολίτικο - ιδεολογι
κές.
Στη μελέτη, παρατίθεται
μία εκτενής εισαγωγή όπου ε
ξετάζεται θεωρητικά το πρό
βλημα του σοσιαλιστικού με
τασχηματισμού. Ακολουθούν
πέντε κεφάλαια που παρου
σιάζουν τις μορφές κοινωνι
κοποίησης, τις στρατηγικές
εκβιομηχάνισης, τα συστήμα
τα οργάνω σης της οικονο
μίας, την εισοδηματική πολιτι
κή, τις κοινωνικές παροχές
και τέλος τη δομή των πολιτι
κών εξουσιών και την ταξική
διάρθρωση. Τα θέματα καλύ
πτονται στην ιστορική τους
διαδρομή και υποβοηθούνται
από στατιστικούς πίνακες και
εκτενή βιβλιογραφία.
ΑΛΜ ΑΝΑΚ
Κοινωνιολογίας ’88
Επιμέλεια - επιλογή κειμένων:
Γιώργος Σταμάτης Γ ιάννης Μηλιάς

Εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1989
Ο πρώτος τόμος μιας προ
σπάθειας που προαναγγέλεται ιδιαίτερα φιλόδοξη: η έκ
δοση ετήσιου αλμανάκ που
θα καλύπτει δημοσιεύματα άρθρα, α π ο σ π ά σ μ α τα βι
βλίων, βιβλιοκρισίες — γενικά
στο χώρο των κοινωνικών επι
στημών. Στον εναρκτήριο τό
μο περιλαμβάνονται επιλεκτι
κά θέματα εκπαίδευσης, πολι
τικής, οικονομίας, φιλοσο

φίας, αρχαιολογίας, ιστορίας
έως και ψυχανάλυσης.
Σίγουρα, η ευρύτητα του
χώρου καθιστά δύσκολη την
αντιπροσωπευτική και πλήρη
παρουσίαση των επιμέρους ε
πιστημονικών πεδίων. Ωστό
σο, οι εργασίες που περιλαμ
βάνονται δίνουν μία ενδιαφέ
ρουσα θεώρηση, χρήσιμη για
γενικότερη ενημέρωση και
συγχρόνως δίνουν το επίπε
δο της προβληματικής της
χώρας μας, στην Κοινωνιολο
για.
ΓΙΩ ΡΓΟΣ Κ. ΣΤΑ ΥΡ Α Κ Η Σ
Κάτω από ξένους ουρανούς
4 εκατομμύρια έλληνες
της διασποράς

Εκδ. Στεφ. Δ. Βασιλόποιιλος,
Αθήνα 1987
Ο Γ. Σ. καταθέτει μία εν θερμώ θεώρηση του προβλήμα
τος της μετανάστευσης, μετά
από εικοσαετή παραμονή «κά
τω από ξένους ουρανούς».
Το βιβλίο αρχίζει με ένα
σύντομο ιστορικό των διαδο
χικών μεταναστευτικών ρευ
μάτων που παρέσυραν, ιδιαί
τερα σε παλαιότερους χρό
νους, τα δυναμικότερα αλλά
και πλέον ανήσυχα πνεύματα.
Στη συνέχεια, χωρίς αξιώσεις
επιστημονικής καταγραφής
αλλά με αμεσότητα, επιση μαί
νονται τα προβλήματα της
ζωής στην ξενητιά με έμφαση
στο χώρο αποδημίας του συγ
γραφέα, την Αυστραλία.
Με την παράθεση στοι
χείων αλλά και με κοινωνιο
λογικές παρατηρήσεις, προ
σπαθεί να εισάγει τον ανα
γνώστη στον όχι πάντα ρόδι
νο βίο των ελλή νω ν της διασποράς.
Παράλληλα αναφέρεται με
πικρία στην παλινόστηση που
ποτέ δεν αποτέλεσε ιδιαίτερη
κρατική μέριμνα.
ΗΣΙΟΔΟΥ Θ Ε Ο ΓΟ Ν ΙΑ

Αρχαίο κείμενο - Εισαγωγή - με
τάφραση: Σταύρου και Αγγέλου
Βλάχου
Η Θεογονία του Ησιόδου
μπορεί να θεωρηθεί ότι απο
τελεί την «Ιερή Βίβλο» του αρ
χαιοελληνικού κόσμου. Ο α
καδημαϊκός Ά γ γ ε λ ο ς Βλάχος
παρουσιάζει συμπληρωμένη
τη μετάφραση της θεογονίας
του Ησιόδου που άφησε ημι
τελή ο πατέρας του « Τόλμ η
σα, γράφει στον Π ρ ό λο γο του
βιβλίου, να κάνω, εδώ εκεί,
μερικές διορθώσεις στο κεί
μενο του πατέρα μου, ώστε
να προσδώσω στον πεζό λ ό 
γο που προτίμησε για τη μ ε 
τάφρασή του, έναν κάποιο
ρυθμό που φρόντισα να είναι
διακριτικός όσο ταιριάζει σε
ένα κείμενο που έχει θέμα το

υπερφυσικό και eivat γρα μ
μένο σαν παραμύθι»
ΛΕ Ω Ν ΙΔ Α Σ X. Μ ΠΟΜ ΠΑΣ
Ο Ελληνισμός του Καναδά

Canada's Hellenism
Αθήνα 1989

Δίγλω σση έκδοση με στόχο
τη βιβλιογραφική παρουσία
ση δημοσιευμένων μελετών
σχετικών με τον Ελληνισμό
του Καναδά. Οι εργασίες αυ
τές παρουσιάζονται κατανε
μημένες στους εξής θεματι
κούς άξονες: α. Γενικά για
τον Ελληνισμό του Καναδά, β.
Κοινωνική προσαρμογή - αφο
μοίωση - ενσωμάτωση, γ. εκ
παιδευτικά, δ. γλώσσα, κουλ
τούρα, εθνική ταυτότητα, ε.
οικογένεια, στ. θέματα νεο
λαίας, θέματα γυναικεία, ζ.
Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας,
η. Εκκλησία, θ. Εργασία, ι.
Διάφορα.
ΤΖΙΑΝΙ ΡΟΝΤΑΡΙ
Ασκήσεις φαντασίας

Μετ.: Μαρία Βερτσώνη - Κοκόλη
Εκδ. Τέσσερα, Αθήνα 1990
Ο γνω στός παιδο-ψυχίατρος
Μ προύνο Μ πετελχάιμ, πί
στευε πως οι γονείς αφαιρούν
από τα παιδιά την αφέλειά
τους και με το κύρος τους τα
αναγκάζουν να συμπεριφέρονται σαν ενήλικες. Ο T. Ρ.
συμφωνεί, «έ λε γε πως τα παι
διά στο σχολείο πρέπει να μα
θαίνουν γελώ ντας και όχι
κλαίγοντας».
Δημοσιογράφ ος, ανταπο
κριτής γνω στών ιταλικών ε
φημερίδων, ασχολήθηκε για
πολλά χρόνια με την προσέγ
γιση των παιδιών στη μάθη
ση. Παράλληλα, με τα έργα
του προσπάθησε να δώσει μια
διαφορετική μορφή στην παι
δική λογοτεχνία. Αυτό είναι
το τελευταίο του βιβλίο που
άφησε με τον πρόωρο θάνατό
του ημιτελές· ολοκληρώθηκε
από τους συνεργάτες του: Η
χογραφήσεις συνομιλιών του
με παιδιά του Δημοτικού, ακό
μη δύο διαλέξεις του σε θέμα
τα σχετικά με την αντιμετώπι
ση του παιδιού. Αναδεικνύει
έμπρακτα την αξία της ενερ
γού συμμετοχής αντί της πα
θητικής κατανάλωσης γνώ σε
ων.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΛΕΡ Ρ Α ΤΝ Ε Ρ
Μην καταστρέφεις το σώμα σου

Εικονογράφηση: Τόνι Κινγκ
Μετάφραση: Κλειώ Παπαμιχαήλ
- Γουέμπερ
Εκδ. ΑΣΕ, Θεσσαλονίκη 1990
Το βιβλίο απευθύνεται σε
παιδιά του δημοτικού τα ο
ποία ενημερώνει και κατατο
πίζει για τους βασικούς Κινδύ
νους που υπάρχουν γύρω

τους και τα απειλούν: κάπνι
σμα, χημικές ουσίες, οινό
πνευμα, ναρκωτικά, φάρμακα.
Έ ν α χρήσιμο βιβλίο που
προσφέρει μεθοδικά αλλά και
διασκεδαστικά το θετικό του
μήνυμα.
ΒΟΥΛΑ Μ ΑΣΤΟΡΗ
Απορίες παιδιών: ο ηλεκτρισμός

Εικόνες: Ειρήνη Καραλέκα
Εκδ. αςε , Θεσσαλονίκη
Ερωτήματα και απορίες
παιδιών, όπως τα δυο προη
γούμενα βιβλία της ίδιας σει
ράς («Η θάλασσα», «Η γη ») αλ
λά και το τρίτο «Ο ηλεκτρι
σμός» έρχονται να δώσουν α
παντήσεις με χιούμορ και
ευαισθησία.
Τα ερωτήματα τα οποία α
παντά σε αυτό το βιβλίο η
Β.Μ. είναι: Πώς γίνεται η α
στραπή, τι λέμε ηλεκτρισμό,
τι είναι ο κεραυνός, τι είναι το
ηλεκτρικό ρεύμα.
Τα παιδιά θα ανακαλύψουν
πολλές απαντήσεις στα ερω
τηματικά τους και συνάμα θα
διασκεδάσουν.

ΛΟ ΓΟΤΕΧΝΙΑ
GEORGES MOUSTAKI
Τα κορίτσια της μνήμης

Μετάφραση: Χάρη
Παπαδοπούλου
Εκδ. Χατζηνικολή, Αθήνα 1989
Βιβλίο αναμνήσεων της
παιδικής ηλικίας στην Α λε
ξάνδρεια αλλά και των περι
πλανήσεων ανά τον κόσμο
του τροβαδούρου Georges
Moustaki. Το βιβλίο προλογί
ζει ο Χόρχε Αμάντο.
ΓΙΩ ΡΓΟΣ Ν. Μ ΑΝΙΩΤΗΣ
Η φοβερά προστασία

Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1990
Το τρίτο βιβλίο του γνωστού
θεατρικού συγγραφέα Γ. Μ.,
με τη μορφή ραδιοφωνικών
εκπομπών, ανιστορεί, στο
ρυθμό προφορικής ομιλίας,
την καθημερινή ζωή μιας μη
τέρας. Ο στενός οικογενεια
κός πυρήνας — ο σύζυγος, τα
δύο αγόρια, αργότερα οι
νύφες— αλλά και ο ευρύτε
ρος κοινωνικός περίγυρος κα
ταγράφονται από την οπτική
μιας μεσήλικης, μικροαστής
νοικοκυράς, ταυτόχρονα δυναστευτικής και υπερπροστα
τευτικής— σωστή «φοβερά
προστασία».
Ό λ α τα δεινά επισυσσωρεύονται από μια τρομακτική
συγκυρία στην οικογένεια.
Αυτά μαζί με τις επιστολές
των ακροατών, δίνουν την ευ
καιρία στην ηρωίδα να τοπο
θετείται απέναντι στα συχνά
αλλοπρόσαλλα βιώματά της
αλλά και να διατυπώσει τη δι
κή της κοσμοθεωρία αντιπα

λεύοντας το σύζυγο - άντρα
και τη νεώτερη γενιά.
Ολόκληρο, όμως, το οικο
δόμημα υπονομεύεται από
τους προβληματισμούς και
τις ανησυχίες του συγγρα
φέα, ενώ η πίστη σε ένα ανα
πότρεπτο πεπρωμένο προδια
γράφει τις καταστάσεις.
ΓΙΩ ΡΓΟ Σ ΣΤΑΜ Α ΤΙΟ Υ
Ο συνταξιούχος
και άλλα διηγήματα

Εκδ. Χατζηνικολή, Αθήνα 1989
Πρόκειται για την πρώτη συλ
λο γή διηγημάτων του Γ. Σ.
που είναι ευρύτερα γνωστός
από τη μακρόχρονη ενασχό
λησή του με τη ζωή και το έρ
γο του Ν. Καζαντζάκη. Διηγή 
ματα, με χώρο κάποια ελληνι
κή κωμόπολη και σε περασμέ
νο χρόνο (από τον Πόλεμο μέ
χρι πρόσφατα), εστιάζονται
στους χαρακτήρες των η
ρώων και τη διαπλοκή συναι
σθηματικώ ν καταστάσεων.
Σ το βιβλίο, κυριαρχεί η αντι
παλότητα του καλού με το κα
κό, ενώ δίνεται έμφαση στο
χρηστό ήθος που καταληκτι
κά δικαιώνει τον ήρωα και τις
πράξεις του. Πιθανόν, επικίν
δυνος διδακτισμός που μάλ
λον αδικεί τις θεματικά και
μορφικά ενδιαφέρουσες αφη
γήσεις.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α Ν ΤΟ Ν Α Σ
Οι τέσσερις κήποι

Εκδ. Μαύρο Μουσείο, Αθήνα 1989
Έ ν α καλαίσθητο, μικρού σχή
ματος βιβλίο με εξώφυλλο
του Ν. Ξαγοράρη από τις εκ
δόσεις «Μαύρο Μουσείο» που
ανακαλούν ευχάριστα στη
μνήμη το βραχύβιο αλλά ιδιό
τυπο ομώνυμο περιοδικό, διά
λεξε ο πρωτοεμφανιζόμενος
A. Α. για το σύντομο πεζογρά
φημά του.
Ο τίτλος μαζί με ένα υπαινι
κτικό σκίτσο από τους «τέσερις κήπους», κάνουν μία πρώ
τη, έμμεση αναφορά σε αστυ
νομικό ανάγνωσμα. Στη συνέ
χεια, η διήγηση με λεπτομε
ρειακή περιγραφή χώρων, κα
ταστάσεων και ανθρώπων, ι
σορροπεί έντεχνα ανάμεσα
στην ακριβολογια και τη σ υγ
κάλυψη. Ή δ η από τις πρώτες
σελίδες, η ατμόσφαιρα έχει
επιτευχθεί· το θέμα, μάλλον ι
σχνό, απλώς προσφέρει το
συνεκτικό ιστό. Η φαντασίω
ση του αναγνώστη τρέφεται
από το σαρκίο της- με ερέθι
σμα το κείμενο, αναβιώνει μυ
θιστορηματικά δρώμενα από
οικεία αναγνώσματα περιπέ
τειας s μυστηρίου.
Απροσδιόριστος ο χώρος
και ο χρόνος· αφήγηση στο
κατάστρωμα ενός πλοίου ό
πως διαπλέει κάποιο ξερόν ο

σι με σβηστό φάρο πλησιά
ζοντας το λιμάνι προορισμού.
Συνεχής, σχεδόν αισθησιακή
η παρουσία της θάλασσας υ
ποδηλώνει και την άβυσσο, ε
νώ το εισαγωγικό μότο από
το «Ναυαγείων Ναυάγια» του
A λ. Παπαδιαμάντη, προμηνύει την καταιγίδα - εισαγωγή
στα ανθρώπινα πάθη.
ΚΑΡΛΟ ΣΓΚΟΡΛΟΝ
Η τελευταία κοιλάδα

Εκδ. Δωρικός, Αθήνα 1989
Το περιβάλλον έρχεται αντι
μέτωπο με την τεχνολογική
πρόοδο- η άγρια φύση — κά
που στις Ανατολικές Α λ 
πεις— απειλείται από τις επι
ταγές του βιομηχανικού πολι
τισμού. Με ερέθισμα ένα πρα
γματικό περιστατικό, ο ιταλός
συγγραφέας διηγείται την ι
στορία της κοιλάδας με τους
ξύλινους Εσταυρω μένους,
την καταστροφή της από την
ανθρώπινη επέμβαση και σαν
αισιόδοξη κατακλείδα, την α
ναγέννησή της.
Αφήγηση ποιητική, σκια
γραφεί με παρατηρητικότητα
τις ανθρώπινες αδυναμίες αλ
λά και τις εξιλαστήριες σ τιγ
μές πίστης, όταν οι θεοσεβούμενοι χωρικοί στέκονται δί
γνωμοι ανάμεσα στο φυσικό
τους χώρο και τις συχνά απα
τηλές υποσχέσεις της προό
δου.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΥΛΑΚΟΥ
Η κρύπτη μ* τις φτέρες

Εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 1989
«Ο ι λευκές σελίδες / γεμίζουν
φως / χειροποίητες λέξεις /
χωρίς ύφος I αλέθουν προσε
κτικά / τ’ αστέρια I κραδαίνον-

τας / την ιδιοσυγκρασία / των
ζωντανών -νεκρών./ Έ τ σ ι εξη
γούν τη μνήμη τους / οι ποιη
τές».
ΚΩ ΣΤΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
Ο κουβάς

Εκδ. Πάλι στη σφενδόνη, Αθήνα
1989
«ΕΝΑΝΤΙΑ / στη ζώνη αγνότη
τας / — για τον ευνούχο κλει
δαρά / στο δωρεάν προφυλακτικό / — για τη βγαλμένη μή
τρα / στη λάγνα ανατολή /
— για τον Αθανάσιο Διάκο».
ΛΑΡΑ ΚΑΡΝΤΕΛΛΑ
Ή θελα να φορέοω παντελόνια

Μετ.: Κούλα Καφετζή
Εκδ. Γνώση, Αθήνα 1990
Σε ένα χωριό της Σικελίας
στη δεκαετία του 7 0 ο φεμινι
σμός δεν έχει ακόμη «εφευρε
θεί». Τα κορίτσια δεν πρέπει
μόνο να είναι αγνά αλλά και
να φαίνονται. Η εικοσάχρονη
συγγραφέας χρωματίζει με
λιτότητα και ζωντάνια την πα
ράνοια μιας παράδοσης που
επιτρέπει στον άντρα οποια
δήποτε εκτροπή ενώ απαιτεί
από τη γυναίκα απόλυτη χρη
στότητα.
Ό λ α αυτά τα σοβαρά, το
κείμενο τα παραθέτει με εύ
θυμη διάθεση και ειρωνεία- η
ηρωίδα καταλήγει στο γάμο έ
στω κι αν ο αέρας της χειρα
φέτησης έχει φθάσει πια ως
και στη Σικελία.
ΓΙΑΝ ΝΗΣ Π. ΓΚΙΚΑΣ
Κάστρα
Ταξίδια στην Ελλάδα του θρύλου
και της πραγματικότητας

Εκδ. Αστήρ, Αθήνα 1990
Ο συγγραφέας συνεχίζει
την περιήγησή του στα κά
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Α ΛΕΞΑΝ ΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΓΙΩ ΡΓΟ Σ ΙΩΑΝΝΟΥ
Σ ΤΡ Α ΤΗ Σ ΤΣΙΡΚΑΣ
ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΝΙΚΟ ΚΑΘΘΑΔΙΑ

στρα της Ελλάδος (κυκλοφό
ρησε ο τέταρτος τόμος και έ
χουν ήδη καταγραφεί τα πε
ριεχόμενα του πέμπτου και
τελευταίου). Τριανταέξι κά
στρα νησιώτικα και στεριανά:
κάθε κάστρο κι ένα οδοιπορι
κό που συνοδεύεται από γλα 
φυρές περιγραφές, επίκαιρο
σχολιασμό και διεξοδική ιστο
ρική αναδίφηση με βιβλιογρα
φικές παραπομπές. Ο ανα
γνώ στης «υποβοηθείται» από
σχέδια του συγγραφέα αλλά
και παλιές γκραβούρες. Επι
τυχής συνδυασμός ιστορικής
καταγραφής και ταξιδιωτικού
αναγνώσματος- είδος που ε
λάχιστα καλλιεργεί ο εποχού
μενος νεοέλληνας.
ΒΙΚΥ Κ Α ΛΑ Ν ΤΖΟ Π Ο ΥΛΟ Υ
Συμβολή οτη μελέτη των
λογοτεχνικών και
ημιλογοτεχνικών περιοδικών της
Θεσσαλονίκης (188Θ-1932)

Εκδ. Διαγώνιος
Μια συστηματική έρευνα
για τα λογοτεχνικά και «ημιλογοτεχνικά» περιοδικά της
Θεσσαλονίκης (1889-1932) αν
και δίνει εκ πρώτης όψεως
την εντύπωση ότι πρόκειται
για μια στενά ιστορικοφιλολογική προσέγγιση που ενδια
φέρει αποκλειστικά τους ειδι
κούς, μπορεί να γίνει, όπως
σε αυτή την περίπτωση, πό
λος έλξης για τους αναγνώ
στες που είναι προσανατολι
σμένοι σε ζητήματα γενικότε
ρης παιδείας.
Τα περιοδικά που καταγρά
φονται στη μελέτη αυτή διακρίνονται σε δυο κατηγορίες:
στα καθαρά λογοτεχνικά ( Τέ
χνη (1921), Μακεδονικά Γράμ
ματα (1922-1924), Μακεδονική
Τέχνη (1927), Η Α υ γή (1929)),
και στα «ημιλογοτεχνικά», δη
λαδή περιοδικά ποικίλης ύ
λης (Αριστοτέλης (1889-1890),
Θερμαϊκός Ημέρες (1909), Ω 
ραία Ελλά ς (1914), Κόσμος
(1914-1916), Α υ γ ή (1922-1924),
Θεσσαλονίκη (1926-1927), Ε 
ποχή (1928-1929), Ανα γέννη 
σις (1930)). Στην πρώτη κατη
γορία, των καθαρά λο γοτεχνι
κών, ανήκουν τα μαθητικά περ ιο δ ικ ά Ν ε α ν ι κ ή Σ κ έ ψ η
(1929), Γυμνασιόπαιδο (1929),
και Η ζωή μας (1929). Στη δεύ
τερη κατηγορία, των «ημιλογοτεχνικώ ν», περιλαμβάνον
ται τα περιοδικά Η φεμινιστι
κή (1930), Χ ρ ισ τ ια ν ισ μ ό ς
(1914-1915), Μακεδονικός Α 
γώ ν (1929-1930), Η Τσεκούρα
του Βελόνη (1924).

ΔΙΑΦΟΡΑ

Εκδ. Αγρα, Αθήνα 1990
Το βιβλίο κυκλοφόρησε με
την ευκαιρία της έκθεσης
στην γκαλερί «ΩΡΑ», το Φε
βρουάριο του 1990, της Χ.Β.
Περιλαμβάνει εικοσιτέσσερα
έργα που καλύπτουν ενδεικτι
κά τη δεκαπενταετία 19751989 και μια συζήτηση εφόλη ς της ύλης με το ν ομότεχνό
της Γιώ ργο Χατζημιχάλη, ό
που παράλληλα με την προ
σωπική πορεία της ζωγράφου
γίνονται ενδιαφέρουσες ανα
φορές στο ελληνικό εικαστι
κό τοπίο σε σχέση με τη γη γε
νή παράδοση αλλά και σε αν
τιπαράθεση με αυτά που συμ
βαίνουν αλλού. Διαφαίνεται η
συνεχής αναζήτηση και, ίσως,
η θεματική αγωνία.

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
ΚΡΙΣΤΙΝΕ Ν ΕΣΤΛΙΝ ΓΚ ΕΡ
Η ιστορία της Γκρέτχεν
και τα απωθημένα της μαμάς

Μεταφρ: Μαρία Κάσση
Εκδ. Τέσσερα, Αθήνα 1990
OSCAR WILDE
Μια γυναίκα χωρίς σημασία

Μεταφρ.: Στάθης
Σπηλιωτόπουλος
Εκδ. Γκοβόστης, Αθήνα 1989
Π ΑΝ Ο Σ Ν. Π Α Ν Α ΓΙΩ ΤΟ Υ Ν Η Σ
Ο Ευρώτας

Εκδ. Πιτσιλός, Αθήνα 1989
Π Α Ν Ο Σ Ν. Π Α Ν Α ΓΙΩ ΤΟ Υ Ν Η Σ
Ηλιος Τσαλαφατίνος, ο αγνοημέ
νος ήρωας του 1821 από το ομηρι
κό Οίτυλο
Εκδ. «Ελληνικό Κέντρο», Αθήνα

1990
Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ Ν. ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ
Χαμηλόφωνα αντίο

Εκδ. Πλέθρον Αθήνα 1989
Κ Ω ΣΤΑ Σ ΓΚ Ο ΥΝ Α Σ
Ακόμα μια νύχτα

Εκδ. Καρανάση, Αθήνα 1989
Χ Α Ρ Α Μ Π ΑΚΟΝΙΚΟΛΑ-

ΓΕ Ω Ρ ΓΟ Π Ο Υ Λ Ο Υ
Φιλοσοφία και δραματουργία
Από «Το είναι και το μηδέν» στο

θέατρο του Sartre
Αθήνα 1989
Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α ΧΡΗ ΣΤΑΚΗ
Οι κόσμοι του Ελευθερίου
Δούγια ή λεξιπλαστικές
φαντασιώσεις του Αλέξανδρου
Σχινά

Εκδ. Γαβριηλίδη, Αθήνα 1990
Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Α. Α ΡΤΕΜ Η Σ
θροίσματα ήχων του Αέρα και
της Φωτιάς

Αθήνα 1990
Δ Η Μ Η ΤΡ Η ΚΑΡΒΟΥΝΗ
Η κρύπτη και η φωλιά και άλλα
διηγήματα

Εκδ. Μέγας Σείριος, Αθήνα 1990
ΧΡΥΣΑ Β Ο ΥΔΟ ΥΡ Ο ΓΛΟ Υ
Τι να είναι, στο κάτω κάτω, αυτό
που είναι ζωγραφισμένο

ΘΑΝΑΣΗ Μ Ο Υ ΣΟ Π Ο ΥΛ Ο Υ
Οιακισμοί

Ξάνθη 1990

ΟΧΙ Μ Ο Ν Ο Ν Τ Α Ε Λ ΓΙΝ Ε ΙΑ
• Η φίλη Θεανώ Πανδή από το
Ανατολικό Βερολίνο επισημαίνει
ένα πολύ σημαντικό θέμα:

Αγαπητό «ΑΝΤΙ»,
Είμαι εγκατεστημένη στο Α 
νατολικό Βερολίνο και επι
σκέπτομαι συχνά το Μουσείο
της Περγάμου. Ό τ α ν αντικρύζω τα έγκλεισ τα αρι
στουργήματα της αρχαίας ε λ
ληνικής πόλης της Περγάμου,
μαζί με το εκθαμβωτικό δέος
που μου προξενούν, αισθάνο
μαι μαζί κι ένα σφίξιμο. Σε ένα
συνέχεια βροχερό και καταθλιπτικό Αν. Βερολίνο, μέσα
σε εκείνο το άχαρο τεράστιο
μουσείο, χωρίς ένα παράθυ
ρο, νοιώθω ότι αυτές οι μορ
φές έχουν ένα παράπονο, σαν
το ιωνικό μειδίαμα να έχει χα
θεί από τα χείλη τους. Κατά
κάποιον τρόπο, νοιώθω σα να
βρίσκομαι εγώ σε αυτό το
γκρίζο κτίριο φυλακισμένη.
Ας μου συγχωρεθεί κάποια
ευαισθησία για αυτά τα αγάλ
ματα. Η αλήθεια είναι ότι τα α
γαπώ πάρα πολύ.
Αυτό που προκαλεϊ κατά
πληξη στο Μουσείο της Περ
γάμου είναι ότι τα ομώνυμα
ευρήματα περιορίζονται σε
μια μεγάλη αίθουσα. Στις υπό
λοιπες πέντε αίθουσες, όπου
εκτίθενται ελληνικά αγάλμα
τα - ευρήματα, αυτά προέρ
χονται από την κυρίως Ε λλά 
δα. Εκεί υπάρχουν αγάλματα
και μικροί ναοί από την Α ττι
κή, μια επιγραφή σε έναν από
αυτούς απευθύνεται στους Α 
θηναίους.
Μου γεννάται ένα ερω τη
ματικό: Γιατί η Ελλάδα, παρ’
όλο που διατηρεί άριστες
σχέσεις με την Ανατολική
Γερμανία, δεν ζήτησε ποτέ
τους θησαυρούς της; Έ χ ω
λόγους να πιστεύω ότι οι Γερμανοί θα εξέταζαν, ίσως, ευ
νοϊκά, ένα τέτοιο αίτημα. Με
τις πολιτικές αλλαγές που έ
γιναν, στο μεταξύ, στην Ανα
τολική Γερμανία, και την ε
λ ε ύ θ ε ρ η δ ια κ ίν η σ η μέσω
των συνόρων, εμφανίστηκαν
στους τοίχους του Μουσείου
της Π εργάμου, συνθηυατα

γραμμένα από Τούρκους που
ζητάνε τα ευρήματα να δο
θούν στην Τουρκία. Είναι επί
σης γεγονός, ότι πρόσφατα,
τουρκική εφημερίδα έγραφε,
ότι η τουρκική κυβέρνηση θα
ζητήσει τα ευρήματα της Περ
γάμου και ότι οι Γερμανοί διάκεινται ευνοϊκά προς το αίτη
μα αυτό της Τουρκίας. Εξάλ
λου, χεττα ϊκές επιγραφ ές
που ζητήθηκαν στο παρελ
θόν, εκ μέρους της Τουρκίας
από το ίδιο Μουσείο, της έ
χουν παραδοθεί. Τέλος, σύμ
φωνα με δημοσιεύματα του
γερμανικού τύπου, οι αρχές
της πόλης της Περγάμου, έ
χουν ξεκινήσει ολόκληρη εκ
στρατεία για την απόδοση
των μνημείων αυτών στην
Τουρκία. Η εκστρατεία αυτή
περιλαμβά νει τη ν έκδοση
γραμματοσήμων καθώς και
σχετική σφραγίδα των τουρ
κικών ταχυδρομείων.
Τι περιμένει η ελληνική πο
λιτική ηγεσία για να αντιδράσει και να ζητήσει τα ευρήμα
τα αυτά;
Εν όψει μιας ενωμένης Γερμανίας, που για μας που ζούμε εδώ, καταλαβαίνουμε ότι
είναι ζήτημα μηνών, και του
γνωστού, παραδοσιακού φιλο-τουρκισμού των Γερμα
νών, η εκδοχή να δοθούν τα
ευρήματα της ελληνικής πό
λης της Περγάμου, στους
Τούρκους «αν δεν τα ζητήσει
η Ελλά δα », είναι ισχυρή. Σ η 
μειώνω επίσης, ότι σε πρό
σφατο ντοκυμανταίρ της δυτικογερμανικής τηλεόρασης με
θέμα τη Μίλητο, ο δυτικογερμανός σχολιαστής που έκανε
την παρουσίαση εξέφρασε
αμφιβολία, για το αν η Μ ίλη
τος ήταν ελληνική ή χετταιϊκή
πόλη.
Για μένα και πιστεύω και
για πολλούς άλλους Έ λ λ η 
νες, το να δοθούν τα ελληνικά
αριστουργήματα της Περγά
μου στους Τούρκους θα είναι
σα να πέφτει στα χέρια τους
ένα νησί του Αιγαίου, μια ακό
μη χαμένη πατρίδα. Κάνω έκ
κληση στους καλλιτέχνες και
διανοούμενους της Ελλάδας,
που, πρέπει να το ομολογή
σουν, χρωστούν στον πολιτι
σμό και στην παράδοση αυ
τής της χώρας την έμπνευση
και την ομορφιά των έργων
και της σκέψης τους, να αντιδράσουν δυναμικά στην Ε λ 
λάδα και στο εξωτερικό με
δηλώσεις ή άλλες ενέργειες,
ακόμη και με σωματική παρεμπόδιση μιας τέτοιας απώ
λειας. Εύχομαι να ανταποκριθούν.
Με τις ευχαριστίες και τη φιλία
μου στο άξιο «Α Ν Τ Ι »

Θεανώ Πανδή

Α Ν ΤΙΣ ΤΑ Θ Μ ΙΣ ΤΙΚ Α
• Από τον ταξίαρχο κ. Αντώνη
Κάντα πήραμε την ακόλουθη
επιστολή:

Κύριε Διευθυντά,
Στο 438/18-5-90 τεύχος του
περιοδικού σας στη σελίδα με
τον τίτλο «Αντίλαλοι» και σε
σχετικό σας σχόλιο, με κατο
νομάζετε ως χαρακτηριστικό
παράδειγμα καλώς αποστρατευθέντος αξιωματικού της
Π A κατά τις πρόσφατες κρί
σεις, διότι «πολλαπλώ ς είχα
εκτεθεί», με τη μειωτική και...
περιεκτική δικαιολογία ότι ή
μουν γνω στός σαν Διευθυν
τής του Γ ραφείου Αντισταθμι
στικών Ωφελημάτων του ΥΕΘΑ, «το σκάνδαλο των σκαν
δάλων».
Λυπούμαι πρώτον για το
πόσο εύκολα και αβασάνιστα,
ο συντάκτης αυτού του σχο
λίου ρίχνει λάσπη σ’ έναν α
ξιωματικό που το επιστημονι
κό και πρωτοποριακό του έρ
γο στους τομείς θεσμοθέτη
σης, διαδικασιών και αποτελεσ μα τικότητα ς τω ν αντι
σταθμιστικών ωφελημάτων α
ναγνωρίσθηκε και από τους
πέντε διατελέσαντες υπουρ
γούς στο υπουργείο Εθνικής
Ά μυνα ς όλων των κυβερνή
σεων της τελευταίας τριετίας
(κ. Στ. Γ ιώτας, Γ. ΜωραΓτης, I.
Βασιλειάδης, θ . Ντεγιάννης,
Καρ. Παπούλιας), στους ο
ποίους ήμουν σύμβουλος και
στενός συνεργάτης.
Α λή θ ε ια , ποια ήτα ν τα
«σκάνδαλα των σκανδάλων»
του Γραφείου Αντισταθμιστι
κών Ωφελημάτων, ενός τομέα
μηδενικής μέχρι πρότινος εμ
πειρίας για τη χώρα μας, ώ
στε να πληροφορηθόύμε και
εμείς που εργασθήκαμε σε
αυτό. Θα είχατε προσφέρει
μέγιστη υπηρεσία, εάν παρεί
χατε έστω και ελάχιστα στοι
χεία που θα συνηγορούσαν
στο χαρακτηρισμό που διατυ
πώσατε. Ως τότε, όσα γράψα
τε είναι προφανώς αναπόδει
κτα και μειωτικά και δεν υπε
ρασπίζονται την αντικειμενι
κή αλήθεια.

αντί
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
• Γ ραμματεία-Λογιστήριο:
ΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΠΟΥ
• Σελιδοποίηση, Μοντάζ:
ΤΑΣΙΑ ΛΕΒΟΝ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
• Φωτοστοιχειοθεσία —
Αναπαραγωγή φιλμς:
«Π 0 Λ Υ ΤΥ Π Ο »
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 72.49.300
• Εκτύπωση:
«ΕΜ ΕΣ ΠΡΕΣ ΕΠΕ»
ΝΙΚΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ 88
Τηλ. 51.48.983-51.23.290
• Κάθε ενυπόγραφο άρθρο
εκφράζει τις απόψεις του
συγγραφέα του.
• Χειρόγραφα δεν επίατρέφονται.

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

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

28
56

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

δρχ. 200
δρχ. 300

Με τιμή
Αντώνης Κάντας

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Ταξίαρχος (ΤΑ)ε.α.

α Για τα βιβλιοπωλεία

Σ.Σ.: Για τα αντισταθμιστικά Kat
τους τρόπους διαχείρισής τους
έχει γράψει επανειλημμένα και
το a n t i και ο υπόλοιπος Τύπος.
Δεν αποδεχόμαστε συνεπώς τη
ρόδινη εικόνα που παρουσιάζει
ο κ. Α. Κάντας. Η πολιτική
ευθύνη των υπουργών στους
οποίους αναφέρεται ο ταξίαρχος
δεν απαλλάσσει και τους
υφιστάμενους συνεργάτες τους.
Ίσως χρειαστεί να επανέλθουμε.

25
50
·

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
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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 (π ε ζ ά κ ε ίμ ε ν α )
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΛΙΟΤΣΟΣ Στρατιωτικές ασκήσεις
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ Η Μηχανή
Γ. Γενναδίου
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Ιάπωνες, ο A. Μορίτα, πρόεδρος της Sony και ο Σ. Ισιχάρα, ανερχόμενος
πολιτικός του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, λένε έξω απ’ τα
δόντια τη γνώμη τους για τους λευκούς Ευρωαμερικάνους και τον πολιτι-

ομ° ΤΟϋς·

Ι ακιοMORITA- SHINTAROISHIHARÂ
Η

ΙΑΠΩΝΙΑ
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΟΧΙ
Οι Ιάπωνες, συχνό στο εδώλιο του κατηγορουμένου, έσκυβαν το κεφά
λι λέγοντας «Ναι» - «Μάλιστα» - «Βεβαίως». Τώρα λένε «Όχι» όσο πιο
δυνατά μπορούν.
«Όχι», δεν είμαστε απλοί αντιγράφεις. «Όχι», δεν παραδεχόμαστε
πως ο δυτικός πολιτισμός είναι ανώτερος από το δικό μας. «Όχι», οι
Αμερικανοί δεν είναι έντιμοι* μας χρησιμοποίησαν και εξακολουθούν
να μας χρησιμοποιούν. «Όχι», οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση δεν είναι
τόσο ισχυρές όσο φαίνονται. «Όχι», δεν είμαστε διατεθειμένοι να δε
χτούμε άλλες προσβολές ή άλλες αδικίες.
Η Ιαπωνία, λοιπόν, μαθαίνει να λέει «Όχι» στους ισχυρούς και αυτό
το βιβλίο είναι το πρώτο μεγάλο δείνυα.

ΑΠΟ ΤΙΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΙΒιβλια για τις διακοπές και δ ια γ ω ν ισ μ ο ί για το περιβάλλον
|γιατηνπροοχολικήηλικία, τοδημοτικό, φέτοςκαι γκιτα αγγλικά,και γιατην A γομνασία

ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΒΛΙ&Ν

Χαρούμενεςδίκοπες

MiçvtC δ\α*οΤΐε^

με αγγ^'κα

InW- ^ ακ0ηίς'

Η ^μνασίου αάαδισκοπ*

ηα^διοι σας
γ ς α ,τ ο τ α ^ δ ι

Διαγωνισμοί με πλούσια δώρα
/ Γ α λ ά ζ ια θάλασσα
V Αγαπάμε και προστατεύουμε
την αρκούδα
r Προστατεύουμε τα δάση
και τη ζωή
ψ Καρέτα-Καρέτα
|τ Ανακυκλωμένα υλικά
Ζητήστε μας να σας στείλουμε
δελτία συμμετοχής.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΠΑΤΑΚΗ

Σ ύ γ χ ρ ο ν α βιβλία μεοΓόασμό στην ο ικ τίΐι,·,·, υν,,Ηΐη
ΝίΚΗΤΑΡΑ 3.10678 α θ η ν α π . ■·■
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Αφισα του Α. Φασιαν
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