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ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΟΥ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜ ΟΥ
ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ π ο λ ιτικ έ ς δ υ ν ά μ ε ις που ε γ κ α ιν ιά ζ ο υ ν
τ ις δ ια δ ικ α σ ίε ς εκ σ υ γ χ ρ ο ν ισ μ ο ύ της ε λ λ η ν ικ ή ς
ο ικ ο ν ο μ ία ς τ ις σ φ ρ α γ ίζ ο υ ν μ ε τη δ ική τους φ ιλ ο σ ο φ ία
κ α ι ιδ ε ο λ ο γ ία , κα θώ ς επ ίσ η ς κα ι μ ε τις δ ικ έ ς το υ ς
π ρ ο κ α τα λ ή ψ εις . Έ χ ο υ ν όμω ς τη ν π ρ ω το β ο υ λία τω ν
κινήσεω ν.
ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ν ο μ ο σ χ έδ ιο -ο γ κ ό λ ιθ ο ς μ ε τις
ρ υ θ μ ίσ ε ις του που α π ελευ θ ερ ώ νο υ ν τη ν α γο ρ ά και την
ιδ ιω τικ ή π ρ ω το β ο υ λ ία από τα «κ α τεσ τη μ έ ν α δεσμά»
τους, τ ίθ ε τ α ι π λέο ν σ το επ ίκ εν τρ ο τη ς π ο λ ιτικ ή ς
δ ια μ ά χ η ς κα ι τω ν κοινω νικώ ν αγώνων. Κι α υ τό ε ίν α ι
φ υσ ικό. Γ ια τί, μ ο λ ο ν ό τ ι ε ίν α ι νω ρίς α κό μ α γ ια να
σ τα θ μ ίσ ε ι κ α ν ε ίς τ ις θ ε τικ έ ς κα ι α ρ ν η τικ έ ς του
επ ιπ τώ σ εις, γ ε γ ο ν ό ς π α ρ α μ έν ει ό τι τα νέα μ έ τ ρ α θα
επ ιφ έ ρ ο υ ν ο υ σ ια σ τικ έ ς α ν α δ ια ρ θ ρ ώ σ εις και
α ν α δ ια τ ά ξ ε ις σ το σ υ σ χ ε τισ μ ό τω ν κο ινω νικώ ν ομάδων.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ οι π ρ ο ϋπ ο θέσ εις γ ια μ ια
κ ιν η τικ ό τ η τ α και ρ ε υ σ τό τη τα κο ινω νική κι ένα π εδ ίο
ε υ ρ ύ τα τω ν α ντα γω νισ μ ώ ν. Σ ε α υ τό το π α ιχ ν ίδ ι θα
υ π ά ρ χ ο υ ν σ ίγ ο υ ρ α κ ε ρ δ ισ μ έ ν ο ι και χ α μ έν ο ι.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ σ τη ν α γ ο ρ ά ε ρ γ α σ ία ς θα επ έλθ ο υ ν
ο υ σ ιώ δ ε ις α λ λ α γ έ ς που δ εν μ π ο ρ εί να α φ ήσ ουν
α δ ιά φ ο ρ η τη ν Α ρ ισ τερ ά , καθώ ς μ ά λ ισ τα η ίδ ια
α ν α ζ η τε ί νέο υς τρόπ ους π ο λ ιτικ ή ς π α ρ έμ β α σ η ς και
έκφ ρ α σ ης, νέο ρ ό λο σ τη ν π ο λ ιτικ ή ζωή τη ς χώ ρας.
ΕΧΟΝΤΑΣ ήδη κά νει σ η μ α ν τικ ά β ή μ α τα γ ια α λ λ α γ ή
π λεύσης, σ υ ζη τώ ν τα ς και α γ ω ν ιώ ν τα ς γ ια τη νέα της

φ υ σ ιο γ ν ω μ ία , θ έλ ο ν τα ς να εκ φ ρ ά σ ει τις δ υ ν ά μ εις του
εκ σ υ γ χ ρ ο ν ισ μ ο ύ στο δικό της κοινω νικό χώρο, μ ε τη
δική τη ς ιδ ε ο λ ο γ ία και το δικό της π ροσ α να τολισ μό —
α ντίπ α λ ο δέος, α ν τίπ α λο ς λ ό γ ο ς σ τις δ ε ξ ιέ ς και
α ν τ ιλ α ι κ ές λ ύ σ εις .
Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ της λό γο ς, αν το ν εννοεί, θα
δ ο κ ιμ α σ τε ί μ έσ α σ τις κο ινω νικές σ υ γ κ ρ ο ύ σ εις και
σ τη ν π όλη γ ια τη ν κα τεύ θ υ νσ η κα ι το χ α ρ α κ τή ρ α του
εκσ υ γχ ρ ο νισ μ ο ύ , που θα ελ α χ ισ το π ο ιε ί το κόσ τος γ ια
τα α σ θ εν έσ τερ α κοινω νικά σ τρ ώ μα τα και θα
μ ε γ ισ τ ο π ο ιε ί τα ο φ έλ η σε συνθήκες α ν τα γω νισ τικές,
δ υ ν α μ ικ ή ς α να σ ύνθ εσ ης το υ κοινω νικού τοπίου.
Σ ’ ΑΥΤΟΝ το σ τίβ ο κ α λ ε ίτ α ι να π ρ ο β ά λλει και να
α ν α π τύ ξει τη ν π ο λ ιτικ ή της, εγ κ α τα λ ε ίπ ο ν τα ς
ε ρ γ α τ ισ τ ικ έ ς κα ι σ υ ν δ ικ α λ ισ τικ έ ς π ρακτικές,
ιδ ε ο λ η ψ ίε ς που ευ νο ού ν τη σ τα σ ιμ ό τη τα , την οχύρω ση
α λ λ ά π ρ ο β ά λλο ν τα ς τα υ τό χ ρ ο ν α την ανθρω π ιστική και
ο ικ ο λ ο γ ικ ή δ ιά σ τα σ η της ανάπ τυξης. Κι εδώ κ α λ ε ίτα ι
ό χ ι μό νο να ασ κήσ ει τη ν υπεύθυνη α ν τιπ ο λ ίτευ σ η την
οπ οία επ α γ γ έ λ θ η κ ε α λ λ ά και να α ν α π τύ ξει το
α ρ ισ τερ ό εκ είν ο μ α ζ ικ ό κ ίν η μ α που θα θ έσ ει τη ν
π ρ ο ο δ ευ τική του σ φ ρ α γ ίδ α σ τις ε ξ ε λ ίξ ε ις και θα
δ ιε κ δ ικ ή σ ε ι γ ια λ ο γ α ρ ια σ μ ό του το ν εκ σ υ γχ ρ ο νισ μ ό
της ελ λ η ν ικ ή ς κοινω νίας, θα θέσ ει μ ε νέους όρους και
νέους τρόπους τα π ροβ λήμα τα της ελ λ η ν ικ ή ς
κοινω νίας.
τ ο ΑΙΤΗΜΑ του εκ σ υ γ χ ρ ο ν ισ μ ο ύ ε ίν α ι γενικό. Δ εν
προκύπτει μό νο από ισ χ υ ρ ο ύ ς ε ξ ω γ ε ν ε ίς π αράγοντες.
Η Α ρ ισ τε ρ ά α ν τιμ ε τω π ίζ ε ι μ ια νέα πρόκληση. Δ εν
μ π ο ρ εί να α γνο ή σ ει το α ίτη μ α . Δ εν έ χ ε ι την
π ο λ υ τέ λ ε ια π λέον να α φ ή σ ει τις ε ξ ε λ ίξ ε ις να
δ ια μ ο ρ φ ω θ ο ύ ν ερήμην της.
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Από το Δουβλίνο
στα
πολυνομοσχέδισ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ αποφάσεις για το μέλλον
της Ευρώπης —ας αρχίσουμε μια φορά
το «Δεκαπενθήμερο» χωρίς αναφορές
ελληνοκεντρικές
έλαβε η σύνοδος
κορυφής των ·1?' στο Δουβλίνο. Οι απο
φάσεις, μάλιστα, δεν κάλυψαν μόνο θέ
ματα σχετικά με την πολιτική, οικονομική
και νομισματική ένωση της Ευρώπης, αλ
λά και προβλήματα όπως η προστασία
του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση των
ναρκωτικών η αντιμετώπιση του οργα
νωμένου εγκλήματος, η διεύρυνση των
σχέσεων ΕΟΚΑνατολικής Ευρώπης, η α
ναβάθμιση του ρόλου της ΔΑΣΕ, κ.ά. Φυ
σικά οι αντιφάσεις και τα σημεία τριβής
δεν έλειψαν («π πέτρα θέλει να μείνει
πάντα πέτρα», ελεγε ο Σπινόζα, το ίδιο
και η κ. Μάργκαρετ Θάτσερ...), πλην γε
γονός παραμένει ότι και οι «12» υιοθέτη
σαν, τελικά, την πεντασέλιδη έκθεση του
Συμβουλίου Υπουργών, πράγμα που ση
μαίνει ότι οδεύουμε προς τη σύγκληση
της διακυβερνητικής διάσκεψης, για την
αναθεώρηση των κοινοτικών συνθηκών.
η σύνοδος έλαβε και δυο άλλες απο
φάσεις, οι οποίες δικαίως αξιολογήθη
καν (όχι μόνο από ελληνικής κυβερνητι

κής πλευράς) ως -προσωπική επ ιτυχία
του πρωθυπουργού κ Κ. Μητσοτάκη». Η
πρώτη ar c αυτές αναφέρεται στην διά
θεση της Κοινότητας να στηρίξει την παραπαίουσα ελληνική οικονομία και η δεύ
τερη στο . ^rtp-Cxo. c_ ζήτημα που επη
ρεάζει rtc. JY£Cd;C ΤΓ/ς ΠΟΚ ύ€ TPV 7oU,C
κίο...
ΚΑΙ ΩΣ ΓίΡΟΣ το θέρο της ελληνικής ο,
κονομίας ο κ. Μητσοτάκης έχει λόγους
να αισθάνεται ευτυχής, εφόσον το Ευρω
παϊκό Συμβούλιο όχι μόνο «εκφράζει την
ικανοποίησή του για τα πρώτα μέτρα
που ενέκρινε η ελληνική κυβέρνηση για
τη σταθεροποίηση, τον εκσυγχρονισμό
και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονο
μίας», αλλά και διαδηλώνει την διάθεσή
του να βοηθήσει στην αναδιάρθρωση της
οικονομίας μας: Το Ευρωπαϊκό Συμβού
λιο —αναφέρει τα σχετικό κείμενο— καλεί την Επιτροπή (της ΕΟΚ) να εξετά σ ει.
σε στενή συνεργασία με την ελληνική κυ
βέρνηση και το Συμβούλιο ECQFIN τα σ
νανκαία μέτρα για την εξασφάλιση της
επιτυχούς αναδιάρθρωσης της ελληνι
κής οικονομίας και της στενότερης εν
σωμάτωσής της στην Κοινότητα». Η δια
τύπωση ερμηνεύθηκε, από ορισμένους
σχολιαστές, ότι ανοίγει τον δρόμο για
την επιβολή νέων μέτρων λιτότητας Ο ί
διος. πάντως. ο πρωθυπουργός σε συ
νέντευξη Τύπου που έδωσε λίγο προτού
αναχωρήσει από την ιρλανδική πρωτεύ
ουσα, δήλωσε —απαντώντας σε σχετικά
ερώτηση— ότ. <δε>, βλέπω κανόναν που
να επιμένει οτη .λήψη Tat άλλων μ έ
τρων».
ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΑΣΟΚ, η μόνη επώνυμη
αντίδραση προήλθε από τον κοινοβου
λευτικό του εκπρόσωπο Γ. Ποττάκη, ο ο
ποίος διατύπωσε σοβαρές διαφωνίες
«για τον τρόπο μ ε τον οποίο η κυβέρνη
ση προσπαθεί να εκμεταλλευθεί τα κοι
νοτικά ταμεία»! Κατά τα άλλα, την απου
σία άλλων (πασοκικών) αντιδράσεων, κά
λυψαν οι εφημερίδες του Ταύρου: «Υπό
κατοχή των Βρυξελλών η οικονομία
μας». —αποφαίνεται ο «Δημοκρατικός
Λόγος», ενώ η «Αυριανή» βεβαιώνει πως:
«Ο Μητσοτάκης μας έκανε προτεκτορά
το της ΕΟΚ». Κατά την τρίτη πάλι εφημε-
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ριδα του Ταύρου (τη «Νίκη»), το μόνο που
πετύχε ο Μητσοτάκης είναι ότι «γύρισε
τη χώρα και την οικονομία της πίσου στα
1897» τότε που μας είχε επιβληθεί ο Διε
θνής Οικονομικός Έ λεγχος (ΔΟΕ). Σε α
νάλογο μήκος κύματος ήταν και η αντί
δραση «κύκλων του ΚΚΕ», οι οποίοι αναφερόμενοι στις διατυπώσεις της συνό
δου και ιδιαίτερα στο περί συνεργασίας
της Αθήνας με το Συμβούλιο ECOFIN (το
Συμβούλιο υπουργών Οικονομικών της
ΕΟΚ) έκριναν ότι η κυβέρνηση έχει υπο
βαθμιστεί »στονρόλο παραρτήματος της
ΕΟΚ». (Τη συγκεκριμένη αυτή αντίδραση
«κύκλων του ΚΚΕ» δεν συμμερίζονται αρ
κετά από τα ανανεωτικά στελέχη του
ΚΚΕ Οι θ ρ ια μ β ο λο γίες Μ ητσοτάκη
—τόνιζαν είναι ασφαλώς περιττές, πολύ
περισσότερο όταν δεν είναι βέβαιο ακό
μα αν το δάνειο της Κοινότητας σημαίνει
«πρόσθετα μέτρα». Ό μως δεν είναι δυ
νατόν να αντιδρούμε σαν να βιώνουμε α
κόμα την εποχή του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ί
διο συνδικάτο»\ Η Ελλάδα παραμένει ορ
γανικό μέλος της Κοινότητας).

Κυπριακό: Κινητικότητα;
ΚΑΤΑ ΤΑ άλλα, έχει αρκετή σημασία, α-

Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του
ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΙΜΠΟΥΚΙΔΗ
Ο ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΕΝΤΗ
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σφαλώς, το ότι οι «12» περιέλαβαν στην
κοινή δήλωσή τους τη διαπίστωση ότι οι
σχέσεις ΕΟΚ-Τουρκίας συνδέονται με τη
λύση του Κυπριακού... Η διατύπωση δεν
είναι τυχαία, όπως δεν είναι τυχαίο το ότι
η Βρετανία διατηρούσε επιφυλάξεις, ως
την τελευταία στιγμή, ως προς τη »χρη
σιμότητα» μιας τέτοιας αναφοράς. Ό 
πως και να έχει το πράγμα βέβαιο είναι ό
τι η όλη αυτή «ανάμιξη» της Κοινότητας
στο Κυπριακό έχει δυσαρεστήσει την
Άγκυρα... Το απόγευμα της Τετάρτης,
μάλιστα, υπήρχαν πληροφορίες σύμφω
να με τις οποίες η συνάντηση Κ. Μητσοτάκη και Γιλντιρίμ Ακμπουλούτ ενδέχε
ται να μην πραγματοποιηθεί «αν δεν βρε
θεί ο κατάλληλος χρόνος». Όπως είναι
γνωστό, η συνάντηση αυτή έχει κατ’ αρ
χήν συμφωνηθεί να πραγματοποιηθεί
στο περιθώριο της συνόδου κορυφής
του ΝΑΤΟ, στο Λονδίνο, αλλά δεν απο
κλείεται να αναβληθεί, αν η Ά γκυρα ε
κτιμήσει ότι το ψήφισμα των «12» για το
Κυποιακό είναι ζημιογόνο νια την ίδια.
ΠΑΝΤΩΣ ΤΟ ψήφισμα των «12», σε συ
σχετισμό με την συνάντηση ΜητσοτάκηΜπους, την αναμενόμενη έκθεση Κουεγιάρ και την έντονη διπλωματική δρα
στηριότητα που αναπτύσσει η ελληνική
αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη (ήδη
ο Έλληνας πρέσβης στον ΟΗΕ κ. Κώστας
Ζέππος έχει συναντηθεί με τους πρέ
σβεις των πέντε μονίμων μελών του Συμ
βουλίου Ασφαλείας), ενισχύουν την εκ τί
μηση ότι το Κυπριακό παρουσιάζει και
πάλι κινητικότητα... Πού θα οδηγήσει η
κινητικότητα αυτή, κανείς δεν ξέρει επα
κριβώς. Φαίνεται, πάντως, πως βασικός
στόχος της Αθήνας και της Λευκωσίας
αυτή τη στιγμή είναι η απομάκρυνση κα
τά 50% των τουρκικών στρατευμάτων
κατοχής από το νησί και η επιστροφή της
Αμμοχώστου ως «ένδειξη καλής θελήσεως από τουρκικής πλευράς». Ό σο για τα
επόμενα βήματα, «ο θεός είναι μεγάλος»
—λένε στα Ηνωμένα Έθνη ορισμένοι
φλεγματικοί παρατηρητές. Πάντως πολ
λοί είναι αυτοί που θυμίζουν ότι κατά την
πρόσφατη συζήτηση στο Συμβούλιο Α
σφαλείας, για την ανανέωση, για ένα α
κόμα εξάμηνο, της εντολής παραμονής
της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο, η
τουρκική πλευρά επανέφερε τη γνωστή
θέση περί «δικαιώματος αυτοδιάθεσης»
των Τουρκοκυπρίων.

Το πολύ-νομοσχέδιο
αναστατώνει
ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ η κατάθεση του πολυνομοσχεδίου προκάλεσε νέες εντάσεις στις
σχέσεις κυβέρνησης και εργαζομένων. Η
ΓΣΕΕ κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απερ
γία, ενώ σε απεργιακές κινητοποιήσεις ε
τοιμάζονται η Ομοσπονδία Εργαζομένων
στη ΔΕΗ, >
,οι διοικήσεις του Εργατικού
Κέντρου Αθήνας, της ΟΤΟΕ, της ΟΜΕ-ΟΤΕ
και σειρές άλλων μεγάλων συνδικάτων.
ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΚΕ, μόνοι ωφελημένοι από
την κατάθεση του νομοσχεδίου αυτού εί

ναι τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, ε
νώ, από την πλευρά του, ο Συνασπισμός
επισημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να γί
νει στη Βουλή συζήτηση επί της αρχής
του νομοσχεδίου, εφόσον πρόκειται για
πολλά ανεξάρτητα νομοσχέδια...
Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ τάσσεται «υπέρ των α
ναγκαίων εκσυγχρονισμών» όχι μόνο
στην οικονομία, αλλά και στις εργασια
κές σχέσεις. (Από την πλευρά αυτή, η εμ
μονή μεγάλων συνδικαλιστικών οργανώ
σεων σε «πρακτικές του χθες», αποτελεί
—όπως επισημαίνει η Ελίζα Παπαδάκη
στην «Αυγή», εμπόδιο στον εκσυγχρονι
σμό και την βελτίωση της ανταγωνιστι
κότητας της οικονομίας). Όσο για την α
φαίρεση κεκτημένων δικαιωμάτων των
εργαζομένων, κανείς, βέβαια δεν θα
μπορούσε να δεχθεί «ρυθμίσεις» του εί
δους αυτού. Ά λλο τόσο, κανείς δεν θα
μπορούσε να αμφισβητήσει την προάσπι
ση συγκεκριμένων συλλογικών συμφε
ρόντων εφόσον τα συμφέροντα αυτά δεν
αντίκεινται στο συμφέρον του κοινωνι
κού συνόλου.

Οι εξελίξεις στην Αριστερά
ΜΕΣΑ στην εβδομάδα που επισκοπού
με δεν άλειψαν οι εξελίξεις (ακόμα και τα
«χάπενινγκ») στον κόσμο της Αριστερός,
με εντυπωσιακό γεγονός —σε ελληνική
κλίμακα— το 2ο συνέδριο της ΕΑΡ, που
ανέδειξε ως νέο γραμματέα του τον Φώ
τη Κουβέλη, με τον Λεωνίδα Κύρκο στη
θέση του προέδρου του κόμματος. Και ο
Συνασπισμός; Και η πρόταση για την με
τεξέλιξή του; Ο νέος γραμματέας της
ΕΑΡ πιστεύει ότι «δεν πρέπει να βιάσου
με τις πραγματικότητες». Και καθώς η Α
ριστερά έχει την ιστορία και τις εμπει
ρίες της (τραυματικές ή όχι), η μετεξέλι
ξη του Συνασπισμού θα πρέπει να αναζη-

τηθεΐ ως «αποτέλεσμα της κοινής πολιτι
κής βούλησης όλων των μερών που τον
απαρτίζουν».
ΥΠΑΡΧΕΙ, όμωο και το θέμα της συνερ
γασίας του Συνασπισμού με το ΠΑΣΟΚ.
Είναι γνωστό, βέβαια ότι στο συνέδριο
καταγράφηκε μια ισχυρότατη μειοψηφία
(η διαφορά ήταν μερικές ψήφοι...) που εί
χε ταχθεί υπέρ του αποκλεισμού του ΠΑ
ΣΟΚ από τις όποιες συνεργασίες στους
μεγάλους δήμους. Τι λέει επ’ αυτού ο
Φώτης Κουβέλης; «Χρειάζεται προσοχή,
είμαστε σε δύσκολο σημείο, δεν πρέπει
να διολισθήσουμε στο να γίνουμε "και
λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις” ... Αυτά
όμως όλα θα συζητηθούν και θα κριθούν
στην εξειδίκευσή τους». Την ίδια στιγμή,
ο κ. Α. Παπανδρέου —ύστερα από μια
θυελλώδη συζήτηση στο Εκτελεστικό
Γραφείο του ΠΑΣΟΚ— δήλωνε ότι δεν ε ί
ναι βέβαιος για την «αξιοπιστία του ΠΑ
ΣΟΚ» (!) και ότι, όπως και αν έχει το πράγ
μα, η αξιοπιστία του αυτή θα κριθεί στην
πράξη...
ΚΑΙ ΕΝΩ αυτά συμβαίνουν εν Αθήναις,
στη Ρώμη η προσωρινή ηγεσία του Ιταλι
κού ΚΚ αποφάσιζε μικρή αναβολή του
συνεδρίου, ενώ στη Μόσχα, η διακήρυξη
του ΚΚΣΕ εν όψει του 28ου συνεδρίου α
ποκήρυσσε — Κύριε των Δυνάμεων...—
τον «δημοκρατικό συγκεντρωτισμό» και
εισηγείτο την αναγνώριση τάσεων μέσα
στο κόμμα!
ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, μέσα στο ΚΚΕ συνεχίζε
ται, εν όψει του δικού του συνεδρίου, ο
«διάλογος» (ή η αντιπαράθεση) μεταξύ
συντηρητικών και ανανεωτικών, όσο και
αν οι συντηρητικοί επιμένουν οτι είναι ε
ξίσου ανανεωτικοί με τους ανανεωτι
κούς.

ΑΝΤΗΝΩΡ
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7ο Ρ οζ κ α ί τό Πράσινο πού μεταφράζεται γιά
πρώτη φορά στή γλώσσα" μας, είναι μιά άπό
τις ωραιότερες νουβέλες του Σταντάλ. Ό
συγγραφέας του Κόκκινου κα ί του Μαύρου μι
λάει έδώ μέ τό γνωστό λιτό ύφος του, γιά τις
περιπέτειες τής ονειροπαρμένης ήρωΐδας του,
ή όποια άρνεΐται νά δει κατά πρόσωπο τήν
πραγματικότητα. Ή νουβέλα έντυπωσιάζει μέ
τούς έξυπνους ύπαινικτικούς της διαλόγους,
τήν σέ βάθος άνάλυση των χαρακτήρων, τήν
κομψότητα του ύφους.
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Μετάφραση Βερονίκη Δαλακούρα.
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Ο Κοσκωτάς
επιστρέφει...
Στα χέρια του Στέητ Ντηπάρτμεντ εί
ναι η έκδοση του μεγαλοαπατεώνα Κοσκωτά. Ό ταν το ΑΝΤΙ πήγαινε στο τυπο
γραφείο έγινε γνωστό ότι το δικαστήριο
απ'έρριψε την έφεση Κοσκωτά, σχεδόν
σε όλα τα σημεία της, για την έκδοσή του
στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την απόφαση
της δικαστού κ. Αλεξάντερ ο φυγόδικος
μεγαλοαπατεώνας θα πρέπει να εκδοθεί
για να δικασθεί στην Ελλάδα.
Μετά από αυτήν την εξέλιξη —ο Κοσκωτός έχει δικαίωμα να κάνει προσφυ
γή μέσα σε 30 ημέρες— θα αποφασίσει η
αμερικάνικη κυβέρνηση. Στην-ττερίπτωση θετικής απόφασης ο Κοσκωτάς θα
πρέπει να επιστρέφει σε δυο μήνες περί
που και να παραδοθεί στην Ελληνική Δι
καιοσύνη.
Όπως είναι φυσικό αυτή η εξέλιξη θα
δώσει νέα διάσταση στις υποθέσεις των
σκανδάλων, αλλά και στη δίκη για το
σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης, όπου οι
ανακριτές συνεχίζουν το έργο τους.

Εκβιαστικά
πλαγιοκοπήματα
Η παρελκυστική τακτική που ακολου
θεί ο Νίκος Αθανασόπουλος και η εναλ
λασσόμενη υπεράσπισή του στη δίκη του
γιουγκοσλαβικού καλαμποκιού συνοδεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με τις
ευθείες βολές στο πρόσωπο του προέ
δρου του ειδικού Δικαστηρίου Ιωάννη
Γ ρίβα.
Όσοι είχαν την υπομονή να παρακο
λουθούν από τα τηλεοπτικά κανάλια την
εξέλιξη της δίκης αντιμετώπισαν με ανά
μεικτα συναισθήματα τις σκληρές φρά
σεις και τους υβριστικούς, χαρακτηρι
σμούς του κατηγορούμενου προς τον I.
Γ ρίβα. Και επειδή η αναβαθμισμένη υπερασπιστική τακτική απαιτούσε «στυλ
Γιαννόπουλου», ο τελευταίος προσέτρεξε προς βοήθεια του Αθανασόπουλου
φθάνοντας στο ανώτατο σημείο δικηγο
ρικής ευπρέπειας να αναφωνήσει: «Αν ε ί
ναι άνδρας ας απαντήσει».
Και οι δυο, αντί να επικαλούνται νό
μους και παραγράφους —όπως συνηθί
ζεται— αντέγραψαν τη γνωστή τακτική
6

Η «Επικαιρότητο» το« Σαββάτου W M
στική οτο χειρισμό της «υπόθεσης Γρίβα». Οι τίτλοι
και οι χαρακτηρισμοί είναι πέραν του επιτρεπόμενου.
Όμως βασίζονται στην σιγουριό ότι 8εν θα υπάρξει α
πάντηση- ΑκρόΙα περίπτωση «αυριονισμού» και εκβια
σμού οπό το «ευπρεπές» όργανο του ΠΑΣΟΚ και του
»«ιινπηηιιατία Σ. ΚόΚΚΟΛΠ-

του Συγκροτήματος Κουρή με στόχο τον
εκβιασμό των δικαστών. «Κύριοι» είπε
χαρακτηριστικά ο Γιαννόπουλος «κάνετε
δεκτή την αίτηση. Έχουμε και άλλα να
βγάλουμε και για άλλους». Με άλλα λό
για έχουμε τους φακέλους των δικαστών
και αν χρειαστεί τους χρησιμοποιούμε...
Εν κατακλείδι να τονιστεί ότι η ηγεσία
της Δικαιοσύνης δεν είναι άμοιρη ευθυ
νών. Ό σοι από τους δικαστές φθάνουν
σε αυτά τα υψηλά κλιμάκια παίζουν με
τις εκάστοτε κυβερνήσεις προσδοκώ
ντας προαγωγές —και όχι μόνον. Η δικα
στική εξουσία πάντα είχε σχέσεις στενές
και μη ομολογημένες «χάριν της ανεξαρ
τησίας της» με τις εκάστοτε κυβερνή
σεις. Άλλω στε, η επιλογή της ηγεσίας
της δικαιοσύνης από το υπουργικό συμ
βούλιο γίνεται. Η συμπεριφορά των δικα
στικών με την ευλύγιστη μέση είναι ασυ
ζητητί επικριτέα. Αλλά εξίσου πρέπει να
επικρίνεται και η τακτική των εκπροσώ
πων της κυβέρνησης που χρησιμοποιούν
τους εκπροσώπους της δικαστικής αρ
χής και όταν δεν τους εξυπηρετούν πλέ
ον, τους εκβιάζουν με τις εξυπηρετήσεις
ή με τους φακέλους. Και επιτέλους ας
καταργηθεί η επιλογή της ηγεσίας της
δικαιοσύνης από την κυβέρνηση καθώς
και ο θεσμός της διαιτησίας. Γιατί αφού ο
θεσμός υπάρχει και σκοπίμως υπάρχει
ουδείς μπορεί να θεμελιώνει επ’ αυτού
αιτήματα για μεροληπτική συμπεριφορά
δικαστών και για παράνομες αμοιβές και
διαιτησίες.

Τι λέτε;
Να αυτοκτονήσουμε;
Το τεύχος του ΑΝΤΙ όδευε προς το τυ
πογραφείο όταν*κυκλοφόρησε το τεύχος
Ιουλίου του «Πεντχάουζ» με μια, άκρως
ενδιαφέρουσα, ομολογουμένως συνέ
ντευξη του Λίβυου πράκτορα του Καντά
φι και ενίοτε εκδότη, στην Αθήνα, Αμπντουλχαμίντ Ομπείντί. Τη συνέντευξη
που πήρε ο παλαιός γνωστός και συνδαιτήμων —όπως αναφέρει και ο ίδιος— δη-

μοσιογράφος κ. Π. Δημητριάδης, δεν κα
τανοήσαμε ποιους στόχους εξυπηρετού
σε: Να «ανακριθεί» δημοσιογραφικά ο
Ομπείντί σχετικά με όσα αποκάλυψε προ
καιρού το «αντί » για τις σχέσεις του με
την «17Ν» ή να του δοθεί ευκαιρία για να
διατυπώσει τα άλλοθι του;
Διερωτώμεθα επειδή ανάμεσα σε πολ
λά μελοδραματικά που εκφωνεί στη συ
νέντευξη ο κ. Ομπείντί του τύπου «φίλος
της Ελλάδας» και «οπαδός του Καντάφι»
αναδημοσιεύεται ένα τηλεγράφημά του
προς το ίδιο περιοδικό όπου αναφέρεται
επί λέξει: «Το ΑΝΤΙ πληρώθηκε αυτά που
έγραψε και καλά πληρώθηκε. Αν ήμουν
στη θέση του αρχισυντάκτη του ΑΝΤΙ θα
αυτοκτονούσα».
Αποκαλύπτεται λοιπόν ποιος είναι ο υ
ποβολέας των δημοσιευμάτων που είδαν
το φως της δημοσιότητας στην Ελλάδα
μετά τις αποκαλύψεις του «ΑΝΤΙ» για τις
σχέσεις του κ. Ομπείντί με την τρομο
κρατία και την 17Ν. Ο ίδιος ο κ. Ομπείντί.
Αν όμως ο κ. Ομπείντί διαθέτει στοι
χεία για το... «χρηματισμό» του ΑΝΤΙ, από
οποιαδήποτε πηγή τον καλούμε να τα
δώσει στη δημοσιότητα. Διαφορετικά θα
αποδείξει ότι δεν «αγαπά την Ελλάδα».

Θέμα ηθικού κύρους
Η απεργία των εκπαιδευτικών συνεχί
ζεται. Η κυβέρνηση οργανώνει το δικό
της μηχανισμό για τη διενέργεια εξετά
σεων. Οι γονείς, έστω και των Βορείων
Προαστείων, διαμαρτύρονται. Οι μαθη
τές αδημονούν και ταλαιπωρούνται. Το
αδιέξοδο είναι πλήρες.
Πέρα από την επίδειξη ισχύος και τον
προφανή στόχο της κυβέρνησης να σπά
σει τη σπονδυλική στήλη του συνδικαλι
στικού οργάνου των καθηγητών, η συγκρουσιακή κατάσταση μεταξύ πολιτείας ·
καθηγητών - γονέων - μαθητών κινδυνεύ
ει να διαταράξει ανεπανόρθωτα τόσο τις
σχέσεις των φορέων από τη συνεργασία
των οποίων εξαρτάται η στάθμη της παι
δείας, όσο ιδιαίτερα να πλήξει το ηθικό
κύρος των καθηγητών έναντι των μαθη
τών τους.
Ανεξάρτητα από την ευθύνη που φέ
ρει η συνδικαλιστική ηγεσία των καθηγη
τών για τη σύγκρουση αυτή, η πολιτεία έ
χει χρέος να σταθμίσει την ηθική ζημία
που προκαλείται κυρίως στις σχέσεις κα
θηγητών - μαθητών, την υπονόμευση του
κύρους και της ηθικής υπόστασης των δι
δασκόντων.

Η διδασκαλία δεν είναι απλή μετάδο
ση γνώσεων. Προϋποθέτει ψυχικό δεσμό
μεταξύ διδασκόντων και διδασκόμενων
και καλλιέργεια ήθους. Ό ταν το ηθικό
κύρος των καθηγητών τραυματισθεί θα
νάσιμα, σαν αποτέλεσμα διαδικασιών και
μέτρων που θα τους αποσυνδέουν από
τους μαθητές τους, τότε οι απώλειες θα
είναι τεράστιες για την ήδη παραπαίουσα, λιμνάζουσα και υποβαθμισμένη παι
δεία μας. Το τελευταίο που θα επιθυμού
σαν όσοι, πέρα από συντεχνιακές πρα
κτικές, αναγνωρίζουν τον ουσιαστικό ρό
λο των καθηγητών στην αναβάθμιση της
παιδείας, είναι η καταρράκωση του ηθι
κού τους κύρους.

Η ιστορία
επαναλαμβάνεται:
Τι Τσάκος,
τι Κουντούρης
1
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Ακολουθώντας το παράδειγμα αυτού
που πνίγεται και θέλει να σωθεί, η «Επικαιρότητα» —αλλά και άλλα Πασοκικά
φερέφωνα— ισχυρίστηκε στο φύλλο της
περασμένης Τρίτης ότι η υπόθεση της
«αγοράς του αιώνα» έκλεισε, εφόσον α
μερικάνικο δικαστήριο απέρριψε την α
γωγή που κατέθεσε κατά της «Τζένεραλ
Νταϊνάμικς» ο έμπορος όπλων Δημ.
Κουντούρης διεκδικώντας κι αυτός «μίζες» από το μεγάλο σκάνδαλο. Σύμφωνα
με την εφημερίδα εφόσον το δικαστήριο
έκρινε ως αβάσιμες τις απαιτήσεις,
Κουντούρη, το ίδιο «αβάσιμη» πρέπει να
θεωρηθεί και η κατάθεσή του στη Βουλή
ως μάρτυρα για την ίδια υπόθεση.
Απορούμε πραγματικά με αυτή τη
«συλλογιστική». Διότι το γεγονός ότι ο Δ.
Κουντούρης δεν δικαιούται, κατά το αμε
ρικανικό δικαστήριο, «μίζας» δεν σημαί
νει και ότι η «Τζένεραλ Νταϊνάμικς» δεν
κατέβαλε προμήθειες, ή ότι δεν τις εισέπραξε άλλος. Άλλω στε, σύμφωνα με ό
σα έχουν ήδη αποδειχθεί από τη Βουλή
και τις δικαστικές αρχές συμφωνούμε κι
εμείς ότι όπως φαίνεται ο κ. Κουντούρης
δεν... δικαιούνται —αυτή τη φορά— μί
ζας. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν

την «έκλεισε» αυτός τη «δουλειά», αλλά
ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου προσωπι
κά, μέσω των συνεργατών του, όπως ο
Γιάννης Παπανικολάου κ.ά.
Ο ακροδεξιάς Δημ. Κουντούρης έσπευσε απλώς να εκμεταλλευθεί το έργο
της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής,
παγιδεύοντας τον πρόεδρό της κ. I. Παλαιοκρασσά, ο οποίος τον εμφάνισε ως
ουσιώδη μάρτυρα κατηγορίας. Αλλά το
μοναδικό «στοιχείο» που είχε να προσφέ
ρει ήταν αυτό που ενίσχυε την επιχειρη
ματολογία του κατά της «Τζένεραλ Νταϊνάμικς». Ό τ ι δηλαδή ενώ αυτός ήταν ο
αντιπρόσωπος της πριν τον Οκτώβριο
του 1981 και «ξεκίνησε» τις διαπραγμα
τεύσεις για την αγορά των F-16, μετά την
άνοδο του ΠΑΣΟΚ η εταιρεία τον αντικα
τέστησε με τον «πασοκικό» κ. Μουρκογιάννη, με αποτέλεσμα να χάσει την προ
μήθεια που υποτίθεται ότι αυτός εδι
καιούτο.
Οι αναγνώστες του ΑΝΤΙ θα θυμούνται
ασφαλώς ότι η πρακτική του κ. Κουντού
ρη είναι πολύ συνηθισμένη στον κόσμο
των εμπόρων όπλων. Πριν από επτά χρό
νια, ένας άλλος συνάδελφος του κ. Κουν
τούρη, ο κ. Βασίλης Τσάκος κατέθεσε μια
παρόμοια αγωγή εναντίον της γερμανι
κής εταιρείας «Κράους Μαφάι», ισχυριζόμενος ότι αυτός εδικαιούτο την «προ
μήθεια» που κατέβαλε η εν λόγω εται
ρεία στην ΑΧΧΟΝ του κ. Θ. Λιακουνάκου
για την αγορά από τον ελληνικό στρατό
των αρμάτων μάχης «Λέοπαρντ». Ο κ.
Τσάκος έχασε βέβαια τη δίκη στο Μόνα
χο, αλλά όπως αποδείχθηκε ύσερα από
πολλούς μήνες, με σειρά εγγράφων που
δημοσίευσε το ΑΝΤΙ,.οι «μίζες» είχαν κα
ταβληθεί, αλλά σε άλλους «δικαιού
χους».
Για την «ιστορία» αναφέρουμε ότι η «ε
πιχειρηματολογία» του κ. Κουντούρη
στο αμερικανικό δικαστήριο στηρίχθηκε
κυρίως σε ένα έγγραφο του 1982 που φέ
ρει την υπογραφή του τότε υπουργού Οι
κονομικών κ. Γεράσιμου Αρσένη με το ό
ποιο αποδεικνύεται ότι η απόφαση για
την αγορά των F-16 είχε ληφθεί από τό
τε. Αλλά αν το έγγραφο αυτό δεν θεμε
λιώνει τις διεκδικήσεις του κ. Κουντού
ρη, «αποδεικνύει», αντίθετα, την ενοχή
του ΠΑΣΟΚ. «Μπούμεραγκ» λοιπόν η υπό
θεση.

Για τον Ελαιώνα
Το καλοκαίρι του 1988 το περιοδικό
ΑΝΤΙ διοργάνωσε, την Κυριακή 3 Ιουλίου
1988, συζήτηση στην αλάνα της οδού Α
γίας Ά ννης 43 για την προβληματική και
ρυπογόνο περιοχή του Ελαιώνα. Πέρυσι
στις 27 Αυγούστου διοργανώθηκε και πά
λι μια δεύτερη συνάντηση με θέμα τα
χρονίζοντα προβλήματα της περιοχής.
Τις συναντήσεις εκείνες είχαν παρακο
λουθήσει αρμόδιοι υπουργοί και υπηρε
σιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι κομμά
των και των Δήμων της περιοχής, καθώς
και φίλοι του ΑΝΤΙ, ενώ το γεγονός κάλυ
ψαν εκτενώς τα μέσα μαζικής ενημέρω
σης.
Η πρόταση του ΑΝΤΙ, στην οποία επιμέ
νει φέτος για τρίτη συνεχή χρονιά, είναι
να ξαναγίνει ο Ελαιώνας πηγή ζωής.
Την πρόταση αυτή υιοθέτησαν τα μέλη
της Εναλλακτικής Κοινότητας «Παρέ
μβαση», που είναι μονάδα του Κέντρου
Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Σκο
πός της Κοινότητας είναι η θεραπεία ε
ξαρτημένων από ουσίες ατόμων και στό
χοι της η κοινωνική προσφορά και η πα
ρέμβαση σε ο,τιδήποτε εναντιώνεται σε
ένα φυσικό και ανθρώπινο τρόπο ζωής.
Τη Δευτέρα, 4 Ιουνίου, τα μέλη της ΕΚ
«Παρέμβαση» άρχισαν να διαμορφώνουν
την παιδική χαρά και μια πλατεία στη γει
τονιά «Μαρκόνι». Στην προσπάθεια αυτή
συμμετέχει ο Εξωραϊστικός Σύλλογος
της περιοχής «Άγιος Σάββας» και ο Δή
μος Αθηναίων. Παράλληλα γίνονται δενδροφυτεύσεις σε περιοχές του Ελαιώνα
σε συνεργασία με τους περιβάλλοντες
Δήμους. Την Παρασκευή, 8 Ιουνίου, έγινε
μια πρώτη συνάντηση στην οποία παρου
σιάστηκαν οι προτάσεις μας για τον Ε
λαιώνα.
Οι εργασίες στη γειτονιά «Μαρκόνι»
και στην περιοχή του Ελαιώνα, γενικότε
ρα, υπολογίζεται να τελειώσουν το πρώ
το δεκαήμερο του Ιουλίου, οπότε θα ακο
λουθήσουν δυο εκδηλώσουν για την πα
ρουσίαση του έργου της «Παρέμβασης»
αλλά και συζητήσεις για τις προοπτικές
βελτίωσης των συνθηκών στην περιοχή.
Το πρόγραμμα των συναντήσεων έχει
ως εξής:
• Σάββατο 14 Ιουλίου 1990, ώρα 6.30
μ.μ.: Συνάντηση στην αλάνα της οδού Α
γίας Άννης αρ. 43 με αντικείμενο την ε
νεργοποίηση φορέων και πολιτών για
τον Ελαιώνα.
• Κυριακή 15 Ιουλίου 1990, ώρα 6.30
μ.μ.: Συνάντηση στην πλατεία της γειτο
νιας Μαρκόνι με παρουσίαση των δρα
στηριοτήτων της ΕΚ «Παρέμβαση» και
συζήτηση για τις επιπτώσεις της ρύπαν
σης στην υγεία των κατοίκων του λεκα
νοπεδίου.
Σας περιμένουμε, λοιπόν, στις 14 και
15 Ιουλίου, για να ακούσουμε τις ιδέες
και τις προτάσεις σας. Περισσότερες λε
πτομέρειες από μας στο επόμενο τεύχος
που θα κυκλοφορήσει την παραμονή των
εκδηλώσεων, Παρασκευή 13 Ιουλίου.
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, Li ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ. Παρα
τις περί του αντιθέτου διαβε
βαιώσεις μερίδας του Τύπου,
σύμφωνα με τις πληροφορίες
του ΑΝΤΙ ο πρωθυπουργός κ.
Μητσοτάκης συζήτησε την ε
παναδιαπραγμάτευση της «α
γοράς του αιώνα» κατά τη
διάρκεια των επισκέψεών του
στις ΗΠΑ και τη Γαλλία. Στη
Νέα Υόρκη, για παράδειγμα,
δέχθηκε «κάποιο πρωί Σαββά
του», όπως επιμένει καλά
γνωρίζων, την επίσκεψη εκ
προσώπων κάποιας —όχι και
τόσο φανερής— αμερικανι
κής κυβερνητικής υπηρεσίας,
οι οποίοι του ενεχείρισαν ογκοδέστατο φάκελο με πολλές
και ενδιαφέρουσες «λεπτομέ
ρειες» για την ανάμιξη πρώην
κυβερνητικώ ν παραγόντων
του ΠΑΣΟΚ στην αγορά των F16. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα
ρουσιάζουν τα στοιχεία για
τις συνομιλίες που είχε υφυ
πουργός Άμυνας του ΠΑΣΟΚ
με εκπροσώπους της «Τζένεραλ Ντάιναμικς» σε ξενοδο
χείο της Λωζάνης. Είναι ο ί
διος που είχε ανάλογες συνο
μιλίες και με εκπροσώπους
της «Ντασσώ» προκαλώντας
την οργή του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος δεν ήθελε
την ανάμιξη άλλων, για ευ
νόητους λόγους οι οποίοι δεν
έχουν να κάνουν με τη διαφά
νεια. Ά λ λ ε ς πληροφορίες
του «αντί» αναφέρουν ότι ση
μαντικά στοιχεία για τη δια
φθορά αξιωματούχων του ΠΑ
ΣΟΚ υπάρχουν και στην
«Μπανκ οφ Κάναντα». Ό λα
αυτά μας οδηγούν στην εκτί
μηση ότι η «Τζένεραλ Ντάινα
μικς», η οποία διέρχεται δύ
σκολες στιγμές λόγω του... α
φοπλισμού, ίσως καταφέρει
στο τέλος να μην επαναδιαπραγματευτεί την αγορά του
αιώνα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το αντάλλαγμα θα
αφορά φυσικά την τύχη ό
σων αναμίχθηκαν
□ □ □ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ. Από την
άλλη μεριά του Ατλαντικού,
οι πληροφορίες μας από το
Παρίσι αναφέρουν ότι ο πρω
θυπουργός συζήτησε το θέμα
των «τυφλών» Μιράζ με τον
Γάλλο ομόλογό του Μισέλ

Ροκάρ με στόχο την εξεύρε
ση ενός τρόπου επαναδια
πραγμάτευσης «ο οποίος θα
εξυπηρετεί και τις δυο κυβερ
νήσεις». Δηλαδή, να είναι κατ’
αρχήν «ήπιος» και χωρίς «έ
ξαλλα δημοσιεύματα που θα
πλήττουν διεθνώς το κύρος
της γαλλικής αεροναυπηγι
κής βιομηχανίας», να εξα
σφαλίζει κάποια σοβαρά οικο
νομικά ανταλλάγματα για την
Ελλάδα και τρίτον να ικανο
ποιεί τις ανάγκες δημοσίων
σχέσεων της «Ντασσώ» η ο
ποία δεν θέλει οι Άραβες πε
λάτες της —διότι σε αυτούς
έχει περιορισθεί πλέον— να
μάθουν ότι τα αεροπλάνα της
είναι μόνο για «λιακάδα» και...
Ειρήνη.

□ □ Π ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ. «Δεδο
μένη» θεωρούν καλά τοποθε
τημένες, ως προς τις σχέσεις
τους με τον Τύπο, αστυνομι
κές πηγές την «τρομοκρατι
κή» προέλευση των αλλεπάλ
ληλων βομβιστικώ ν ενερ 
γειών που συγκλονίζουν τε 
λευταία την Αθήνα. Αναφερό
μαστε στις βόμβες του Κολωνακίου, ή του Χίλτον την ευ
θύνη των οποίων δεν ανέλαβε
μέχρι στιγμής καμιά οργάνω
ση. Οι εκτιμήσεις και πληρο
φορίες αντίθετα κάποιων άλ
λων και περισσότερων «ειδι
κών» προσδιορίζουν ως δρά
στες τουί αιωνόβιους παρα
κρατικούς μηχανισμούς. Και
συνεκτιμούν ότι οι βόμβες αυ
τές εκρήγνυνται σε μια περίο
δο έντονης αναταραχής στο
σώμα των αστυνομικών, λόγω
κρίσεων και άλλων αντιθέσε
ων.
□ □ □ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ. Ογκοδέστατος είναι όπως μαθαί
νουμε ο φάκελος που υπάρχει
στο υπουργείο Εξωτερικών
για το θέμα της Μερσίνας και
τις απαράδεκτες υποχωρή
σεις που διέπραξε ο πρώην ε
πικεφαλής της ελληνικής αν
τιπροσωπείας στη Διάσκεψη
της Βιέννης πρέσβης κ. Φραγκούλης. Αν οι πληροφορίες
μας είναι ακριβείς, τότε το ε
ρώτημα είναι γιατί δεν δίνεται
στη δημοσιότητα ό φάκελος
αυτός για να πληρόφορηθεί η
κοινή γνώμη μια ακόμα «εθνι
κή πρωτοβουλία» του κ. Παπανδρέου. Κατά τα άλλα και
όπως επιμένει καλά πληροφορημένη διπλωματική πηγή το
θέμα της Μερσίνας θα είναι ε
κείνο που θα κυριαρχήσει
στις ελληνοτουρκικές σχέ
σεις αυτή τη δεκαετία.
□ □ □ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ. Μάθαμε ε
πίσης ότι το συντονισμό της
επαναδιαπραγμάτευσης της
αγοράς του αιώνα την έχει αναλάβει στενός φίλος του κ.

Μητσοτάκη, ο οποίος δεν ε ί
ναι πολιτικός, αλλά... επ ιχει
ρηματίας. Ο λόγος έχ ει να κά
νει με τα τεράστια οικονομικά
συμφέροντα που διακυβεύονται με την επαναδιαπραγμά
τευση και την πεποίθηση του
κ. Μητσοτάκη ότι «με αυτές
τις δουλειές» δεν πρέπει «να
ανακατεύονται πολιτικοί, οι ο
ποίοι ως γνωστόν από το πα
ρελθόν είναι λίαν επιρρεπείς»
σε ...επαφές «τρίτου τύπου».
Ενώ οι επιχειρηματίες κάνουν
μόνο «μπίζνες».
□ □ □ Ε Π Α Ν Ε Ν Ω Σ Ε ΙΣ . Κ ά
ποιες ακριτομύθιες, μεταξύ
σοβαρού και αστείου, του κ.
Μητσοτάκη καθ’ οδόν προς
το Δουβλίνο, έδωσαν λαβή
για τη διασπορά φημών σύμ
φωνα με τις οποίες η ΔΗΑΝΑ
θα επιστρέφει σύντομα στις
αγκάλες του «κόμματος · μη
τέρα». Διερευνήσαμε την α
ξιοπιστία των διαδόσεων και
μάθαμε ότι συζητείται μέχρι
και η ένταξη του κ. Κατσίκη
στη ΝΔ, στην περίπτωση που
ο πρόεδρος της ΔΗΑΝΑ κ . Κωστής Στεφανόπουλος επιμείνει στην «αυτόνομη» παρου
σία του. Ά λ λ ε ς πηγές με προ
έλευση τη Ρηγγίλης, επιμέ
νουν αντίθετα ότι η κυβερνη
τική υποστήριξη προς τη ΝΔ
διέλυσε τα νέφη του παρελ
θόντος και ο κ. Στεφανόπου
λος μπορεί τώρα, εν όψει μά
λιστα του νέου εκλογικού νό
μου, να επιστρέφει «τιμημένος» στο κόμμα του και να αναλάβει ηγετική θέση. Το πι
θανότερο είναι ότι μάλλον θα
καταλήξουν σε ένα σχήμα
στενής πολιτικής —και εκλο
γικής— συνεργασίας της ΝΔ
με τη ΔΗΑΝΑ, με πολύ πιθανή
μάλιστα τη συμμετοχή και άλ
λων εκπροσώπων του «ευρύ
τερου πολιτικού φάσματος»
της χώρας.
□ □ □ ΣΧΕΣΕΙΣ. Δεν είναι πλέ
ον μυστικό η υποστήριξη που
παρέχει το συγκρότημα Κουρή στον βουλευτή κ. Γεράσι
μο Αρσένη, φερέλπιδα διεκδι
κητή πλέον του χρίσματος
του διαδόχου. Όπως δεν εί
ναι κρυφές και οι πολύ καλές
σχέσεις του κ. Αρσένη με την
Εκάλη στα πλαίσια του αγώνα
της τελευταίας για την εξουδετέρωση του αμφιλεγόμε
νου κ. Γεννηματά. Αυτό που εξέπληξε είναι η πληροφορία
για τις πολύ καλές σχέσεις
του κ. Αρσένη και με τον αει
θαλή κ. Κατσιφάρα στο κότε
ρο του οποίου εθεάθη πολλές
φορές επιβαίνων. Οι «πληρο
φοριοδότες» μας στο λιμάνι
του Πειραιά υπόσχονται συ
νέχεια και μάλιστα δροσερή,
λόγω θέρους φυσικά.

r-t»,T2ö(Fea. .
□ □ □ ΣΥΓΚΑΛΥΨΕΙΣ. Στο με
ταξύ, αποκαλύπτονται νέα
σκάνδαλα της «οικουμενικής
διακυβέρνησης» της χώρας α
πό τον κ. Ζολώτα και των προ
μηθειών του υπουργείου Ά 
μυνας από τον κ. Κάρολο Πα·
πούλια. Μετά τα «γρήγορα»
σκάνδαλα των ασύρματων
χειρός και άλλων στρατιωτι
κών υλικών που αποκάλυψε
προ καιρού το ΑΝΤΙ, μαθαίνου
με τώρα ότι ο κ. Παπούλιας υ
πέγραψε με εταιρεία που ε
λέγχεται από τον κ. Αλεξ.
Τσάτσο, των «Μάτζικ», «Μι
ράζ» και Λούβαρη, συμβόλαιο
ύψους έξι δισεκατομμυρίων
δραχμών για την αγορά «επά
κτιω ν πυροβολικώ ν μονά
δων», τύπου «Εξοσέτ», γαλλι
κών φυσικά. Αντίπαλος ήταν
πάλι αμερικανική εταιρεία με
τους «Χαρπούν», που «έχασε»
φυσικά με αποτέλεσμα να διερωτώνται οι ανταγωνιστές
για ποιο λόγο τα ξιδεύει άρα
γε στην Αμερική ο κ. Μητσο
τάκης. Σημειώνεται ότι παρό
μοια πυραυλικά συστήματα
διαθέτουν μόνον η Αργεντινή
και το Γιβραλτάρ, με αποτέλε
σμα αξιωματικός του Πολεμι
κού Ναυτικού να διερωτηθεί
«τι τα χ ρ ειά ζετα ι η Ελλάδα»
και να σταματήσει την υλο
ποίηση της σύμβασης. Τελικά
η σύμβαση να βρίσκεται τώρα
στο γραφείο του κ. Παλαιοκρασσά. Θα την υπογράψει;
□ □ □ ΠΑΤΗΡ, ΥΙΟΣ ΚΑΙ... Γία
τον κ. Ιπποκλείδη Βογιατζόπουλο και την οικογένεια Παπανδρέου είχαμε αναφερθεί
εκτενώς στο προηγούμενο
τεύχος. Φυσικά σε όλες τις ι
στορήσεις υπάρχουν και πα
ραλήψεις. Στην περίπτωση α
δικήσαμε τον υιό του Ιπποκλείδη τον κ. Στέλιο Βογιατζόπουλο. Ελέω πατρός Ιπποκλείδη και του νονού του Αν
δρέα χωρίς ιδιαίτερη πείρα
κατέχει σημαντική θέση στην
Α.Ε. Γενικών Αποθηκών αλλά
κυρίως είναι πολυθεσίτης. Η
ιστορία του έχει πολλά ντεσού αλλά «αξιοκρατικά» προτάθηκε από τον νονό του Αν
δρέα και κατέλαβε και αυτός
μια θέση στις κοες «ως επιτυ
χημένος εκπρόσωπος του δη
μόσιου τομέα». Αυτό το ΠΑ
ΣΟΚ δεν μπορεί να συνετισθεί
με τίποτε. Να επανέλθουμε
και με νεώτερα;

ΤΑ ΑΝΤΙΔΩΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όλα δείχνουν ότι στις δημοτικές
εκλογές του Οκτωβρίου θα
αναβιώσει τηρουμένων των
αναλογιών το σχήμα «Π Α Σ Ο Κ και
λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις».
Κακές γλώσσες μάλιστα, που
συνήθως είναι καλά
πληροφορημένες ομιλούν περί
συμφωνίας «ένα προς τρία»: Τρεις
του Π Α Σ Ο Κ υποψήφιοι, ένας του
Συνασπισμού. Ισως για
ορισμένους η «δόοη» των «λοιπών
δημοκρατικών δυνάμεων» στη
συνεργασία Π Α Σ Ο Κ -Συνασπισμού
να δίνει και διαφορετική
«ποιότητα» στην επερχόμενη
συνεργασία.
πο τον -κόκκινο» δεύτερο γύρο των
δημοτικών εκλογών του Οκτω
βρίου του 1986 μεσολάβησαν πολ
λά. Το ΠΑΣΟΚ τότε ήταν κυβέρνηση. Είχε
προχωρήσει σαν μονόπλευρη λιτότητα
και είχε ψηφίσει το «άρθρο 4». Οι υποθέ
σεις των σκανδάλων και η διαχείριση της
εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ ήταν ακόμα καλά
κρυμμένες.
Οι αποκαλύψεις για τα σκάνδαλα ακο
λούθησαν. Ήρθαν στο φως οι δεσμοί ΠΑ
ΣΟΚ - Κοσκωτά, η πολιτεία του Μένιου, οι
επιδόσεις του Γ. Αούβαρη φίλου του Α.
Παπανδρέου, η υπόθεση του καλαμπο
κιού των υποκλοπών και της «αγοράς
του αιώνα».
Οι εκλογές του Ιουνίου ’89 έγιναν με
το Συνασπισμό να συνενώνει την Αριστε
ρά. Σχηματίζεται η κυβέρνηση Τζαννετάκη. Η Βουλή αποφασίζει την παραπομπή
υπουργών του ΠΑΣΟΚ και του τέως πρω
θυπουργού για τα σκάνδαλα του καλαμ
ποκιού, των τηλεφωνικών υποκλοπών
και την υπόθεση Κοσκωτά. Ακολούθησαν
νέες εκλογές το Νοέμβριο και ο σχηματι
σμός της οικουμενικής κυβέρνησης και
στη συνέχεια οι τρίτες εκλογές του Απρι
λίου.
Ο Συνασπισμός και στις τρεις αυτές ε
κλογικές αναμετρήσεις άσκησε δριμύτατη κριτική στο ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα νια την
πολιτική διαχείρισης που ακολούθησε
στην οκταετία ’81-’89 και η οποία οδήγη
σε στα σκάνδαλα. Ζήτησε μάλιστα και
ψήφισε την παραπομπή υπουργών του
ΠΑΣΟΚ και του τέως πρωθυπουργού στη
Δικαιοσύνη. Απέκλεισε δε τη συνεργα
σία με το ΠΑΣΟΚ, αν δεν φύγει από τη μέ
ση η «ψαροκασέλα» της κάθαρσης. Έθε
σε όρους για τη μετεκλογική κυβερνητι
κή συνεργασία ΠΑΣΟΚ και Συνασπισμού
στις τελευταίες εκλογές του Ιουνίου.
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Σε αυτές τις δημοτικές εκλογές, σε αν
τίθεση και με τις προ τετραετίας —όταν
ακόμη δεν είχε τεθεί θέμα κάθαρσης—
και πολύ περισσότερο σε αντίθεση με τις
περασμένες τρεις εκλογικές αναμετρή
σεις—, όλα δείχνουν ότι ο Συνασπισμός
«φλερτάρει» με το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο σε ε
πίπεδο «τοπικών κοινωνιών», αλλά διεκδικεί «γάμο» με προίκα την εξασφάλιση
κεντρικής συμφωνίας που θα του επιτρέ
πει την ανάδειξη ως δημάρχων μιας σει
ράς στελεχών του.
Τι άλλαξε απο τον Οκτώβριο του ’86;
Και πολύ περισσότερο τι άλλαζε από τον
Ιούνιο, το Νοέμβριο και τον Απρίλιο για
να επιδιώξει ο Συνασπισμός «στρατηγική
σύγκλιση» με το ΠΑΣΟΚ;
Τον Οκτώβριο του ’86 το ΚΚΕ (αποδέ
σμευε τους ψηφοφόρους του) αλλά και
άλλες δυνάμεις της Αριστερός δεν υπο
στήριξαν στο δεύτερο γύρο τους υποψη
φίους του ΠΑΣΟΚ· πολλοί προτίμησαν το
λευκό ή το άκυρο.
Η επιλογή αυτή δεν υπαγορεύθηκε μό
νο από την ανυπαρξία μιας προγραμματι
κής συμφωνίας με το ΠΑΣΟΚ για την Τοπι
κή Αυτοδιοίκηση. Υπαγορεύθηκε κυρίως
από την πολιτική που είχε το ΠΑΣΟΚ ως
κυβερνητικό κόμμα και την ανάγκη αυτο
νόμησης των δυνάμεων της Αριστεράς α
πό μια πολιτική ουράς και συμπληρωμα
τικής δύναμης. Η ανοχή προς το ΠΑΣΟΚ
είχε σηματοδοτηθεί με το αλησμόνητο ε
κείνο «ΠΑΣΟΚ και λοιπές δημοκρατικές
δυνάμεις» στις δημοτικές εκλογές του
1982.
Η «μεγάλη Αλλαγή» που ακολούθησε
είναι γνωστή. Τι μεσολάβησε λοιπόν από
την άνοιξη του ’89 πριν τις εκλογές του
Ιουνίου όταν αποκαλυφθηκε σε όλη της
την έκταση η πασοκική «μεγάλη Αλλαγή»
μέχρι τον Ιούνιο του ’90 και ο Συνασπι
σμός προχωρεί, όπως φαίνεται, σε συ
νεργασία με το ΠΑΣΟΚ;
Μήπως το ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε «αυ
τοκάθαρση»; Μήπως έκανε αυτοκριτική
για τη «μεγάλη Αλλαγή» που υλοποιούσε
ο Μένιος μέχρι το ’89; Τίποτα απ’ όλα αυ
τά δεν έγινε. Απεναντίας. Στους λόγους
που είχαν οι δυνάμεις της Αριστερός το
1986 να μην συμπαραταχθούν στο «αντίδεξιό μέτωπο» που προσκαλούσε το δε
ξιόστροφο ΠΑΣΟΚ προστέθηκαν και άλ
λοι, πλέον ουσιαστικοί.
Ο Συνασπισμός με την κυβέρνηση
Τζονν?τάκη σηματοδότησε το τέλος του
.στορικου αντιδεξιισμου και υποτίθεται
ότι έβαλε τέλος στα τυφλά αντιδεξιά
σύνδρομα και τις νόθες διαχωριστικές
γραμμές επιμένοντας ότι η «μάχη» πρέ
πει να δίδεται επί της ουσίας και επί των
προβλημάτων. Σαφώς και αλλάζει την
κατάσταση η διαχείριση της εξουσίας

σήμερα από τη ΝΔ. Η συντηρητική επίθε
ση άρχισε. Όμως η επίθεση δεν μπορεί
να αντιμετώπισθεί με μια άνευ όρων πα
ράδοση στο ΠΑΣΟΚ ούτε με την αναβίω
ση της αντίληψης «ΠΑΣΟΚ και λοιπές δη
μοκρατικές δυνάμεις» εναντίον της Δε
ξιάς, ξεχνώντας τα όσα πριν τις εκλογές
έθετε η Αριστερά ως προϋποθέσεις για
σύγκλιση και συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ.
Αν η όλη τακτική που υιοθέτησε και α
κολούθησε ο Συνασπισμός εδώ και δύο
χρόνια ήταν λάθος η Αριστερά οφείλει
να το πει ευθαρσώς. Και στη βάση αυτή
να συζητήσει και με το ΠΑΣΟΚ εξ αρχής
την προοπτική της συνεργασίας, αλλά
και των προγραμματικών δεσμεύσεων
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στη συνέ
χεια σε άλλους τομείς.
Ο Συνασπισμός όπως προωθεί τη συ
νεργασία με το ΠΑΣΟΚ δίδει πολιτικό άλ
λοθι στον Α. Παπανδρέου για το «ξελάσπωμα» αίΓ τα σκάνδαλα που εκκρεμούν
Αντίδωρο προσφέρεται η κατάληψη κά
ποιων δημαρχιακών θέσεων από στελέ
χη του Συνασπισμού.
Φυσικά ο Συνασπισμός αντιτίθεται
στις διαδικασίες που ακολούθησε το ΠΑ
ΣΟΚ —με την υποστήριξη εκ των προτέρων και την επιβολή ουσιαστικά, αν γίνει
αποδεκτή, της υποψηφιότητας της κ.
Μερκούρη για την Αθήνα —όμως στην
ουσία η επιλογή του είναι σαφής: Συνερ
γασία με το ΠΑΣΟΚ και μετά συζητά το
πρόγραμμα, τη μορφή της συνεργασίας
και τα πρόσωπα.
Πως όμως θα συνεργασθεί με το ΠΑ
ΣΟΚ που είχε μια συγκεκριμένη —«δε
ξιά»— όπως υποστήριζε ο Συνασπισμός,
πολιτική στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και
στην οκταετή διαχείριση της εξουσίας α
πέναντι σε μια επίσης «δεξιά» και συντη
ρητική πολιτική που εφαρμόζει και η ΝΔ;
Μήπως το ΠΑΣΟΚ ανένηψε και αναβαπτιζόμενο στην κολυμβήθρα της αντιπολί
τευσης έχει δώσει δείγμα γραφής ότι θα
εφαρμόσει στην Τ.Α. —και γενικότερα—
μια εκσυγχρονιστική πολιτική;
Θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα που
απασχολούν τους πολίτες και όχι εκείνα
που ενδιαφέρουν τους μηχανισμούς και
τους υποψήφιους δημάρχους;
Τέλος, πώς ξεχνά ο Συνασπισμός την
«ψαροκασέλα» της κάθαρσης; Ποιο βήμα
έκανε το ΠΑΣΟΚ ώστε να δικαιολογεί μια
τέτοια στροφή του Συνασπισμού;
Μήπως τελικά η ανομολόγητη αιτία
αυτής της συμπεριφοράς του Συνασπι
σμού είναι η έλλειψη αυτοπεποίθησης
της ηγεσίας του και οι εγκλωβισμοί της
στη λογική του δικομματισμού; Μήπως
τελικά προδίδεται η ατολμία της Αριστε
ρός να χειραγωγηθεί ως αυτόνομη δύνα

μη;

L
9

Ο ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

Ανάγκα και οι Θεοί πείθονται...
Το συνέδριο της ΕΑΡ έληξε, με την εκλογή νέας ηγεσίας, το ΚΚΕ
ετοιμάζεται για το 13ο συνέδριό του ενώ η ΚΕ απέρριψε το προσχέδιο
των θέσεων στην ευρεία Ολομέλεια και ο Συνασπισμός μετά την
πανελλαδική συνδιάσκεψή του για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που γίνεται
αύριο και μεθαύριο αποσαφηνίζει τις θέσεις και τις συνεργασίες για τις
δημοτικές εκλογές.
Όποιες και να είναι οι εξελίξεις αυτό που φαίνεται ότι θα κρατηθεί ως
«κόρη οφθαλμού» από το ΚΚΕ, την ΕΑΡ, τη «Νέα Πορεία» και τις άλλες
δυνάμεις που μετέχουν στο Συνασπισμό είναι ο ίδιος ο Συνασπισμός.
Όλοι τώρα τον έχουν ανάγκη «Ο Συνασπισμός της Α ριστερός και της
Προόδου είναι πολύ περισσότερο από το σήμερα της Αριστερός. Είναι το
μέλλον της» είπε ο γραμματέας του ΚΚΕ Γρ. Φαράκος στο συνέδριο της
ΕΑΡ. Και δεν είχε άδικο. Ό λες οι συνιστώσες της Αριστεράς που μετέχουν

στο Συνασπισμό τον έχουν ανάγκη: Και για το παρόν και για το μέλλον.
Η ΕΑΡ χω ρ ίς το Συνασπισμό θα ε ίν α ι ένα πολύ μικρό κόμμα και δ ύσ κολα
θα μπορεί να ξεπ ερ ά σ ει την εμ β έλ εια του εν ια ίο υ ΚΚΕ εσ. Ο Συνασπ ισ μός
τη ς έδω σε τη δ υ ν α τό τη τα να έ χ ε ι μια κο ινο β ο υ λευ τική εκπροσώπηση
δ ια φ ο ρ ετική απ’ αυτή του π αρελθόντος, μέσα από το Συνασπισμό
διαμόρφ ω σε τη σημερινή τη ς φ υσιογνω μία κα ι εκ εί ελπ ίζει.
Το ΚΚΕ ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στο συνέδριό του και την κατάληξη

της μάχης για τα εικονίσματα του «μαρξισμού - λενινισμού», του
προλεταριακού διεθνισμού και του «δημοκρατικού συγκεντρωτισμού» τον
χρειάζεται γιατί υπηρετεί όλες τις τάσεις του: Οι «συντηρητικοί» γιατί
διαφορετικά κινδυνεύουν να απομονωθούν. Αποτελεί το πολιτικό «άλλοθι»
γι’ αυτούς απέναντι στις όποιες εξελίξεις· στο κάτω κάτω τον
αντιμετωπίζουν με μια λαϊκομετωπική αντίληψη. Οι «ανανεωτικοί»
οφείλουν να τον προστατεύσουν, γιατί αποτελεί το όχημα
εκσυγχρονισμού που επιδιώκουν. Το πρώτο βήμα ανανέωσης του ΚΚΕ
έγινε με τη δημιουργία του Συνασπισμού.
Η «Νέα Πορεία» και οι άλλες δυνάμεις χωρίς το Συνασπισμό δεν μπορούν
να λειτουργήσουν πολιτικά. Ο Συνασπισμός, όπως έχουν τα πράγματα
σήμερα, αποτελεί μονόδρομο για όλες τις δυνάμεις της Αριστεράς.
Ο καθένας τον αντιμετωπίζει διαφορετικά και από τη σκοπιά του: Οι
«συντηρητικοί» του ΚΚΕ π.χ. θα είναι ευχαριστημένοι με ένα Συνασπισμό συμπαράταξη των κομμάτων που τον απαρτίζουν. Ορισμένοι της ΕΑΡ
αντίθετα θα ήθελαν τη μετατροπή του «εδώ και τώρα» σε ενιαίο πολιτικό
φορέα. Άλλοι το βλέπουν αυτό «ουτοπικό». Όλοι όμως έχουν την ανάγκη
του Συνασπισμού. Και σ’ αυτή την ανάγκη πείθονται. Το ποια θα είναι η
μετέπειτα φυσιογνωμία του θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Ο
διάλογος έτσι κι αλλιώς άνοιξε. Και συνεχίζεται.
Στα κείμενα που ακολουθούν καταγράφονται οι αποφάσεις του 2ου
συνεδρίου της ΕΑΡ η συζήτηση στην ευρεία ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ και
ο διάλογος για τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωσή του καθώς και οι
απόψεις που διατυπώθηκαν εκεί.
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Ε Α Ρ: ΝΕΑ HI
ο 2ο Συνέδριο της ΕΑΡ, αν εξαιρεθεί
το θέμα της ηγεσίας, απασχολήθη
κε κυρίως με προβλήματα συγκυ
ρίας. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων
και του προβληματισμού των συνέδρων
ήταν η προοπτική του Συνασπισμού σε
σχέση και με τις εξελ ίξεις στο ΚΚΕ, οι δη
μοτικές εκλογές του Οκτωβρίου και οι
συνεργασίες.

Τ

Ά λ λ α θέματα όπως π.χ. η οικονομική
πολιτική, η εξωτερική πολιτική, η οικολο
γία κτλ. που θα μπορούσαν να αποτελέσουν για ένα κόμμα όπως η ΕΑΡ αντικεί
μενο επεξεργασίας, αλλά και ανάλυσης
που θα επέτρεπε να αναπτυχθεί ένα συγ
κεκριμένο πλαίσιο για άσκηση πολιτικής
στη συνέχεια έμειναν σ τις διατυπωμένες
θέσεις. Οι οποίες, όσο και αν είναι «προ
ωθημένες» σε σχέση με αντίστοιχες επε
ξεργασίες άλλων αριστερών κομμάτων,
δεν μπορούν να απαντήσουν στο ποια εί
ναι σήμερα η αριστερή πολιτική απέναντι
στις μεγάλες προκλήσεις των' καιρών,
αλλά και στη συντηρητική λύση που προ
ωθείται σταθερά σε κρίσιμους κοινωνι
κούς, οικονομικούς και πολιτικ<?ύς τομείς
της ζωής της χώρας.
Φυσικά ένα συνέδριο καλείται να δώ
σει απαντήσεις σε συγκεκριμένα προ
βλήματα. Και μάλιστα ώριμα. Όμως ορι
σμένα που απασχόλησαν το συνέδριο θα
μπορούσαν να είναι και αντικείμενο ενός
Διαρκούς π.χ. Συνεδρίου, αφού γ ι’ αυτά
έγινε μεν συζήτηση, αλλά ουσιαστικά ε
ξουσιοδοτήθηκε η νέα ηγεσία να τα χειρισθεί ανάλογα με τις εξελίξεις και εντός
ενός πλαισίου γενικών κατευθύνσεων
και αρχών.

Οι δημοτικές εκλογές
Το συνέδριο της ΕΑΡ τάχθηκε ουσία
στικά υπέρ της συνεργασίας με το ΠΑ
ΣΟΚ στις δημοτικές εκλογές, ενώ για
τους τρεις μεγάλους δήμους απορρίφθη
κε πρόταση που αφορούσε την τακτική
της ΕΑΡ(Κ. Φιλίνης ■ Μ. Παπαγιαννάκης,
Ε. Παπακωνσταντίνου, Ν. Παπάζογλου,
Θ. Γεωργακόπουλος κ.ά.) και η οποία σ’
αυτούς τους δήμους απέκλειε τη συνερ
γασία.
«Η συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ μπορεί και
πρέπει να ανιχνευθεί και να προωθηθεί
στις υπόλοιπες πόλεις», τονιζόταν στη
σχετική τροπολογία. «Η παράλληλη και
συναγωνιστική διαδικασία εκσυγχρονι
σμού ΠΑΣΟΚ και Συνασπισμού που είναι
απαραίτητη για τη μελλοντική προωθη
τική σύγκλιση των δύο χωρών, δεν θα
βοηθιόταν από μ ια συνεργασία στις 3
μεγάλες πόλεις. Α ντίθετα κάτι τέτοιο θα
μπορούσε να ευνοήσει ξεπερασμένα αν-
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Με την ανανέωση της ηγεσίας και με αναμενόμενες αποφάσεις για
τα θέματα που το απασχόλησαν έληξε το 2ο συνέδριο της ΕΑΡ. Η
διαδοχή του Λ. Κύρκου από τον Φώτη Κουβέλη έγινε χωρίς «τριβές»
και μέσα από μια δημοκρατική λειτουργία ενθαρρυντική για
αντίστοιχες και σε άλλα κόμματα.
Η μετάβαση από την ηγεσία Κύρκου στη νέα ίσως να ήταν και το
κυριότερο πρόβλημα που αντιμετώπισε και έλυσε το συνέδριο της ΕΑΡ.
Στα άλλα επιβεβαίωσε τις μέχρι τώρα προγραμματικές θέσεις της και
διαμόρφωσε ένα πλαίσιο για τις δημοτικές εκλογές και την προοπτική
του Συνασπισμού επί του οποίου θα κινηθεί η νέα ΚΕ. Ά λλα μεγάλα
θέματα το συνέδριο δεν αντιμετώπισε. Στα δύο δε προηγούμενα
αποτυπώθηκαν οι διαφορετικές προσεγγίσεις τόσο στο θέμα των
συνεργασιών με το ΠΑΣΟΚ —οι οποίες δεν αμφισβητούν τη σύγκλιση—
όσο και στο θέμα της προοπτικής του Συνασπισμού— οι οποίες δεν
αμφισβητούν τη χρησιμότητα κα ι την ανάγκη λειτουργίας, ενίσχυσης
και ενδυνάμωσής του.
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τιδεξιά και λαϊκιστικά σύνδρομα, χωρίς
να δίνει λύσεις ούτε στο πρόβλημα της
συνεργασίας, ούτε στο τεράστιο πρόβλήμα των 3 πόλεων» κατέληξε υποστηρίζοντας τη συγκρότηση ψηφοδελτίων
στους 3 δήμους από δυνάμεις του Συνα
σπισμού, άλλες αριστερές δυνάμεις τους
Οικολόγους και άλλες τοπικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες.
Το Συνέδριο υιοθέτησε τελικά την
πρόταση των ευρύτερων δυνατών συ
νεργασιών. «Ο ΣΥΝ», τονίζεται στην απόφάση, «πρέπει να επιδιώξει σύνεργασίες με ευρύτερες πολιτικές δυνάμεις
αλλά και πρόσωπα ικανό, που θα εγγυηθούν την εφαρμογή των προγραμματικών συμφωνιών,
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...Αυτό ισχύει κυρίως για τις μεγάλες
πόλεις... Τα συμφέροντα της Τ.Α. πρέπει
να διασφαλιστούν από μετωπικές αντιπαραθέσεις».
Στην ίδια απόφαση προτείνεται ιδιαίτέρα για τον δήμαρχο Αθήνας να διερευνηθεί και η δυνατότητα υποψηφίου κοινής αποδοχής και επίσης να μην μετάσχει ο ΣΥΝ στην Αθήνα σε συνεργασία ο
επικεφαλής της οποίας τάσσεται υπέρ
της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων.
Και στις δύο προτάσεις δεν αμφισβη
τείται η συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Στην
τροπολογία, που δεν υιοθετήθηκε, προτείνεται όμως μια διαφορετική τακτική
αλλά και αντιμετώπιση της συνεργασίας,
η οποία θέτει ως προϋπόθεση τη διαδικασία εκσυγχρονισμού τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και του Συνασπισμού για τη μελλοντική σύγκλιση των δύο χώρων.
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Το καράβι του Συνασπισμού
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Το συνέδριο επαναδιατύπωσε την
πρόταση της ΕΑΡ για μετεξέλιξη του Συ

νασπισμού σε ενιαίο φορέα με την προϋ
πόθεση ότι και τα άλλα κόμματα που τον
συγκροτούν θα συμφωνήσουν. Κεντρι
κός στόχος πρέπει να παραμένει, τονίζε
ται στη σχετική απόφαση, «η συνεχής
διεύρυνση του Συνασπισμού και η επι
δίωξη ολοένα και ευρύτερες δυνάμεις
να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στην
προοπτική συγκρότησης ενός ενιαίου
μαζικού και δημοκρατικού σχηματισμού
της σύγχρονης και δημοκρατικής Αρι
στερός. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρό
κειτα ι για πρόταση χωρίς ορίζοντα, δη
λαδή ότι δεν συναρτάται με τη χρονική
διάσταση που ορίζει μία φάση εξελ ίξε
ων, κατά την οποία αυτή η προοπτική θα
αντισ τοιχεί στις πραγματικές ανάγκες
και προσδοκίες των αριστερών πολι
τών».
«Ο Συνασπισμός» τόνισε χαρακτηρι
στική στην παρέμβασή του ο Λ. Κύρκος
«είναι μία πρωτότυπη σύλληψη που πρέ
πει να την ενισχύσουμε με όλες μας τις
δυνάμεις»...
Να σημειωθεί ότι το συνέδριο καταψή
φισε τροπολογία σύμφωνα με την οποία
θα έπρεπε να «παγώσουν» όλες οι οργα
νωτικές διαδικασίες για την αυτόνομη
λειτουργία του Συνασπισμού, μέχρι να
είναι υλοποιήσιμη η πρόταση για ενιαίο
φορέα καθώς και πρόταση που προέβλεπε τη σύγκλιση εκτάκτου συνεδρίου της
ΕΑΡ το Δεκέμβριο με μοναδικό θέμα την
προοπτική του Συνασπισμού.
«Σε κάθε περίπτωση», είπε ο Μ. Παπα
γιαννάκης, ευρωβουλευτής της ΕΑΡ και
του Συνασπισμού, στο συνέδριο — ο ο
ποιος ήταν από τους πρώτους που υπο
στήριξε την πρόταση της μετατροπής—
«είναι αλήθεια ως ο Συνασπισμός είναι
σήμερα το καράβι όπου έχουμε όλοι

του Γιάννη Φλώρου
μπαρκάρει. Μην το αντιπαραθέτουμε γε
νικώς με τη σχεδία όπου σε έκτακτη α
νάγκη θα επιβιβαζόταν όποιος βρισκό
ταν σε κίνδυνο.
«Αλλά καράβι από καράβι διαφέρει
και ως προς το σκαρί του και ως προς τη
ρότα του και ως προς τον καπετάνιο του
και το πώς το κυβερνάει. Υπάρχουν αυ
τοί που δεν τους αρέσει να τους επιβάλ
λετα ι το γνωστό «σκάσε και κολύμπα».
Αυτοί που σκάνε και κολυμπάνε προς το
άγνωστο. Αυτοί που δεν σκάνε και δεν
κολυμπάνε, και πνίγονται άδικα. Κι αυ
τοί που σκάνε και δεν κολυμπάνε, και
πνίγονται άκλαφτοι. Ο καθένας και η τύ
χη του. Προτιμώ, κατέληξε, τη ζωή και
την κίνηση, αν είναι δυνατό πάνω στο κα
ράβι».
Το συνέδριο της ΕΑΡ τόσο για τα θέμα
τα των δημοτικών εκλογών και των συ
νεργασιών, όσο και για την προοπτική
του Συνασπισμού ουσιαστικά διαμόρφω
σε ένα πλαίσιο εξουσιοδότησης προς τη
νέα ηγεσία για να τα χειρισθεί. Από το
συνέδριο επιβεβαιώθηκε επίσης πολιτι
κά η ανάγκη σύγκλισης με το ΠΑΣΟΚ και
ενίσχυσης του Συνασπισμού. Μόνο που
η σύγκλιση με το ΠΑΣΟΚ συζητήθηκε εμ
μέσως —δια των δημοτικών εκλογών—
και όχι ευθέως. Έτσι έμειναν αναπάντη
τα και φυσικά ούτε καν συζητήθηκαν κρί
σιμα προβλήματα μιας τέτοιας στρατηγι
κής, η οποία δεν έχει να κάμει μόνο με
τις δυνατότητες εκσυγχρονισμού η μη
του ΠΑΣΟΚ.
Η «μετάθεση» της συζήτησης για τα
σημαντικά θέματα με την παράλληλη ε
ξουσιοδότηση στη νέα ΚΕ να τα χειρισθεί και η απουσία πολιτικών θέσεων για
ζητήματα τα οποία κρίνουν σήμερα το
«ποια είναι η Αριστερά» —που ήταν και
το ερώτημα του συνεδρίου— ήταν το κύ
ριο χαρακτηριστικό του 2ου συνεδρίου
της ΕΑΡ. Απ’ αυτή την άποψη το θέμα της
«πολιτικής ταυτότητας» της ΕΑΡ παραμέ
νει ανοικτό. Η ΕΑΡ δείχνει ότι θέλει να
λειτουργήσει ως «κριός εξελίξεων» για
τα κόμματα της ευρύτερης Αριστερός,
δηλαδή το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ. Αυτός ο ρό
λος του «καταλύτη» δεν σημαίνει όμως ό
τι μπορεί και να διαμορφώσει έγκαιρα
και την αναγκαία πολιτική που θα επιτρέ
ψει στην Αριστερά να απαντήσει στις
προκλήσεις των καιρών. Φυσικά δίνει λό
γους ύπαρξης και επιτρέπει την αναπα
ραγωγή του στελεχικού μηχανισμού, αλ
λά με τις ίδιες αντιφάσεις, τα ίδια προ
βλήματα και τα ίδια αποτελέσματα σε
κοινωνικούς χώρους που συνθλίβονται
από τις αντιθέσεις που δημιουργεί η κα
πιταλιστική ανάπτυξη και η εφαρμογή
των συντηρητικών συνταγών.
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ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ TOY KKE ΘΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙ 1
Τα όσα έγιναν στην πλατιά
ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ, που
συνήλθε στον Περισσό από τις
15 ώς τις 18 Ιουνίου, έχουν ήδη
καταγραφεί από τον
καθημερινό Τύπο ώστε να μη
χρειάζεται να επαναληφθούν
εδώ. Αλλωστε εκείνο που έχει
μεγαλύτερη σημασία είναι να
δούμε την πολιτική αξία των
γεγονότων, τις συνέπειές τους
για την πορεία του ΚΚΕ, για το
ΣΥΝ και έμμεσα για τις
πολιτικές εξελίξεις γενικότερα
και όχι απλώς το χρονικό τους.
ρώτα απ’ όλα θα πρέπει να θυμη
θούμε ότι η σύγκληση μιας τέτοιας
Ολομέλειας, με τη συμμετοχή πέ
ρα από τα μέλη της ΚΕ και των Επιτρο
πών των μεγάλων πόλεων (Αθήνας, Θεσ
σαλονίκης, Πειραιά) καθώς και των Επι
τροπών Περιοχών, πράγμα που ανέβασε
τις συμμετοχές στις 700, αποτέλεσε την
απάντηση της ηγεσίας του κόμματος στο
αίτημα στελεχών και κομματικών οργα
νώσεων εδώ και μήνες, να συνέλθει το
συντομότερο ένα πανελλαδικό όργανο.
Το αίτημα αυτό διαμορφώθηκε κάτω από
την επίδραση αφενός της κατάρρευσης
των καθεστώτων του «υπαρκτού σοσιαλι
σμού» στην Αν. Ευρώπη αφετέρου της α
ποχώρησης μιας δεκαπεντάδας περίπου
μελών της ΚΕ τα οποία μαζί με την KNE
του Γράψα δημιούργησαν το «Νέο Αρι
στερό Ρεύμα». Το ΝΑΡ μπορεί να εκμηδε
νίστηκε στις εκλογές του Απρίλη όμως
το ζήτημα των ευθυνών για τη διάσπαση
και ουσιαστική διάλυση της ΚΝΕ και για
τα όσα σημειώθηκαν στην ΚΕ του ΚΚΕ βα
ρύνουν ακόμη και σήμερα στο κόμμα.
Η επιλογή της ηγεσίας για μια πλατιά
Ολομέλεια έστω και με τη συμμετοχή τό
σο μεγάλου αριθμού στελεχών αντί μιας
πανελλαδικής συνδιάσκεψης αποσκο
πούσε σαφώς στο να περιορίσει τα θέμα
τα της συζήτησης και κυρίως να αποκλεί
σει το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα εκλο
γής νέας ΚΕ ή ακόμη και συμπλήρωσης
των κενών της, κάτι που μόνο μια συνδιά
σκεψη θα μπορούσε να κάνει σύμφωνα
με το καταστατικό —ο κίνδυνος δε για
μια ανατροπή του συσχετισμού των δυ
νάμεων αν εκλεγόταν νέα ΚΕ έγινε εμφα
νέστατος, όταν κατά τη συζήτηση των
θεμάτων αυτών στις οργανώσεις σημειώ
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θηκε έντονη αμφισβήτηση όχι μόνο της
ΚΕ αλλά και του ΠΓ, ενώ ταυτόχρονα
στις τακτικές συνδιασκέψεις των οργα
νώσεων, στις αρχές του χρόνου, καταψη
φίστηκαν πολλά μέλη της ΚΕ και άλλα
παλιά κομματικά στελέχη.
Έτσι η πλατιά Ολομέλεια κατέληξε να
έχει αποκλειστικό αντικείμενο τη συζή
τηση για το σχέδιο θέσεων του 13ου Συ
νεδρίου που συνέταξε η Επιτροπή την ο
ποία όρισε η ΚΕ. Η τελευταία για να σώ
σει προφανώς το χαμένο κύρος της, απο
φάσισε ακόμη ότι τελικά στην πλατειά Ο
λομέλεια δικαίωμα ψήφου θα είχαν μόνο
τα τάκτικά μέλη της ΚΕ, οι δε υπόλοιποι
θα ψήφιζαν μόνο συμβουλευτικά, πράγ
μα που 'προκάλεσε έντονες αντιδράσεις
Το αξιοπερίεργο όμως είναι πως ενώ
σ’ όσους θα συμμετείχαν στην πλατειά
Ολομέλεια η ΚΕ έδωσε το κείμενο του
σχεδίου θέσεων πριν τις εργασίες, την
πρώτη δε ημέρα δημοσιεύθηκε ολόκλη
ρο στο «Ριζοσπάστη», από το βήμα της Ο
λομέλειας όλα τα τακτικά μέλη του Π.Γ.
(με εξαίρεση τον Γενικό Γραμματέα Γρ.
Φαράκο) και η πλειοψηφία των τακτικών
μελών της ΚΕ απέρριπταν το κείμενο ως
βάση συζήτησης. Τι σήμαινε άραγε αυτή
η ανακολουθία; Πρόκειται απλώς για μια
πράξη πολιτικής ανευθυνότητας; Ά λ λ α 
ξαν γνώμη αργότερα. Ή υπάρχει κάποια
άλλη σκοπιμότητα; Όπως κι αν έχουν τα
πράγματα το σίγουρο είναι ότι η επιθετι
κότητα με την οποία οι πλειοψηφίες του
ΠΓ και της ΚΕ αντιμετώπισαν το σχέδιο
θέσεων δεν έχει καμιά σχέση όπως θέλη
σαν οι ίδιοι να φανεί με τη διατήρηση ή ό
χι του μαρξισμού - λενινισμού, του προ
λεταριακού διεθνισμού και του δημοκρα
τικού συγκεντρωτισμού, αφού για τα θέ
ματα αυτά το σχέδιο της Επιτροπής πε
ριείχε διαζευκτικές λύσεις αφήνοντας
για το Συνέδριο τη διατήρησή τους ή όχι.
Ά λ λ ο ι συνεπώς λόγοι τους παρακίνησαν
στη στάση αυτή.
Είναι πιθανό π.χ. η επίθεση να έχει τις
ρίζες της σε μια ενθάρρυνση από τις εξε
λίξεις στην ΕΣΣΔόπως το ανέβασμα των
αντιπολιτευτικών τόνων του Λιγκατσώφ
κ.ά. συντηρητικών, οι δυσκολίες της πε
ρεστρόικα κτλ. Η δραστήρια επανεμφά
νιση του κ. Τσολάκη μέλους του ΠΓ που
για καιρό είχε τεθεί σε αφάνεια, λέγεται
πως δίνει σ’ αυτή την υπόθεση κάποια
βασιμότητα, αφού είναι γνωστοί οι στε
νοί δεσμοί του με τους συντηρητικούς
πολιτικούς και κρατικούς κύκλους της
Μόσχας. Αυτή όμως δεν μπορεί παρά να
είναι η μια μόνο πλευρά του ζητήματος.

Φαίνεται ότι μ’ αυτή την επιθετικότητα
και τους υψηλούς τόνους τα στελέχη αυ
τά θέλησαν να δείξουν ότι παραμένουν
οι ελέγχοντες το κόμμα ώστε να συσπει
ρώσουν έτσι δυνάμεις γύρω τους, γ ι’ αυ
τό ακριβώς και επέλεξαν η μάχη να δοθεί
πάνω στα σύμβολα και τις «εικόνες» για
να εμφανιστούν ως οι προστάτες των ιε
ρών και οσίων, των παραδόσεων αλλά
και του ίδιου του χαρακτήρα του κόμμα
τος. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι όλα
αυτά τα συνδύασαν με επιθέσεις εναν
τίον όσων επιδιώκουν τον εκσυγχρονι
σμό του ΚΚΕ ως «σοσιαλδημοκρατών» ι
σχυρισμός μάλλον αστείος για το ΚΚΕ
και την ελληνική πολιτική πραγματικότη
τα κατηγορώντας τους ότι θέλουν τη διά
λυση του ΚΚΕ στο ΣΥΝ, κάτι που, όπως
φάνηκε από τις ομιλίες που δημοσιεύθηκαν, κανείς δεν έθεσε. Δεν αποκλείεται
επίσης να ήθελαν έτσι να δώσουν και ένα
μάθημα στην επιτροπή του σχεδίου που
περιλαμβάνει τα γνωστότερα «ανανεωτι
κά» στελέχη αλλά και στον ίδιο το Γ.Γ.
Γρ. Φαράκο προσωπικά ο οποίος ήταν
και επικεφαλής της επιτροπής σχεδίου
θέσεων. Άλλω στε, κυκλοφόρησαν έντο
νες φήμες για πρόθεση να τον αντικατα
στήσουν από τη θέση του Γ. Γραμματέα,
ο απόηχος των οποίων ακούστηκε έμμε
σα και στην πλατειά Ολομέλεια με προ
σωπικές επιθέσεις που του έγιναν.
Ο Γρ. Φαράκος με τη σθεναρή τοποθέ
τηση του υπέρ του σχεδίου και γενικότε
ρα υπέρ της ανανέωσης και του εκσυγ
χρονισμού του κόμματος εξέπληξε πολ
λούς είναι αλήθεια. Ό ποιοι πάντως λό
γοι κι αν τον ώθησαν στη στάση αυτή, εί
ναι αναμφισβήτητο ότι η στάση του έχει
ένα ιδιαίτερο βάρος. Η έκπληξη όμως ή
ταν κι από τη μεριά του προηγούμενου
Γ.Γ. και Προέδρου τώρα του κόμματος
αλλά και του ΣΥΝ, Χαρ. Φλωράκη. Έκπλη
ξη με αντίστροφη βέβαια κατεύθυνση. Κι
αυτή δεν προέρχεται ασφαλώς από την
υπεράσπιση των κομματικώ ν εικονισμά
των, όπως τα χαρακτήρισε ο ίδιος, αλλά
από τον οξύ τόνο της ομιλίας του και το
γεγονός ότι τάχθηκε σαφώς με τη μια
πλευρά του κόμματος εναντίον της άλ
λης. Πράγματι, για πρώτη φορά ο Χαρ.
Φλωράκης δεν αναζήτησε ένα συγκερα
σμό αλλά εμφανίστηκε τόσο ακραίος
προκαλώντας κρίση στον ίδιο το ΣΥΝ. Πα
ραμένει μυστήριο γιατί γηραιός ηγέτης
προτίμησε να διακυβεύσει το πολιτικό
κύρος του.
Η πλατιά Ολομέλεια έκλεισε έτσι με
μια απόφαση των τακτικών μελών τ η ς ΚΕ
\
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ότι θα συνεχισθεί η επεξεργασία κειμέ
νου θέσεων. Αν όμως ήταν αυτό το τυπικό αποτέλεσμα, το ουσιαστικό, το πολιτικό ήταν πολύ σημαντικότερο. Απεκάλυψε με τον πιο έντονο τρόπο το χάσμα
που υπάρχει και που τώρα έγινε ακόμη
πιο βαθύ ανάμεσα στην ΚΕ και τις κομμο
τικές δυνάμεις, τουλάχιστον των μεσαίων στελεχών ή για την ακρίβεια ανάμέσα στην πλειοψηφία της ΚΕ (και του
ΠΓ βέβαια) και την πλειοψηφία του στελεχικού δυναμικού του κόμματος. Αποκάλυψε τη γύμνια, το φορμαλιστικό ιδεολογισμό και την πολιτική ανεπάρκεια της
μιας και την εκσυγχρονιστική διάθεση
και ταυτόχρονα τον πλούτο, κατά κάποιο
τρόπο που κλείνει σε δυναμικό το ΚΚΕ
μέσα του. Παραφράζοντας τα λόγια του
Λένιν για την επαναστατική κατάσταση
θα λέγαμε πως φάνηκε ότι οι πρώτοι πια
δεν μπορούν να κυβερνούν το ΚΚΕ και οι
δεύτεροι δεν θέλουν πλέον να κυβερνώνται από τους πρώτους. Με την παρατήρηση φυσικά ότι επαναστατική κατάστάση δεν συνεπάγεται αναπόφευκτα

την επανάσταση. Όποια κι αν θα ’ναι
πάντως η προοπτική το σίγουρο είναι
πως το ΚΚΕ δεν θα είναι πια το κόμμα που
γνωρίσαμε από το 1974 τουλάχιστον ώς
σήμερα.
Το σίγουρο ακόμη είναι πως οι λεγόμε
νοι «συντηρητικοί» βρίσκονται μάλλον σ’
αδιέξοδο. Βασική αιτία είναι πως ανα
γκάζονται σήμερα πλέον να παίξουν σε
γήπεδο που δεν τους ευνοεί. Δεν τους
ευνοεί π.χ. η διαφάνεια και η διευρυνόμενη δημοκρατικότητα, η ύπαρξη του ΣΥΝ,
η ένταξη στο γενικότερο πολιτικό παιχνί
δι. Δεν τους ευνοούν οι διεθνείς πριν απ’
όλα συγκυρίες. Ούτε ο Λιγκατσώφ ασφα
λώς ούτε ο Κουνιάλ αποτελούν επαρκές
διεθνές στήριγμα. Ισως σ αυτό το χά
σμα ανάμεσα στους αντικειμενικούς ό
ρους και τις προθέσεις τους να οφείλε
ται, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι στο
ΚΚΕ, ότι κάθε ενέργειά τους προκαλεί αν
τίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέ
σματα θέλησαν να κάνουν επίδειξη δύ
ναμης και φάνηκε η αδυναμία τους. Να
πλήξουν το Φαράκο και τον ενίσχυσαν
θέλουν να διατηρήσουν το δημοκρατικό
συγκεντρωτισμό και οι ίδιοι τον αναι
ρούν Αλήθεια τι θα έχει μείνει απ’ αυτόν
αν ετοιμάσουν άλλο κείμενο θέσεων, ό
ταν αυτό που οι ίδιοι απορρίπτουν βρί
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σκεται ήδη στα χέρια των κομματικών με
λών; θέλουν τέλος τη διατήρηση του
ΚΚΕ και το οδηγούν σε διάλυση.
Οι «ανανεωτές» από την άλλη ισχυρί
ζονται πως η πορεία για τον εκσυγχρονι
σμό του κόμματος είναι χωρίς επιστρο
φή, πως εμπόδια μπορεί κανείς να βάλει
όχι όμως και να την αποτρέψει τελικά. Έ
χουν τάχα δίκαιο; Ίσως ναι, ίσως όμως κι
όχι. θ α το δείξουν οι εξελίξεις και κυ
ρίως το συνέδριο του κόμματος το Νοέμ
βριο.
Στην όλη υπόθεση πρέπει σοβαρά κα
νείς να προσμετρήσει ότι υπέρ του εκ
συγχρονισμού κό» της ανανέωσης του
κόμματος τοποθετείται ο σημαντικότε
ρος αριθμός των mo αξιόλογων συνδικα
λιστικών στελεχών του κόμματος κι αυτό
για το ΚΚΕ έχει ιδιαίτερη σημασία.
Τίθεται τέλος το ερώτημα: υπάρχει μή
πως κίνδυνος διάσπασης του ΚΚΕ; Όσοι
γνωρίζουν καλά τα πράγματα απαντούν
κατηγορηματικά όχι. Ο κίνδυνος για το
ΚΚΕ δεν είναι η διάσπαση αλλά η συρρί
κνωσή του αν δεν ανανεωθεί. Και φυσικά
η απαλλαγή του απο τους -ισμούς δεν
φέρνει από μόνη της την ανανέωση. Εί
ναι ασφαλώς προϋπόθεση αναγκαία όχι
όμως και επαρκής.
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U εραστής
της Λαίδης Γσάτερλι

Η ΕΥΡΕΙΑ Ο ΛΟ Μ Ε ΛΕ ΙΑ
ΠΡΟΔΙΚΑΖΕΙ ΤΟ Μ ΕΛΛΟ Ν ΤΟΥ ΚΚΕ
«Εγώ θα φύγω, αλλά για το ποιος Θα έρθει στη Θέση μου θα
αποφασίσω και εγώ...» είπε κατεβαίνοντας από το βήμα της
αίθουσας συνεδρίων στον Περισσό ο κ. Κ. Τσολάκης μιλώντας σε
μια από τις τελευταίες συνεδριάσεις τής ολομέλειας της
Κεντρικής Επιτροπής.
Στην τελευταία πιο πρόσφατη ευρεία Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ
ο X. Φλωράκης είπε σε μια αποστροφή της ομιλίας του ότι είναι
μια από τις τελευταίες φορές που παίρνει το λόγο.
του Τ. Αναστασίου
ι παλιοί λοιπόν φεύγουν από τον
Περισσό αλλά θέλουν να έχουν α
ποφασιστικό ρόλο για το ποιος θα
τους διαδεχθεί. Και το ποιος δεν αφορά
μόνο τα πρόσωπα αλλά και το ποιο κόμ
μα. Το ότι αλλάζει το ΚΚΕ είναι βέβαιο.
Όπως επίσης είναι βέβαιο ότι αλλάζει
προς την κατεύθυνση της εξάλειψης των
ολοκληρωτικών του χαρακτηριστικών.
Όποιος έζησε εκ του σύνεγγυς τις 3
δραματικές μέρες της Ευρείας Ολομέ
λειας στον Περισσό θα διεπίστωσε ότι οι
συζητήσεις δεν είχαν τόσο ενδιαφέρον
από την άποψη της πολιτικής και της ιδε
ολογικής αντιπαράθεσης —εκεί η συζή
τηση διεξάγεται για έννοιες νεκρές και
θαμμένες από καιρό— αλλά από την ά
ποψη των ανθρώπινων εντάσεων: «Λογα
ριασμοί» 40 χρόνων λύνονταν σε ένα
3ήμερο. Τα νεότερα στελέχη υπό το κράιος ενός ηθικού σοκ, που προκλήθηκε α
πό τις αποκαλύψεις για τα καθεστώτα
στην Ανατολική Ευρώπη δεν θα ήθελαν
να οδηγηθούν στις καταστάσεις παράκρουσης όπως οι δεκαπέντε του κ. Γράψα -θύτες και θύματα μαζί του δογματι
σμού τους.
Πολλές από τις ομιλίες των, περί τον
Χαρίλαο Φλωράκη, στελεχών έμοιαζαν ε
ξαιρετικά με όσα κατά καιρούς έχουν πει
οι εκπρόσωποι του «Νέου Αριστερού
Ρεύματος», όπως εύστοχα παρατήρησε ο
κ. Δ. Κοντοφάκας, ενά από τα λίγα μέλη
της ΚΕ που αρνήθηκε μετά το τέλος της
συνδιάσκεψης να εξουσιοδοτήσει την
Κεντρική Επιτροπή για τη σύνταξη κειμέ
νου θέσεων.
Διότι και στο στρατόπεδο των λεγάμε
νων ανανεωτικών στελεχών οι «αποχρώ
σεις» ποικίλλουν. Ο ευρωβουλευτής κ. Α.
Αλαβάνος είχε π.χ. αρκετά διαφορετικές
απόψεις απ’ ό,τι ο κ. Γ. Δραγασάκης για
τα θέματα που συνδέονται με το διεθνή
καταμερισμό εργασίας και την ολοκλή
ρωση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς ε
νώ αρκετά νεότερα στελέχη θα έβλεπαν

Ο
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με «καλό μάτι» την απάλειψη του «κομ
μουνιστικού» από τον τίτλο του κόμμα
τος που εδρεύει στον Περισσό. Αλλά αυ
τά είναι πράγματα που γίνονται χωρίς να
λέγονται, όπως όλα σχεδόν όσα έχουν
δρομολογηθεί στο ΚΚΕ τους δεκαοκτώ
τελευταίους μήνες.
Πολλά από τα στελέχη των «δογματι
κών» όπως ο Δ. Κωστόπουλος ή ο πρώην
γραμματέας της περιοχής Κρήτης Μ.
Σπυριδάκης απείλησαν με τις τοποθετή
σεις τους ότι θα μπορούσαν και να απο
χωρήσουν από το κόμμα αν έπαυε να ε ί
ναι Μ-Λ ή επί τω «λενινιστικότερον»,
«κόμμα νέου τύπου». Το επιχείρημά τους
ανθρώπινο αλλά ελάχιστα πολιτικό. «Ε
μείς αναλώσαμε τη ζωή μας για ένα τέ
τοιο κόμμα». «... Κάτι τέτοιο δεν αλλάζει
την πραγματικότητα των 12 τελευταίω ν
μηνών...» παρατηρούσε όχι χωρίς ειρω
νεία νεότερο στέλεχος του ΚΚΕ.
• Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα
η ριζική ανανέωση του ΚΚΕ είναι πλέον
μονόδρομος. Οι ανανεωτικοί είναι απο
φασισμένοι να μη συμμετάσχουν στη νέα
επιτροπή θέσεων. Γρίφος παραμένει η
θέση του κ. Φαράκου που εκτός από τις
προσωπικές απόψεις του πρέπει να παίρ
νει υπόψη του και τις απόψεις του Π.Γ.
Το νέο κείμενο των θέσεων θα αντιπρο
σωπεύει, δίχως «ανανεωτικές προσμί
ξεις» τον παλιό κόσμο και ασφαλώς θα
τυγχάνει ενθουσιώδους αποδοκιμασίας
της κομματικής βάσης.
• Κάθε άλλη εξέλιξη θα «διαχωρίσει»
τον «Συνασπισμό» από το ΚΚΕ. Διότι με
τη δημιουργία του «Συνασπισμού» οι
δογματικοί άρχισαν να κλείνονται ανεπαισθήτως έξω από τον κόσμο της Αρι
στερός, ο Συνασπισμός από ένα εκλογι
κό σχήμα μετατράπηκε σε παράταξη, άρ
χισε να επεξεργάζεται ιδεολογικά κείμε
να (όπως η προγραμματική του διακήρυ
ξη που κινείται στην εντελώς αντίθετη,
κατεύθυνση από το πρόγραμμα του ΚΚΕ)
και πραγματοποίησε πολιτικές κινήσεις
που θρυμμάτιζαν την πολιτική κουλτού
ρα του κόμματος.
Κάθε κίνηση προς τα πίσω σημαίνει το

τέλος του «Συνασπισμού». Αν ο ι «δογμα
τικοί» χρησιμοποιούν την ιστορία της κυ
βέρνησης του βουνού για να «πιέζουν»
τον Χαρίλαο Φλωράκη, οι «ανανεωτικοί»
τον «κρατούν» με την πρόσκαιρη δημό
σια εικόνα του περασμένου καλοκαιριού.
Αυτή η περίεργη ισορροπία φαίνεται να
καθορίζει και τη συμπεριφορά του ηγέτη
του «Συνασπισμού» που πλήρωσε ακριβά
την υπέρβαση των «εσκαμμένων».
«... Εγώ δεν στρατεύθηκα σ’ αυτή την ι
στορία για να φυλάω εικονίσματα...» έ
λεγε προ ημερών εκνευρισμένος ο κ. Νί
κος Κωνσταντόπουλος, ένας από τους
μέχρι πρότινος στενότερους συμμάχους
του Χαρίλαου Φλωράκη στον «Συνασπι
σμό», ενώ ο κ. Γρηγόρης Γιάνναρος πρότείνε μιλώντας στο συνέδριο της Ελληνι
κής Αριστερός τον συντονισμό όλων
—πλην του ΚΚΕ— δυνάμεων που δραστη
ριοποιούνται στον «Συνασπισμό» ως αν
τίβαρο στους δογματικούς του Περισ
σού.
Ό μως η σπουδή από την οποία διακα
τέχονται πολλές από τις ομάδες και τα
κόμματα που συμμετέχουν στο «Συνα
σπισμό» μετά τις πρόσφατες εξελίξεις,
μάλλον κακό κάνουν στην επικράτηση
των ανανεωτών.
«... Στο συνέδριο και εγώ και ο κ. Τσο
λάκης που διέλυσε την ψηφοφορία1 με
τά την ευρεία ολομέλεια...», έλεγε βου
λευτής του ΚΚΕ την περασμένη εβδομά
δα, «... θα έχουμε από μ ία ψήφο. Τώρα ό
μως, αυτός ήταν μέλος της Κεντρικής Ε
πιτροπής, εγώ όχι. Σαράντα χρόνια πε
ριμένουν άλλοι, ας περιμένουμε πέντε
μήνες ακόμα».
Π

1. Μ ετά τη συνεδρίαση τη ς ευ ρ εία ς ολομέ
λεια ς τη ς ΚΕ του ΚΚΕ έγινα ν μετά από πρό
σκληση του προεδρεϋοντος Ν. Καλούδη δύο
ψηφοφορίες. Τα μέλη τη ς ΚΕ ψήφισαν με 5 ή 6
εξα ιρ έσ εις για τη σύνταξη «κειμένου θέσεων».
Το 65-70% των μελών της Ευρείας Ο λομέλειας
που δεν ήταν μέλη τη ς ΚΕ κατεψήφισαν την
πρόταση δείχνοντα ς έτσ ι την προτίμησή τους
στο «Προσχέδιο των θέσεων».

Λες και ήταν χθες
του Δημήτρη Χαντζόπουλου
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ΘΑ ΛΑΛΗΣΕΙ Ο ϊ
σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού
θα μείνει πάντα σκοτεινή ή θα γί
νουν αποκαλύψεις επί της ουσίας
στη δίκη για το σκάνδαλο του γιουγκοσ
λαβικού καλαμποκιού; Στο ερώτημα μό
νον ο Νίκος Αθανασόπουλος πρώην υ
πουργός του ΠΑΣΟΚ και βασικός κατηγο
ρούμενος στην υπόθεση μπορεί να απαν
τήσει. Και φαίνεται, από τη μέχρι τώρα
πορεία της δίκης, ότι μπορεί να το κάνει,
αφού διέγνωσε ότι η εξέλιξη της υπόθε
σης δεν είναι ευνοϊκή γι' αυτόν και οι
πρώην συνάδελφοι του υπουργοί —ου
σιαστικά δηλαδή το ΠΑΣΟΚ— τον έχουν
εγκαταλείψει. Ο σώζων εαυτόν σωθήτω,
λοιπόν. Και προκειμένου «να μην κάνει
την παλικαριά να αναλάβει και ευθύνες
άλλων» όπως ο ίδιος είπε, άρχισε ήδη να
«καρφώνει» συναδέλφους του υπουρ
γούς, αρχής γενομένης από τον Στάθη Αλεξανδρή υπουργό τότε Εμπορικής Ναυτιλίας^και μέχρι πρόσφατα συνήγορό του
στη δίκη. «Το υπουργείο της Εμπορικής
Ναυτιλίας πήρε μέρος στη συγκάλυψη,
ήταν ενήμερο για τί γίνονταν οι πλαστο
γραφίες των εγγράφων. Αυτά τα ολίγα
τα ελάχιστα προς το παρόν και όταν έρ
θουν και οι άλλοι υπουργοί που πήραν
μέρος στη σύσκεψη όπου αποφασίστηκε
η συγκάλυψη της υπόθεσης έχουμε να
πούμε πολλά και για πολλούς».
Αυτά τόνισε την Τρίτη ενώπιον του ει
δικού δικαστηρίου ο πρώην υπουργός
προειδοποιώντας σαφώς ότι θα μιλήσει.
Και την επόμενη μέρα, Τετάρτη, κατέστη
σε τις προθέσεις του σαφέστερες: «Δεν
είμασταν» τόνισε, «ασκέρι η κυβέρνηση
να κάνουμε πλαστογραφίες οι υπουργοί
και κανείς να μην ξέρει τίποτα υπήρχε
και πρωθυπουργός». Και συνέχισε «έχω
συγκλονιστικά στοιχεία. Οταν θα τα πω
και θα αποδείξω αυτά που λέω δεν θα ε ί
ναι ευχάριστη η εξέλιξη αυτή για πολ
λούς». Συντροφικά μαχαιρώματα λοιπόν
και έπεται συνέχεια. Ίσως σ’ αυτή τη δί
κη αποκαλυφθεί όχι η κορυφή του παγό
βουνου αλλά το παγόβουνο ολόκληρο.

Η

Τα σημαντικότερα στοιχεία
των μαρτυρικών καταθέσεων
• Εμίλ Μένενς, εκπρόσωπος της ΕΟΚ.
• Ο Αθανασόπουλος ήταν ο εγκέφ αλος της
συγκάλυψης Οι συγκατηγορούμενοί του γνώ
ριζαν την απάτη. Ο κάθε ένας έπαιρνε εντολές
από τον ανώτερό του Ο κύκλος έκλεινε στον
Αθανασόπουλο. Ό λο ι, μας είπαν ψέμματα ό
ταν κάναμε τον έλεγχο. Το πρόστιμο που επέ
βαλε η ΕΟΚ για την απάτη, είναι 843 εκ. δραχ
μές (ο.ο. θα ια πληρώσει ο Ελληνας φορολο
γούμενος).
• Πέτρος Στάικος Μαρκής, εκπρόσωπος της
εταιρείας «Κοφαγκρέν» (εμπορίας δημητρια
κών αντ αγωνίστριας της Γκρανομάρ των Map-

γέλων):
• Ανώτατα στελέχη της τότε κυβέρνησης ε ί
χαν ανάμιξη στην απάτη και στη συγκάλυψή
της. Ιδιαίτερα ο Γιώργος Παπανδρέου, στενός
φίλος του Θ. Μαργέλου που είχε τα κέρδη απ
την απάτη.
• Το πρακτικό μέρος της συγκάλυψης ανέλα
βε με άνωθεν εντολή να υλοποιήσει ο Αθανα
σόπουλος για άγνωστους λόγους.
• Η υπόθεση ήταν «πιλότος», θ α ακολουθού
σαν και άλλες. Τα κέρδη μοιράστηκαν και σε
άλλους. Ο Μαργέλος ήταν απλώς ο εισπράκτορας.
• Έ νας ήταν ο ιθύνων νους για τη συγκάλυ
ψη. Αυτός έδωσε εντολή στον Αθανασόπουλο.
Ο ένας αυτός ήταν πάνω από τους υπουργούς.
Αιχμή ευθεία και σαφής για τον Ανδρέα Πα

πανδρέου.
• Δημ. Διαμαντούρος. Πρόεδρος του Συνδέ
σμου εμπόρων Δημητριακών:
• Η συγκάλυψη έγινε για την εξυπηρέτηση
του κομματικού και όχι του εθνικού συμφέρον
τος. Από την απάτη με το καλαμπόκι ωφελήθη
κε μόνον ο Μαργέλλος. Γ ια χάρη του έγινε η
συγκάλυψη. Γ ια το σκοπό αυτό, αξιοποίησε ο
Μ αργέλλος τη γνωριμία του με τον Γιώργο Πα
πανδρέου και τον Γ. Κατσιφάρα. Ο Αθανασό
πουλος πήρε εντολή από το Γιώργο Παπαν
δρέου για να συγκαλύψει την υπόθεση.
• Μιχ. Μινατζής, Λιμενάρχης στην Καβάλα το

1986:
• Εντολές για τη συγκάλυψη έδωσε ο γενικός
γραμματέας του υπουργείου Εμπορικής Ναυτι
λία ς στους λιμενικούς της Καβάλας. Το υπουρ
γείο Εμπορικής Ναυτιλίας γνώ ριζε την κομπίνα.
• Παν. ΖαχαρΙου, Λιμενικός. Εκτελούσε χρέη

λιμενάρχη στην Καβάλα το 1986 όταν γινόταν
έλεγχος από το κλιμάκιο της ΕΟΚ.
• Πήρα εντολή από το γ.γ. του υπουργείου
Εμπορικής Ν αυτιλίας να μην δώσω κανένα
στοιχείο στο κλιμάκιο της ε ο κ .
Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και ο υ
πουργός του Στάθης Αλεξανδρής καθώς και ο
τότε αρχηγός του Λιμενικού Αρ. Παπανδρέου
ήξεραν για την πλαστογράφηση των εγγρά
φων. Οι πλαστογραφίες έγιναν για να εμφανι
στεί ότι το πλοίο «Αλφονσίνα» φόρτωσε το κα
λαμπόκι στην Καβάλα.
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Από την αλαζονεία στην απάτη
Πάντως το κυρίαρχο στοιχείο που
προκύπτει από την ακροαματική διαδικα
σία της δίκης που πλησιάζει να συμπλη
ρώσει ένα μήνα είναι ένα:
Αποκαλύπτονται οι πρακτικές μιας κυ
βέρνησης που έφθασε να οργανώνει
συγκαλύψεις απατών με πλαστογραφίες
εγγράφων, έκδοση ψεύτικων πιστοποιη
τικών για να προσκομίσουν κέρδη σε επι
χειρηματίες που ανήκαν στα «νέα τζά
κια» και ενδεχομένως και σε κυβερνητι
κά στελέχη. Ο πολίτης που παρακολου

θεί τη δίκη, αισθάνεται έκπληκτος μπρο
στά στις μεθοδεύσεις κυβερνητικών πα
ραγόντων οι οποίοι όχι μόνο παραβίασαν
τον ποινικό νόμο αλλά μεταχειρίστηκαν
μεθόδους μαφιόζικες και φέρθηκαν ως
κοινοί απατεώνες. Αισθάνεται αηδιασμέ
νος μπροστά στην αντίληψη που κυριαρ
χούσε στα στελέχη της τότε κυβέρνησης
του π α ς ο κ ότι «μπορούμε να κάνουμε τα
πάντα. Κανείς δεν θα μας αποκαλύψει».
Αποψη που εξέφρασε και μάρτυρας στη
δίκη, ενδεικτική μιας αντίληψης αλαζο
νείας της εξουσίας και χρησιμοποίησης
των υπουργών και των κρατικών υπηρε
σιών ως φέουδων και προσωπικών μαγα
ζιών.
Ό λα αυτά προσδίδουν άλλες διαστά
σεις στη δίκη για το σκάνδαλο του γιου
γκοσλαβικού καλαμποκιού διαστάσεις
που υπερβαίνουν κατά πολύ το ποινικό
μέρος της υπόθεσης και αγγίζουν, αλλά
και προσδιορίζουν την πολιτική πρακτι
κή μιας κυβέρνησης που με τη συμπερι
φορά της ενίσχυσε και παρήγαγε φαινό
μενα ηθικής και κοινωνικής σήψης. Φαι
νόμενα που ούτε και σήμερα φαίνεται να
αποκηρύσσουν οι σκανδαλοποιοί, αφού
σημαίνοντες κύκλοι του ΠΑΣΟΚ δ ια των
εντύπων του Ταύρου και δ ι’ αυτών μέσω
Αθανασόπουλου δεν παραλείπουν να εκ
βιάζουν το δικαστήριο για να μην λάμψει
η αλήθεια, ωσάν να είναι τα στελέχη της
κάθε κυβέρνησης υπεράνω νόμων και
του Συντάγματος.
Και ενώ από την πλευρά του ο Νικος Α
θανασόπουλος αρχίζει τις αποκαλύψεις
τονίζοντας σε κάθε ευκαιρία ότι «δεν θα
είναι το εξιλαστήριο θύμα της υπόθε
σης» οι μάρτυρες κατηγορίας που μέχρι
στιγμής εξετάστηκαν στο δικαστήριο, αποκάλυψαν ότι και άλλοι τότε κυβερνητι
κοί παράγοντες είχαν ανάμειξη στο
σκάνδαλο.

Γιωργάκης και Γιωργάρας
Οι μάρτυρες κατηγορίας, Πέτρος Μακρής, Στάικος, Μιχάλης Παπαγιάννης,
και Δημ. Διαμαντούρος, εξέφρασαν την
άποψη απαντώντας σε ερωτήσεις ότι:
• Η συγκάλυψη της απάτης με το γιουγ
κοσλαβικό καλαμπόκι έγινε προς χάριν
του «πράσινου» επιχειρηματία, Θεόδω
ρου Μαργέλου. Ο Μαργέλος ήταν εκεί
νος που είχε κέρδη από την απάτη, αφού
η εταιρεία του «Γκρανομάρ» αγόρασε το
καλαμπόκι από την κρατική εταιρεία ITCO
και το πούλησε στο Βέλγιο.
• Ο Μαργέλος είχε στενότατες σχέσεις
με το γιο του πρωθυπουργού Γιώργο Πα
πανδρέου και τον Γιώργο Κατσιφάρα, τό
τε υπουργό Εμπορίου.
—------- χ
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• Αξιοποίησε τις πολιτικές του γνωρι
μίες και τις στενές σχέσεις του με τα κυ
βερνητικά στελέχη όχι μόνον για να κερ
δίσει από την απάτη αλλά και να συγκαλυφθεί η υπόθεση.
Για την ανάμειξη του Νίκου Αθανασόπουλου, στη συγκάλυψη του σκανδάλου
οι περισσότεροι από τους μάρτυρες κατηγορίας υποστήριξαν ότι ο «ανοπληρω
τής υπουργός των Οικονομικών, συντό
νιζε τη συγκάλυψη και σαφώς έχει ευθύ
νες» Ο Δημ. Διαμαντούρος, πρόεδρος
του Συνδέσμου Έμπορων Δημητριακών
που είχε και την πιο αναλυτική και αξιόπίστη, κατάθεση στο δικαστήριο, εξέ
φρασε την άποψη ότι «η συγκάλυψη δεν
αποφασίστηκε όπως λέει ο Αθανασόποι λος σε σύσκεψη κυβερνητική το καλοκαίρι του 1986. αλλά στέλεχος της τότε κυ
βέρνησης και ειδικό ο Γιώργος Γιαπαν
δρέου που είχ ε φ ιλία με τον Μαργέλο.
τηλεφώνησε στον Αθανασόπουλο και
του είπε " Νίκο μου σκέπασέ την την υπό
θέση” ».
Το ότι δεν θα αποφασίστηκε η συγκά
λυψη στη σύσκεψη που έγινε το 1986 το
καλοκαίρι μεταξύ επτά υπουργών, ενι
σχύουν και οι ερωτήσεις του Ιω. Γρίβα
και άλλων μελών του Δικαστηρίου Κα»
άλλοι μάρτυρες όμως όπως ο Πέτρος
Στάικος αλλά και ο Μιχάλης Παπαγιάννης (εκπροσωπούσε ο πρώτος τη γαλλική εταιρεία «Κοφαγκρέν» και ο δεύτερος
τη βελγική ICCO που ήταν και ο τελικός α
ποδέκτης του, φερόμενου ως ελληνικού
καλαμποκιού) υποστήριξαν ότι η συγκά
λυψη «έγινε από πρόσωπο πάνω από
τους υπουργούς και εκείνος που κατέστρώσε την απάτη, κατέστρωσε και το
σχέδιο της συγκάλυψης». Οι μάρτυρες
αυτοί, αφήνουν αιχμές και κατά του Av
δρέα Παπανδρέου, υποστηρίζοντας ότι
«είχ ε εκπονηθεί σχέδιο επιχειρηματιών
που ανήκαν στα νέα τζάκια και κυβερνη
τικών παραγόντων για πλουτισμό. Η υ
πόθεση του καλαμποκιού ήταν πιλό
το ς” αν δεν απεκαλύπτετο θα ακολουθούσαν και άλλες εξαγω γές τέτοιου εί
δους και τα κέρδη θα ήταν πολλά».
Μάλιστα ο Δημήτρης Διαμαντούρος,
κατέθεσε στο δικαστήριο και παραδείγματα για τις υπόγειες διαδρομές της υπόθεσης, τονίζοντας ότι ο Μαργέλος,
προσωπικός φίλος του Γιώργου Παπανδρέου, Ονον κύκλο των εμπόρων δημητριακών τον αποκαλούσε πάντα με το όνομα «ο Γιωργάκης» και τον Κατσιφάρα
με το «Γιωργάρας».

Ελληνική η πατέντα

. .
Συγκλονιστική όμως ήταν και η κατά
θεση του Εμίλ Μένενς εκπροσώπου της

της ιωάννας Μάνόρου
ΕΟΚ που είχε ηγηθεί και του κλιμακίου
της Κοινότητας το οποίο το καλοκαίρι
του 86 ήρθε στην Ελλάδα και έκανε επι
τόπιο έλεγχο για το καλαμπόκι.
C Μένενς κατέθεσε με λεπτομέρειες
που είχε οργανωθεί η συγκάλυψη της α
πάτης με την έκδοση ψευδών βεβαιώσε
ων και πλαστών πιστοποιητικών. Κατονό
μασε ως εγκέφαλο της συγκάλυψης το
Νίκο Αθανασόπουλο. λέγοντας «ο υ
πουργός ήταν εν γνώσει της απάτης. Ο
τι δηλαδή το καλαμπόκι δεν ήταν ελληνι
«ό πύ~ε φορτώθηκε στην Καβάλα. Ηξε
ρε ύτ ήταν γιουγκοσλαβικό και φορτώ
θηκε στο Κόπερ της Γιουνκοσλαβίας Η
~α" εκείνος neu έδωσε εντολές για τη
κγκαλυψη. Εκείνος τσ : δ; ιβεβαίω νε
ο κλιμάκιο της ΕΟΚ ότι τα καλαμπόκι εί■γ:- «λληνικό*.
Η κατάθεσή του πρσκαλεσ? αργή στον
Αθανασόπουλο ο οποίος μην μπορώντας
να την αμφισβητήσει ρωτούσε συνέχεια
το μάρτυρα αν γίνονται και άλλες απάτες
στην ΕΟΚ. Και εισέπραξε την απάντηση.
Απάτες γίνονται πάρα πολλές Πάντα ό
μως από ιδιω τικές εταιρείες. Ποτέ από
κρατική εταιρεία όπως η iTCG που ~υμ
μ ετείχ ε στην απάτη μ ε το καλαμπόκι».
Και πρόσθεσε ο Μένενς "Στα 20 χρόνια
της καριέρας μου ως υπεύθυνος yiG τον
•ν -,σοοων, πρώτη
έλε Υ Χ Ο , ί ι ! ν ΐ'Ο Ι VO '
φορά συναντώ συγκάλυψη μιας απάτης
από την κυβέρνηση του κράτους μέ
λους. Αυτή είναι και η ειδοποιός διαφο
ρά αυτής της απάτης απ' όλες τις άλλες.
Σε άλλες χώρες όταν καταγγέλλο
νται απάτες οι κυβερνήσεις βοηθούν
στην αποκάλυψή τους* δε«· συγκαλύ
πτουν»
Για την ιδιαιτερότητα της συγκεκριμέ
νης απάτης ο μάρτυρας Δημ Διαμαντούρος είπε· « Αλλο συγκάλυψη από μ ια κυ
βέρνηση και άλλο αποκάλυψη. Κύριε Αθανασόπουλε δεν λέω ότι οι άλλες χώ
ρες σπεύδουν να καταγγείλουν στην
ΕΟΚ τις απάτες. Το φαινόμενο της μη a
ποκάλυψης είναι πανευρωπαϊκό, της
συγκάλυψής τους όμως είναι καθαρά ελ
ληνικό>\
Να σημειώσουμε εδώ ότι ο κατηγορού
μενος πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ πολ
λές φορές οργισμένος από τις τεκμηριω
μένες καταθέσεις των μαρτύρων κατηγο
ρίας δεν δίττασε να αυτοαναγορευθεί σε
υπερασπιστή του ελληνικού φιλότιμου
και του εθνικού συμφέροντος υποστηρί
ζοντας πάντα ότι για την πατρίδα και το
συμφέρον ΐη ς έγινε η συγκάλυψη. Σε μια
στιγμή οργής μάλιστα καθίβρυσε τον
Μένενς λέγοντας το αμίμητο εκείνο, «ό
ταν εσύ έτρωγες βελανίδια εμείς χ τίζα 
με Παρθενώνες»!

Κακός μήνας ο ίούλιος
για τον Ανδρέα
Στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα
καλείται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε α
πολογία από τον ανακριτή που χειρίζε
ται την έρευνα για το σκάνδαλο των
τηλεφωνικών υποκλοπών Ο Ανδρέας
Παπανδρέου θα απολογηθεί με υπό
μνήμα, σύμφωνα με πληροφορίες, για
τη βαρύτερη των κατηγοριών που του
έχουν αποδοθεί από τη Βουλή, αφού
διώκεται ως ηθικός αυτουργός σε τη
λεφωνικές υποκλοπές Διώκεται δηλα
δή για παραβίαση συνταγματικής διά
τάξης που κατοχύρωνε· το απόρρητο
των τηλεφωνικών ανταποκρίσεων
Ο ανακριτής, αρεοπαγίτης Νικόλαος
Καβαλλιέρος μέσα στον Ιούλιο θα κα
λέσει σε απολογία και το διαβόητο Θε
οφάνη Τόμπρα που έχει παραπεμφθει
ως συμμέτοχος του Ανδρέα. Ο τρίτος
βασικός κατηγορούμενος στο σκάνδα
λο —και εγκέφαλος των παρακολου
θήσεων— Κωνσταντίνος Τσίμας είναι
ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και δεν θα
απολογτιθεί έως ότου αρθεί η ασυλία
T C J.

Επειδή όμως η διαδικασία της άρσης
της ασυλίας ενός ευρωβουλευτή καθυ
στερεί, ο ανακριτής Ν. Καβαλλιέρος
σκέπτεται να χωρίσει την υπόθεση σε
ο.τι αφορά τον Τσιμα και να κλείσει τη
δικογραφία στο τέλος Αυγουοτου
Αυτό σημαίνει ότι κανονικά στις αρ
χές του Οκτώβρη θα πρέπει να αρχίσει
η δίκη. Και λέμε κανονικά, διότι στο
σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλο
πών με κατηγορούμενο τον Ανδρέα
Παπανδρέου μπορεί ενδεχομένως να
λειτουργήσουν και άλλης κατευθυν
σης πολιτικές επιλογές.
Το σκάνδαλο των υποκλοπών, αφσ
ρά την παρακολούθηση τηλεφωνώ,
πολιτικών προσώπων, έκδοτων, εφη
μερίδων, επωνύμων και άλλων
Με την απόφαση για την παραπομπή
,ων υπεύθυνων από τη Βουλή στο Ειδι
κό Δικαστήριο, έχουν συμπαραπεφθει
και ο; συμμέτοχοι του Ανδρέα Παπαν
δρέου. Δηλαδή υπάλληλοι της ΕΥΠ και
του ΟΤΕ οι οποίοι έκαναν τις παρακο
λουθήσεις
Ήδη από την ΕΥΠ απολογήθηκαν
τέσσερις υπάλληλοί της που έκαναν υ
ποκλοπές και αφέθηκαν ελεύθεροι χω
ρίς όρους Και οι τέσσερις είπαν ότι ε
νεργούσαν με εντολή του τότε αρχή
γού της ΕΥΠ Κων Τσίμα. Οι κατήγοροι
βουλευτές στην υπόθεση ίων υποκλο
πών είναι Παν Σκοτεινιώτης από τον
ΣΥΝ, Απ. Α ν δ ρ ε ο υ λ ά κ η ς και Π Κων
σταντινίδης από τη ΝΔ
Οι τέσσερις που απολογήθηκαν εί
ναι: Μανώλης Βαρδάκης, Μαν. Σταγά
κης, Κων. Τζομάκος και Ε. Κουφάκης.
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Οι διαδικασίες του εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας μπήκαν σε
κίνηση. Το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, στό οποίο προσδόθηκαν άφθονοι
επιθετικοί προσδιορισμοί, ήρθε στο επίκεντρο της πολιτικής διαμάχης.
Διαπνέεται βέβαια από τη φιλοσοφία της συντηρητικής παράταξης. Αλλά, αν
δεν κάνουμε λάθος, για εκσυγχρονισμό μιλούσαν προεκλογικά όλα τα κόμματα.
Σήμερα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝ αντί να προτείνουν μια άλλη αναπτυξιακή φιλοσοφία, αν
έχουν, αντί να πρωτοστατήσουν στη μάχη του εκσυγχρονισμού που αποτελεί
ζήτημα ζωής και θανάτου για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, επιδίδονται
μαζί με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που ελέγχουν, σε μάχη
οπισθοφυλακών, αφήνοντας το έδαφος ανοιχτό για να αλωνίζει η Νέα
Δημοκρατία. Ιδιαίτερα η Αριστερά, η παράταξη που ήθελε να ταυτίζεται πάντα
με την «πρόοδο», αδυνατεί να ξεχωρίσει σήμερα ως προς αυτό την ήρα από το
σιτάρι. Αδυνατεί να επιχειρηματολογήσει από την σκοπιά των εργαζομένων και
να προτείνει τις δικές της λύσεις που θα προστατεύσουν καλύτερα τους
μισθούς και τα ημερομίσθια, θα συμβάλουν στη μερική απορρόφηση της
ανεργίας, θα διασφαλίσουν δικαιώματα και σωστούς όρους εργασίας.
Στο θέμα αυτό αναφέρονται τα άρθρα του Κώστα Δέδε και Σπάρου Καβουνίδη
που αναπτύσσουν ορισμένη προβληματική για τη φιλοσοφία, τους στόχους και
τις πιθανές επιπτώσεις του αναπτυξιακού νομοσχεδίου.
έες σηματοδοτήσεις επανακαθορί
ζουν τον «πλου» της αναπτυξιακής
προσπάθειας και μια νέα φιλοσο
φία διαπνέει την αναπτυξιακή διαδικα
σία: Το πρώτο δεδομένο είναι πως η κοι
νότητα δεν είναι πια διατεθειμένη να επι
χορηγεί η να συμβάλλει στη χορήγηση
δανείου σε οικονομικά αδύναμες χώρεςμέλη της, όπως, κατ’ εξοχήν, η Ελλάδα,
χωρίς να γνωρίζει το πού θα κατευθυν-
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θούν και διοχετευθούν τα ποσά που δια
θέτει: Και, συγκεκριμένα, δεν πρόκειται
να υποστηρίξει την κάλυψη καταναλωτι
κών, δηλαδή αντιπαραγωγικών, δαπα
νών. Αντιθέτως, είναι αποφασισμένη να
χρηματοδοτεί αναπτυξιακά έργα, με τα
οποία αντιμετωπίζονται διαρθρωτικές
αδυναμίες των οικονομιών (και απ’ αυ
τές η ελληνική οικονομία είναι «περήφα
νηI»...;, ώστε η ενιαία αγορά του 1992 να

καθιερωθεί ανώδυνα. Αυτή η κοινοτική
φιλοσοφία επηρεάζει την αναπτυξιακή
διαδικασία στην ελληνική οικονομία και
ως εκ τούτου η κυβερνητική οικονομική
πολιτική υποχρεούται, τώρα, εκ των
πραγμάτων, να συμβαδίσει με τις κοινο
τικές προθέσεις και θέσεις, προκειμένου
να της προσφερθεί η «κοινοτική αλλη
λεγγύ η », που αποτελεί αρχή για ένα κρά
τος που κινδυνεύει οικονομικά.
Το δεύτερο δεδομένο είναι πως η κυ
βέρνηση με ένα κυκλώπιο αναπτυξιακό
νομοσχέδιο, για το οποίο «άναψαν» τα
φωτοτυπικά μηχανήματα αναπαραγωγής
του αφού αποτελείται από 276 σελίδες,
επιχειρεί σημαντικές αλλαγές στην οικο
νομική ζωή και στις εργασιακές σχέσεις,
προσαρμοσμένες στα ευρωπαϊκά πρότυ
πα και προδιαγραφές, και τα πρώτα βή
ματα για την προστασία ενός περιβάλ
λοντος, που συνεχώς υποβαθμίζεται.
Και η προσπάθεια οικονομικής μεγέθυν
σης στηρίζεται στον ιδιωτικό τομέα και
όχι στο δημόσιο. Επιδίωξη, άλλωστε,
που συμφωνεί με το ιδεολογικοπολιτικό
«πιστεύω» του κυβερνώντος κόμματος.
Φυσικά, η νομοθετική προσπάθεια δεν
φαίνεται να τελειώ νει στο αναπτυξιακό
νομοσχέδιο. Προβλέπεται να ακολου
θούν και άλλα μέτρα, που, κυρίως, θα α
φορούν στην καταπολέμηση της ελλειμματικότητας των ασφαλιστικών ταμείων,
καθώς, επίσης, και σε μέτρα όταν διαπι
στώνονται δυσκαμψίες και στρεβλώσεις
στην εφαρμογή της οικονομικής πολιτι
κής.
Αυτά τα δυο δεδομένα (κοινοτική βοή
θεια, αναπτυξιακό νομοσχέδιο) σηματο
δοτούν την αναπτυξιακή πορεία της χώ
ρας που θα περάσει από τα «καυδιανά δί
κρανα» των διατάξεων και δεδομένων
της ενιαίας αγοράς της ΕΟΚ το 1992.
Ως προς την κοινοτική βοήθεια, ο πρω
θυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πέτυχε, κατά τη συνεδρίαση του Ευ
ρωπαϊκού συμβουλίου, στο Δουβλίνο την
περασμένη Δευτέρα να υπάρξει έμπρα
κτη έκφραση της κοινοτικής αλληλεγγύ
ης προς «ένα κράτος-μέλος που αντιμε
τωπίζει προβλήματα». Και δόθηκε εντο
λή στην Επιτροπή της ΕΟΚ να συντάξει
σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνη
ση, πρόταση για τα μέτρα στήριξης της
ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της
κοινοτικής αλληλεγγύης και συμπαρά
στασης, (Δηλώσεις κυβερνητικού εκπρο
σώπου 25/6/1990). Τώρα, το ποια μορφή
θα πάρει αυτή η βοήθεια (αν θα είναι δά
νειο 2,8 δισ. ευρωπαϊκών Νομισματικών
Μονάδων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων ή από ιδιωτική Τράπεζα με
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Υπεραγορές εναντίον παντοπωλείων
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τοιι Κώστα Δέδε
εγγύηση της ΕΟΚ ή δεν θα είναι κάποια
άλλη μορφή χρηματοδότησης) θα εξαρ
τηθεί από τις σχετική συζητήσεις που θα
γίνουν. Γνώμονας, πάντως, θα είναι ότι
τα ποσά που θα εισπράξουμε θα χρησι
μοποιηθούν για ανάπτυξη (και μόνον για
ανάπτυξη) μέσω των Σχεδίων Περιφε
ρειακής Ανάπτυξης τα γνωστά ως ΣΠΑ
(Δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Ε
ξωτερικών κ Ευθυμίου Χριστοδούλου
στις 21/6/1990)

Από το «περίπτερο»
στο «σούπερ μάρκετ»...
Στην «κοινοτική κατεύθυνση» βρίσκε
ται και το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, που
κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό
εθνικής οικονομίας κ, Γιωργο Σουφλιά
Το νομοσχέδιο αυτό φαίνεται ότι δεν
γίνεται αποδεκτό από τις συνδικαλιστι
κές οργανώσεις και από την αξιωματική
αντιπολίτευση, παρά το γεγονός ότι πολ
λά άρθρα του νομοσχεδίου (όπως αυτά
που αφορούν στην εκχώρηση δανείου σε
ξένους για ίδρυση βιομηχανιών σε παρα
μεθόριες περιοχές) έχουν συνταχθει επι
των κυβερνητικών ήμερων του ΠΑΣΟΚ.
Και το οποίο ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει το νο
μοσχέδιο «πολυνομοσχέδιο - σούπερ
μάρκετ». Απαντώντας, έτσι, στην κυβέρ
νηση που θέλει το νομοσχέδιο «πρώτο
ποριακό και εκσυγχρονιστικό», το οποίο
«προωθεί την επίτευξη του τελικού κατα
ναλωτικου στόχου που δεν είναι άλλος
από την ευημερία του ελληνικού λαού».
Φυσικά, από το χαρακτηρισμό του ΠΑ
ΣΟΚ, «πολυνομοσχέδιο σουπερμάρκετ»
ως τον ισχυρισμό της Νέας Δημοκρατίας
ότι οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ έκαναν
την Ελλάδα «χρεωκοπημένο περίπτερο»
αναμένεται να κινηθεί ο εσμός των κρι
σεων, επικρίσεων και απειλούμενων κα
ταστρατηγήσεων αυτού του νομοσχε
δίου. Ήδη οι συνδικαλιστικές οργανω
σεις ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις
γιατί απειλούνται «κεκτημένα δικαίωμα
τα» και παντός είδους «επιδόματα»
Ανεξάρτητα, πάντως, από τα θετικά ή
αρνητικά του νομοσχεδίου αυτό που έ
χ ει σημασία είναι το οικονομικό περί
βάλλον στο οποίο θα λειτουργήσει ο a
ναπτυξιακός νόμος Και τούτο για τί η ύ
παρξη πληθωρισμού και πληθωριστικών
πιέσεων τορπιλλίζει την αναπτυξιακή
προσπάθεια, δεδομένου ότι αποθαρρύ
νονται οι επ ιχειρηματίες για την πραγ
ματοποίηση επενδύσεων.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πη
γή του υπουργείου Εθνικής οικονομίας ο
πληθωρισμός θα βρίσκεται στο 23% (ε
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τήσια βάση) τον Αύγουστο. Και όπως
προβλέπουν από το υπουργείο ο πληθω
ρισμός θα αποκλιμακώνεται με χαμηλό
ρυθμό έκτοτε. Πάντως, στο τριετές πρό
γραμμα που επέδωσε η κυβέρνηση στον
αντιπρόεδρο της ΕΟΚ κ. X. Κριστόφερσεν γίνεται η πρόβλεψη για πληθωρισμό
18,5% φέτος, 16% το 1991 και 12% το
1992. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι το
αν και κατά πόσον οι στόχοι αυτοί μπο
ρουν να επιτευχθούν αν πρώτα δεν κατα
πολεμηθουν τα τεράστια δημοσιονομικά
ελλείμματα, για τα οποία όλοι συμφω
νούμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν,
αλλά όταν έρθει η ώρα των μέτρων αρχί
ζουν οι αντιδράσεις επειδή απειλούνται
«κεκτημένα δικαιώματα»

Σχετικότητα
και κοινή λογική

«Στρατηγική» χωρίς «μοντέλο»...
Ως προς το νομοσχέδιο αυτό καθεαυ
τό είναι νωρίς να προσδιορισθούν τα
τρωτά του σημεία, αφού το νομοσχέδιο
δόθηκε την περασμένη Δευτέρα στη δη
μοσιότητα. Έτσι, δεν είναι δυνατό με α
κρίβεια να προσδιορισθούν τα «παραθυ
ράκια» και οι «πόρτες» από όπου μπαινο
βγαίνουν οι επιτήδειοι. Τα κύρια, όμως
χαρακτηριστικά τού αναπτυξιακού νομο
σχεδίου είναι τα εξής:
Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι Οτι
στο νομοσχέδιο δεν προσδιορίζεται η
μορφή της αναπτυξιακής στρατηγικής.
Ωστόσο, στο πλαίσιο της οικονομικής πο
λιτικής δίνεται η ευχέρεια στους υπουρ
γούς με διάφορα προεδρικά διατάγματα
να καθορίζουν αυξημένα κίνητρα, όπως,
επίσης, και το ύψος των επιχορηγήσεων
σε κλάδους της οικονομίας ή σε ειδικές
γεωγραφικές ζώνες που κρίνεται σκόπι
μο να αναπτυχθούν. Και αυτή η τακτική ί
σως να εμπνέεται από το γεγονός ότι το
διεθνές οικονομικό περιβάλλον μετά
βάλλεται και συνεπώς δεν απαιτείται ο
καθορισμός στόχων όπως συνέβη με τα
πενταετή προγράμματα, που αποδείχθη
καν αναποτελεσματικά. Ας αφεθεί αυτό
υποστηρίζει η κυβέρνηση —στην ιδιωτι
κή πρωτοβουλία, που την οδηγεί η αγο
ρά στο να κατευθύνει, εκεί όπου χρειάζε
ται, τα κεφάλαιά της». Για καλό, όμως,
και για κακό συνιστώνται στα υπουργεία
μονάδες στρατηγικού σχεδιασμού και α
νάλυσης πολιτικής «για ενίσχυση του ε
πιτελικού έργου των αρμοδίων υπουρ
γείων στη στρατηγική σχεδίαση, χάρα
ξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση της
δημόσιας πολιτικής...» (άρθρο 8ο).
Το ζήτημα, όμως, που τίθεται είναι ότι
χρειάζεται να προσδιορισθεί κάποια
μορφή μοντέλου ανάπτυξης Και αυτό
γιατί ο ελληνικός λαός που υποβάλλεται
σε θυσίες θα πρέπει να πληροφορηθεϊ
το πώς μπορούν να καταπολεμηθούν οι
διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας
ώστε να αντιμετωπισθούν σε μεσομα

Το ότι η Θεωρία της Σχετικότηταν
’··■)’ ! Αϊνστάιν θεωρεί ται παράξενη και
επαναστατική οφείλεται σε μερικέ
κοινές αλλά λανθασμένες αντιλήψει
σχετικά με την ταχύτητα το φως κα<
το χρόνο. Αν κι.ηLU..I." μ.-, ην 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 επανα
προσανατολίσει ριζικά την Ειδική
Θεωρία της Σχετικότητας, παράγο
ντάς την από τις νευτώνειες ιδέες και
όχι αντιδιαστέ/λοντον την σ ; αυτές
Συγχρόνως το βιβλίο αποτελεί μια
πολύ σημαντική εκλάίκευση του θέ
ματος
Για τι' οιαβαομα του βιβλίο»· δεν
προϋποτίθεται καμιά γνώση ανώτερων
μαθηματικών και οι εξισώσεις που ει
σάγονται στο τελευταίο κεφάλαιο του
βιβλίου για ο μετασχηματισμό Λό
ρεντζ το θέμα με το οποίο ξεκινούν
τα περισσότερα βιβλία Σχετικότη
ται, είναι ελάχιστες.
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κροπρόθεσμη βάση η ελλειμματικότητα
στο δημόσιο τομέα και στο εμπορικό ισο
ζύγιο. Να μάθει δηλαδή ο λαός, το πώς
σκέπτεται η κυβέρνηση, στο κρίσιμο αυ
τό θέμα.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ο πε
ριορισμός του οικονομικού ρόλου του
κράτους. Περιορισμός που επιτυγχάνε
ται με την πώληση των προβληματικών ε
πιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα και με
το κλείσιμο των έντονα ελλειμματικών
παρεμβατικών οργανισμών του Δημό
σιου Τομέα; που πποτέλεσαν και πηγή
σκανδάλου όπως η ΠΌΟ, η ΠΡΟΜΕΤ, ΕΜΠΟ κλπ.
Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι η ενί
σχυση της ιδιωτ.κής πρωτοβουλίας, που
θα αποτελέσει <ο· m μοχλό ανάπτυξης
της Ελληνικής οικονομίας και η οποία
σύντομα θα κληθεί*, να δώσει «εξετό
σεις»..
Η ενίσχυση αυτή παίρνει -κ α ι πολύ
σωστά- τη μορφή φορολογικών κινή
τρων (αύξηση αφορολογήτων απόθεμα
τικών για επενδύσεις) περιορίζοντας τις
επιχορηγήσεις (grants). Και τούτο είναι
απόλυτα ορθό διότ' με τις επιχορηγή
σεις πέραν του ότι γίνονταν «βιομήχανοι», τυχοδιώκτες και αεριτζήδες, που
καρπώνονταν δημόσιο χρήμα για άλλες,
πλην βιομηχανικών, δραστηριότητες, πα
ρατηρούσαμε από αρκετούς «επιχειρη
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ματίες» αδιαφορία για την τύχη των βιο
μηχανικών των μονάδων, αφού «άλλοι
πλήρωναν γι αυτούς»..
Το μέτρο αυτό είναι επίσης σωστό, για
τί σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς πε
ριορίζεται η δημοσιονομική εκταμίευση
Παράλληλα, προσδιορίζεται ως όριο
:α 30 εκατομμύρια δραχμές για υπαγωγή
επενδύσεων στις διατάξεως του αναπτυ
ξιακού νόμου και έτσι παραπήγματα (ουκ
ολίγα) δεν μπορούν να θεωρηθούν βιο
μηχανικές μονάδες που απολαμβάνουν
τα προσφερόμενα από το δημόσιο κορ
βανά
Το τέταρτο χαρακτηριστικό είναι η αλ
λαγή στις εργασιακές σχέσεις και η κα
θιέρωση της μερικής απασχόλησης, που
επιβάλλεται προκειμένου να αντιμετωπι
σθεί η ανεργία αλλά επιπλέον να ικανό
ποιηθεί και η ζήτηση εργασίας, ιδιαίτερα
από πλευράς γυναικών, που επιθυμούν
να εργασθούν ορισμένες ώρες.
Σε ό,τι αφορά τώρα στο ωράριο των
καταστημάτων είναι γεγονός ότι επιδιώ
κεται το κλείσιμο των μικρών καταστη
μάτων, δεδομένου ότι οι ιδιοκτήτες τους
δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαι τήσεις για πολλαπλές βάρδειες. Και
φαίνεται ότι η κυβερνητική θέση και πρό
θεση υπαγορεύεται από το ότι στα μικρά
καταστήματα διαπιστώνεται εκτεταμένη
φοροδιαφυγή και, συνεπώς, ενίσχυση

me παραοικονομίας, η οποία πρέπει να
καταπολεμηθεί.
Το πέμπτο χαρακτηριστικό είναι ορι
σμένα πρώτο βήματα για την προστασία
νθ<* m οιβσλλοντος. Και ιδιαίτερο επίση
μο·v u α η προσπάθεια για μετεγκστάστα ί; .ων βιομηχανιών εκτός του Λεκα
νοπεδίου Αττικής, εντός του οποίου βρί
σκεται το 50% των βιομηχανικών μονά
δων Και αυτό θα γίνει με την εφαρμογή
κινήτρων για μετεγκατάσταση αλλά και
αντικινήτρων για βιομηχανικές μονάδες
π ου ΐπιθυμουν να παραμείνουν εντός
ro'j λεκανοπεδίου
Η εφαρμογή του νομοσχεδίου θα απαι
τήσει φυσικά την κοινωνική συναίνεση
<α* με ρυθμίσεις στη βάση μιας σωστής
και υπεύθυνης επιχειρηματολογίας. Και
με γνώμονα τούτο: άτι η οικονομία πρέ
πει jo εκσυγχρονισθεί. Εγκαταλείπονιας τη λαϊκίστικη, συντεχνιακή νοοτρο
πία που διακατέχει εργαζόμενους αλλά
και επιχειρηματίες, που κατά ένα μεγά
λο μέρος επιζητούν την κρατική προστα
σία και σιγουριά. Θα πρέπει να προσαρμοσθούμε στα νέα παγκόσμια δεδομένα
που επιβάλλουν σημαντικές αλλαγές
στην παραγωγική και εμπορική διαδικα
σία. Αλλαγές που ε ίτε το θέλουμε είτε ό
χι θα πρέπει να κάνουμε και εμείς αν εν
διαφερόμαστε για την οικονομική μας ε
πιβίωση..
□

του Σπύρου Καβουνίδη
πό τη στιγμή που αναγγέλθηκε το
νέο ωράριο καταστημάτων άρχισαν
οι κραυγές και οι οιμωγές. Το εμπό
ριο παραδίδεται στο μεγάλο κεφάλαιο.
Οι μικροί καταστηματάρχες θα εξοντω
θούν βιολογικά και οικονομικά. Οι μικροί
καταστηματάρχες αντιδρούν. Οι υπάλλη
λοι αντιδρούν. Η αντιπολίτευση καυτη
ριάζει. Η μικροαστική τάξη αναστενάζει.
Τι προβλέπει όμως το νέο ωράριο;
Προβλέπει, πολύ απλά, ότι από τις 6 το
πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ κάθε εργάσιμη
μέρα (και το Σάββατο μέχρι τις 3 το από
γευμα) τα καταστήματα μπορούν να είναι
κατά βούληση ανοιχτά όλο το διάστημα
ή μέρος αυτού.
Αυτό πρώτα-πρώτα καταργεί και ένα
περίεργο καθεστώς όπου ένα κατάστημα
είναι υποχρεωμένο να είναι ανοιχτό σε ό
λη τη διάρκεια του ισχύοντος ωραρίου έ
στω κι αν δεν θέλει. Αν επρόκειτο για ει
δικά καταστήματα που λειτουργούν με
ειδική άδεια, όπως π.χ. φαρμακεία, κατα
λαβαίνω την υποχρέωσή τους να μένουν
ανοιχτά. Οι μπουτίκ όμως γιατί άραγε;
Φυσικά δεν είναι εκεί το κύριο θέμα.
Το «πρόβλημα» εντοπίζεται στο ότι τα
μεγαλύτερα καταστήματα έχουν την οι
κονομική δυνατότητα να χρηματοδοτή
σουν τη λειτουργία τους επί π.χ. 12 ώ
ρες, ενώ ένα μικρό κατάστημα που βασί
ζεται στην προσωπική εργασία του ιδιο
κτήτη του και το πολύ σε 1-2 υπαλλήλους
δυσκολεύεται να λειτουργήσει τόσες
πολλές ώρες. Άρα, όπως υπαινίσσεται
αυτή η άποψη, θα χάσει μέρος της πελα
τείας του που, παρ’ όλο που θα προτιμού
σε να ψωνίζει άλλες ώρες, βουλεύεται α
ναγκαστικά στο ισχύον σήμερα ωράριο.
Μάλιστα, επειδή είναι για εργαζόμενους
αρκετά στριμωγμένες οι ώρες που μπο
ρούν να ψωνίζουν, πηγαίνουν αναγκαστι
κά στο κοντικό μαγαζάκι (που έχει συνή
θως και ακριβότερες τιμές) κι όχι στο με
γαλύτερο κατάστημα που ίσως είναι πιο
μακρυά.
Δηλαδή, σύμφωνα με αυτή την άποψη,
το σημερινό (αναγκαστικό) ωράριο εξυ
πηρετεί τα συμφέροντα και τις προτιμή
σεις των μικρών, καταστηματαρχών και
δρα εκβιαστικά στους καταναλωτές, περιορίζοντάς τους ασφυκτικά —αν εργά
ζονται— τις ώρες που προλαβαίνουν να
ψωνίσουν και άρα μειώνοντας τη δυνατό
τητα επιλογής.
Με δυο λόγια το σημερινό ωράριο εμ
περιέχει έναν ανορθολογισμό. Είναι το
ωράριο που εξυπηρετεί αυτούς που πα
ρέχουν μια υπηρεσία (πουλούν) και όχι
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αυτούς στους οποίους απευθύνεται αυτή
η υπηρεσία (αγοραστές). Αν όμως εκσυγ
χρονισμός είναι και εξορθολογισμός τό
τε όλοι όσοι ομνύουν στο όνομα του εκ
συγχρονισμού θα έπρεπε να είναι υπέρ
της μεταρρύθμισης αυτής, που μάλιστα
εξυπηρετεί τους εργαζόμενους (κατανα
λωτές), ιδιαίτερα δε αυτοί που διακηρυγ
μένα τάσσονται υπέρ του προοδευτικού
εκσυγχρονισμού. Γιατί εκσυγχρονισμός
είναι αναμφίβολα. Για να είναι και προο-
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Και αυτή η «συμπαράταξη»
οργανώ σεω ν εργαζομένω ν
και μικροϊδιοκτητώ ν τι
επιτυγχάνει; Τη μεγάλη
ταξική συμμαχία με τη
μικροαστική τάξη; Και σε
ποιο σύστημα ιδεών,
παλαιώ ν ή νέων, κλειστό ή
ανοιχτό, ολοκληρω μένο ή σε
αναζήτηση,
μαρξιστολενινιστικό,
νεοα ριστερό ή
σοσιαλδημοκρατικό
εντά σσετα ι αυτή η
υπεράσπιση του
αναχρονισμού; Ή μήπως
μόνο στο ποπουλίστικο; Α ς
αφ ήσουμε όμως τον
ποπουλισμό στους
ποπουλιστές. ^
δευτικός θα πρέπει λοιπόν να νοιαστεί
κανείς για τις επιπτώσεις και να προσπα
θήσει να αυξήσει τα θετικά του και να αμ
βλύνει τα αρνητικά του. Να διερευνήσει,
δηλαδή, αν πράγματι θα συμπιεστούν οι
μικροϊδιοκτήτες, και ποιοι (όλων των ει
δών τα καταστήματα δεν θα έχουν τα ί
δια προβλήματα) και αν το πρόβλημά
τους θα είναι πράγματι κίνδυνος κλεισί
ματος ή κίνδυνος να χάσουν τη βολή
τους διαλέγοντας αναγκαστικά να δου
λεύουν ώρες που προβλέπουν αυξημένη
κίνηση αλλά που δεν τους αρέσουν. Να
το δει ως ζήτημα κοινωνικής πολιτικής
—για όσους αντιμετωπίσουν πρόβλη
μα— και οικονομικής πολιτικής διεκδικώντας ενδεχομένως γενναία κίνητρα
συνεταιρισμού ή συνένωσης. Να αντιτα-

χθεί σθεναρά στην επιχειρούμενη νομο
θετική φαλκίδευση του καθημερινού οκταώρου εν ονόματι ενός εβδομαδιαίου
40 ώρου. Να ζητήσει ενίσχυση των ελέγ
χων για την τήρηση του ωραρίου και των
συνθηκών εργασίας, ενδεχομένως και
χρηματοδότηση ελέγχων από πλευράς
ΓΣΕΕ. Ό χ ι όμως να αντιτίθεται στην ίδια
τη βασική ιδέα του διευρυμένου ωρα
ρίου, δηλαδή του εκσυγχρονισμού.
Είχα πάντα αρκετές απορίες και τελευ
ταία έχω ακόμα περισσότερες. Μια από
τις παλιές απορίες μου λοιπόν είναι γιατί
οι Αριστεροί θεωρούμε ότι πρέπει σώνει
και καλά να διαλέγουμε μεταξύ μικρού
και μεγάλου κεφαλαίου και μάλιστα πάν
τα να προτιμούμε το μικρό. Άλλωστε εί
ναι πολύ πιθανό ο βαθμός εκμετάλλευ
σης να είναι μεγαλύτερος στην περίπτω
ση του μικρού εργοδότη. Στο μικρό κατά
στημα με το παράνομο και γλίσχρα αμειβόμενο Πακιστανό. Με τον πολύ πιο άμε
σα εκβιαζόμενο για απλήρωτες υπερω
ρίες μοναδικό υπάλληλο. Με τον πολύ
πιο εύκολα αποκρυβόμενο τζίρο. Με
τους ανύπαρκτους ελέγχους από πλευ
ράς συνθηκών εργασίας, υγιεινής, φορο
διαφυγής, ποιότητας προϊόντων.
Και αυτή η «συμπαράταξη» οργανώσε
ων εργαζομένων και μικροϊδιοκτητών τι
επιτυγχάνει; Τη μεγάλη ταξική συμμαχία
με τη μικροαστική τάξη; Και σε ποιο σύ
στημα ιδεών, παλαιών ή νέων, κλειστό ή
ανοιχτό, ολοκληρωμένο ή σε αναζήτηση,
μαρξιστολενινιστικό, νεοαριστερό ή σο
σιαλδημοκρατικό εντάσσεται αυτή η υπε
ράσπιση του αναχρονισμού; Ή μήπως
μόνο στο ποπουλίστικο; Ας αφήσουμε ό
μως τον ποπουλισμό στους ποπουλιστές. Και, υιοθετώντας τη βάση αυτού
του εκσυγχρονισμού, ας προτείνουμε και
ας αγωνιστούμε για τα μέτρα που θα δια
σφαλίζουν τους εργαζόμενους, για τα
μέτρα που θα αμβλύνουν τις όποιες επι
πτώσεις σε ορισμένα μικροαστικά στρώ
ματα, ας αγωνιστούμε ενάντια σε κά
ποιες δευτερεύουσες αρνητικές πλευ
ρές, ας αγωνιστούμε να διευρύνουμε τις
κατακτήσεις των εργαζόμενων τόσο από
πλευράς μισθού όσο και από πλευράς
συνθηκών εργασίας, ας προτείνουμε μέ
τρα που θα κατοχυρώνουν τους εργαζό
μενους από παραβιάσεις και εκβιασμούς.
Δεν ξέρω αν κάνω λάθος ή αν άλλοι
κάνουν λάθος. Όμως εγώ κάπως έτσι κα
ταλαβαίνω τον προοδευτικό εκσυγχρονι
σμό στην πράξη. Ριζικά αντίθετο στο «φι
λολαϊκό» αναχρονισμό. Εκτός κι αν με τα
ίδια λόγια εννοούμε άλλα πράγματα. □
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ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
( Σε μια εποχή που οι
προβληματικές βρίσκοντας ως
άμεσες προτεραιότητες στο
προσκήνιο με τόσες
αντεγκλήσεις και αντίθετες
απόψεις γύρω από το «μέλει
γενέσθαι» των περισσοτέρων
από αυτές, θα προσπαθήσουμε
να προσεγγίσουμε την
πραγματικότητα «μιας εξ
αυτών». Το μέλλον της πρώην
Χαρτοποιίας Λαδόπουλου έχει,
πέρα από την οικονομική της
υπόσταση, έναν έντονα
κοινωνικό χαρακτήρα για τις
πόλεις των Πατρών και του
Αίγιου όπου βρίσκονται τα δυο
επιλεκτική αυτή παρουσίαση δεν
μειώνει το ρόλο και τις εξελίξεις
για μια άλλη προβληματική, την
Πειραϊκή Πατραϊκή, που επίσης ενδιαφέ
ρει την περιοχή. Για την ώρα θα περιορι
στούμε στην «ΕΓΛ Χαρτοποιίες Δυτικής
Ελλάδος ΑΕ» μια και θεωρούμε ότι η πα
ρούσα κατάσταση είχε ««δρομολογηθεί»,
και παρασκηνιακά,.πολύ πριν τις εκλο
γές της 8ης Απριλίου.

Η

Το ιστορικό
Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 7/4/1988 από
τον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχει
ρήσεων και την Εταιρεία ««ΜΕΛ» (99,7%
ΟΑΕ και 0,3% η ΜΕΛ) με κεφάλαιο 2 δις
156 εκατομ. δρχ. το οποίο τον Οκτώβριο
του 1989 αυξήθηκε σε 6 δις 929 εκ.
Στα περιουσιακά στοιχεία της εται
ρείας περιλαμβάνονται δυο εργοστάσια
χαρτοποιίας, ένα στο Αίγιο και ένα στην
Πάτρα με 5 παραγωγικές μηχανές, ικα
νές για λειτουργία, όχι όμως και για ε
κμετάλλευση, εάν δεν γίνουν σοβαρές ε
πεμβάσεις μετασκευών. Η δράση της ε
ταιρείας μέχρι τον Μάρτιο του ’90 ανα
πτύχθηκε σε δυο τομείς, την εκπόνηση
μελέτης για αγορά νέου μηχανολογικού
εξοπλισμού, γενικότερες παρεμβάσεις
λειτουργικές και συντήρησης στους χώ
ρους των εργοστασίων και την υποτονι
κή απασχόληση των παραγωγικών μηχα
νών του εργοστασίου της Πάτρας με
στόχο τη συνέχιση της εμφάνισης των
προϊόντων της εταιρείας στην αγορά και
την επίτευξη μείωσης του κόστους.
Το αρχικό επενδυτικό πρόγραμμα
—που είχε συνταχθεί από τον τότε πρόε
δρο του Δ.Σ. της εταιρείας Α. Καρρά α
νερχόταν στα 11 δις δρχ.— περιελάμβα22

νε τον εκσυγχρονισμό δυο μηχανών της
Πάτρας (ΡΜ5, ΡΜ6) και μια του Αίγιου,
την εγκατάσταση μονάδος επεξεργα
σίας αποκομμάτων, την εγκατάσταση
σύγχρονων μηχανημάτων επεξεργασίας
χαρτιού και την εγκατάσταση βιολογικού
καθαρισμού στο Αίγιο και στην Πάτρα. Η
αναμενόμενη παραγωγική ικανότητα θα
έφτανε τους 110.000 τ/χρόνο, ποσότητα
η οποία θεωρήθηκε τελικά υπαίτια μελ
λοντικών προβλημάτων των άλλων εται
ρειών χαρτιού της χώρας (αν γίνει πραγ
ματικότητα) λαμβάνοντας υπόψη την κα
τανάλωση χαρτιού στην χώρα (το 1988 έ
φτανε στους 569 χιλιάδες τόνους).
Το Δεκέμβριο του 1988 με την έναρξη
υλοποίησης της επένδυσης υποβλήθηκε
παράλληλα αίτηση υπαγωγής στις διατά
ξεις του Ν. 1262 και στα Μεσογειακά Ο
λοκληρωμένα Προγράμματα, δεδομένου
ότι ο τομέας του κλάδου της χαρτοποιίας
ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία. Μό
νο τα τελευταία δέκα χρόνια η κατανά
λωση χαρτιού στη χώρα μας, έχει αυξη
θεί κατά 33% περίπου. Ας σημειωθεί εδώ
ότι η κατανάλωση χαρτιού στις υπόλοι
πες χώρες της Ευρώπης είναι πολύ μεγα
λύτερη, μακροπρόθεσμα δηλαδή ευ
νοούνται οι εξαγωγές χαρτιού προς την
Ευρώπη.
Η ΕΤΒΑ αρχικά είχε δεχθεί να στηρίξει
το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα και ««κά
ποιες άλλες τράπεζες το μελετούσαν»
(Β. Χρυσανθόπουλος πρόεδρος του σω
ματείου εργαζομένων και μέλος του Δ.Σ.
της εταιρείας).
Όμως το Σεπτέμβριο του ’89, όταν α
ναλαμβάνει η νέα διοίκηση αντιμετωπί
ζει την έλλειψη ενδιαφέροντος και η
προσπάθεια υπαγωγής στο Ν. 1262 ανή
κει στο παρελθόν. Το νέο ΔΣ που ανα
λαμβάνει, αποτελείται από 8 άτομα με
πρόεδρο τον κ. Πετρόπουλο, προερχό
μενο από τη ΝΔ και διευθύνοντα σύμβο
λο τον κ. Θ. Χόνδρο, επίκουρο καθηγητή
του πανεπιστημίου Πάτρας που προτάθηκε από το Συνασπισμό. Τα άλλα μέλη
ήταν όπως και προηγούμενα με συμμετο
χή των δημάρχων Πάτρας και Αιγαίου, κ.
Καράβολα και Σιαβελή. Συμμετέχουν επί
σης ο εκπρόσωπος του ΟΟΑΕ κ. Α. Χατζάκος, ο κ. Κ. Πατίκας στη θέση του αντι
προέδρου και οι πρόεδροι των δύο σωμα
τείων των εργαζομένων κ. Β. Χρύσανθοκόπουλος και Αν. Αναστασόπουλος.
Ήδη, λόγω των προβλημάτων που
προαναφέραμε, από το Μάιο του 1989 ο
ΟΑΕ ενέκρινε τροποποιημένο το αρχικό
επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 7,8 δις το
οποίο ανέστειλε τον εκσυγχρονισμό της
χαρτοποιητικής μηχανής ΡΜ6 του εργο
στασίου της Πάτρας με αντίστοιχο πε
ριορισμό της ετήσιας παραγωγής το
χρόνο στο μισό, δηλαδή σε 50-60 χιλιά
δες τόνους.
Στα τέλη Φεβρουάριου του 1990 βγαί

νει σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, ενώ
ακολούθησε και ο τοπικός Τύπος, μια
διαμάχη του προέδρου του ΔΣ Πετρόπουλου και του διευθύνοντος συμβού
λου Θωμά Χόνδρου, όπου ο ένας κατηγο
ρούσε τον άλλο για παράνομες προσλή
ψεις, βολέματα κτλ. Δόθηκε αρκετά με
γάλη έκταση στο θέμα, έγιναν ακόμη α
ναφορές σε «κρυφές» γκαρσονιέρες, του
πρώην προέδρου του ΔΣ (επί ΠΑΣΟΚ)
Καρρά, που «πλήρωνε η εταιρεία» και
διάφορα άλλα... σκανδαλοθηρικά, για αυ
τοκίνητα της εταιρείας που χρησιμο
ποιούσαν τα στελέχη της για προσωπι
κές τους μετακινήσεις κτλ... Το σκανδαλοθηρικό μέρος της υπόθεσης ήρθε στο
φως (γκαρσονιέρες κτλ.) από την αντεπί
θεση του προέδρου στον κ. Χόνδρο.
Η διαμάχη αρχικά φάνηκε «φυσική»
μια και ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμ
βουλος εκπροσωπούσαν αντίθετες πολι
τικές δυνάμεις και, ας μην ξεχνάμε, οι ε
κλογές πλησίαζαν.
Το θέμα ενδεχομένως να έμενε εκεί.
Πλην όμως, με αφορμή καταγγελίες του
διευθύνοντος συμβούλου (που, σργότερα, τις αρνήθηκε) σχετικά με «κρυφά πα
ραπήγματα», σε κάποιους χώρους του
εργοστασίου, όπου υπήρχαν κρεβάτια
που οι εργαζόμενοι... ξεκουράζονταν την
ώρα που υποτίθεται ότι δούλευαν, άρχι
σε μια παραφιλολογία, από συγκεκριμέ
νη εφημερίδα του δεξιού χώρου, για
«τεμπέληδες εργάτες» που παίρνουν
τσάμπα τα λεφτά τους, με έμμεσους
—πλην σαφείς— υπαινιγμούς για τη
χρησιμότητα ή όχι λειτουργίας του εργο
στασίου.
Κύκλοι του Συνασπισμού δεν ήξεραν
πού να αποδώσουν τις αφορμές που δό
θηκαν από τον κ. Χόνδρο στην «αντίπερα
όχθη». Διχάζονταν προς δύο κατευθύν
σεις: Παρόρμηση (γιατί όντως υπήρχαν
οι χώροι αυτοί και τους είχε φωτογραφή
σει μάλιστα) ή σκοπιμότητα; Επεκράτησε
προς στιγμήν η πρώτη άποψη αν και με
κάποιες επιφυλάξεις.
Βέβαια η αλήθεια όπως συμβαίνει συ
νήθως σε τέτοιες περιπτώσεις βρίσκεται
στη μέση. Ό ντω ς οι εργάτες είχαν στή
σει κάποια... χάρντ-μπορντ (!) για να προ
στατεύονται από το κρύο και όντως δεν
εργάζονταν όλοι. Ο λόγος όμως δεν ή
ταν η τεμπελιά (όπως πέρασε στους Πατρινούς από τα δημοσιεύματα) αλλά η
στασιμότητα της εφαρμογής του επενδυ
τικού προγράμματος η οποία είχε αρχί
σει να παρουσιάζεται ήδη· δούλευε μόνο
μία μηχανή και αναμένονταν ο εκτελωνισμός μιας ακόμα τουλάχιστον, για να
μπει η παραγωγή σε κάποια σειρά. Εξάλ
λου, πώς να απολυθούν εργάτες που βρί
σκονται ελάχιστα χρόνια πριν τη συνταξιοδότηση και που η μόνη δουλειά που
γνωρίζουν, εδώ και δεκαετίες, έχει σχέ
ση με την παραγωγή χαρτιού.

Νέες Εκδόσεις
ρτοποιία Λαδόπουλου
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Αυτή η πλευρά ίο υ νομίσματος δεν πέ
ρασε —εσκεμμένα νομίζουμε— στον Τύ
πο. Ό λους αυτούς τους μήνες έγινε προ
σπάθεια να καλλιεργηθεί στο κοινό η ά
ποψη για τη μη παραγωγικότητα των ερ
γαζομένων.
Λόγω της αναταραχής που προκλήθηκε, το ΔΣ αποφασίζει να καλέσει για ενη
μέρωση τους φορείς του νομού πράγμα,
που έγινε. Συστήθηκε και μια διακομματι
κή επιτροπή από βουλευτές και των
τριών κομμάτων οι οποίοι δεσμεύτηκαν
να προσπαθήσουν να επιτύχουν τη συνέ
χιση του χρηματοδοτικού προγράμμα
τος. Μεσολάβησαν οι εκλογές της 8ης Α
πριλίου. Λίγες μέρες μετά τις εκλογές η
εφημερίδα «Πελοπόννησος» (υποστηρί
ζει τη ΝΔ) δημοσιεύει την είδηση ότι «α
πό τη Δευτέρα σταματά εντελώς η παρα
γωγή χαρτιού στο Λαδόπουλο μ ια και θα
τεθεί εκτός λειτουρ γίας η μοναδική μη
χανή που παρήγαγε έργο». Τονιζόταν, ι
διαίτερα ότι η απόφαση είχε ληφθεί από
τον διευθύνοντα σύμβουλο Θωμά Χόν
δρο. Ακολούθησε αναταραχή γιατί οι ερ
γαζόμενοι το έμαθαν από τη συγκεκριμένη εφημερίδα παρόλο που ο πρόεδρος
του σωματείου τους συμμετείχε στο ΔΣ
— άρα το θέμα δεν πέρασε από αυτό. Την
ευθύνη της απόφασης, πήρε ο διευθύνων σύμβουλος αιτιολογώντας την απόφάσή του αυτή με το επιχείρημα ότι «μέ
χρι να συνεχιστεί το επενδυτικό' πρόγραμμα είναι προτιμότερο να σταματήσει η παραγωγή και να πληρώνονται οι
εργάτες χωρίς να δουλεύουν γ ια τί έτσι
παύουν να υπάρχουν τελετουργικά έξο
δα και... μειώ νεται η ζημιά».
Κανείς δεν έμαθε τελικά από πού διέρρεύσε η είδηση στον Τύπο, πριν ενημερωθούν καν οι ενδιαφερόμενοι.
Οι εξελίξεις των τελευταίων εννέα εβδομάδων σηματοδοτούν δύο γεγονότα:
Την αλλαγή του ΔΣ όπου παραμένει ο
διευθύνων σύμβουλος θ. Χόνδρος. Ο Συνασπισμός δεν θεωρεί ότι εκπροσωπείται στο ΔΣ —σύμφωνα με δελτίο Τύπου
της περασμένης εβδομάδας. Φεύγουν από το ΔΣ οι δήμαρχοι Πατρών και Αίγιου.
Αντικαθίσταται και ο Χατζάκος. Ή ταν κι
αυτός, όπως και οι δήμαρχοι, της άποψης να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί
το επενδυτικό πρόγραμμα. Αλλάζει επίσης ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του ΔΣ
κ. Πετρόπόυλος, παρόλο που είχε προταθεί από τη ΝΔ.
Ευτυχώς μένουν στο ΔΣ οι δύο πρόεδροι των εργαζομένων κ. Χρυσανθακόπουλος και Αναστασόπουλος. Το «πάνω
χέρι» εδώ το έχει το ΠΑΣΟΚ που κρυφοφλερτάριζε —έτσι κι αλλιώς— με την ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης πριν τις
εκλογές παρόλες τις δεσμεύσεις των
βουλευτών του. Απόδειξη η στάση, του ενός τουλάχιστον από τους προέδρους,
του κ. Β. Χρυσανθακόπουλου ο οποίος

σε συζήτηση που είχαμε μαζί του δεν αρνήθηκε την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας
«υπό όρους», δηλαδή «τη διασφάλιση ε
νός μίνιμουμ ποσού πώλησης των ακινή
των και των μηχανημάτων των οποίων η
αξία ανέρχεται σε διψήφιο αριθμό δις».
Ο κίνδυνος είναι ορατός από καιρό· το
εργοστάσιο κινδυνεύει να κλείσει. Μετά
από 50 και πλέον χρόνια ζωής συγκε
ντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες η
προοπτική πώλησης των ακινήτων και
μηχανών, έναντι ευτελούς —αναλογι
κά— ποσού και η διάλυσή του.
Ψάχνοντας για δημοσιεύματα που να
αφορούν την «ΕΓΛ Χαρτοποιίες Δυτικής
Ελλάδας ΑΕ» αναδημοσιεύουμε μέρος
της συνέντευξης του κ. Πάνου ΖερΙτη
προέδρου της Χαρτοβιομηχανίας Θρά
κης στο περιοδικό «ευρω-οικονομία» και
συγκεκριμένα το σημείο εκείνο των προτάσεών του για τις προβληματικές των ε
πιχειρήσεων του χώρου. Για το πρώην
εργοστάσιο Λαδόπουλου π ροτείνει:
«Κατ’ αρχήν η ΑΕΕΧ και ΕΓΛ (Πάτρα) είναι
ΝΕΚΡΕΣ από ετών από προσωπικό, τεχνο
λογία, Layout και ενδείκνυται, εκποίηση
του εξοπλισμού και η μετατροπή της σε
ξενοδοχείο, νοσοκομείο ή μουσείο ή ΚΑΠΗ και της ΕΓΛ η μετατροπή του προ των
γραμμών του τρένου, χώρου σε πάρκο Ε.
Λαδόπουλου και του όπισθεν των γραμ
μών σε εργατικές πολυκατοικίες... για τα
δύο αυτά εργοστάσια η λύση είναι εκποί
ηση του μηχανολογικού εξοπλισμού για
μεταφορά σε άλλους χώρους με ηλεκτρομηχανικές βελτιώσεις, νέο layout,
νέο προσωπικό και νέους υγιείς φορείς
και η πώληση ή αξιοποίηση των κτιρίων
ή γηπέδων».
Να υποθέσουμε ότι η «Χαρτοποιία
Θράκης ΑΕ» ενδιαφέρεται ειλικρινά για
το καλό μιας επιχείρησης ανταγωνιστι
κής που αν ολοκλήρωνε ο ΟΟΑΕτο επεν
δυτικό της πρόγραμμα στα 7,8 δις (εξάλ
λου ήδη έχουν επενδυθεί 4 δις) θα μπο
ρούσε να γίνει μια κερδοφόρα ανταγωνι
στική εταιρεία, όχι μόνο για την Ελλάδα
αλλά μακροπρόθεσμα και για την ευρω
παϊκή αγορά, με απόσβεση της επένδυ
σης της μέσα σε 6 χρόνια; Το επενδυτικό
πρόγραμμα σταμάτησε τον Απρίλιο. Αυ
τό πρακτικά σημαίνει, πέραν των άλλων,
επιβάρυνση 65 εκατ. δρχ. για κάθε μήνα
καθυστέρησης. Οποιαδήποτε καθυστέ
ρηση και κωλυσιεργία από πλευράς υ
πουργείων (οικονομικών και βιομηχα
νίας) κοστίζει εκατομμύρια, και βέβαια
δεν πείθει η πρόταση να αγοραστεί η ε
ταιρεία από τους εργαζόμενους και να
μετεξελιχθεί σε εταιρεία λαϊκής βάσης,
πράγμα που θεωρείται μάλλον ανεδαφι
κό μια και αναφερόμαστε σε κάποια δις.
Τι επιφυλάσσει τελικά το μέλλον στην
ΕΓΛ Χαρτοποιία Δ. Ελλάδος ΑΕ; Πολύ
σύντομα θα το μάθουμε* μαζί με μας και
οι εργαζόμενοι.
□
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΔΗΜ. Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΑ

Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΩΝ KAI C
αρά την κατάρρευση του «υπαρ
κτού σοσιαλισμού» και την ακύρω
ση στην πράξη του μαρξισμού - λε
νινισμού, η διαλεκτική των αντιθέσεων
διατηρεί όπως φαίνεται πλήρη την ισχύ
της. Έτσι, οι εξελ ίξεις στην Ανατολική
Ευρώπη δεν είχαν ως αποτέλεσμα μόνο
την «επικράτηση της Δημοκρατίας» —ό
πως διακηρύσσει σε κάθε περίπτωση και
ο κ. Κων. Μητσοτάκης— και την απελευ
θέρωση των δημιουργικών δυνάμεων
που καταπίεζαν τόσα χρόνια τα καθε
στώτα τύπου Τσαουσέσκου. Είχαν επί
σης ως αποτέλεσμα και την εμφάνιση
στο προσκήνιο της σύγχρονης ιστορίας
αντίρροπων δυνάμεων που τείνουν να ε
παναφέρουν την Ευρώπη σε μια εποχή ά
κρατου σωβινισμού και σκοταδισμού, ό
πως αυτή που επικρατούσε στα χρόνια
των Βαλκανικών Πολέμων.
Παράδειγμα, η αναβίωση του εθνικι
σμού, ο οποίος, με επίκεντρο τα Βαλκά
νια και τη μείζονα περιοχή τους απειλεί
να ανατρέψει ανά πάσα στιγμή «τις εύ
θραυστες ισορροπίες που προσπαθούν
να επιβάλλουν και να διατηρήσουν οι
Μπους και Γκορμπατσόφ.
Είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε
αυτή την αναβίωση κατά τη διάρκεια της
συνόδου των 35 κρατών - μελών της
«Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συ
νεργασία στην Ευρώπη» (ΔΑΣΕ) στην Κο
πεγχάγη. Κύριο θέμα της συνόδου αυτής
ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξε
ων της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι για
τα «ανθρώπινα δικαιώματα». Κάτω όμως
από την επιρροή παραγόντων όπως η α
ναβίωση των εθνικιστικών διεκδικήσεων
σειράς κρατών - μελών της ΔΑΣΕ και η
δράση σωβινιστικών οργανώσεων, όπως
αυτές που ελέγχονται από τα Σκόπια, η
διάσκεψη της Κοπεγχάγης εξελίχθηκε
Γ
σε ένα «φόρουμ» για τις εθνικιστικές και
μειονοτικές διεκδικήσεις στην Ευρώπη.
Ζητήματα όπως αυτά της αλβανικής
μειονότητας στη Γιουγκοσλαβία, των
μουσουλμανικών μειονοτήτων στις πε
ρισσότερες χώρες των Βαλκανίων και
των γερμανόφωνων στην Κεντρική Ευ
ρώπη σε συνδυασμό με σωβινιστικές
διεκδικήσεις όπως αυτές της Τουρκίας
και των Σκοπιών σε βάρος της Ελλάδας
και της Βουλγαρίας, δημιούργησαν στη ^
διάσκεψη της Κοπεγχάγης ένα κλίμα
που θύμιζε περισσότερο την Ευρώπη
στις παραμονές του Πρώτου Παγκό
σμιου Πολέμου και όχι τη σημερινή.
Βέβαια οι εθνικιστικές και μειονοτικές
διεκδικήσεις πήραν συγκαλυμμένη μορ
φή μέσα στις επίσημες συνεδριάσεις της

Π

Η ΕΚΡΗΞΗ των εθνικισμών αποτελεί σήμερα ένα φαινόμενο μπροστά στο

οποίο δεν μπορεί κανείς να εθελοτυφλεί. Δεν είναι βέβαια καινούργιο
φαινόμενο ούτε ενιαίο όσον αφορά τις ιδεολογικές καταβολές και
προσδέσεις του με άλλες σύγχρονες ιδεολογίες, ούτε ως προς τις
εξωτερικές πολιτικές του εκδηλώσεις.
ΑΠΟΚΤΑ όμως σήμερα βαρύνουσα σημασία από το γεγονός ότι κράτη
μπαίνουν στον πειρασμό να χρησιμοποιήσουν τον εθνικισμό είτε σαν
διέξοδο από τα δικά τους εσωτερικά προβλήματα είτε χρησιμοποιώντας
τις λεγόμενες «στρατηγικές μειονότητες», ώστε και την εσωτερική τάξη
μιας άλλης χώρας να διασαλεύσουν αλλά και να δημιουργήσουν
προγεφυρώματα για έμμεσες, συγκαλυμμένες ή άμεσες και
απροκάλυπτες εδαφικές διεκδικήσεις. Γιατί η λογική κατάληξη είναι
πάντα η διαμόρφωση καινούργιων εδαφικών σχεδιασμών επί χάρτου.
ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ κανείς καμιά αντίρρηση εκεί όπου υπάρχουν πραγματικές
μειονότητες κι όχι δημιουργήματα της προπαγάνδας να υποστηριχθούν
τα δικαιώματα των μειονοτήτων και να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι
συνθήκες που επιτρέπουν την ανεμπόδιστη ανάπτυξη της ιδιαιτερότητάς
τους. Αλλά ταυτόχρονα η ισονομία και ισοπολιτεία των μειονοτήτων
εντός του κρατικού πλαισίου όπου διαβιούν δεν πρέπει να επιτρέψει τη
διαπραγμάτευση της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας. Δεν πρέπει
να δώσει έστω και την εντύπωση ότι δημιουργούνται δίαυλοι ξένης
κρατικής επιρροής.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ των μειονοτήτων και των εθνοτήτων βρίσκεται αυτόν τον

καιρό σε ιδιαίτερη έξαρση. Οι αλλαγές στην Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη ήταν η μια αφορμή μετά τη χαλάρωση του κεντρικού ελέγχου
που ασκούσε το σοβιετικό κράτος. Σε μια άλλη περιοχή, τη Μέση
Ανατολή, το Ισλάμ και η αναζωπύρωση του θρησκευτικού φανατισμού
αποτελεί άλλη εστία αμφισβήτησης και ακύρωσης της ανοχής
ετερόδοξων και εθνικών μειονοτήτων. Όμως και σε άλλες περιοχές, στη
Δυτική Ευρώπη, λ.χ. περιθωριοποιημένες εθνικές ενότητες αποκτούν
συνείδηση της ταυτότητάς τους και η αφύπνιση του αντισημιτισμού
δημιουργούν αιτίες καχυποψίας σε ειρηνικά συνυπάρχοντες μέχρι
σήμερα πληθυσμούς.
*
ΕΙΝΑΙ πολύ αισιόδοξοι λοιπόν εκείνοι που θεωρούν ότι ο κόσμος μας
εκλογικεύεται, ή ότι γίνεται πιο ανεκτικός καθώς βαδίζουμε προς τον 21ο
αιώνα.

στα Βαλκάνια, από τις απροσχημάτιστες πλέον ενέργειες
γειτονικών χωρών, δημιουργούνται οι συνθήκες μιας εύφλεκτης
πυριτιδαποθήκης με απρόβλεπτες συνέπειες — και για τη χώρα μας.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ αυτό θέτει ο Βασίλης Ζήσης σε μια πρώτη προσέγγιση
των τελευταίων εξελίξεων. Σε επόμενες σελίδες ο Νίκος Χίος, εξειδικεύει
το «μακεδονικό» ω ς πρόβλημα ανάμεσα στη Βουλγαρία και τη
Γιουγκοσλαβία. Το ΑΝΤΙ θα παρακολουθήσει τα προβλήματα αυτά και σε
επόμενες έρευνες.
ιδιαίτερα

24

JEOI ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ
1

h
“

*
15
ν·
it:
®
ί,;
°1
*
Ρ
*
ϊ·
r
“
®
^
Ιϊι
»’
Ρ
Μ'
ΙΕ
01Α
ni»
iitf
W
ιΗ·:
%
Hilf
0
pi
Jlil
jyiï1
f-

»
,1»
31#

0#'
0

«ολομέλειας» των 35 κρατών μελών της
ΔΑΣΕ και της Αλβανίας που συμμετείχε
για πρώτη φορά ως παρατηρητής. Εκεί οι
εδαφικές διεκδικήσεις των Σκοπιών και
της Ά γκυρας σε βάρος της Ελλάδας και
της Βουλγαρίας τέθηκαν από τις επίση·
μες αντιπροσωπείες της Γιουγκοσλα
βίας και της Τουρκίας με τη μορφή του
«σεβασμού των ανθρώπινων και μειονο
τικών δικαιωμάτων».
Έξω όμως από το επίσημο «φόρουμ»
και κατά τη διάρκεια των «παράλληλων»
με τη ΔΑΣΕ εκδηλώσεων που οργανώθηκαν στην Κοπεγχάγη είχαν την ευκαιρία
να κινητοποιήσουν δεκάδες οργανώσεων και παραγόντων για τα «ανθρώπινα
δικαιώματα» —των αποκαλούμενων «ακτιβιστών»— οι οποίοι, κατάλληλα καθο
δογημένοι, έθεσαν σαφώς τις εδαφικές
διεκδικήσεις του ενός κράτους από το
άλλο.

Η αναβίωση του «μακεδονικού»
Παράδειγμα οι «σλαβομακεδονικές»
οργανώσεις που ελέγχουν και καθοδηγούν τα Σκόπια οι οποίες παρουσίασαν
μια πρωτοφανή κινητικότητα στην Κο·
πεγχάγη, με συζητήσεις, παραστάσεις
και συνεντεύξεις Τύπου μέσω των οποιων ζητούσαν από την Ελλάδα να αναγνωρίσει τις, ανύπαρκτες κατά τα άλλα
«μακεδονική μειονότητα και γλώσσα».
Τα κυρίαρχα στοιχεία της δράσης αυτής
των «σλαβομακεδονικων» οργανώσεων
στην Κοπεγχάγη, η οποία εκδηλώθηκε
σε συνδυασμό με το νέο αποκλεισμό των
ελληνογιουγκοσλαβικών συνόρων και
την έγερση του «μακεδονικού» επισήμως
πλέον από την κυβέρνηση του Βελιγραδίου ήταν τα εξής:
Πρώτον, η προβολή συγκεκριμένων ε
δαφικών διεκδικήσεων σε βάρος της Ελ
λάδας, οι οποίες εκφράζονται με τον κα
λύτερο τρόπο στους χάρτες που μοίρα
ζαν οι εν λόγω οργανώσεις στην Κοπεγ
χάγη και αναδημοσιεύουμε στις στήλες
αυτές. Σύμφωνα με τους χάρτες αυτους
και την προπαγάνδα των Σκρπίων η «ε
νιαία Μακεδονία» διαμελίσθηκε το 1912
στη «γιουγκοσλαβική Μακεδονία» (την
οποία αποτελεί σήμερα η «Σοσιαλιστική
Δημοκρατία της Μακεδονίας»), τη «βουλ
γαρική» και την «ελληνική», την οποία τα
Σκόπια αποκαλούν «Αιγαιική Μακεδο
νία», ή «Μακεδονία του Αιγαίου». Αλλά,
σύμφωνα πάντα με την σκοπιανή προπα
γάνδα, ο «διαμελισμός» της Μακεδονίας
είναι μόνο μια «προσωρινή κατάσταση»,
την οποία θα αλλάξει σύντομα ο γνω
στός «αγώνας των λαών», μέσω του ο

Ο χάρτης γης «ενιαίας Μακεδονίας· που διεκδικούν
τα Σκάπια.

Χάρτης που διένειμε η « Ενωση των Μακεδάνων στην
Πολωνία».

ποιου θα αποκατασταθει η «ενότητα τη
Μακεδονίας»
Δεύτερον, η δημόσια εμφάνιση για
πρώτη φορά στην Κοπεγχάγη του «άξο
να Αγκυρας Βελιγραδιού», την ύπαρξη
του οποίου είχαν διαπιστώσει εδώ και
αρκετό καιρό οι αρμόδιες διευθύνσεις
του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών
Καθόλη τη διάρκεια της διάσκεψης η επί
σημη τουρκική αντιπροσωπεία υποστήρι
ξε με κάθε τρόπο τις διεκδικήσεις των
Σκοπιών με αποκορύφωμα μια ομιλία του
γνωστού ως οργάνου της τουρκικής προ
παγάνδας, καθηγητή στο πανεπιστήμιο
της Άγκυρας Τουρκάγια Αταόβ, αρχι
συντάκτη επίσης του κυβερνητικού εντύ

rou Βασίλη Ζήση

που της Αγκυρας Daily News Μιλώντας
στις 16.6 κατά τη διάρκεια ενός «φό
ρουμ» για τα «μειονοτικά δικαιώματα» ο
κ. Αταόβ υιοθέτησε πλήρως τις απόψεις
των Σκοπιών για το «μακεδονικό» και ζή
τησε, καταχειροκροτούμενος από τους
εκπροσώπους των σλαβομακεδονικων
οργανώσεων, από την ελληνική κυβέρ
νηση να αναγνωρίσει τη «μακεδονική
μειονότητα και γλώσσά» Την επόμενη η
μέρα οι επιδιώξεις του άξονα Άγκυρας
Βελιγραδιού κατέστησαν περισσότερο
σαφείς με την κυκλοφορία ενός ακόμα
χάρτη από τις σλαβομακεδονικές οργα
νώσεις Πρόκειται για ένα χάρτη της «Ε
νιαίας Μακεδονίας», η οποία, όπως μπο
ρεί να διαπιστώσει και ο αναγνώστης του
ΑΝΤΙ εκτείνεται από τα Σκόπια μέχρι τον
Ολυμπο και από τα αλβανικά σύνορα μέ
χρι τον ποταμό Νέστο. Δηλαδή ο χάρτης
των Σκοπιών αποκόβει τη Δυτική Θράκη
από την υπόλοιπη Ελλάδα, προσφέρον
τας την στην Αγκυρα, η οποία τη διεκδικεί μακροπρόθεσμα. Σημειώνουμε ότι ό
πως μας δήλωσε, καλά πληροφορημένη,
για τα διπλωματικά παρασκήνια, πηγή
<αν πίσω από τις διεκδικήσεις των Σκο
πιωνκρύβεται η Αγκυρα, τότε είναι σχε
δόν σίγουρο ότι ενορχηστρωτής όλων
αυτών είναι η CIA» Δεν αναπαράγουμε
τα επιχειρήματα περί «ιμπεριαλιστικών
συνωμοσιών», αλλά τα λόγια του συνομι
λητή μας μας θύμισαν τη δημοσίευση
πριν από είκοσι ημέρες στην «Ελευθερο
τυπία» και την «Απογευματινή» ενός χάρ
τη της CIA, ο οποίος αποτελούσε πιστό
αντίγραφο του χάρτη των Σκοπιών για
την «Ενιαία Μακεδονία». Αυτά προς γνω
σην των εκάστοτε συνομιλητών από ελ
ληνικής πλευράς των κ. Μπους και Μπαι
ηκερ, ενόψει μάλιστα της Συνόδου Κορυ
φής του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο
Τρίτον, η δημόσια εμφάνιση, για πρω
τη φορά, Ελλήνων υπηκόων από τη Φλω
ρίνα ως εκπροσώπων μιας ελεγχόμενης
από τα Σκόπια οργάνωσης που δράστη
ριοποιείται για την ανακίνηση του «μακε
δονικού» με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τί
τλο «Μακεδονική Οργάνωση για τα Αν
θρώπινα Δικαιώματα» με έδρα φυσικά τη
«Salonica» (Σ.Σ. από τη σλαβική παρα
φθορά «Solun») και όχι τη Θεσσαλονίκη
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η ορ
γάνωση αυτή ιδρύθηκε το 1984 και μέλη
της είναι κυρίως απόγονοι των Σλαβομα
κεδόνων ανταρτών του Εμφυλίου, ηλι
κίας σήμερα «γύρω στα 35» Η δημόσια
εμφάνιση Ελλήνων υπηκόων μελών μιας
οργάνωσης με σαφείς εδαφικούς στό
χους εναντίον της Ελλάδος θεωρείτο· α

πό πηγΚ του ελληνικού υπουργείου £
ξωτερικων «σταθμός» στις διεκδικήσεις
των Σκόπίων και «απαοχή» μιας νέας και
περισσότερο επικίνδυνης φάσης του λε
γομένου «μακεδονικού».
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δείγμα

«Ξυπόλητοι στ* αγκάθια»
θα αναφερθούμε σε επόμενα τεύχη
στις άλλες και άκρως ενδιαφέρουσες
πτυχές της ανακίνησης τόυ «μακεδονι
κού», όπως η πλευρά που αφορά την
πραγματική ιστορία του Εμφυλίου Πολέ
μου, η οποία δεν έχει ακόμα αρχίσει να
γράφεται. Σήμερα θα περιορισθουμε κυ
ρίως στην επισήμανση των σοβαρότα
των αδυναμιών της ελληνικής εξωτερι
κής πολιτικής ενόψει της επικίνδυνης
tpoπής που παίρνει η αναβίωση του εθνι
κισμού στα Βαλκάνια περιοχή η οποία ει
ναι γνωστή και ως «πυριτιδαποθήκη τητ
Ευρώπης».
Δέσμια, ακόμα, των προκαταλήψεων
και των διαχωριστικών γραμμών που επι
κράτησαν επί δεκαετίες στον τόπο μας. η
ελληνική εξωτερική πολιτική αδυνατεί
σήμερα να συλλάβει το «νόημα των και
ρων» και να υπερασπίσει μακροπρόθε
σμα και αποτελεσματικά τα εθνικά συμ
φέροντα. Έτσι περιορίζεται, όπως για
μια ακόμα φορά είχαμε την ευκαιρία να
διαπιστώσουμε στην Κοπεγχάγη, σε μια
αμυντική τακτική, η οποία όμως αν δεν
«διορθωθεί» θα μεταλλαγει «αναγκαστι
κά» σε μια «συρρικνωτική» (αν είναι δοκι
μος ο όρος) πολιτική.
Η αναφορά δεν είναι μόνο για το «μα
κεδονικό» ή το «τουρκικό». Η διαπίστωση

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
ΑΘΗΝΑ 3602.644 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 222.503
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Η Ιταλία ως τοπική.,
υπερδύναμη
Στην Κοπεγχάγη εκδηλώθηκε επίσης
η ύπαρξη ενός ακόμα «άξονα ο οποίο*
τείνει να συνδέσει μεταξύ τους τις χο'
ρες της παλιας Αυστροουγγρικης Αυτό
κραΐορίας, δηλαδή, τη σημερινή Αυ
στρία, Ιταλία Γιουγκοσλαβία, Ο υ γγα ρ ία
και Τσεχοσλοβακία Στα πλαίσια ενός
«συνασπισμού εθνικών συμφερόντων» ο
οποίος αποκαλεΐται επίσημα «Πενταγω
νική Συμμαχία» οι πέντε αυτές χώρες υ
πέβαλαν στο επίσημο «φόρουμ» της Δα
ΣΕ στην Κοπεγχάγη μια πολύ «προωθη
μένη», όπως χαρακτηρίζεται πρόταση
για την αναγνώριση των μειονοτήτων, η
οποία περιλαμβάνει έναν «χάρτη των
μειονοτικών δικαιωμάτων» και προβλε
πει, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση του
«δικαιώματος της αυτοδιάθεσης», την α
ναγνωριση της οποιοσδήποτε «μειονοτι
κής γλωσσάς» από τα κράτη μέλη της
ΔΑΣΕ, την ίδρυση μειονοτικών σχολείων
και την «αναλογική εκπροσώπηση στη
Βουλή» των μειονοτήτων
Απο τη στιγμή που δεν ύπαρχε* ένα·.,
κοινά αποδεκτός ορισμός της έννοια««μειονότητα», ο καθένας μπορεί να αντί
ληφθει που μπορεί να οδηγήσει η αποδο
χή αυτής της πρότασης των «πεντε» κα»
ποιες μπορεί να είναι οι συνεπειές της
στη σημερινή Ευρώπη και ιδίως στα τα
ραγμένα Βαλκάνια
Η Ουγγαρία πρωταγωνιστεί στην
'Πενταγωνική» επειδή ενδιαφέρεται κυ
ρίως για την τύχη της δικής της μειονο
τητας στη Ρουμανία (Τρανσυλβανία;.
Η Γιουγκοσλαβία επειδή, όπως δήλω
σε πρόσφατα επισημως το Βελιγράδι, εν
διαφερεται για την τύχη των δικών της
οχι «μειονοτήτων», αλλα διεκδικήσεων
και διεξόδων, στις γειτονικές χώρες (δη
λαδή Ελλάδα και Βουλγαρία;, ως δύναμη
αντίρροπη στις διαλυτικές τάσεις που ε
πικρατούν σήμερα στο εσωτερικό της
(Δεν ήταν λίγοι οι ξένοι, διπλωμάτες που
υποστήριζαν στην Κοπεγχάγη οτι «όπου
να ’ναι οι Σλοβένοι και οι Κροατες θα α
ποσχιστούν από τη Γιουγκοσλαβία»)
Η Αυστρία, με τη σειρά της, ενετάχθη
στην «Πενταγωνική» επειδή υποστήριζε
ανέκαθεν τα «μειονοτικά δίκαια», αλλά
και επειδή, όπως υποστηρίζουν κάποιοι
«τολμηροί» επιδιώκει να μετεξελιχθει
στο «προγεφύρωμα» του «πανγερμανι
σμου» στη νεα εποχή (βλ γερμανικές
διεκδικήσεις στη Σιλεσία
τη Ρωσία
κτλ.) Αλλωστε δεν αποτελεί «μυστικό»
η υποστήριξη που παρέχει η Βόννη στις
επιδιώξεις της «Πενταγωνικήν

ίδιοιν.-οο r. νδιαφέρον παρουσιάζει για
την Ελλάδα η συμμετοχή της Ιταλίας
στην επανεμφάνιση του αιιστροουγγρι
κού φαντάσματος. Σύμφωνα με δίπλωμα
τικους κυκλους η συμμετοχή της Ιταλίας
στην «πενταγωνική» συνδυάζεται με τον
πρωταγωνιστικό ρόλο της στην λεγόμε
νη «Αδριατική Πρωτοβουλία», μια προ
σπάθεια που κάτω από το πρόσχημα της
«προστασίας του περιβάλλοντος» (και
κυρίως της Αδριατικής θάλασσας) υπο
κρύπτει την αναβίωση των παλαιών
στρατηγικών βλέψεων της Ρώμης στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Επί Μπενίτο Μουσσολινι η γηραιά Ρώ
μη θεωρούσε ότι ο στρατηγικός έλεγχος
της Ανατολικής Μεσογείου δεν ανήκε
«δικαιωματικά» στις δυτικές δυνάμεις
(Αγγλία και Γαλλία), αλλά στις τοπικές,
οι οποίες έπρεπε να «αυτοπροσδιορι
σθουν», να αναθέσουν δηλαδή την κηδε
μονιά της περιοχής στην ίδια την Ιταλία
Έτσι δικαιολογήθηκε τότε ο Αλβανικός
Πόλεμός.
Σήμερα οι ίδιοι διπλωματικοί κύκλοι
θεωρουν οτι η Ιταλία επιδιώκει μέσω της
«Αδριατικής Πρωτοβουλίας» και της
«Πενταγωνικής» τη ματαίωση της «Δια
βαλκανικής Συνεργασίας» (Ελλάδα,
Βουλγαρία, Ρουμανία, Γιουγκοσλαβία,
Τουρκία), την οποία θεωρεί «κατάλοιπο
του διπολισμού» και την ανάδειξή της σε
«τοπική υπερδύναμη»
*

*

*

Πέραν της αποτελεσματικότητας την
οποία μπορεί να έχουν οι όποιες εθνικι
στικές επιδιώξεις, όσα εκθέσαμε σήμερα
αποδεικνύουν κυρίως τη διαχρονικότητα
και τη μονιμότητα των εθνικών επιδιώξε
ων σειράς γειτονικών κρατών, όπως η
Τουρκία, η Γιουγκοσλαβία και η Ιταλία.
Πράγμα που τις εξοπλίζει με μια σταθε
ρή πυξίδα πλεύσης στη σημερινή καθη
μερινά μεταβαλλόμενη πραγματικότητα
Φυσικά δεν μπορεί να διαπιστωθεί το ιδιο και για την Ελλάδα. Εδω, και εξαιτίας
κυρίως των εσωτερικών πολιτικών προ
βλημάτων, η διεθνής κατάσταση εξακο
λουθεί και αντιμετωπίζεται βάσει μιας
νέας, αντιστροφής του «διπολικού μον
τέλου». Αν το ΠΑΣΟΚ στήριζε την κατ’ ευ
φημισμόν αποκαλούμενη «εξωτερική»
πολιτική του στη συμμαχία με το «σοσια
λιστικό» και τον «τρίτο» κόσμο, η ΝΔ επι
στρέφει πλησίστια στο «δυτικό κόσμο»
Όμως ποιος μπορεί σήμερα να ισχυρι
στεί ότι υφίσταται ακόμα ο διαχωρισμός
σε Δύση και Ανατολή σύμφωνα με τα πα
λιά σχήματα; Είναι καιρός να αντιλη
φθούν και στο υπουργείο Εξωτερικών
αλλά και στις ηγεσίες των κομμάτων, ότι
η νέα πραγματικότητα είναι η «Πενταγω
νική» και ότι το ΝΑΤΟ και το Σύμφωνο της
Βαρσοβίας μόνο ως πολιτιστικά ιδρυ
ματα θα μπορούν να υπάρξουν στο μέλ
λον
η

rou Νίκου Χίου
επίσημη γιουγκοσλαβική προπα
γάνδα ισχυριζόταν ότι στη Βουλ
γαρία και συγκεκριμένα στην πε
ριοχή του Μπλαγκόεφγκραντ (η αποκαλούμενη και ως «Μακεδονία του Πιρίν»)
κατοικεί «μακεδονική μειονότητα» η ο
ποία καταπιέζεται. Από την πλευρά της η
Βουλγαρία διακήρυττε ότι παρόμοια
μειονότητα δεν υπάρχει και δεν έχει εδα
φικές διεκδικήσεις έναντι καμίας γειτον κής χώρας. Υπενθύμιζε, ωστόσο, — μέ
σω, κυρίως, των Βούλγαρων ιστορι
κών— ότι στο παρελθόν οι άλλες «δύο
Μακεδονίες» εκατοικούντο στην πλειο
ψηφία τους από βουλγαρικό πληθυσμό.

Η

Ωστόσο, με τη διακήρυξη της βουλγα
ρικής Βουλής (6 Μαρτίου 1990), την τοπο
θέτηση της Βουλγαρίας στον QHE
(17.5.1990) και την πρόσφατη ομιλία του
Βούλγαρου εκπροσώπου στη Διάσκεψη
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Κο
πεγχάγη σημειώθηκε σημαντική αλλαγή
στη θέση της χώρας αυτής επι του ζητή
ματος. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι
ενδεικτικό το δημοσίευμα της εφημερί
δας του ΒΣΚ «Ντούμα» με ημερομηνία
10.6.90 και σύμφωνα με το οποίο « σ π ς
συνθήκες της δημοκρατικής εξέλιξης
Γης βουλγαρικής κοινωνίας θα τεθεί νο
μοτελειακά το ζήτημα για την τύχη, τα
δικαιώματα και τις ελευθερίες του βουλ
γαρικού πληθυσμού στη Γιουγκοσλαβία
και πιο συγκεκριμένα στη σημ?.ρ·;νή Δ.
ιης Μακεδονίας».

Η πολιτική αλλαγή που
συντελέστηκε στη Βουλγαρία
με την ανατροπή του Τοντόρ
Ζίβκωφ έδωσε το έναυσμα σε
κυβερνητικούς και άλλους
κύκλους στη Γιουγκοσλαβία να
θέσουν εκ νέου και ενΓονότερα
το ζήτημα της «μακεδονικής
μειονότητας» στη Βουλγαρία,
c.ivüu γνωστό ότι οι σχέσεις ίων
δύο χωρών είχαν
επανειλημμένα* διαταραχθει
στο παρελθόν με επίκεντρο την
περιοδική ανακίνηση αυτού του
ζητήματος.

Σημειώνεται ότι παρόμοια θέση έχει α
ναπτύξει και ο ηγέτης της αντιπολίτευ
σης (ΕΔΔ) Ζέλιο Ζέλεφ, σε συνέντευξή
του τον Ιανουάριο στην τηλεόραση των
Σκοπιών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι
«οι Μακεδόνες είναι οι πιο καθαροί
Βούλγαροι»
Το δημοσίευμα που προαναφέραμε ε ί
χε ως αντικείμενο να διαψεύσει γιουγ
κοσλαβικά δημοσιεύματα γύρω από τη
συνάντηση των πρωθυπουργών Αντρέι
Λουκάνωφ και Αντε Μάρκοβιτς στο Nie
της Γιουγκοσλαβίας στις 30 Μαΐου. Η ε
φημερίδα του Βελιγραδιού «Μπάρμπα»
ερμηνεύοντας τη δήλωση του Αντε
Μάρκοβιτς ότι «και τα πλέον ευαίσθητα
ζητήματα δεν παραμελήθηκαν», θα γρά
ψει την επομένη της συνάντησης: «Είχε
υπόψη του πριν από όλα το ζήτημα που
αφορά την κατάσταση της μακεδονικής
εθνικής μειονότητας στη Βουλγαρία, το
οποίο συζητήθηκε λεπτομερώς στην πα

ρ ά λ λ η λ η συνάντηση των υ φ νπ ο υ ρ \ώ ν Ε
ςω τερ ικώ ν tojv δύο χοίρω ν-

Και εάν οι δηλώσεις ίου Αντε Μάρκο
βιτς δεν ήταν και τόσο σαφείς, προσέ
:ρεξε ωστόσο ο εκπρόσωπος του υπουρ
γείου Εξωτερικών της Γ ιουγίτοσλαβίας.
Ιβο Βάιγκλ, για να δήλωσε:. -Κατά τη
οιόρκεια των πολύωρων uuvopi/πών ε
ξετάσθηκε επανειλημμένως το ιιρόβλημα της μακεδονικής μειονότητας στη
Βουλγαρία... Και οι δύο πλευρές συνει

δητοποιούν ότι το πρόβλημα είναι υπαρ
κτό και απαιτεί λύση».
Αφού λοιπόν η εφημερίδα «Ντούμα»
διαψεύδει τους γιουγκοσλαβικούς ισχυ
ρισμούς για τη συνάντηση των δύο πρω
θυπουργών, υπενθυμίζοντας τη νέα θέ
ση της Βουλγαρίας, στο επίμαχο θέμα,
γράφει ότι «συγκεκριμένοι κύκλοι στη
Γιουγκοσλαβία υποθόλπτουν, χρηματο
δοτούν και καθοδηγούν την αποσχιστική
και αντισυνταγματική οργάνωση «7λιν
:εν» στο βουλγαρικό έδαφος».
Η οργάνωση «Ίλιντεν», επικεφαλής
της οποίας εμφανίζεται ο Γκεόργκι Σό·
λουνσκι (σ.μ. Γιώργος Θεσσαλονικιός!),
έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση
με συγκέντρωση που διοργάνωσε στο
Μοναστήρι του Ρόζεν και με αφορμή την
70η επέτειο του θανάτου του Γιάνε Σαντάνσκι. Οι οργανωτές διακήρυτταν στη
συγκέντρωση αυτή ότι «δεν είναι Βούλ
γαροι, αλλά Μακεδόνες», όπως επίσης
δήλωναν «εθνικά καταπιεσμένοι από το
1912, όταν μοιράσθηκε η Μακεδονία α
νάμεσα στη Βουλγαρία, την Ελλάδα και
τη Σερβία». Κάλεσαν μάλιστα τη βουλγα
ρική κυβέρνηση να «αποσύρει τα στρατεύματά της από την κατεχόμενη Μακε
δονία του Πιρίν». ενω ζήτησαν τη λει
τουργία σχολείων και την έκδοση εφημε
ρίδας στην «μακεδονική γλώσσα». Και
τέλος υποσχέθηκαν ότι θα αγωνισθούν
για τη δημιουργία «ενιαίας και ανεξάρ
τητης Μακεδονίας που θα περιλαμβάνει
στη σύνθεσή της τις περιοχές του Πιρίν
και του Αιγαίου».
Λίγο αργότερα, αντιπροσωπεία της «Ί
λιντεν» θα επισκεφθεί τα Σκόπια (5
Μαίου) και σύμφωνα με το «Τανγιούγκ»
σε συνάντηση συνομιλία που θα διεξαχθει στο «Ινστιτούτο εθνικής ιστορίας
της Μακεδονίας» οι εκπρόσωποι της ορ
γάνωσης αυτής «ζήτησαν να υποστηριχθούν οι προσπάθειές τους από τους μα
κεδόνες ιστορικούς και πολιτιστικούς
παράγοντες, παρουσιάζοντας όλες τις
πτυχές του μακεδονικού εθνικού ζητή
ιατος σε ολόκληρο τον κόσμο».
Αυτά που επακολούθησαν είναι λίγο
πολύ γνωστά στον ενημερωμένο ανα
γνώστη του «ΑΝΤΙ» Είναι προφανές ότι
στο «ανύπαρκτο μακεδονικό» κάτι γίνε
ται ή ψήνεται Σε προηγούμενο άρθρο α·
ναφερόμενοι σε παρόμοια θέματα, ση
μειώναμε οτι «τα ζητήματα αυτά δεν α
φορούν οιωνοσκόπους». Ωστόσο όμως
θα επανέλθουμε...
□
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ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ
€ Η επίσκεψη του κ.
Μητσοτάκη στις Ηνωμένες
Πολιτείες προκάλεσε
αντιδράσεις, σχόλια και
επικρίσεις από την
αντιπολίτευση. Στο ένα άκρο
επαναλήφθηκαν οι αιτιάσεις για
επιστροφή σε σχέσεις πάτρωνα
* πελάτη. Στο άλλο οι
θριαμβολογίες της μικρής
Ελλάδας από τα κυβερνητικά
φερέφωνα. %

ο πρόσφατο ταξίδι του πρωθυπουρ
/où κ Κ Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, απα
σχόλησε, δικαιολογημένα, αρκετά
την κοινή γνώμη Ιδιαίτερα μάλιστα αφού
ο κ πρωθυπουργός ενημέρωσε για τα α
ποτελέσματα του ταξιδιού του, εκτός α
πό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, και
Touc αρχηγούς των δυο μεγαλύτερων
κομμάτων της αντιπολίτευσης, παραλεί
novTac τον κ Στεφανόπουλο, προφανώς
διότι, αφού η ΔΗΑΝΑ στηρίζει την κυβέρ
νηση. τον θεωρεί «τμήμα» τηο συμπολι
τευσηο

Τ

Ελλειπής προετοιμασία
Οι διαμετρικά αντίθετες εκτιμήσεις με
ταξυ tou πρωθυπουργού και των δυο πο
λιτικών αρχηγών σχετικά με τα αποτελέ
σματα του ταξιδιού του πρώτου στις
ηπα , αντίθετες εκτιμήσεις που διαπιστώ
νονται ιδιαίτερα με τις δηλώσεις των κ
Παπανδρέου και Φλωράκη, δημιουρ
γούν, χωρίς αμφιβολία ένα σημαντικό ε
ρώτημα: Τι ουσιαστικά επετεύχθη στη
διάρκεια αυτής της παρατεταμένης, για
έναν πρωθυπουργό χώρας που την πε
ρίοδο αυτή αντιμετωπίζει πολλά και σο
βαρά προβλήματα, επίσκεψης;
Δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία, ότι
η επιθυμία του κ Μητσοτάκη να επισκε
φθει και μάλιστα με κάποιο επίσημο τρό
πο (δηλ είτε επίσημη επίσκεψη είτε επί
σκέψη εργασίας) τις ΗΠΑ με σκοπό τον ε
παναπροσδιορισμό των σχέσεων των
δυο χωρών ιδιαίτερα μάλιστα από την η
μέρα που έγινε πρωθυπουργός της Ελ
λάδας, ήταν μέσα στα πλαίσια και των
γενικότερων θέσεων που είχε κατά και
ρους διατυπώσει όσον αφορά τις
Ο Γιώργος Δημητρσκόπουλος clvai διεθνολόγος, εργάστηκε ως ειδικός σύμβουλος υ
πουργού στο υπουργείο Εξωτερικών και σή
μερα διευθύνει την εφημερίδα της Λάρισας
•ΕΛΕΥΘΕΡΙΑγ

ελληνο-αμερικανικές σχέσεις αλλά και
των προγραμματικών εξαγγελιών της κυ
βέρνησης. Αλλωστε φρόντισε να προ
λειάνει κατάλληλα το έδαφος με ορισμέ
νες ενέργειες όπως η μονογραφή της
Συμφωνίας για το μέλλον των αμερικανι
κών βάσεων στην Ελλάδα, η de jure ανα
γνώριση του Ισραήλ αλλά και οι δηλώ
σεις για την τρομοκρατία και τα ναρκωτι
κά, που εκτιμήθηκαν πάρα πο>>υ από πα
ράγοντες της δημόσιας ζωής σας ΗΠΑ ο,
οποίοι θεώρησαν πράγμα που όλοι σχε
δόν δήλωσαν και δημόσια ότι πλέον με
το νέο Ελληνα πρωθυπουργό μιλούν
σχεδόν «την ίδια γλώσσα»

Εσπευσμένη προσέλευση
Υπάρχει, όμως δικαιολογημένα, η εν
τύπωση ότι ενώ η επιλογή του κ Μητσο
τάκη για επαναπροσδιορισμό των
ελληνο αμερικανικών σχέσεων, είναι α
ναγκαία, η επιλογή της χρονικής στιγμής
για την έναρξη της διαδικασίας αυτής έ
γίνε μάλλον βεβιασμένα, γεγονός που ε
νώ δεν επηρέασε σχεδόν καθόλου το
«τελετουργικό» σκέλος της επίσκεψης
είναι ενδεχόμενο να επηρεάσει τα ανα
μενόμενα αποτελέσματά της Και αυτό
γιατί από πολλές απόψεις η χρονική
στιγμή που επέλεξε ο κ πρωθυπουργός
για να επισκεφθει τις ΗΠΑ ήταν μάλλον
ακατάλληλη
Ο κ. Μητσοτάκης είχε συμπληρώσει
δυο μόλις μήνες ως πρωθυπουργός, διά
στημα που δεν είναι αρκετό για την προ
ετοιμασία μιας τέτοιας επίσκεψης σε μια
χώρα όλοι οι φορείς της οποίας έχουν
πάντοτε πολλές απαιτήσεις από τους ε
πισκέπτες και συνομιλητές τους. Ά λλω 
στε ο κ Μητσοτάκης, πέρα από τα πολλά
εσωτερικά θέματα που είχε να αντιμετω
πίσει, έπρεπε να επισκεφθει και όλες τις
κοινοτικές πρωτεύουσες, προκειμένου
να εξασφαλίσει την υποστήριξη της ΕΟΚ
για τα ελληνικά αιτήματα γεγονός που α

παίτησε και χρόνο και προετοιμασία Εύ
λογά λοιπόν τίθεται το ερώτημα αν μπό
ρεσε να αφιερώσει όσον χρόνο θα έπρε
πε προκειμένου να προετοιμαστεί κατάλ
ληλα για μια τέτοια επίσκεψη με τέτοιο
στόχο
Ό λο ι οι πολιτικοί παράγοντες στις
ΗΠΑ υποχρεώθηκαν εκ των πραγμάτων
να υποδεχθούν τον κ Μητσοτάκη αμέ
σως μετά την Σύνοδο Κορυφής Μπους
Γκορμπατσώφ, μια Σύνοδο η οποία λόγω
των σοβαρών θεμάτων που αποτέλεσαν
την ημερήσια διάταξή της, αλλά και λό
γω των αντικειμενικών συνθηκών μέσα
στις οποίες έγινε ήταν αρκετά δύσκολη,
και δημιούργησε πολλά ερωτήματα που
θα απασχολούν τις πολιτικές ηγεσίες
των η πα και της ΕΣΣΔ αλλά και άλλων
χωρών για πολύ καιρό. Είναι λοιπόν φυ
σικό όση καλή διάθεση και να υπήρχε,
που υπήρχε, να μην είναι δυνατόν να δο
θεί η πρέπουσα προτεραιότητα και προ
σοχή, τη στιγμή αυτή στα θέματα και τα
προβλήματα που συνιστούν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και που ενόψει του
επαναπροσδιορισμού τους έπρεπε και
πρέπει να εξεταστούν. Και τα όσα ειπώ
θηκαν για τη συζήτηση που οι πρόεδροι
Μπους και Γκορμπατσώφ είχαν για το
κυπριακό, δυστυχώς δεν επιτρέπουν κα
νόναν ενθουσιασμό επί του παρόντος
τουλάχιστον, ιδιαίτερα μάλιστα αν λη
φθει υπόψη ο τρόπος με τον οποίον συ
ζητιούνται τέτοια θέματα σε μια διάσκε
ψη κορυφής αλλά και το γεγονός ότι το
κυπριακό αλλά και άλλα συναφή περιφε
ρειακά προβλήματα έχουν συζητηθεί αρ
κετές φορές σε τέτοιου τύπου συναντή
σεις, χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλε
σμα όσον αφορά στην επίλυσή τους.
Βέβαια, το πρόγραμμα της επίσκεψης
του κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, ήταν, αναμ
φισβήτητα, ένα πλήρες πρόγραμμα συ
ναντήσεων με εξέχοντα μέλη της εκτελε
στικής εξουσίας, αρχής γενομένης απο

του Γιώργου Δημητρακόπουλου
τον αρχηγό της, τον πρόεδρο κ. Μπους,
με σημαντικά μέλη του Κογκρέσου, με
εκπροσώπους του Τύπου, με οικονομι
κούς παράγοντες, και φυσικά με μέλη
της ομογένειας. Με λίγα λόγια, ήταν το
πρόγραμμα που θα έπρεπε να ακολουθή
σει ο πρωθυπουργός κάθε χώρας που ε
πισκέπτεται τις ηπα και αποσκοπεί σε
συγκεκριμένα αποτελέσματα. Γιατί είναι
γνωστό ότι ο συσχετισμός των πολιτικών
δυνάμεων στις ΗΠΑ είναι τέτοιος και το
θεσμικό πλαίσιο δράσης των δυνάμεων
αυτών είναι κατά τέτοιο τρόπο οικοδομήμένο, που ελάχιστα μπορούν να αναμέ
νουν αν δεν επιδιωχθούν σωστές επα
φές με σημαίνοντες εκπροσώπους όλων
των φορέων που μετέχουν και μάλιστα
τις περισσότερες φορές κατά τρόπο αν
ταγωνιστικό στα πλαίσια αυτά.
Με αυτό το δεδομένο ο Έλληνας πρω
θυπουργός σωστά συναντήθηκε με ό
λους προκειμένου να επιτύχει τη σύγκλι
ση των απόψεων όλων σε ό,τι αφορά την
αντιμετώπιση της Ελλάδας από τις ΗΠΑ
στο μέλλον.

σεις τόσα χρόνια, ορισμένοι όμως θεώ
ρησαν ότι με τον τρόπο αυτόν πρώτον
μια εσωτερική πολιτική αντιδικία μετάφέρεται στο εξωτερικό, δεύτερον ότι αυ
τό είναι ενδεχόμενο να έχει ως συνέπεια
τη διακοπή μιας έστω σε γενικές γραμ
μές συνέχεια στην εξωτερική πολιτική
της χώρας και να στερήσει έτσι τον κ.
Μητσοτάκη και την Ελλάδα από πολύτι
μα διαπραγματευτικά χαρτιά στο άμεσο
και απώτερο μέλλον.
Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης επέτρεψε τη
δημιουργία της εντύπωσης ότι οι λύσεις
στα μεγάλα προβλήματα της χώρας θα υ
ποβληθούν αν όχι θα δοθούν από τις
ηπα , εντύπωση αλλά και ελπίδα που για
όποιον γνωρίζει καλά τις ΗΠΑ είναι στο
σύνολό της λανθασμένη. Και αυτό απεδείχθη διότι όπως άλλωστε είναι γνωστό
ούτε στο κυπριακό ούτε στις διάφορες
πτυχές των ελληνο-τουρκικών σχέσεων,
ούτε σε ό,τι αφορά την οικονομική πτυχή
των ελληνο-αμερικανικών σχέσεων υ
πήρξαν θεαματικά αποτελέσματα. Γιατί
είναι τουλάχιστον αφελές να αναμένεται
αλλαγή της στάσης των ΗΠΑ απέναντι
στην Τουρκία, γεγονός που αποτελεί το
κλειδί τόσο για την επίλυση του κυπρια
κού όσο και για την αντιμετώπιση πολ

λών από τις πτυχές των ελληνοτουρκι
κών σχέσεων, ή να αναμένεται να προτά
ξουν τα όσα συμφέροντα επιθυμούν να ι
κανοποιήσουν στο πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων από τα τεράστια
συμφέροντα στην ικανοποίηση των ο
ποίων αποβλέπουν μέσα στο πλαίσιο
των διαδικασιών της Βιέννης, γεγονός
που αποτελεί κλειδί στην αντιμετώπιση
του ζητήματος της Μερσίνας. Ή ακόμη
να αναμένεται η αθρόα έλευση αμερικα
νικών επενδύσεων στην Ελλάδα, όταν
για τους Αμερικανούς επενδυτές η από
φαση για τις επενδύσεις είναι συνάρτη
ση πολιτικών διαδικασιών και αλλών
στην οικονομική πολιτική και την εργατι
κή νομοθεσία της χώρας μας. Και το μεν
πρώτο σκέλος θεωρούν ότι αρχίζει να
διαμορφώνεται, το δεύτερο όμως γνωρί
ζουν ότι δεν είναι καθόλου εύκολο ζήτη
μα.
Βέβαια, ο κ. Μητσοτάκης επιμένει και
ο ίδιος γνωρίζει καλύτερα όλων το γιατί,
ότι και λύσεις θα δοθούν και άλλα ωφέλη
θα υπάρξουν. Όμως το καίριο ερώτημα
εδώ δεν είναι αν θα υπάρξουν λύσεις και
ωφέλη, αλλά ποια θα είναι αυτά, ποιο το
περιεχόμενό τους και ποιο το τίμημά
τους.
□

Αφελής προσέγγιση;
Όμως, κριτήριο για το πόσο τελικά αλ
λά και με τι τρόπο οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν
την Ελλάδα, δεν αποτελεί μόνο το εύρος
των επαφών, αλλά και το περιεχόμενό
τους. Και στο σημείο αυτό χρειαζόταν α
σφαλώς περισσότερη προσοχή.
Από όσα έγιναν γνωστά τόσο από τον
ίδιο τον κ. Μητσοτάκη όσο και από τον
κυβερνητικό εκπρόσωπο στις ενημερώ
σεις των δημοσιογράφων που κάλυψαν
το ταξίδι του πρωθυπουργού, αλλά και α
πό έγκυρες πηγές στην αμερικανική
πρωτεύουσα και στη Νέα Υόρκη, η ελλη
νική πλευρά εμφανίστηκε στις επαφές με
τις ΗΠΑ περισσότερο εθνοκεντρική παρά
διεθνοποιημένη, προβάλλοντας τις ελ
ληνικές θέσεις και αιτήματα, και αναφέροντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει
η κυβέρνηση στην υλοποίηση των στό
χων, δίνοντας έτσι την εντύπωση ότι εί
ναι σιδηροδέσμια των εσωτερικών πολι
τικών διεργασιών φοβούμενη αυστηρή
κριτική και προβλήματα στο εσωτερικό
της χώρας αν θεωρηθεί ότι ο πρωθυ
πουργός δεν είπε αρκετά ή αυτά που έ
πρεπε να πει. Ακόμη ο Έλληνας πρωθυ
πουργός δεν άφησε ευκαιρία για να κα
ταφερθεί εναντίον του τρόπου διακυβέρ
νησης της χώρας από τις κυβερνήσεις
του ΠΑΣΟΚ (αυτό έγινε και δημόσια με
την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στο NATIO
NAL PRESS CLUB). Και ναι μεν οι ΗΠΑ έ
χουν πολλά να καταλογίσουν στον κ. Παπανδρέου για τον τρόπο με. τον οποίο
χειρίσθηκε τις ελληνοαμερικανικές σχέ
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΤΗΣΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΗΣ Μ ΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΤ

Τάδιηγήματα.
Πολύπλευρη προσωπικότητα ό Ζαχαρίας
Παπαντωνίου δοκιμάσθηκε σέ όλα τά είδη του
λόγου (παιδικά διηγήματα, κριτική, δοκίμιο,
ποίηση, πεζό) καί σέ όλα ύπήρξε ύπόδειγμα
έκλεκτικότητας, προσωπικού ύφους, γλωσσι
κής (ιδιαίτερα) άρτιότητας καί πολιτισμού.
Ειδικότερα στά διηγήματά του, ή λιτότητα, ή
ελλειψη κάθε περιττολογίας, τό πολιτισμένο
χιούμορ καί ή άντικειμενικότητα της άφήγησης φέρνουν σήμερα πιό κοντά μας τόν Ζ.Π.
καί άξιολογοΰν δικαιότερα τήν προσφορά του.
Στό βιβλίο πού κυκλοφόρησε καί γιά τά 50
χρόνια άπό τό θάνατό τού, άπό τίς έκδόσεις
ΝΕΦΕΛΗ περιλαμβάνονται όλα τά διηγήματα
τού σημαντικού αύτοΰ συγγραφέα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
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ΒΑΛΚΑΝ ΙΣΜ Ο Σ, ΤΟ Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΟ ΣΤΑ
εν έχουν περάσει παρά μερικά χρό
νια: το σωτήριο έτος 1984, σε ένα
ρεπορτάζ από την Τσεχοσλοβακία,
το ΑΝΤΙ παρουσίαζε την καταπληκτική υ
πόθεση της «μεταρρυθμιστικής ψύχω
σης». Ένας Τσεχοσλοβάκος πολίτης, ο
οποίος αποφασίζει να εκμεταλλευθεί τα
θεωρητικά περιθώρια του Συντάγματος
της χώρας του, υποβάλλει την υποψη
φιότητά του για την προεδρία της Δημο
κρατίας. Λίγο μετά θα βρεθεί κλεισμένος
στο ψυχιατρείο για να θεραπευθεί από
την «μεταρρυθμιστική ψύχωση», από
την οποία πάσχει.
Η ιατρός και αξιωματικός της αστυνο
μίας κυρία Zdenka Kerkova θα αναλύσει
σ’ ένα άρθρο της στην επίσημη «Συλλο
γή της Εγκληματολογίας» τα χαρακτηρι
στικά στοιχεία και συμπτώματα της νό
σου: «η μεταρρυθμιστική παράνοια πα
ρουσιάζεται στην ώριμη ηλικία... ο ασθε
νής εξαγγέλλει νέες ιδέες, υποβάλλει
προτάσεις για την αλλαγή του κόσμου
ώστε να γίνει καλύτερος, ασχολείται συ
χνά με ψευδοφιλοσοφικά θέματα και θέ
λει να μεταρρυθμίσει την υπάρχουσα
κατάσταση» (δες διπλανό ένθετο).
Πέντε χρόνια μετά, το μικρόβιο της μεταρρυθμιστικής παράνοιας θα μεταδοθεί
με εκπληκτική ταχύτητα σε ολόκληρο
τον κόσμο, ακόμη και σε οργανισμούς οι
οποίοι εθεωρούντο εξαιρετικά ανθεκτι
κοί: από το Βιετνάμ και την Λαϊκή Δημο
κρατία της Μογγολίας μέχρι την Αλβα
νία, και με επίκεντρο την Ευρώπη ένα τε
ράστιο κύμα παρανοημένων μεταρρυθμι
στών θα καταφέρει να επιτύχει τα ύπο
πτα σχέδιά του. Το 1989, η πρώτη φάση
της ασθένειας θα πάρει τη μορφή των ε
ξεγέρσεων, που ανατρέπουν τα καθε
στώτα του υπαρκτού σοσιαλισμού. Μέσα
στο 1990 θα γίνουμε μάρτυρες της δεύ
τερης και πιο αποφασιστικής φάσης, αυ
τής που θα μπορούσε να αποκληθεί κοι
νοβουλευτική παράνοια. Σε μια σειρά α
πό εκλογές που πραγματοποιούνται η
μια πίσω από την άλλη, οι αλλαγές της
προηγούμενης χρονιάς θα επικυρωθούν
μέσα από εκλογικές αναμετρήσεις στις
οποίες πολίτες, ηλικίας 50 ή και 60 χρονών πολλές φορές, ψηφίζουν ελεύθερα
για πρώτη φορά στη ζωή τους.
Βρισκόμαστε στην πραγματικότητα
μπροστά σε αλλαγές κοσμοϊστορικής ση
μασίας, που αλλάζουν ολόκληρο τον
χάρτη του κόσμου και κυρίως της Ευρώ
πης. Η ίδια η έννοια της Ανατολικής Ευ
ρώπης, παύει πλέον να υφίσταται. Μια
σειρά από χώρες, με εντελώς διαφορετι
κές ιστορίες, πολιτιστικές παραδόσεις
και επίπεδα ανάπτυξης, οι οποίες με την
συντροφική βοήθεια του Κόκκινου Στρα-
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Οι εκλογές στις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης έχουν
πλέον ολοκληρωθεί. Ο
συνεργάτης μας Στέλιος
Κούλογλου προβαίνει σε έναν
πρώτο απολογισμό των
εκλογών αυτών επισημαίνοντας
τη νέα διάταξη δυνάμεων και
τα προβλήματα που καλούνται
να αντιμετωπίσουν οι
βαλκανικές χώρες στο δρόμο
που δεν έχει επιστροφή. ^

νατολικής Ευρώπης, θα γεννηθούν, από
την άποψη της γεωπολιτικής, τέσσερις
διαφορετικές κατηγορίες κρατών. Στην
πρώτη ανήκει αποκλειστικά η Ανατ. Γερ
μανία, με όλες τις ιδιομορφίες και τις σο
βαρότατες συνέπειες του γερμανικού
προβλήματος και στη δεύτερη μόνη της
η ΕΣΣΔ, με όλες τις αβεβαιότητες από
την προϊούσα, βέβαιη κατάρρευση της
αυτοκρατορίας. Αυτό που ενδιαφέρει ε
δώ, είναι η τρίτη κατηγορία οι χώρες της
Κεντρικής Ευρώπης, και η τέταρτη, οι
χώρες της Βαλκανικής, δυο κατηγορίες
με σοβαρότατες μεταξύ τους διαφορές.
Γιατί από τη στιγμή που ο Τσαουσέσκου
με τον Καντάρ έπαυσαν να κάθονται στο
ίδιο τραπέζι σίγουροι για το μέλλον του
κομμουνισμού, οι διαφορές, μεταξύ της
Ρουμανίας και της Ουγγαρίας, δεν είναι
μικρότερες απ’ αυτές που χωρίζουν την
Ελλάδα, από την Αίγυπτο. Ό σ ες φυσικά
διαφορές υπάρχουν...

Ο Θεός μαζί σας

τού θα βρεθούν μετά τον πόλεμο στο
στρατόπεδο του «υπαρκτού σοσιαλι
σμού», ξαναβρίσκουν την ιστορία τους.
Πρόκειται όχι για παλινόρθωση του καπι
ταλισμού, αλλά για πολινόρθωση ολό
κληρων πολιτισμών, που κινδύνευσαν να
ισοπεδωθούν κάτω από το ιδεολογικό
πρόσχημα του κομμουνισμού: κάτω δη
λαδή από τη σημαία, με την οποία ο Λένιν επεδίωξε με επιτυχία να ανασυγκρο
τήσει μετά το 1917 τη ρωσική αυτοκρατο
ρία.
Από την κοιλιά της άλλοτε ενιαίας Α

Οι εκλογές στην Τσεχοσλοβακία, την
Ουγγαρία και πέρσι στην Πολωνία, θα ε
πιβεβαιώσουν μια σειρά από αλλαγές
που με την παράλληλη αποδιάρθρωση
της Σοβιετικής Ένωσης μοιάζουν αναπό
τρεπτες. Η, αντικομμουνιστικής κατεύ
θυνσης, αντιπολίτευση θα κερδίσει με
συντριπτική πλειοψηφία τις εκλογές, ε
ξαγγέλλοντας μια σειρά από ευρύτατες
οικονομικές μεταρρυθμίσεις που αλλά
ζουν εκ θεμελίων την οικονομία και τις
κοινωνικές δομές των χωρών αυτών. Α
νεξάρτητα από τους αναπόφευκτους
κραδασμούς —μεγαλύτερους στη φτω
χή Πολωνία μικρότερους στα κράτη που
απάρτιζαν παλιότερα την αυτοκρατορία
της Αυστροουγγαρίας— η πολιτική στα
θερότητα της Κεντρικής Ευρώπης δεν
φαίνεται να απειλείται σοβαρά.
Ό σο για τα άλλοτε κραταία ΚΚ θα περιορισθούν σε ένα ποσοστό που ξεκινάει
από το 16% του ΚΟΔΗΣΟ (Κόμμα του Δη
μοκρατικού Σοσιαλισμού) όπως ονομάζε
ται σήμερα το ανατολικογερμανικό ΚΚ
για να καταλήξει στην πρόσφατη εκλογι
κή συντριβή (στις δημοτικές εκλογές)
του Κόμματος της Πολωνικής Σοσιαλδη
μοκρατίας, όπως μετονομάσθηκε η κυριότερη πτέρυγα του διασπασθέντος Πο
λωνικού ΚΚ. Λόγω και της συντριβής των
ΚΚ, οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης,
δεν αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο επι
στροφής στο παρελθόν, αλλά καλούνται
να αντιμετωπίσουν εντελώς διαφορετικά
προβλήματα: αφ’ ενός την αναζωπύρω
ση των παλιών εθνικισμών και αφ’ ετέ
ρου την οικονομική καθυστέρηση και την
ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή
X
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που προκάλεσε η 45χρονη επιβολή του
σταλινικού μοντέλου ανάπτυξης. Αυτού
που επαγγέλονταν ότι θα ξεπερνούσε σε
οικονομική ανάπτυξη κατά 20 φορές τις
ΗΠΑ, μέχρι το τέλος του 20ού αιώνα...
Η ίδια η επιρροή της Σοβιετικής Ένω
σης είναι σε αυτές τις χώρες μηδαμινή
και τα ερείσματά της εντελώς αποδυνα
μωμένα. Η προσπάθεια του Γκορμπατσώφ, να αντικαταστήσει στις αρχές του
1989 τις φθαρμένες ηγεσίες της Ανατολι
κής Γερμανίας, της Τσεχοσλοβακίας ή
της Ουγγαρίας με ανανεωτές κομμουνιστές θα ακυρωθεί από την παρέμβαση
των αυτόνομων λαϊκών κινημάτων, τα οποια σπρώχνουν τα πράγματα πολύ μακρύτερα από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί. Η περίφημη προεκλογική αφίσα
του «Δημοκρατικού Φόρουμ», της οργάνωσης που κέρδισε τις ουγγρικές εκλογές και σχημάτισε κυβέρνηση, έδειχνε
το χοντρό σβέρκο ενός σοβιετικού στρα
τιώτη με το σύνθημα «Άντε, γειά χαρά
σύντροφε». Σε μια σπάνια επίδειξη χιούμορ, ο Κόκκινος Στρατός στη Βουδαπέστη έβγαλε μετά τις εκλογές και τη δική
του αφίσα, η οποία δείχνει έναν σοβιετικό στρατιώτη να αποχωρεί και από κάτω
γράφει: «αντίο, και ο Θεός μαζί σας». Αποδοχή της υποχώρησης και συγχρόνως
χαιρέκακη προειδοποίηση για τις εκπλήξεις που επιφυλάσσει η καπιταλιστική
ζούγκλα.
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Ρουμανία · Βουλγαρία: εκεί που
επικρατεί ο Γκορμπατσωφ
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Ό ,τι δεν πέτυχε στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, ο Μιχαήλ Γκορμπατσώφ το πέτυχε σε δυο χώρες της Βαλκανικής. Εκτός από την πάντοτε ιδιόμορφη Γιουγκοσλαβία που απειλείται με αποσύνθεση, δυο χώρες τέως μέλη της Α
νατολικής Ευρώπης βρίσκονται μόλις
στην αρχή μιας πορείας που προβλέπε
ιο ι δύσκολη, αν όχι θυελλώδης. Σ ια λα
τινικοαμερικανικής απόκλισης καθεστώτα των Τσαουσέσκου-Ζίβκωφ, η έλλειψη
αντιπολίτευσης τα προηγούμενα χρόνια
έχει σήμερα οδηγήσει σε παραμορφώσεις και καθυστερήσεις του πολιτικού
συστήματος.
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Η μακρόχρονη άγρια καταπίεση ή και
οι απόπειρες γενοκτονίας των εθνικών
μειονοτήτων, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα έτοιμο να πυροδοτηθεί από
μια αφάνταστη οικονομική κρίση και από
ελλείψεις στα βασικά είδη διατροφής.
Την ίδια στιγμή που η έλλειψη βιομηχανικής παράδοσης και υποδομής μετατρέπει το πέρασμα στην οικονομία της αγοράς σε περιπέτεια με απρόβλεπτες συνέ-

πειες. Ακόμη περισσότερο, οι εξουσίες
που προήλθαν από τις αλλαγές του 1989,
δεν αποτελούν γνήσια τέκνα ενεργοποί
ησης των πολιτών. Πολύ καθαρότερα
στη Βουλγαρία από όσο στη Ρουμανία, η
ανατροπή του Ζίβκωφ υπήρξε αποτέλε
σμα ενός «παλατιανού πραξικοπήματος»
με τις ευλογίες της ΕΣΣΔ. Στη Ρουμανία η
αιματηρή λαϊκή εξέγερση που ξεκίνησε
από την Τιμισοάρα για να εξαπλωθεί στο
Βουκουρέστι, απλώς επιτάχυνε την
πραγματοποίηση ενός άλλου σχεδίου
που θα ανέτρεπε τον Τσαουσέσκου: είναι
πλέον φανερό, ότι η μεγάλη πλειοψηφία
των κομματικών αξιωματούχων και των
αρχηγών της «Σεκιουριτάτε» παράτησε
τον παντοδύναμο παρανοϊκό δικτάτορα
την κρίσιμη στιγμή. Αν δεν τον «έσπρω
ξε» κιόλας τόσο να πραγματοποιήσει ε
κείνη την τελευταία, μοιραία δημόσια ο
μιλία του στο Βουκουρέστι όσο και να
διαφύγει ουσιαστικά μόνος, για να συλληφθεί εύκολα λίγες ώρες μετά.
Ο Ίον Ιλιέσκου συμμετείχε ενεργά στο
σχέδιο ανατροπής του Τσαουσέσκου και
για να αναλάβει μετά την εξέγερση του
Δεκεμβρίου την εξουσία, χρειάστηκε να
προχωρήσει σε έναν «ιστορικό συμβιβα
σμό» με τις περισσότερες δυνάμεις του
παλιού καθεστώτος. Τον ίδιο συμβιβα
σμό που χρειάστηκε να κάνει και ο σημε
ρινός πρόεδρος της Βουλγαρίας, Μλαντένωφ, επί 18 χρόνια μέλος του ΠΓ και υ
πουργός Εξωτερικών του Τοντόρ Ζίβ
κωφ, ο οποίος παραμένει πάντα άθικτος,
απειλώντας ότι θα επανέλθει.
Βεβαίως, τόσο το «Μέτωπο Εθνικής
Σωτηρίας» σε μια Ρουμανία όπου κανείς
δεν δηλώνει κομμουνιστής, όσο και το
Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, όπως
μετονομάσθηκε το ΚΚ, ξορκίζουν το πα
ρελθόν, επαγγέλλονται πέρασμα στην ε
λεύθερη οικονομία της αγοράς και κοινο
βουλευτισμό δυτικού τύπου. Όμως ο
συμβιβαστικός χαρακτήρας των νέων κα
θεστώτων όχι μόνο δημιουργεί αίσθημα
ανεμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι
στις νέες μετεκλογικές κυβερνήσεις, αλ
λά και θέτει υπό αμφιβολία τις απόλυτα
αναγκαίες οικονομικές μεταρρυθμίσεις:
όταν ακούει κανείς τον Ιλιέσκου να δη
λώνει ότι «δεν χρειάζεται θεραπεία σοκ
για την οικονομία», δεν μπορεί παρά να
σκεφθεί ότι ο Ρουμάνος πρόεδρος ακού
ει τις καθημερινές δηλώσεις του Μιχαήλ
Γκορμπατσώφ από το «Ράδιο-Μόσχα».
Συμπέρασμα: 5 χρόνια μετά την έναρξη
της περεστρόικα, η Ρουμανία και η Βουλ
γαρία βρίσκονται καθυστερημένα στην ί
δια θέση με τη Σοβιετική Ένωση. Παιδιά
του Γκορμπατσώφ, οι νέοι ηγέτες της
Ρουμανίας και της Βουλγαρίας θα αντι-

Πριν μια επταετία
Στο τχ. 269 (της 31/8/1984) ιστορήθηκε η ατυ
χής περιπέτεια του Τσεχοσλοβάκου κ. Λ. Π.
και δημοσιεύθηκαν αποσπάσματα ενός άρ
θρου που είχε δει το φως στο Νο 2/1983 της
«Συλλογής Εγκληματολογίας», επίσημης έκ
δοσης του υπουργείου Εσωτερικών της Τσε
χοσλοβακίας. Συγγραφέας, η κυρία Zdenka
Kerkova, γιατρός, ανώτατη αξιωματικός της
Αστυνομίας και καθηγήτρια στην Ανωτάτη
Σχολή Αστυνομίας της Πράγας. Αναδημο
σιεύουμε μερικά αποσπάσματα από εκείνο
το ντοκουμέντο:
Το 1976, είχε ήδη προτείνει ένα σχέδιο ε
κλογικού προγράμματος που όμως ήταν πο
λύ λιγότερο φιλόδοξο και δεν το παρουσία
σε παρά σε ένα διαμέρισμα της Πράγας, ό
που προσπάθησε να συναντηθεί με το βου
λευτή της εκλογικής του περιφέρειας για
να του παρουσιάσει επίσημα την αίτησή
του.
Μελέτησε το Σύνταγμα, μετασχημάτισε
«διακήρυξη - πρόγραμμα», ώστε να συμπεριλάβει όλες τις γνώσεις και την πείρα του
και να εξασφαλίσει δια της «επίσημης ο
δού» μια σειρά από βελτιώσεις στο Σύνταγ
μα και στην εξωτερική πολιτική. Ζήτησε από
τους συμπολίτες του να τον ψηφίσουν.
Το 1976 ο Λ. Π. ήθελε να κατέβει ως ανε
ξάρτητος υποψήφιος, και το 1981 είχε προ
τείνει μια πράξη κατάργησης του Συμφώ
νου της Βαρσοβίας. Κάτω από αυτές τις
συνθήκες, ήταν αδύνατο να αποκλειστεί η
εμφάνιση ή η ανάπτυξη μιας ψυχικής ασθέ
νειας.
Οι ειδικοί διέγνωσαν μια ψυχική πάθηση,
δηλαδή μια μεταρρυθμιστική παράνοια:
πρόκειται για μια ψυχική ασθένεια που χα
ρακτηρίζεται από μια λανθάνουσα παρανοϊ
κή ανάπτυξη, από ένα λογικά συναφές σύ
στημα παρανοϊκών ιδεών με παραληρηματι
κό περιεχόμενο, στη συγκεκριμένη περί
πτωση, περιεχόμενο πολιτικό και κοινωνικό.
Η «μεταρρυθμιστική παράνοια» παρου
σιάζεται στην ώριμη ηλικία ανάμεσα στα 40
και τα 50 σε άτομα που ως προδιάθεση έ
χουν ασθενικά χαρακτηριστικό.
Μια από τις μορφές της παράνοιας είναι
μεταρρυθμιστική, κατά την οποία ο ασθενής
εξαγγέλλει νέες ιδέες, υποβάλλει προτά
σεις για την αλλαγή του κόσμου ώστε να γί
νει καλύτερος, ασχολείται συχνά με ψευδοφιλοσοφικά θέματα και θέλει να μεταρρυθ
μίσει την υπάρχουσα ζωή.
Εάν ο παρανοϊκός δεν καταφέρει να προ
ωθήσει την υπόθεσή του διαμέσου της επί
σημης οδού, μπορεί σε εξαιρετικές περι
πτώσεις να προσπαθήσει να την πραγματο
ποιήσει δια της βίας, κάτι που είναι εξαιρε
τικά επικίνδυνο για το περιβάλλον του και ι
διαίτερα για τους ανθρώπους για τους ο
ποίους πιστεύει ότι μπορούν να πραγματο
ποιήσουν τα σχέδιά του.
Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής δια
δικασίας στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος
Λ. Π. κρίθηκε ανεύθυνος για τις ενέργειές
του εξαιτίας μιας σοβαρής ψυχικής ασθέ
νειας, γιατί ήταν ανίκανος να εκτιμήσει και
να υπολογίσει τις ενέργειές του. Αποφαοίστηκε μια ψυχιατρική θεραπεία μαζί με ει
σαγωγή σε ψυχιατρείο.
Ταγματάρχης Zdenka Kerkova
Πράγα 1983
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μετωπίσουν αντίστοιχου χαρακτήρα
προβλήματα με τη μεγάλη πατρίδα του
σοσιαλισμού.

Ο Κομμουνισμός,
ως φαινόμενο υπανάπτυξης
Γκορμπατσωφισμός, το ανώτατο στά
διο του κομμουνισμού; Πρόκειται ασφα
λώς για την πιο αισιόδοξη εκδοχή, από
κομμουνιστικής πλευράς. Γιατί στην
πραγματικότητα βρισκόμαστε μπροστά
σε ένα φαινόμενο, όπου —αντίθετα με
μερικές δεκαετίες πριν— κάτω από τις
σημαίες του κομμουνισμού έχουν συ
σπειρωθεί τα πιο συντηρητικά στοιχεία
καθώς και οι πιο καθυστερημένες χώρες.
Εντελώς αναξιόπιστα, τα μετονομασμέ
να πρώην ΚΚ των αναπτυγμένων χωρών
της Κεντρικής Ευρώπης, καταφέρνουν
στις εκλογές να κερδίσουν ένα ποσοστό
γύρω στο 10-15% συσπειρώνοντας δυο
κατηγορίες ψηφοφόρων.
Όσους έχουν υλικά συμφέροντα δου
λεύοντας ακόμη στους παλιούς μηχανι
σμούς εξουσίας (τοπικά όργανα, εφημε
ρίδες και επιχειρήσεις του κόμματος) και
όσους νιώθουν την περισσότερη ανα

σφάλεια για το μέλλον: τους βετεράνους
κομμουνιστές και τους πολίτες με τα λι
γότερο προσόντα. Αν κανείς ξεχνούσε
για μια στιγμή σε ποια χώρα βρισκόνταν
και όκουγε τα προεκλογικά επιχειρήμα
τα των τέως ΚΚ στις τελευταίες ανατολικοευρωπαϊκές εκλογές, θα κατέληγε χω
ρίς αμφιβολία στο συμπέρασμα ότι βρι
σκόταν σε συγκεντρώσεις συντηρητικών
κομμάτων της Δύσης που προειδοποιούν
το —συνήθως μεγάλο σε ηλικία— ακρο
ατήριο για τους κινδύνους της αλλαγής
την οποία επαγγέλλονται οι αντίπαλοι.
Ακόμη χειρότερα, σε επίπεδο εξου
σίας η κομμουνιστική επιρροή τείνει να
περιορισθεί στις πιο καθυστερημένες
χώρες του πλανήτη. Την ώρα που ακόμη
και ο Σοβιετικός πρωθυπουργός Νικολάι
Ρίζκωφ παραδέχεται ευθαρσώς ότι «ο
κομμουνισμός είναι μια πολύ μακρινή
προοπτική, που δεν είναι ορατή ούτε στο
απώτερο μέλλον», τα φρούρια του μαρξι
σμού - λενινισμού δεν είναι παρά η Β. Κο
ρέα, η Κούβα, η Κίνα της πλατείας Τιεν
Αν Μεν, το ταλαντευόμενο ανάμεσα στο
δογματισμό και την ανανέωση Βιετνάμ
και η πιο υπανάπτυκτη χώρα της Ευρώ
πης: η γειτονική μας Αλβανία. Δεν μένει
παρά η τελευταία, μαζί με τα καθεστώτα

της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, όπου
διατηρείται η κομμουνιστική επιρροή σε
μια Γηραιό Ή πειρο, από όπου υποτίθεται
ότι θα ξεκινούσε η μεγάλη προλεταριακή
επανάσταση.
Η μεν Αλβανία ξεκίνησε πρόσφατα τα
δειλά της βήματα προς την επαφή της με
τον έξω κόσμο, οι δε ηγέτες της Ρουμα
νίας και της Βουλγαρίας που δεν δηλώ
νουν ποτέ κομμουνιστές, αλλά ούτε και
αντικομμουνιστές, θα αντιμετωπίσουν
και τα μεγαλύτερα πολιτικά προβλήματα
τους επόμενους μήνες. Με διαμετρικά
αντίθετες τάσ εις στο εσωτερικό τους, α
πό ηγέτες βαμμένους κόκκινους έως και
ροζ στην πιο ελαφρά του απόχρωση, το
Σοσιαλιστικό Κόμμα της Βουλγαρίας και
το Μέτωπο Εθνικής Σωτηρίας θα αναγκασθούν —και μάλιστα γρήγορα λόγω
των αφόρητων κοινωνικοοικονομικών
προβλημάτων— να ακολουθήσουν τον
δρόμο της Κεντρικής Ευρώπης. Μέχρι
τότε για όσους εξακολουθούν να πιστεύ
ουν στα εικονίσματα του μαρξισμού - λε
νινισμού, οι πιο καθυστερημένες χώρες
της Ευρώπης θα μπορούν να αποτελούν
τον πόλο αναφοράς. Τονβαλκανισμό, ως

το τελευταίο στάδιο του κομμουνισμού.
Π

Κυκλοφόρησαν

Τα νέα βιβλία
του ΜΑΡΙΟΥ ΠΛΩΡΙΤΗ

Νέα Πολιτικά A
(1980 -1984)

'

Σχόλνχ για την πτώση της Δ εξιάς, την
άνοδο του «σοσιαλιστικού κινήματος»,
τις πρώτες αντιφάσεις του, τα προμαντέματα για την εξέλιξη του. Γ ια τις
παγίδες των ελληνοαμερικανικών και
ελληνοτουρκικών σχέσεων, τις ψυχρο
πολεμικές εντάσεις, τον επεκτατισμό
των δυο υπερδυνάμεων, τις δοκιμασίες
του καπιταλισμού και του «υπαρκτού
σοσιαλισμού».

Νέα Πολιτικά Β
(1984 -1988)

Κ ρίσεις για τη δεύτερη περίοδο της ο
κταετίας του ΠΑΣΟΚ, για την εκλογτ,
Προέδρου Δημοκρατίας, για τις ιδεο
λογικές και πρακτικές αυτοαναιρέσει:
του «κινήματος» και την «αναθεώρηση»
του Σ υντάγματος, για τις ελληνοτουρ
κικές κρίσεις και το Νταβάς. Σχόλια
για την Περεστρόικα, για την ειρήνη
και την «ειρήνη», για το περιβάλλον,
την τηλεόραση και τον Τύπο.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
Η σύγχρονη εκδοτική παρουσία στα ελληνικά γράμματα
32

'

X

»fcfr '■*&»*·Χ'-Ίβά

Η Σύγχρονη Παγκόσμια λογοτεχνία
στη ... Σύγχρονη Εποχή
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

Ζ iiClpCApfl\κου

Β Ιΐραιολίνΐ

Το χρονικό cou μοναστηριού
Βραβπο Per ΊπΓ ί_ΡΛ4

Τα κορίισια cou Σανφρί ντιόνο

ΑΛΓΕΡΙΑ

ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ
■*■*1 n,r,'K0NT' νπ''·, Kvwl·
il

I

ΊΓΥΝΑΐΚ'.
ΦΩΛΙΑ

I.

Τ Ουετάρ

Ρ Μπόλι

Ο Ααος

Η γ υ ν α ίκ α φ ω λ ιά
Κ α ι,,

Κ α λ ό

Κ α λ ο κ α ίρ ι

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Ζαλόγγου 11, Αθήνα. Τηλ. 36.4Ö .713
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ: Μαυροκορδάτου 3, Αθήνα. Τηλ. 3 6 .2 9 .8 3 5
ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

33

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ KAI
σο διαβάζω «του πολου τα ε·
νηαμερα » τόσον βρίσκω άρεχάς σ άφτό τό βιβλίο. Γιά μένα
άποτελεί ένα Έβαγγέλιον Σοφίας. Πε
ριέχει τόσας θαβμασίας παρατηρήσεις
κέ λύει τόσας άπορίας έπί διαφόρων θε
μάτων πού άφήνει όναβδον τόν άναγνόοτη Στήν σελίδα 37 γράφει: «Μήν δίδε
ται πίστην εις τάς άνακοινόσεις τών ίαϊβών Πολαί γνόμαι των είναι λανθασμέ
νοι Τήν έποχήν τού Κολόμβου, ό μέσος
ΰρος ζωής ήσαν τά 40 έτη. Μόλις ό Κολόμβος έπέστρεφεν κέ έφερεν καπνόν
εις τήν Έβρόπην, ήφξήθη ό μέσος ΰρος
ζωής κέ σήμερον είναι 73 διά τούς δνδρας κέ 75 διά τάς γυνέκας. Πώς λοιπόν
διατείνονται οι ιατροί ότι τό κάπνισμα
βλάπτει σοβαρά τήν ήγείαν άφοϋ ό μέ
σος όρος έδιπλασιάσθη; Κέ άφοϋ είς 400
έτη καπνίζοντες έντατικώς, άνδρες κέ
γυνέκες, μαθητέ κέ μαθήτριε, κατορθόσαμε νά παρατείνομαι τήν ζοή μας, είς
τά έπόμενα 400 χρόνια πιθανόν νά τριπλασιάσομαι τόν μέσον ΰρον ζωής. Ό
συνεχής καπνισμός μέ τήν παράληλον
χρήσιν κοκαΐνης (πού κέ άφτή μάς ήλθε
άπό τήν Αμερικήν) είνε έγγύησις διά
μία ν καλητέραν ποιότιτα ζοής. Τ(έπιδιόκουνοί γιατροί τρομάζοντες τόν κόσμον
μέ έπισφαλεΐς άνακοινόσεις; Νά κλείσουν τά έργοστάσεια παρασκεβής σιγα
ρέτων κέ νά δημιουργήσουν άνεργείαν ή
νά άφξήσουν τάς υπάρχοντας προβλη
ματικός; Έδώ στόχος μας είναι νά δημιουργήσομαι 100.000 νέας θέσεις έργασίας κέ όχι νά έπιστρέψομαι είς τήν
Προ Κολομβιανήν έποχήν μέ τήν μεγάλην θνησιμότητα».
Σοφαί παρατηρήσεις συγγραφέως πού
έχει πιάσει τό θέμα σφερικώς. Κέ δμως ύπάρχουν μερικοί πού μού λέγουν «τί β ρ ί
■
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σκεις κέ δια βά ζης ατού ΠΟΛΟΥ ΤΑ ε ν η α μερα ” Τόσον συναρπαστικόν είναι»,

Αντί όπαντήσεως όνάβω τσιγάρο κέ
απαξιώ νά ιούς άπαντήσω
★

★

★

Είς τήν σελίδα 46 γράφει: «Ό κουμουνι
σμός πρέπει συνεχώς νά άνσνεώνεται
Κέ άπορώ, πώς μερικοί ήγέται κουμουνιστικών κομάτων τρομάζουν μέ τήν Ιδέαν
τής άνανεώσεως, καταδικάζοντες τό κόμα τού όποιου ήγούνται νά περιστρέφε
ται έπί 70 έτη ιτέρ.ξ ένός σταθερού 10%
Δ ένβλέπουν u γίνεται εις ια Βαλκάνεια;
Είς τήν Βουλγαρείαν, μόλις τό Κουμουνιστικόν Κόμα άνανεώση κέ έγινε Σοσια
λιστικόν, πήρε είς τάς έκλογάς 47%. 'Α

κόμη πιό έφχάριστος έκπληξις έσημιόθη
κέ εις τήν Ρουμανείαν, όπου ό Πρόεδρος
Ίλιέσκου άνανεώσας τό ύπάρχον κομού
νιστικόν είς Κόμα 'Εθνικής Σωτηρίας έ
λαβε 85% είς τάς διεξαχθέντας έλεφθέρας έκλογάς. Κέ άν ό άείμνηστος Τσαου
σέσκου είχεν κάνη έγκόρως τήν άνανέω
σίν του, ώς άρχηγός τού Κόμματος t
θνικής Σωτηρίας θά έπερνε 99% κέ ό I
λιέσκου θά ήτο άντιπολίτεφσις»
★

★ ★

«"Εχω παρατηρήσει ότι εις ΰλους
τούς μεγάλους καταστρεπτικούς σει
σμούς ό άριθμός τών θυμάτων είναι πάν
τότε στρογγυλός. ΟΙ νεκροί καί είς τό Ί
ράν άλλά κέ παλεότερον είς τήν Άρμε
νίαν κυμένονται άπό 25.000, 30.000 έως
καί 40.000. Τό ίδιο συνβένει καί μέ τούς
τραβματίας πού έγγίζουν άλλου τούς
80.000 καί άλλού όπως είς τήν Περσίαν
τούς 100.000. Τόση άκρίβεια προκαλεί à
πορίας. Πώς συνβένει νά τραβματίζον
ται ταφροχρόνως 100.000 κέ όχι 99.873,
Κέ ποιοι είναι άφτοί τέλος πάντων πού
εις τάς ώρας μιας θεομηνίας, άντί νά
προσφέρουν βοήθειαν είς τούς κατα
πλακωθέντας, μέ πρωτοφανή ψυχρεμ ία νκέ σχολαστικότητα άσχολοϋνται μέ
τήν καταγραφήν κέ καταμέτρησιν νε
κρών κέ τραβματίων κέ τηλεγραφούν τό
άθροισμα είς τά ξένα πρακτορεία; Ά 
φ το ί οί άριθμομνήμονες, δέν έχουν οίκο
γένειαν, συγγενείς, γυνέκας, παιδιά, πα
τέρα, μυτέρα; Κέ πώς τόσοι όρφανοι
συγκεντρόνοντε είς έν ώρισμένον ση
μείον μετά κάθε σεισμόν κέ μέ τόσην ταχήτητα πληροφορούν τάς έφημερίδας
μέ στρογγυλούς άριθμούς χωρίς νά κά
νουν λάθος ούτε είς έναν νεκρόν; Δέν
διαφωνούν ποτέ μεταξύ τους; Έδώ ένα
συνέδριον γείνεται κέ άκούγονται 10
διαφορετικοί γνόμαι.
Τό έφχάριστον μέ τούς σεισμούς είναι
ή έμφανιζόμενη πάντοτε συνμπαράστα
σις τών ξένων κρατών πού προσφέρουν
άμεσον βοήθειαν. Ή πληγείσα κηβέρνη
σις του 'Ιράν, έφχαρίστησεν ΰλα τά κρά
τη διά τήν άλληλεγγύην πού έπέδειξαν,
έκτός τού ’Ισραήλ τού όποιου δέν έδέ
χθη τήν βοήθειαν. Θά είνε δμως πολύ ά
δικον νά μήν δεχθή τό 'Ιράν τήν βοή
θειαν τής ’Ελλάδος, έπειδή ή χώρα άφτή
τελεφτέως άνεγνόρισεν τό 'Ισραήλ. Εάν
ή 'Ελληνική κυβέρνησις, έγνόριζεν ön
θά γίνουν σεισμοί είς τήν Περσίαν, θα άφηνεν τήν άναγνόρισιν δ ι’ άργότερον».
(άπόσπασμα άπό «ΤΟΥ ΠΟΛΟΥ
ΤΑ ΕΝΗΑΜΕΡΑ» σελίς 83)
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Ό Γενικός Διεφθηντής τής μεγάλης
φαρμακεφτικής Έ τερίας πού έκανε έπενδήσεις στήν ’Ανατολική Γερμανεία
γιά νά παράγη τήν κρέμαν ΝΙΒΕΑ Μού έ
στειλε μίαν έπιστολήν, είς τήν όποιαν
Μού γράφει:
«Ό λοι οί Μ έτοχοι διαβάσαμε μ έ μεγάλην προσοχήν τό άρθρον σας πού έγράψατε είς τό προηγούμενον τέφχος
τού ΑΝΤΙ, σχετικώς μέ τήν αδημονίαν
μας νά παράγομεν έτησίως μόνον 4,5 έκατομήρια κουτιά κρέμας NIVEA. θέλομεν νά Σάς διαβεβεόσομαι, ΰτη ή έπιλογή τής 'Ανατολικής Γερμανίας διά τή νϊδρησιν τού έργοστασίου μας δέν έγινεν
τυχέως. Έπελέξαμε τήν χώραν άφτήνάκριβώς διότι είχ εν πληθησμόν 18 έκατομηρίων, κέ έν γνόσει μας ότι έκαστος
Άν. Γερμανός θά είχ ε τήν κρέμαν του
μετά τετραετίαν. Ό λοι οί Μ έτοχοι είχαμεν ύπολογίση άτι μ ία έπένδησις είς τήν
Ρωσίαν θά ήτο έπιζήμιος κέ θα έπροκάλει άνομαλίας είς τόν έφοδιασμόν, διότι
είς ένα κράτος 270 έκατομηρίων, ό καθήμενος είς τήν ούράν διά νά προμηθεφθεί
τό προϊόν μας θά έχρειάζετο 60 έτη κέ
πιθανόν ό θάνατος νά τόν έβρισκε μ έ την
κρέμαν NIVEAN είς βαθύ γήρας. Ά φ τός
είναι καί ό λόγος πού εΓμεθα διατακτικοί
είς τήν ϊδρησιν έργοστασίου είς τήν Κί
ναν, διότη όσον νά άφξήσομεν τό ώράριον μέ συνεχή έργασίαν, είνε άνφίβολον έάν θά ύπάρξη Κινέζος πρόθυμος νά
καθήση είς τήν ούράν έπί 248 έτη διά νά
προμηθεφθή προϊόντα τού οίκου Μας.
Θέλω νά Σάς διαβεβεόσω ότι ή έπιλογή
τής ’Ανατολικής Γερμανείας έγινεν έπί
τή Βάσει άφστηρών κριτιρίων. Διατελώς
μεθ’ ύπολήψεως. Ό Γενικός Διεφθηντής
ιής NIVEA» (ύπογραφή δησανάγνοστος).
Υ.Γ ’Αρχική μας σκέψις ήτο νά έπενδήσομεν χρήματα κα ί ε ίς σάς πού άριθμ ειτε μόνον 10 έκατομήρια, άλά έφοβήθημεν δτι τά μηχανήματα δέν θά έφθανεν έγκέρως λόγω τών προστριβών σας
μέ τήν Γιουγκοσλαβίαν διά τό Μακεδονι
κόν Παρακολουθούμε μ έ ένδιαφέρον
τάς έξελ ίξεις διά τό καλαμπόκι κέ έκρίναμε δτι δέν είναι σκόπιμον νά σας έμπλέξομαι κέ μέ κρέμας πού χρειάζονται
λειιτό τη ια χειρισμών. "Ετσι προτιμήσα
με παραγραφήν των έπενδύσεων κατά
ιό τρέχον στάδιον. Αργότερα βλέπο
μεν».
★

★

★

)Μ Ω Σ Α Λ Η Θ ΙΝ Α
Έπί τέλους τό μηστήριον τής λειψυ
δρίας έλύθη. Ή παρατεινόμενη άνομβρία όφείλεται εις τήν άσέβειαν τών δι
καστών τού Άρίου Πάγου. Μάς έχει καταρασθή ό πανάγαθος Θεός είς τόν θά
νατον έκ δίψης κέ φωτιά πρέπει νά ρίψη
είς τάς κεφαλάς τών ύπεφθύνων πού άδιαφόρησαν διά τάς έντολάς του. ’Από
τήν ήμέραν πού άπηγάρεφσαν νά έχομαι
κίονας κέ γαλέους είς τάς οίκίας μας πού
είναι πλάσματα τού Θεού κέ περιφρόνησαν τόν Δημιουργόν, έπέσυραν τήν όργήν Του κέ δι’ άφτό δέν στέλει βροχάς.
’Εάν ό Θεός ήθελεν νά καταστρέφονται
τά ζώα, δέν θά έδινε διαταγήν είς τόν
Νώε νά τά συγκεντρόση είς τήν Κιβωτόν
διά νά διασωθούν. Κέ ά Θεοσεβής Νώε ύπακούων είς τό θέλημά Του όχι μόνον
γάτες καί σκυλιά έμάζεψεν είς τήν κατοι
κίαν Του άλλά καί ρινόκερους καί κροκοδήλους. Έγώ ώς φιλόζωος, κέ νομοτα
γής, ούτε σκύλους διατηρούσα είς τό
σπίτη, ούτε γάτους, άλά μόνον έναν πύ
θωνα τριών μέτρων τόν όποιον μετά τήν
άφστηράν διαταγήν τών δικαστών τού
Άρείου Πάγου, άφησα έλέφθερον. Ζητώ
[ συγνώμην άπό όλους τούς κατοίκους
τών Έξαρχείων τούς όποίους έτρομο1 κράτησα μέ άφτήν μου τήν ένέργειαν, ά' λά ήθελα νά είμαι έντάξει μέ τόν Νόμον.
'
Μοϋ έδημιουργήθη όμως ή έξής άπορία:
’Εγώ τόν άφησα έλέφθερον άπό τήν πε
ριοχήν Άκροπόλεως όπου μένω καί καθόλην τήν διαδρομήν μέχρι Έξαρχείων,
* μόνον οί κάτοικοι τών Έξαρχείων τόν άν( τελήφθησαν έξω άπό τήν Τράπεζαν όπου
! έστάθμεφσεν; "Ολοι οί άλλοι ’Αθηναίοι
( πού τόν έβλεπαν νά κατεφθύνεται πρός
f τά Έξάρχεια έν μέσω τόσης κινήσεως,
1 βρήκαν τόν περίπατόν του φυσιολογιI κόν; 'Ομολογώ ότι τόσην άδιαφορίαν άί
πό φιλοζώους δέν τήν περίμενα. “Επρε! πε νά μέ πάρουν είς τό τηλέφονον κέ νά
f μέ ειδοποιήσουν νά τόν περιμαζέψω άI φοΰ ήτο γνοστόν ότι μόνον έγώ διετήI
ρουν κατοικίδιον πύθωνα είς τό σπίτη.
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ΟΙ έφοπλισταί πού άναμιγνύονται μέ
τάς πετρελαιοκηλίδας, άποδεικνύουν
διά τού τρόπου άφτού τήν άμέριστον
συμπαράστασιν τής Ναφτιλίας είς τήν άνόρθοσιν τής Εθνικής Οίκονομίας. Ξένοι
καί έγχώριοι κάτοχοι σκαφών είναι στυλοβάται τού κράτους. Μέ τήν ρύπανσιν
τών θαλασών, είναι ώς νά μάς λέγουν
« Ε μ ε ίς σ άς ρυπένουμε, έ σ ε ΐς β ά λ τ ε μ α ς
πρόστιμα 300 ή 400 χιλιάδω ν. Ε ΐμ εθ α
πρόθυμοι νά τό πληρόσομεν. Ά λ λ ά πρός
Θεόν, μ ή ν μ ά ς κ α τά σ χ ετε τά π λο ία κέ
μ ή ν μ ά ς σ υλάβετε τούς π λοιάρχους. Πά·

ταν μάς παρουσιάζουν εΙκόνας μέ τά μελανότερα χρόματα οί πλανόδιοι άριστεΐς
τών φωτογραφίων.
Ξέχασα νά άναφέρω είς τό προηγούμενον τέφχος —λόγο στενότητος χώ
ρου— ότι ό Πρόεδρος τών Οίκολόγων,
κατά τόν έπικήδειον πού έξεφώνησε πρό
τής σωρού τής κατασπαραχθέντος μεταστάντος, έψαλε τό έγκώμιον τών έφημερίδων’τού Β. Πόλου διά τήν άρίστην πληροφόρησιν πού προσφέρουν είς τούς άναγνόστας έν σχέσει μέ τόν Τύπον άλ
λων χωρών.
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σα κατάσχεσις, σ ημένει όκινητοποίησιν
τοϋ σκάφους. Έ ά ν τά π λοία δέν κινη
θούν, κι έσ είς δ έν θά έ χ ε τ ε εισπράξεις.
Σ ά ς σ υμφ έρ ει νά μ ά ς ά φ ή νετα ι έλεφθέρους ώ στε νά ά π ο λ α μ β ά ν ετε τά άγαθ ά
τών προστίμων. Π ά φ σ α τε νά έ χ ε τ ε διλήμ α τα κέ ά π οφ ασ ίσ τε έ π ί τέλους τ( άκριβ ώ ς θέλετε: Γαλανά νερά ή πτώχεφσιν;
Ε ΐμ εθ α β έ β ε ιο ι δτι υπό τάς παρούσας
τρ α γ ικ ό ς ο ίκονομικάς συνθήκας, σάς
συμφ έρει όπω ς κ α ί ή μ ά ς ή κερδοφ όρος
ρ ύ π α νσ ις τών θαλασσών. Ά π ό τάς συνβ ένο ντα ς πυρκαϊάς, δέν έχ ε τε κέρδος.
Α ξ ιο λ ο γ ή σ τ ε λο ιπ ό ν τάς έφ κερίας πού
σάς προσφ έρει τό ύγρ όν στοιχείον».

Είχαμε πέση όλοι είς ένα τρομερόν λά
θος όφειλόμενον είς φωτο-μοντάζα. Μάς
είχαν έμφανίση πρό καιρού τήν είκόνα ένός προθυπουργού πού ήτο ύπέφθυνος
διά σκάνδαλα καί ύποκλοπάς κέ πού έ
πρεπε νά λογοδοτήση είς τό είδικόν δι·
καστήρειον, άλά ό γνωρίζων άπό εικόνας
καί είκονίσματα είδικός μάς διαβεβέοσεν
έσχάτως, ότι ή είκών πού μάς έδόθη άπό
τόν ίδιον κέ άπό τό άτελιέ τού Περισού
δέν είναι γνησία κέ δι’ άφτόν τόν λόγον
άπεφάσισε νά συνεργασθή μαζί του είς
τάς προσεχείς Δημοτικός έκλογάς διά
τήν άνανέωσιν τής φωτογραφικής Τέ
χνης.
Γι’ άφτό χριάζεται μεγάλη προσοχή ό

«Ό Έ σ κιμώ ος πού άγορ άζει τήν έξάμηνον έφ ημερ ίδα του τών 500 σελίδω ν>*
—είπεν ό Πρόεδρος------- έχ ει άφθονον
Ολικόν κέ πλήρη κάλυψ ιν τών γεγονότων
έω ς τήν ώ ραν πού θά σκοτινιάση. 'Ενώ οί
άναγνόσται άλλω ν χω ρώ ν είναι άναγκασμένοι κάθε πρω ί ν’ ά γ ο ρ ά ζο υ ν νέαν έ
φ ημερίδα γιά νά μ α θ α ίνο υ ν τά νέα, στάς
έφ ημ ερ ίδα ς τού Β. Π όλου δέν συνβένει
άφτό, διότι οί έκδόται προσφέρουν συμπικνομένα τά γεγονότα ε ίς τό έν κ α ί μ ο 
ναδικόν φύλλον. "Ετσι ε ίς τήν 1ην σ ελί
δα δη μο σ ιέβ εται ή εΐδ η σ ις δτι μ ία οίκο
λ ό γο ς πρόκειται νά όμιλήση είς τήν Α 
λάσκαν, είς τήν 2αν π ερ ιέχεται όλόκληρος ή ό μ ιλ ία της, είς τή νθ η ν περιγράφεται ή κα τα σ π ά ρ α ξίς της άπό τήν άρκτον
κ α ί ε ίς τήν 4ην σ ελίδα δημοσιέβεται
πλήρης περιγραφ ή τής κηδείας. ”Ετσι ό
άναγνόστης ξεφ υ λλίζω ν τήν έφημερίδα,
έ χ ε ι μ ία ν συνοπτικήν είκόνα τών συμ
βάντω ν 4 ήμερών, Χαρακτηριστικώ ς άναφέρων — συνέχισεν ό Πρόεδρος τών
Οίκολόγων— δτι στήν Ε λ λ ά δ α διά τήν
δολοφ ονίαν τού Τσαουσέσκου, τήν άνο
δον τοϋ Ίλιέσ κου κέ διά τήν έφ οδον τών
Ρουμάνω ν άνθρακορύχω ν πού έπέβαλ α ν τάξιν, ο ί ’Έ λλη νες άναγνόσται έχρειάσθη νά άγοράσουν 80 έφ ημερ ίδες
διά νά ένημερωθοϋν, μεταβ ένοντες έπ ί
80 ήμέρ ες στά περίπτερα.
Δ Γ άφτό προτείνω — κατέληξεν ό
Πρόεδρος— μ ιά κ α ί εΐμ εθ α δλοι έδώ
συγκεντρομένοι νά κρατήσομεν ένός λε
πτού σιγή κέ διά τούς δημοσιογράφ ους
κέ έκδότας πού έπ εσαν θύματα ή κατεσπαράχθησαν άπό διάφ ορα θηρία κατά
τήν έκτέλεσιν τού καθήκοντος κέ τήν συλογή ν πληροφοριώ ν».
Πράγματι όλοι έκράτησαν σιγήν ένός
λεπτού κέ κατόπιν όλοι διελύθησαν. Κέ
έτσι έκλεισεν ή κηδεία είς άφτό τό σημίον κέ όχι μέ τόν κατάλογον τών βι
βλίων πού είχε έκδόση ό πατέρας της, Öπος λανθασμένα άνέφερα είς τό προηγούμενον τέφχος.
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στό) βιώσιμες και το εργατικό δυναμικό
ανειδίκευτο στη σύγχρονη τεχνολογία υ
ποχρεούται ξαφνικά μέσα σε λίγους μή
νες να εκτεθεί στον "κοφτερό” άνεμο
της ελεύθερης αγοράς με τις σκληρές
αρχές του ανταγωνισμού. Μια χώρα που
επί 40 χρόνια κατευθύνετο από ένα αυ
στηρά συγκεντρωτικό σύστημα θα επι
χειρήσει από το Σεπτέμβρη να εφαρμό
σει το ομοσπονδιακό σύστημα διακυβέρ
νησης της Ο.Δ.Γ. χωριζόμενη σε κρατί
δια και εκλέγοντας τις αντίστοιχες κυ
βερνήσεις τους.
«Μια τέτοια διαδικασία απαιτεί πολ
λούς μήνες για την ολοκλήρωσή της»,
δήλωσε ο νέος πρόεδρος του ανατολι
κού SPD Βόλφγκανγκ Τίρζε. Παρ’ όλα αυ

Οικονομικός εθνικισμός
Ένας νέος εθνικισμός γεννιέται: Ο
«εθνικισμός του δυτικογερμανικού μάρκου»
(Γιούργκεν Χάμπβρμας)

Ο καγκελάριος της Δυτικής Γερμανίας
μοιάζει να έχει προσεγγίσει περισσότε
ρο από ποτέ άλλοτε την ολοκλήρωση
του μεγαλεπίβολου πολιτικού του ονεί
ρου: «Να οδηγήσει τους Γερμανούς, ως
νέος Βίσμαρκ, στην Ένωση».
Περιορίζοντας τις πολιτικές λύσεις
στην κατοχύρωση των δυτικών πολωνι
κών συνόρων, ενάντια στη λογική που
προέβαλαν τόσο οι οικονομολόγοι όσο
και η πλειοψηφία των σοσιαλδημοκρα
τών στο ανατολικό και δυτικό τμήμα της
Γερμανίας και που βασιζόταν στη στα
διακή ανόρθωση του OST-MARK σε συναλ
λαγματικά ανταγωνίσιμο νόμισμα και α
κολούθως της οικονομίας της Λ.Δ.Γ., επι
τάχυνε τις διαδικασίες ενοποίησης και
κατόρθωσε να πραγματοποιήσει την επι
θυμία του για διεξαγωγή ενιαίων γερμα
νικών εκλογών το Δεκέμβρη. Ανταποκρινόμενος έτσι στο θυμικό αίτημα των Ανα
τολικό γερμανών: «Έρχεται το μάρκο, μέ
νουμε. Δεν έρχεται, πηγαίνομε εμείς σε
αυτό». (Σύνθημα σε πανώ των παραδο
σιακών πλέον διαδηλωτών της Δευτέρας
στην Λέιψία).
• Από την επομένη Δευτέρα, 2 Ιουλίου,
το δυτικογερμανικό μάρκο θα αποτελεί
πλέον το επίσημο νόμισμα της Λ.Δ.Γ. Αλ
λά όιϊοιος νομίζει ότι η Ανατολική Γερμανία αποκτά κατ’ αυτόν τον τρόπο απλά
και μόνο ένα νέο, ισχυρότερο, μέσο πλη
ρωμή σφάλλει.
Τα οΟ φορτηγά με τα 25 δισεκατομμύ
ρια μάρκα που θα αρχίσουν από τις 2 Ιου
λίου να κατανέμονται, υπό τη μορφή δα
νείου, στον πληθυσμό της Λ.Δ.Γ. θα απο
τελούν πλέον τον καθοριστικό παράγον
τα της συνολικής πολιτικής πορείας του
κράτους των 17 εκατομμυρίων «αδελφών
στην Ανατολική Ευρώπη», παρά το γεγο
νός ότι θα διαθέτουν ακόμη για μερικούς
μήνες, ξεχωριστή κυβέρνηση.
Διότι μέσα στα πλαίσια της διακρατι
κής συνθήκης (Staatsvertrag) περιλαμβά
νεται όχι μόνον η νομισματική αλλά και η
οικονομική και κοινωνική ενοποίηση.
Με άλλα λόγια μαζί με το μάρκο εισάγεται στην Ανατολική Γερμανία και το
δυτικογερμανικό σύστημα οικονομικής
και κοινωνικής διαχείρισης. Μια χώρα
που επί 40 χρόνια διευθύνετο από ένα
σύστημα κατευθυνόμενης οικονομίας,
της οποίας οι επιχειρήσεις χαρακτηρί
ζονται κατά ένα 30% (μεγαλύτερο ποσο
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τά το κόμμα του επικύρωσε με την ψήφο
του στο λαϊκό Κοινοβούλιο (Volkskam
mer) τη συνθήκη όπως άλλωστε και οι ο
μοϊδεάτες του στο δυτικογερμανικό SPD.
Μοναδικό επίτευγμα των τελευταίων
μπορεί να θεωρηθεί η περιορισμένη χρο
νικά επιβολή δασμών και ειδικής φορο
λογίας στα δυτικογερμανικά εισαγόμενα
στη Λ.Δ.Γ. προϊόντα για την προστασία
των ανατολικογερμανικών επιχειρήσε
ων. Ένα μέτρο αμφισβητήσιμο στους οι
κονομικούς κύκλους της Ο.Δ.Γ. διότι τί
ποτα δεν θα εμποδίσει τον Ανατολικογερμανό να ψωνίσει στο δυτικό τμήμα
της χώρας και να πουλήσει τα προϊόντα
ξανά στην μαύρη αγορά της Α. Γερμα
νίας.
Ο Χέλμουτ Κολ εισήλθε στην ιστορία
από την πίσω πόρτα, θα μπορούσε κα
νείς να ισχυρισθεί. Προσθέτοντας στον
τρίχρωμο εθνικισμό της γερμανικής ση
μαίας, ένα τέταρτο πολύ πιο λαμπερό
χρώμα, εκείνο του χρήματος.
Τους ανθρώπους στο ανατολικό αλλά
και δυτικό τμήμα της Γερμανίας ενδιέφερε προ πάντων η τόσο κοινότυπη αλλά
και ανθρώπινη πλευρά της ένωσης, το
κοινωνικό ζήτημα.
Η προεκλογική υπόσχεση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος το Μάρτη, ότι

οι Ανατολικογερμανοί θα πραγματοποιή
σουν» τις καλοκαιρινές διακοπές τους,
πληρώνοντας σε σκληρό νόμισμα, υλο
ποιήθηκε.
Βασικό σημείο των διαπραγματεύσε
ων για ίο Staatsvertrag αποτέλεσε η
διευθέτηση των μισθών, της συνταξιοδό
τησης, των ενοικίων, της φορολογίας,
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κ.ο.κ. Α
πλά και ταυτόχρονα τόσο σύνθετα ζητή
ματα όπως το αν ο Δυτικογερμανός με το
εξοχικό σπίτι αποκτήσει ξανά το πατρικό
που εγκατέλειψε στη Λ.Δ.Γ. και ανήκει
σήμερα σε άλλον.
Η επικύρωση της διακρατικής συμφω
νίας από τα κοινοβούλια των δυο χωρών
την Πέμπτη 21.6. δε σημαίνει ότι τα προ
βλήματα αυτά λύθηκαν Αντίθετα μάλι
στα τα κενά που υπάρχουν στο Staat
ertrag χάσκουν επικίνδυνα για την πο
ρεία της ενωμένης Γερμανίας.
Αδιευκρίνιστο παραμένει για παρά
δειγμα το ζήτημα των 130.000 ανέργων
που υπάρχουν σήμερα στη Λ.Δ.Γ και αυ
ξάνονται κατά 15.000 τη στιγμή αυτή ανά
εβδομάδα ενώ ο ρυθμός αύξησής τους
μετά την 2α Ιουλίου θα είναι ραγδαίος με
το κλείσιμο ή την αλλαγή του ιδιοκτησια
κού καθεστώτος στην πλειοψηφία των ε
πιχειρήσεων
Σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις
της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Προνοίας στη Λ.Δ.Γ , Ρεγκίνε Χίλντεμπραντ, στην Berliner Zeitung, 700.000 α
πό τα 2,9 εκατ. συνταξιούχους στη Λ.Δ.Γ
θα υποστούν με το νέο καθεστώς μείωση
των συντάξεών τους ενώ για το 1 εκατ οι
συντάξεις θα παραμείνουν στα ίδια επί
πεδα με πριν Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι
στην Ο.Δ.Γ δεν ισχύει ο θεσμός της χο
ρήγησης ελάχιστου ορίου συντάξεως.
Και αυτό θα συμβεί την ίδια στιγμή με μια
αναμενόμενη αύξηση στο δεκαπλάσιο
και πλέον των ενοικίων, των τροφίμων,
του ρεύματος, του νερού κ.ο.κ, μια και οι
κρατικές επιδοτήσεις καταργούνται η
μια μετά την άλλη.
Στη Δυτική Γερμανία οι πιθανοί εν
δοιασμοί για την επιτάχυνση της διαδι
κασίας ενοποίησης πνίχθηκαν κάτω από
τις διαστάσεις που πήρε η φυλάκιση 8
μελών της ηγεσίας της δεύτερης γενιάς
της RAF στη DDR. Η προβολή της σχέσης
RAF και των Δυνάμεων Κρατικής Ασφα
λείας και κατ’ επέκταση της ηγεσίας του
SED (Κ.Κ.) ευνοεί ιδιαίτερα τον αγώνα
του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος
στις προσεχείς εκλογές ενάντια στην α
ριστερή Αντιπολίτευση της Λ.Δ.Γ. που
αντιμάχεται ανοιχτά τους γρήγορους
ρυθμούς της Ένωσης.
Κριτικές φωνές δε λείπουν φυσικά στη
Λ.Δ.Γ. και μέσα από το λαό, που επιστούν
την προσοχή στους κινδύνους της Ένω
σης και κυρίως στην τρομακτική αύξηση
των κοινωνικών αντιθέσεων (ήδη προκύ
πτουν έντονα προβλήματα μεταξύ δυτι
κών και ανατολικών Γερμανών στο ζήτη
μα του ιδιοκτησιακού καθεστώς, πόσο
μάλλον όταν οι Δυτικογερμανοί δεν συμ
μετείχαν στην καταβολή αποζημιώσεων
για τις καταστροφές του Β' Παγκοσμίου
Πολέμου) που μπορεί να οδηγήσουν σε
καταστάσεις «εμφυλίου πολέμου».
Αλλά τι σημαίνουν άραγε 5.000 διαδη
λωτές στο Ανατολικό Βερολίνο μπροστά
στην εκθαμβωτική λάμψη του μάρκου;
Λήδα Πέτρου
X

ΡΟΥΜΑΝΙΑ:

Παράταση του αδιεξόδου
Η πρόσκληση σε ένα τμήμα του λαού
να χτυπήσει κάποιο άλλο είναι φαινόμε
νο απαράδεκτο για χώρες με βαθιές δη
μοκρατικές παραδόσεις, άλλά στα ολο
κληρωτικά καθεστώτα υπήρξε συνηθι
σμένη πρακτική. Η Ρουμανία έχει βέβαια
κοινοβουλευτισμό και η κυβέρνηση έχει
προκύψει από ελεύθερες εκλογές, όμως
η ηγεσία του Μετώπου Εθνικής Σωτη
ρίας και ο Ίον Ιλιέσκου προσωπικά ασπάζονται εκείνες τις παραδόσεις του προη
γούμενου καθεστώτος που τους εξυπη
ρετούν για να απαλλάσσονται από την ε
νόχληση του αντιπάλου. Η εισβολή των
ανθρακωρύχων στο Βουκουρέστι χαιρε
τίστηκε από την κυβέρνηση και τον ίδιο
τον πρόεδρο, ο οποίος τους ευχαρίστη
σε γιατί «προστάτευσαν» τη δημοκρατία.
Ο απολογισμός των συγκρούσεων με
τους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές ή
ταν πέντε νεκροί και εκατοντάδες τραυ
ματίες. Για άλλη μια φορά το Μέτωπο πα
ρουσιάζεται αναξιόπιστο, όταν αρνείται
ότι κάλεσε και υποστήριξε τους ανθρα
κωρύχους στην επέλασή τους στην πρω
τεύουσα, όπου χτυπούσαν όποιον έβλε
παν μπροστά τους στους δρόμους, σε κα
ταστήματα, σε κομματικά γραφεία και σε
σπίτια.
Το κόστος για την κυβέρνηση ήταν με
γάλο. Οι Δυτικοί ανακοίνωσαν αμέσως ό
τι αναστέλλουν την εφαρμογή των συμ-
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φωνιών που είχαν συνάψει με τη Ρουμα
νία. Πολιτικές, οικονομικές, εμπορικές,
ακόμη και μορφωτικές συμφωνίες μπή
καν στο ψυγείο με την προειδοποίηση ό
τι αν δεν σεβαστεί η κυβέρνηση τους δη
μοκρατικούς θεσμούς, θα μπουν και στην
κατάψυξη.
Στη χώρα όπου η πληροφόρηση είναι
είδος εν ανεπαρκεία, η προέλευση των
αντικυβερνητικών διαδηλωτών παραμέ
νει απροσδιόριστη. Οπωσδήποτε είναι ε
τερόκλητοι. Ανάμεσά τους υπάρχουν
φοιτητές, εκείνοι δήλαδή που ξεκίνησαν
πριν από τις εκλογές τον αγώνα για την
απομάκρυνση των κομμουνιστών από
τον κρατικό μηχανισμό, διανοούμενοι
που τους συμπαρίστανται και... Τσιγγά
νοι. Οι τελευταίοι πρωτοστάτησαν στην
εισβολή στην τηλεόραση όπου παραλίγο
εργαζόμενοι να χάσουν τη ζωή τους ενώ
ήταν φανερή η απουσία φοιτητών στα ε
πεισόδια. Ποιος διευθύνει λοιπόν; Ασφα
λώς δεν υπάρχει ενιαία ηγεσία καθώς οι

Η βία είναι ακόμα η καλύτερη πειθώ για τον Ιλιέσκου

φοιτητές προσπαθούν να οργανωθούν
τη στιγμή που, από τους τέσσερις ηγέτες
τους, οι δυο βρίσκονται υπό κράτηση, έ
νας κρύβεται και ο τέταρτος δίνει εξετά
σεις σε επαρχιακό πανεπιστήμιο.
Η κυβερνητική καταγγελία ότι οι δια
δηλωτές προωθούν την αποσταθεροποί
ηση επαληθεύεται από τα γεγονότα στην
τηλεόραση, αλλά η εισβολή των ανθρα
κωρύχων κάθε άλλο παρά προστάτευσε
τη δημοκρατία. Στο τέλος όμως τίποτε
δεν ξεκαθαρίστηκε. Η προοπτική νέων
καταλήψεων της πλατείας Πανεπιστη
μίου παραμένει ακέραιη, οι διάφορες δυ
νάμεις που συμμετέχουν στο παιχνίδι κα
ραδοκούν και η κυβέρνηση επιδιώκει την
κάλυψη του Κοινοβουλίου στην προσπάθειά της να απομονώσει τους διαδηλω
τές από την έτσι κι αλλιώς αδιάφορη μά
ζα των Ρουμάνων πολιτών.
Ο νεο-κομμουνιστής Ιλιέσκου δεν παί
ζει βέβαια με τα θέματα «τάξης και ασφά
λειας». Γι’ αυτό δημιουργεί νέα μονάδα
για την αποκατάσταση της τάξης και την
αντιμετώπιση των διαδηλώσεων, η οποία
θα ενσωματωθεί στην αστυνομία και η ο
ποία, σύμφωνα με τις δηλώσεις του ίδιου
στους «Τάιμς του Λονδίνου» (25/6) θα αποτελείται από «αποφασισμένους νέους
άνδρες, ηθικά υπεράνω υποψίας». Αντι
λαμβάνεται κανείς τι «υπεράνω υπο
ψίας» μπορεί να είναι αυτό το σώμα των
νέων πραιτωριανών και τι έχουν να υποστούν οι Ρουμάνοι πολίτες που θα απο
τολμούν να εκδηλώσουν την αντίθεσή
τους και τις διαμαρτυρίες τους στο δρό
μο.
Παντελής Μούτουλας
ΗΠΑ-ΕΣΣΔ:

Ο διπολισμός πνέει
τα λοίσθια
Η Σύνοδος Κορυφής μεταξύ των προέ
δρων των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ κ. Μπους και

Γκορμπατσώφ, ανήκει πλέον στο παρελ
θόν. Ήταν μια Σύνοδος Κορυφής διαφο
ρετική από τις προηγούμενες, κυρίως
γιατί οι νέες συνθήκες που διαμορφώθη
καν σε όλες τις χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης, με επίκεντρο την Ανατολική
Γερμανία,αλλά και τις διαδικασίες που,
ως αποτέλεσμα των εκεί αλλαγών, έχουν
δρομολογηθεί προκειμένου να συντελεσθεί η ενοποίησή της με τη Δυτική, δη
μιουργούν τις συνθήκες που οι δυο υπερδυνάμεις υποχρεώνονται να λάβουν υπό
ψη τους, όταν αποφασίζουν, στην ουσία,
για τις τύχες του κόσμου.
Αυτή ακριβώς η θεώρηση, που ήταν ως
σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό των Συ
νόδων Κορυφής αρχίζει πλέον, όπως υ
ποστήριξαν στις συζητήσεις τους Αμερι
κανοί ειδικοί στα θέματα Σοβιετικής Έ
νωσης και εξοπλισμών, να μεταβάλλεται.
Και αυτό γιατί οι καθεστωτικές αλλαγές
στην Ανατολική Ευρώπη,σε συνδυασμό
και με την περεστρόικα του Γκορμπατσώφ, πέρα από τις νέες συνθήκες που
δημιουργούν στο Διεθνές Σύστημα, δη
μιουργούν και για την ηγεσία της Σοβιε
τικής Ένωσης και ειδικότερα για τον ίδιο
τον Γκορμπατσώφ μια νέα πραγματικό
τητα που τον υποχρεώνει να κινείται με
διαφορετικό από τους προκατόχους του
τρόπο κάθε φορά που συνδιαλέγεται με
τον Αμερικανό ομόλογό του.
Έως σήμερα ο εκάστοτε πρόεδρος
των ΗΠΑήταν εκείνος που, αφενός λόγω
του αμερικανικού συστήματος αφετέρου
λόγω των ολοένα εξελισσόμενων σχέσε
ων των ΗΠΑ με τους συμμάχους τους, ή
ταν υποχρεωμένος να συνδιαλέγεται και
να σταθμίζει πολλούς παράγοντες πριν
αποφασίσει για το ένα ή το άλλο ζήτημα
σε κάθε Σύνοδο Κορυφής, φοβούμενος
κυρίως την κριτική μετά τη Σύνοδο. Τώρα
πλέον διαφαίνεται ότι και ο Γκορμπα
τσώφ αρχίζει να έχει κατ’ αναλογία τα ί
δια ακριβώς προβλήματα, πρώτα απ’ όλα
όσον αφορά στο εσωτερικό της ΕΣΣΔ, ι
διαίτερα μάλιστα μετά την πρόσφατη ε
κλογική νίκη του Μπόρις Γιέλτσιν, και
στη συνέχεια όσον αφορά στις θέσεις
της ΕΣΣΔ με τις νέες πολιτικές δυνάμεις
που κατευθύνουν πλέον τις τύχες των
χωρών της Ανατολικής Ευρώπης.
Έ τσι Μπους και Γκορμπατσώφ συνα
ντιόνται αντικειμενικά στο ότι προσήλθαν να συζητήσουν δέσμιοι και οι δυο τό
σο των εσωτερικών παραγόντων που δε
σπόζουν αντίστοιχα στις χώρες τους, ό
σο και των ενδοσυμμαχικών των πραγμα
τικοτήτων που αυτή τη φορά παρουσιά
στηκαν εντονότερες. Βέβαια, συγκριτι
κά, ο Μπους ίσως ήταν σε καλύτερη θέση
από τον Σοβιετικό ομόλογό τους και αυ
τό γιατί τα προβλήματα που αυτή την πε
ρίοδο αντιμετωπίζει ο Γ κορμπατσώφ εί
ναι και περισσότερο οξυμμένα αλλά και
διαφορετικά σε σύγκριση με όσα αντιμε
τωπίζει ο Μπους.
Όμως τόσο οι εσωτερικοί παράγοντες
όσο και οι νέες συνθήκες που επικρα
τούν αυτή τη στιγμή στον ευρωπαϊκό χώ
ρο δεν καθόρισαν μόνον τη διαπραγμα
τευτική δυνατότητα και ευελιξία των δυο
προέδρων, καθόρισαν και την ατζέντα
των συνομιλιών,οι οποίες δεν περιορί
στηκαν μόνο στο ζήτημα των εξοπλι
σμών, πυρηνικών και συμβατικών, αλλά,
αντίθετα κάλυψαν κυρίως το θέμα των ε
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ξελίξεων, στο σημαντικότερο θέατρο πο
λεμικών επιχειρήσεων, την Ευρώπη, ό
που σε περίπτωση σύρραξης, θα εχρησιμοποιούντο σχεδόν όσα όπλα δεν περι
λαμβάνονται στις μειώσεις.
Όπως επεσήμαναν, ειδικοί αναλυτές
του Κογκρέσου των ΗΠΑ, τόσο οι «δε
σμεύσεις» που ο κάθε ένας από τους δυο
προέδρους είχε όσο και τα ζητήματα της
ατζέντας των συνομιλιών επηρέασαν ση
μαντικά την έκβαση αυτής της Συνόδου
Κορυφής, αλλά και επέτρεψαν την εξα
γωγή ορισμένων χρήσιμων συμπερασμά
των.
Έτσι μπορεί να υποστηριχθεί ότι ελά
χιστη πρόοδος σημειώθηκε σε ό,τι αφο
ρά το ζήτημα της μελλοντικής μορφής
της Ευρώπης, αφού και οι δυο πρόεδροι,
έχοντας διαφορετικές βέβαια δεσμεύ
σεις ο καθένας δεν μπόρεσαν να συμφω
νήσουν στις εξωτερικές πτυχές του ζη
τήματος της ενοποίησης των δυο Γερμα
νιών, ζήτημα που όπως είναι γνωστό α
ποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο για την
μελλοντική μορφή της Ευρώπης. Συζητή
θηκαν βέβαια ορισμένες ενδιαφέρουσες
προτάσεις όπως π χ. η κατάργηση των
δυο πολιτικο-στρατιωτικών Συμφώνων
και η δημιουργία ενός ευρύτερου Ευρω
παϊκού Συμβουλίου στο οποίο να μετέ
χουν οι 34 χώρες της ΔΑΣΕ, αλλά η τελική
απόφαση παραπέμφθηκε για το μέλλον,
κυρίως γιατί οι Δυτικοευρωπαίοι σύμμα
χοι του Μπους του διαβίβασαν ότι χρειά
ζονται ακόμη χρόνο για να σκεφθούν το
ζήτημα.
Ίσως το μονο σημείο στο οποίο συντελέσθηκε πρόοδος, να είναι ο τομέας των
εξοπλισμών όπου, πράγματι έγιναν θετι
κά βήματα και σε ό,τι αφορά τη συμφω
νία START-1 και II και σε ό,τι αφορά τα χη
μικά όπλα αλλά και κυρίως σε ό,τι αφορά
το ζήτημα της επαλήθευσης.

και ενδοσυμμαχικών παραγόντων και ε
ξωτερικής πολιτικής των συμμαχιών.
• Ήταν σημαντικότερη ίσως για τις δι
μερείς σχέσεις ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένω
σης.
• Σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της
διπλωματίας των Συνόδων Κορυφής και
• Πιστοποίησε ότι η δομή του διεθνούς
συστήματος δεν είναι πλέον διπολική αλ
λά πολυπολική σε όλους τους τομείς
δηλ. στρατιωτικό, πολιτικό και οικονομι
κό.
Γιώργος Δημητρακόπουλος

ΕΣΣΔ:

Στα δυο στενά
ο Γκορμπατσώφ
Το «ΑΝΤΙ» στα δύο τελευταία του τεύχη
με ειδικές ανταποκρίσεις του Στέλιου
Κούλογλου από τη Μόσχα περιέγραψε
εγκαίρως τις κρίσιμες κομματικές διαμά

Αντίθετα, στον τομέα των διμερών
αμερικανοσοβιετικών ζητημάτων, όπου
πρωταρχικής σημασίας θέμα ήταν η νέα
Συμφωνία
Πλαίσιο για τις εμπορικές
σχέσεις w v δυο χωρών, τα όσα επιτεύχθησαν ηιαν μάλλον πρνιχρά. Βέβαια, το
γεγονός ou ο Μπους, ο οποίος κατά γενι
κή ομολογία επιθυμεί να βοηθήσει τον
Γκορμπατσώφ, υπέγραψε τελικά τη συμ
φωνία αποτέλεσε μια από τις εκπλήξεις
της Συνόδου Κορυφής. Μια έκπληξη ό
μως που, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά
Αμερικανός αναλυτής στο Κογκρέσο, θυ
μ ίζει κ ιν έ ζ ικ ο φ α γ η τ ό 1ίο χαρακτηριστι
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μεια ιυ γευμο αισθάνεται κανείς ότι πει
νά πάλι), γιατί πρώτον η Συμφωνία αυτή
δεν θα σταλεί στο Κογκρέσο για κύρωση
αφού υπάρχει απόφαση της Γερουσίας,
η οποία συνδέει τη Συμφωνία με πρόοδο
στη Λιθουανία και το νόμο για τη μετανά
στευση από τη Σοβιετική Ένωση και δεύ
τερον διότι προϋπόθεση για την αποκο
μιδή ουσιαστικού οφέλους είναι η από
την πλευρά των ΗΠΑ κατάργηση και ενός
προγενέστερου νόμου γνωστού ως Τζάκσον - Βάνικ, που ρυθμίζει ορισμένα ζητή
ματα των αμερικανο σοβιετικών σχέσε
ων κατά τρόπο περιοριστικό
Με αυτά τα δεδομένα οι Αμερικανοί ει
δικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι
αυτή η Σύνοδος Κορυφής:
• Έδειξε την ολοένα και μεγαλύτερη
σχέση που υπάρχει μεταξύ εσωτερικών
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στην κόλαση του ΚΚΣΕ και τη δύσκο
λη θέση του Γ κορμπατσώφ, που αντιμε
τωπίζει πλέον μια ολόπλευρη κρίση μέσα
στο κόμμα του. Οι μετέπειτα εξελίξεις δι
καίωσαν τις εκτιμήσεις αυτές.
Νέα πρόκληση απέναντι στην εξουσία
του Γ κορμπατσώφ μέσα στο κόμμα απο
τελεί ο σκληροπυρηνικός και συντηρητι
κός Ιβάν Πολοζκώφ, ο οποίος εξελέγη η
γέτης του νέου Ρωσικού Κομμουνιστικού
Κόμματος. Η νίκη του με ψήφους 1.396 υ
πέρ, έναντι 1.066 κατά, δείχνει την ισχύ
της Δεξιάς δέκα μέρες πριν τη σύγκλιση
του 28ου Συνεδρίου του ΚΣΣΕ.
Μολονότι στην ομιλία του προς το Συ
νέδριο ο Πολοζκώφ φάνηκε διαλλακτι
κός, μετριοπαθής και οπαδός της σταδια
κής εφαρμογής του μεταρρυθμιστικού

χες

προγράμματος του Γ κορμπατσώφ, δεν υ
πάρχει αμφιβολία ότι στο πρόσωπό του
συσπειρώθηκε όλη η συντηρητική αντί
δραση του κόμματος.
Ο Γ κορμπατσώφ, αν θέλει να διατηρή
σει τη θέση του γενικού γραμματέα του
κόμματος, θα πρέπει τώρα να δώσει
πραγματική μάχη σε συνθήκες μάλιστα
βαθύτατης οικονομικής κρίσης και αυξα
νόμενης λαϊκής δυσαρέσκειας. Το ότι τα
πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα
για τον Γ κορμπατσώφ στο Συνέδριο, φαί
νεται από το γεγονός ότι σύμφωνα με έ
γκυρες εκτιμήσεις απο τους 4.700 συνέ
δρους των 15 σοβιετικών Δημοκρατικών
οι 2.700 περίπου θα προέρχονται από τη
ρωσική Δημοκρατία, την πολυπληθέστε
ρη και πλουσιότερη. Υπολογίζεται επί
σης ότι το 45% των αντιπροσώπων στο
Συνέδριο θα είναι άνθρωποι του κομματι
κού μηχανισμού ενώ ένα άλλο 20% θα
εκπροσωπεί στελέχη κρατικών οργανώ
σεων.
Αναμένεται λοιπόν με τεράστιο ενδια
φέρον αν ο συνασπισμός των συμφερό
ντων αυτών είναι διατεθειμένος σ’ αυτή
τη φάση να έρθει σε μετωπική σύγκρου
ση με τον Γ κορμπατσώφ και να επιδιώξει
την απομάκρυνσή του από τη θέση του
γενικού γραμματέα του ΚΚΣΕ.
Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο, αν
πράγματι υπάρχει τέτοια έμπρακτη εκδή
λωση προθέσεων και επιδιώξεων των
συντηρητικών, ο ίδιος ο Γκορμπατσώφ,
διαισθανόμενος πιθανή ήττα να παραιτη
θεί από το αξίωμά του. Πάντως ο Σοβιετι
κός ηγέτης δεν έχ ει μέχρι σήμερα δείξει
ότι εγκαταλείπει τα θέματα αυτά χωρίς
μάχη, χωρίς αγώνα. Διότι μπορεί μεν η
Προεδρία να συγκεντρώνει μεγάλες ε
ξουσίες, όμως ο κομματικός μηχανισμός
παραμένει η κύρια πολιτική βάση της ε
ξουσίας, μειωμένου ίσως κύρους και εμ
βέλειας (σύμφωνα με δημοσίευμα της ε
φημερίδας «Πράβδα» την περασμένη
Δευτέρα, δημοσκόπηση του Κέντρου
Κοινωνιολογικών Ερευνών με δείγμα
1.500 ατόμων στις 15 σοβιετικές Δημο
κρατίες μόνο 18% θεωρεί ότι το ΚΚΣΕ α
ποτελεί ηγετική δύναμη στη σοβιετική
κοινωνία), αλλά πάντως η μόνη ισχυρή
πολιτική βάση προς το παρόν.
Από την άλλη μεριά η δύναμη της ριζο
σπαστικής πτέρυγας στο Συνέδριο εκτιμάται γύρω στους 100 Συνέδρους, ή κά
που 3-4%.
Ο Γκορμπατσώφ έχει βέβαια τους δι
κούς του φανατικούς οπαδούς και συμ
μάχους, πρόσκαιρους ή μη Αλλά, όπως
επισημάνθηκε και στα προηγούμενα δη
μοσιεύματα του «ΑΝΤΙ» είναι δύσκολο να
εξακολουθήσει να κρατά το κέντρο του
πολιτικού φάσματος και να βάλλεται και
από τις δυο πτέρυγες. Το κέντρο δεν εί
ναι πάντα ασφαλής θέση τη στιγμή που
το ένα άκρο ενισχύει τη θέση του και ορ
γανώνει μεθοδικά την αντεπίθεση.
Από το πώς θα αντιμετωπίσει την πρό
κληση αυτή των συντηρητικών ο Γκορ
μπατσώφ και από το ποιά θα είναι τα α
ποτελέσματα της σύγκρουσης θα εξαρτηθεί και η πορεία της χώρας, η οποία
παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς από
τα ισχυρά κράτη της Δύσης. Τα στοιχεία
αυτά καθιστούν ίσως το 28ο συνέδριο
του ΚΚΣΕ πραγματικά ιστορικής σημα
σίας, διότι από αυτό θα εξαρτηθούν πολ
λά.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
πάλη των χρωμάτων στη
Βουλγαρία άρχισε. Ποιοι
είναι οι καρποί της
Δημοκρατίας; Ίσως θυμάσθε το μωρό
παιδί που ρωτάει τη μητέρα του πώς
λέγεται ένα άγνωστο φρούτο. Μπλε
δαμάσκηνο —απαντά η μητέρα. Και
γιατί είναι κόκκινο; —ρωτάει πάλι το
παιδί. Διότι είναι πράσινο —ανταπαντά
η μητέρα. Τώρα μ ετά από τόσες
συζητήσεις με Βούλγαρους φίλους
μου, μπορώ να πω ότι γνωρίζω
λιγότερα από όσα γνώριζα την ημέρα
της άφιξής μου.
Τις περισσότερες ψήφους έλαβε το
Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, τέως
κομμουνιστικό. Το κόμμα, το οποίο επί
45 συνεχή χρόνια κέρδιζε τις εκλογές
με παράνομο τρόπο, τώρα, και μάλιστα
πολλοί εξεπλάγηοαν, τις κέρδισε
έντιμα. Ποια είναι η ερμηνεία αυτού
του παγκόσμιου φαινομένου;
Οι εξηγήσεις είναι αρκετές. Ο
Βούλγαρος είναι μινιμαλισ τής και η
ψυχοσύνθεσή του διαπνέεται από
άσχημα προαισθήματα. Εάν του
Βούλγαρου του κόψεις το ηλεκτρικό
φως, δεν λ έει «μακάρι να έλθει το
φως», αλλά «μακάρι να μην κόψουν και
το νερό». Εάν από την αγορά
εξαφανισθεί το τυρί, παρακαλάει να
μην εξαφανισθούν και τα αυγά. Να
γιατί ενεργεί έχοντας υπόψη του
περισσότερο τους κινδύνους, παρά τις
ελπίδες. Είναι, επίσης, ενδιαφέρον το
γεγονός ότι στο πρόσφατο παρελθόν
σε αυτή τη χώρα, εάν κάποιος άφηνε
γένεια ή μακριά μαλλιά, η πράξη αυτή
θεωρείτο ως ένδειξη κοινωνικής
διαμαρτυρίας. Δηλαδή ήταν μ ε λ ίγ α
λόγια σημάδι αβέβαιου μέλλοντος και
διαθέσεων δολιοφθοράς εναντίον του
καθεστώτος. Οι γενειοφόροι
παρακολουθούνταν λόγω ακριβώς της
γενειάδας τους και μερικοί από αυτούς
διεκδικούσαν επί δεκαετίες το
δικαίωμα να έχουν γένεια. Και επειδή
η επιμονή αυτή εθεωρείτο ως πράξη
ανυπακοής πολλοί από τον λαουτζίκο
αντιμετώπισαν με εμπάθεια και
έλλειψη εμπιστοσύνης τους
γενειοφόρους ακτιβιστές της
αντιπολίτευσης.
Η αντιπολίτευση στο πρόσωπο της
Ένωσης των Δημοκρατικών Δυνάμεων
κέρδισε αρκετές ψήφους, αλλά,
τουλάχιστον δύο φορές λιγό τερ ες από
όσες ανέμενε. Αυτό σημαίνει δύο

Η

Το «ΑΝΤΙ» θέλοντας να
συμβάλλει στην κατανόηση του
φαινομένου της νίκης του ΒΣΚ
στις πρόσφατες εκλογές που
διεξήχθησαν στη Βουλγαρία,
αναδημοσιεύει από τη σατιρική
εφημερίδα της χώρας αυτής
«Στέρσελ» («κεντρί») το κείμενο
που ακολουθεί με τίτλο «Οι
πρώτοι καρποί της.
Δημοκρατίας». Πρόκειται για
I μία ενδιαφέρουσα, υποθετική
ανταπόκριση, του
απεσταλμένου στη Σόφια
Τζορντάνο Ποπιέρι της
εφημερίδας «Βότσε ντι
πόπολο».
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πράγματα: Είτε η αντιπολίτευση δεν
γνωρίζει καλά το λαό είτε ο λαός δεν
γνωρίζει καλά την αντιπολίτευση.
Αρκετοί ψηφοφόροι φοβήθηκαν ότι η
αντιπολίτευση θα αντιμετωπίσει το
κόμμα όπως το κόμμα αντιμετώπιζε
την αντιπολίτευση στο παρελθόν.
Εκπληκτικά λίγες ψήφους έλαβε ιο
Αγροτικό κόμμα που είχε στη σημαία
του το πορτοκαλί χρώμα. Φαίνεται ότι
οι χωρικοί είχαν και έχουν υποστεί
τόσα από τους «τοπάρχες» ώστε τώρα
φοβούνται το ενδεχόμενο να τους
ξαναδοθεί δια της βίας η γη —την
οποία τους απαλλοτριωσαν επίσης δια
της βίας στο παρελθόν— για να την
καλλιεργήσουν.
Περιμένοντας τα τελικά αποτελέσματα
θέλω να αναφερθώ και σε ορισμένα
παραπολιτικά γεγονότα από τον
προεκλογικό αγώνα. Η Βουλγαρία είναι
η μοναδική χώρα στον κόσμο όπου
κάποιοι ανεξάρτητοι συγκρότησαν
κόμμα. Σε αριθμό κομμάτων, η
Βουλγαρία —αν και έχει πληθυσμό 9
εκατομμύρια— έφθασε τη Σρι Λάνκα.
Και κάτι ακόμη. Χιλιάδες τηλεθεατές
απήλαυσαν προεκλογικά το
στιγμιότυπο που έδειχνε τον πρώην
ηγέτη του κράτους Τοντόρ Ζίβκωφ να
ψηφίζει σε κάποιες προηγούμενες
εκλογές. Πρόκειται για μοναδικό
ντοκουμέντο πολιτικής κουλτούρας σε
συνθήκες δικτατορίας. Ο κρατικός
ηγέτης και πρώτος κομματικός
καθοδηγητής εισέρχεται στο εκλογικό
κέντρο, παίρνει το φάκελο και το
ψηφοδέλτιο, πηγαίνει στο παραβάν και
βγαίνει... κρατώντας το φάκελο στο ένα
του χέρι και το ψηφοδέλτιο στο άλλο.
Ο επικεφαλής της εφορευτικής
επιτροπής παίρνει τότε από τα χέρια
του Ζίβκωφ το ψηφοδέλτιο και το
βάζει στον φάκελο. Έτσι, εμπρός στα
μάτια όλων, σημειώθηκε παραβίαση
της μυστικότητας της ψηφοφορίας,
που συνοδεύθηκε μάλιστα και από
χειροκροτήματα.
Ωστόσο μια είναι η αδιαμφισβήτητη
αλήθεια: η Βουλγαρία εισήλθε στο
δρόμο της Δημοκρατίας, θα έχει
πραγματική Βουλή, πραγματικό
Σύνταγμα, πραγματικούς διαξιφισμούς
και πραγματικούς πολίτες. Σε αυτό το
πολιτικό πλαίσιο χιλιάδες άνθρωποι
που τρέφονται τώρα από την πολιτική,
θα πρέπει να αναζητήσουν πιο
ελπιδοφόρες πηγές διατροφής».
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Α Ρ Γ Α ΤΟ ΚΑΐ
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Η αποκατάσταση του Τράιτσο Κόστωφ (1964).

Η διδάκτωρ Λ ιλιά να Σ ιμεόνοβα, ερευνήτρια του Κέντρου Βαλκανικών
Ερευνών της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών αναφέρεται σε δυο
ιδιαίτερες περιπτώσεις: τον σκιτσογράφο Τόντορ Τσόνεφ και τον
καθηγητή Ζέλιο Ζέλεφ.
Ο πρώτος με τα σκίτσα του υπήρξε απηνής διώκτης του Ζίβκωφ και του
νεοσταλινικού του καθεστώτος. Διώχτηκε και φυλακίστηκε γι’ αυτή τη
δραστηριότητά του ενώ πρόσφατη έκθεση των απαγορευμένων σκίτσων
του στη Σόφια δημιούργησε ατέλειωτες ουρές επισκεπτών. Ο δεύτερος με
το βιβλίο του «Ο φασισμός» προκάλεσε τεράστια αίσθηση με την οξύτατη
κριτική, που άσκησε στο ολοκληρωτικό καθεστώς. Ο Ζέλεφ είναι σήμερα ο
ηγέτης της Ένωσης Δημοκρατικών Δυνάμεων, του ισχυρότερου κόμματος
της αντιπολίτευσης. Δημοσιεύουμε σε δική μας μετάφραση από το
αγγλικό κείμενο της Σιμεόνοβα τις απόψεις της για πρόσωπα και
πράγματα της Βουλγαρίας.

Ο Σολίστας · Οκτώβριος 1969.
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την επέμβαση της αστυνομίας στη συγκέντρωβΠ τ,1ί
-Εκογκλάσνοστ · 26.10.89).

πως σε όλες τις Ανατολικο
ί
1 ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και
στην Βουλγαρία, η πολιτική αν
τιπαράθεση συνοδεύεται από φλέγου
σες συζητήσεις σχετικά με την ουσία του
ολοκληρωτικού συστήματος και τους δυ
νατούς τρόπους αποδιάρθρωσής του.
Μεταξύ των διανοουμένων που συνέβα
λαν τα μέγιστα, στο να ξεσκεπάσουν το
προσωπείο του νεο-σταλινικού καθεστώ
τος του Ζίβκωφ, είναι ο σκιτσογράφος
Τόντορ Τσόνεφ (που το καθεστώς συνέ
λαβε περισυλλέγοντας και τα σκίτσα του
το 1979) και ο φιλόσοφος Ζέλιο Ζέλεφ
(του οποίου το βιβλίο «Ο Φασισμός» είχε
απαγορευθεί από το καθεστώς Ζίβκωφ
και ο οποίος τώρα είναι αρχηγός της αν
τιπολίτευσης).
Η έκθεση των πολιτικών σκίτσων του
Τσόνεφ και οι απόψεις του Ζέλεφ για το
μεταβατικό στάδιο από την ολοκληρωτι
κή σε δημοκρατική κοινωνία προκάλεσαν
μεγάλο ενδιαφέρον κι όχι μόνο μεταξύ
των Βουλγάρων.

Δεν ήθελα η πατρίδα μου
να καταντήσει καρικατούρα
Τι έκανε τον Τσόνεφ να ακολουθεί με
τα σκίτσα του βήμα προς βήμα τον Ζίβ
κωφ για 30 χρόνια; Τι τον έκανε να μη χά
σει ποτέ το ενδιαφέρον του για τον άν
θρωπο που κυβέρνησε τη Βουλγαρία για
35 ολόκληρα χρόνια;
«Ήθελα να μπω στην ουσία αυτού του
φαινομένου», λέει ο Τσόνεφ, «γιατί για
μένα ο Ζίβκωφ είναι ένα φαινόμενο που
πρέπει να εξηγηθεί. Πως συνέβη κι αυ
τός ο κτηνώδης τύπος άρπαξε την εξου
σία και την κράτησε για τόσο πολύ; Πώς
έκανε τον κόσμο να τον υπακούει; Η λε
ζάντα σ’ ένα από τα πρόσφατα σκίτσα
μου λέει: " Αργά το καταλάβατε ότι ή
μουν ένας η λ ίθ ιο ς!” ... Τι έκανε τον κό
σμο να σκύβει το κεφάλι του μπροστά
του όλα αυτά τα χρόνια; Πιθανότατα ή
ταν η συλλογική δύναμη της μετριότη
τας. Δεν είχε σημασία αν ο ίδιος ήταν με
τριότητα. Θαύμα! Κωμικοτραγικό! Ο τί
τλος της έκθεσής μου ήταν 'Ό ενταφια
σμός του ολοκληρωτικού συστήματος” .
Ο κόσμος κοίταζε τα σκίτσα μου και
γελούσε* λυπόντουσαν για τη δική τους
μοίρα. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα
είναι κουράγιο και σωφροσύνη! Γιατί οι
μέτριοι συνιστούν ένα πολύ επικίνδυνο
κοινωνικό στρώμα: όντας οι ίδιοι σκοτει
νοί, δεν μπορούν να ανεχθούν τίποτα το
φωτεινό. Αυτοί δεν με πιστεύουν. Κοιτά
ζουν τα σκίτσα μου και λένε: Αδύνατο!
Είναι αδύνατο να μην υποκλίθηκες και συ
μπροστά Του!
Το σκίτσο και ιδιαίτερα το πολιτικό
σκίτσο έχει δική του γλώσσα έκφρασης.
Για παράδειγμα, η παραμόρφωση που
τείνει στο γκροτέσκο, αποτελεί συστατι
κό στοιχείο του πολιτικού σκίτσου. Σε
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αντίθεση με τη σύγχρονη τέχνη (στην ο
ποια η παραμόρφωση και η ασχήμια πα
ράγουν ένα καθαρά αισθητικό αποτέλεσμα) στο σκίτσο η παραμόρφωση σε συν
δυασμό με το χιούμορ δημιουργούν μια
ηθική επίδραση. Αυτό ισχύει για τα σκί
τσα κάθε εποχής και στυλ.
«Ήμουν φοβισμένος όλα αυτά τα 30
χρόνια; Ειλικρινά, περίμενα να με συλλά
βουν, να με σκοτώσουν ή να με κρεμά
σουν για ό,τι έκανα. Αλλά δεν φοβήθηκα
ποτέ. Μετά την απελευθέρωσή μου το
1979, κι ενώ τα σκίτσα μου είχαν κατα
σχεθεί, συνέχισα τη δουλειά μου κι έκα
να τόσα σκίτσα για τον Ζίβκωφ και την
κλίκα του όσα είχα κάνει στα προηγούμε
να 20 χρόνια Μερικές φορές δεν πήγαι
να καν για ύπνο Έκανα 4 και 5 σκίτσα το
24ωρο Επειδή είχα σκοπό να εμποδίσω
τη Βουλγαρία να μεταβληθεί η ίδ α σε
καρικατούρα»
Τα φασιστικά καθεστώ τα, απλή
μίμηση του σταλινικού μοντέλου
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Το βιβλίο του Ζέλεφ, «Ο Φασισμός»,
γράφτηκε το 1967 και εκδόθηκε το 1982
αλλά αμέσως κατασχέθηκε και απαγο
ρεύτηκε Παραθέτουμε ορισμένα απο
σπάσματα από το νέο πρόλογο που ο Ζέ
λεφ έγραψε το .καλοκαίρι rou 1989
«Εμείς οι μαρξιστές, ήμασταν οι πρώ
τοι άνθρωποι στην ιστορία που οικοδο
μήσαμε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς,
δηλαδή ένα μονοκομματικό κράτος στη
βάση της βίαιης καταστροφής όλων των
πολιτικών κομμάτων και της υποβάθμι
σής τους στο επίπεδο τυπικών οργανώ
σεων υποτελών από κάθε άποψη στο
κομμουνιστικό κόμμα. Αυτό το απόλυτο
μονοπώλιο του κομμουνιστικού κόμμα
τος στο πολιτικό πεδίο φυσικά επέφερε
και την όσμωση μεταξύ κράτους και κόμματος. Μ’ άλλα λόγια, τα ίδια πρόσωπα,
με απεριόριστη και ανεξέλεγκτη εξουσία
ήταν επικεφαλής και του κόμματος και
του κράτους ενώ και όλα τα χαμηλότερα
επίπεδα της οικονομικής και κρατικής ιε
ραρχίας κατέχονταν από μέλη του κόμματος. Προς χάριν της σταθερότητας αυ
τό το απόλυτο κομματικό κρατικό μονο
πώλιο έπρεπε να επεκταθεί σ’ όλη την οικονομική βάση της κοινωνίας Ό λες οι
μορφές ιδιοκτησίας έπρεπε να γίνουν
κρατικές. Ό ταν αυτή η διαδικασία κρατικοποίησης ολοκληρώθηκε, συντελέστη
κε και η οικοδόμηση του ολοκληρωτικού
καθεστώτος. Μ' αυτόν τον τρόπο δη
μιουργήθηκε η κομμουνιστική εκδοχή
του ολοκληρωτισμού. Μέχρι στιγμής, παραμένει το πιο επιτυχημένο μοντέλο ολοκληρωτικού καθεστώτος στην ιστορία.
Το φασιστικό μοντέλο (το οποίο συχνά
παρουσιάστηκε σαν αντίπαλο στο κομ
μουνιστικό μοντέλο) πρακτικά διαφέρει
από την κομμουνιστική εκδοχή σε μια λεπτομέρεια: παρέμεινε ανεκπλήρωτο όσον αφορά την οικονομική του βάση και
κατά συνέπεια ήταν πιο ασταθές από το

κομμουνιστικό. Ακόμα και στο Ναζιστικό
σύστημα (το πιο τέλειο από τα φασιστικά
συστήματα) το απόλυτο κομματικό μονο
πώλιο δεν επεκτείνεται σ’ ολόκληρη την
οικονομική βάση. Σ' αυτήν βρίσκει κανείς
διαφορετικές μορφές ατομικής ιδιοκτη
σίας που με τη σειρά τους δημιουργούν
και φέρουν αντιθέσεις μέσα στο κρατικό

σύστημα Γι’ αυτό το λόγο τα φασιστικά
καθεστώτα καταστράφηκαν νωρίτερα α
πό τα κομμουνιστικά. Και επιπλέον τα
φασιστικά καθεστώτα εγκαταστάθηκαν
αργότερα από τα κομμουνιστικά. Στην
ουσία δεν ήταν παρά απομίμηση του αυ
θεντικού, δηλαδή του σταλινικού μοντέ
λου».

Η συμβολή (τα άπαντα του ΖΙβκωφ).
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Η σφαγή στην Κεφαλονιά

Ο Περτΐνι, θαυμαστής του κλασικού πνεύματος, στην Ακρόπολη

Μερικούς μήνες μετά το θάνατο του Σάντρο Περτΐνι, προέδρου της Ιταλικής
Δημοκρατίας και παλαίμαχου σοσιαλιστή ηγέτη, το «ΑΝΤΙ» δημοσιεύει ως φό
ρο τιμής ένα μικρό απόσπασμα από το πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου του Μι
χαήλ Αγγέλου Γιακομπούτσι: «Περτΐνι, ο άνθρωπος της Ειρήνης: Τα τα ξί
δια του Προέδρου», Εκδ. Ριτσόλι.
Ο Γιακομπούτσι, που είναι σήμερα πρεσβευτής της Ιταλίας στην Αθήνα,
Λιετέλεσε επικεφαλής του Γραφείου Τύπου του Περτΐνι από το 1980 έως το
;985 κι είχε επομένως την ευκαιρία, ως στενός συνεργάτης του, να γνωρίσει
βαθιά και να εκτιμήσει τις ανθρώπινες και πολιτικές αρετές του Ιταλού Προ
έδρου
Το πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου του αναφέρεται στην επίσκεψη του Περτίνι στην Ελλάδα το Νοέμβριο του 1980 και τη συνάντησή του με τον Πρόε
δρο Καραμανλή. Ήταν η πρώτη επίσκεψη Ιταλού Προέδρου στη χώρα μας α
πό το 1962.'
Η επίσκεψη του Περτΐνι, όπως σημειώνει ο Γ ιακομπούτσι, έγινε σε στιγμή
κατά την οποία η τότε κυβέρνηση των Αθηνών έκανε δύο βασικές επιλογές
στην εξωτερική της πολιτική: την επανένταξη στο στρατιωτικό σκέλος του
ΝΑΤΟ —μετά από έξι χρόνια απουσίας— και την ένταξη στις ευρωπαϊκές
Κοινότητες. Η επίσκεψη υποδήλωνε την υποστήριξη του Ιταλού Προέδρου
προς τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χωράς και τη δημοκρατική της ε
ξέλιξη, μετά τη σκοτεινή περίοδο της επτάχρονης δικτατορίας των συνταγ
ματαρχων. Εγινε ταυτόχρονα σε συνθήκες κατά τις οποίες στην Ελλάδα, ό
πως αναφέρει ο Ιταλός πρεσβευτής, «η ίδια η μεγάλη προστατευτική σκιά
της Αμερικής είχε αρχίσει να χάνει τη γοητεία της· εν μέρειαπό τη βαθμιαία
φυσική φθορά του οικονομικο-κοινωνικού ιστού που παραδοσιακά υποστήρι
ζε στη χώρα πάντα την αμερικανική επιρροή και εν μέρει από την απώλεια
συμπάθειας που επέφερε η υποστήριξη της Ουάσιγκτον προς τους συνταγ
ματάρχες».
Υπήρχε λοιπόν στη χωρά μια διάχυτη ζήτηση για «αλλαγή» και στην εσω
τερική και στην εξωτερική πολιτική, που κατέληγε σε βάρος του κυβερνώ
ντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.
Το απόσπασμα από το πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου που δημοσιεύουμε α
φορά την επίσκεψη του Περτΐνι στην Κεφαλονιά το Σάββατο 22 Νοεμβρίου.
Το λογυ ιης επίσκεψης μάς τον περιγράφει ο Γιακομπουτσι:
Η μετάφραση είναι της Αννα Μαρία Μπενεντίνι, του Ιταλικού Μορφωτι
κού Ινστιτούτού Αθηνών
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Η ημέρα του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου πα
ραμένει κενή. Δεν συμπεριλαμβάνετε
στο επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης
αλλά ούτε είναι και ένα διάλειμμα.
Είναι η ημέρα του μνημόσυνου της
σφαγής της Κεφαλονιάς.
Λίγοι είναι εκείνοι
και μεταξύ των
παλαιότερω,ν γενεών-— που θυμούνται
με λεπτομέρειες αυτό το θλιβερό επεισό
διο του τελευταίου πολέμου Μετά τη
συνθηκολόγηση της 8ης Σεπτεμβρίου
1943, το ιταλικό σώμα κατοχής της νή
σου, η μεραρχία ορεινού πεζικού «Ακούι»
βρέθηκε σε δίλημμα για τη συμπεριφορά
της απέναντι στον πρώην σύμμαχο, τη
Γερμανία, μη έχοντας πάρει διαταγές α
πό το Γενικό Επιτελείο. Το πρόβλημα σ
αυτή τη βάση του Αρχιπελάγους των Ιο
νίων νήσων ήταν άμεσο και συγκεκριμέ
νίων νήσων ήταν άμεσο και συγκεκριμέ
νο, γιατί λίγο πιο πέρα, ήταν εγκατεστη
μένο ένα γερμανικό κλιμάκιο του οποίου
ο διοικητής ήταν αδίστακτος και παίρ
νοντας την πρωτοβουλία είχε κιόλας ζη
ιήσει την παράδοση των Ιταλών

Τραγικό δίλημμα
Το δίλημμα που αντιμετώπιζαν ο διοι
κητής στρατηγός Αντόνιο Γκαντίν και οι
αξιωματικοί του ήταν πραγματικά βασα
νιστικό: ή να καταθέσει τα όπλα μία ολό
κληρη μεραρχία σ’ ένα μικρό εχθρικό α
πόσπασμα, που σχεδόν συμβολικά κάλυ
πτε μία γωνία του νησιού ή να είναι οι
πρώτοι από το στρατό μας που θα άρχι
ζαν εχθροπραξίες με τους πρώην συμμά
χους αμέσως μετά τη συνθηκολόγηση
Περίπτωση όχι απλώς σπάνια αλλά και
μοναδική στα στρατιωτικά χρονικά ήταν
το γεγονός ότι οι ίδιοι οι στρατιώτες με
αγανάκτηση ζήτησαν να απορριφθεΐ το
γερμανικό τελεσίγραφο.
Ήταν αναμενόμενο ότι η Βέρμαχτ θα
αντιδρούσε. Κανείς όμως δεν θα μπο
ρούσε να προβλέψει την ετοιμότητα και
κυρίως τη βιαιότητα; θα έλεγα κτηνωδία,
των αντιποίνων. Φαίνεται ότι ο ίδιος προ
οωπικά ο Χίτλερ έδωσε τη διαταγή από
βασης δυνάμεων στην Κεφαλονιά για
την κατάπνιξη της αντίστασης των Ιτα
λών, το κυνηγητό οποιουδήποτε αντιστε
κόταν και τελικά την εκτέλεση όλων των
Ιταλών αξιωματικών.
Το Βερολίνο, πράγματι, δεν το ενδιέφερε τόσο η ανακατατάληψη ενός στρα
τηγικού σημείου, όσο το να δώσει μία ά
μεση και σαφή προειδοποίηση, ώστε να
αποτρέψει κάθε επιδίωξη των ιταλικών
στρατευμάτων να ακολουθήσουν το πα
ράδειγμα της «Ακούι». Γι αυτό απεστάλη
στην Κεφαλονιά το άνθος του γερμανι
κού στρατού κατοχής της Ελλάδας. Της
απόβασης των καλώς εκπαιδευμένων
στρατευμάτων προηγήθηκε ανηλεής
βομβαρδισμός από τα Στούκας. Μετά α
πό οκτώ ημέρες σκληρών μαχών, από τις
15 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 1943, ολόκλη-
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Γτο^ς νου^εσίη των εττόυε'Όν·
ν· >./ί· ·.·.>.· non ττρέπ/ ! να γ>'ωρ»ζοην μέχρ1
ποιοπ τημτΐί π . . άνθρωπος μπορεί να α
πογυμνωθεί από τον πολιτισμό του, όταν
αφήνει τον εαυτό του να παίρνει μέρος
σε αδελφοκτόνες συγκρούσεις, δηλαδή
εναντίον συνανθρώπων του. Το επεισό
διο αυτό όμως είναι μία επιπλέον επιβε
βαίωση του γεγονότος ότι ο ιταλικός λα
ός ή τα ν ου σ ια σ τικά αμέτοχος στη
ναζιστο-φασιστική επίθεση και δείχνει ό
τι ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος ήταν αντί
λαϊκός μεταξύ των απλών στρατιωτών
που λάμβαναν μέρος στο μέτωπο ενός
πολέμου που δεν τον αισθάνονταν μέσα
τους.

κατά της τυφ λής και ωμής πτοατιω τικής

Κρυφοί ηρωισμοί

Κρανίων τόπος

Βεβαίως το ξέρει και ο ίδιος ότι εκείνοι
οι νεκροί ήταν «ενοχλητικοί». «Αυτοί που
έπρεπε να μας θυμηθούν είναι εκείνοι
που τράπηκαν σε φυγή», είπε ένας από
τους επιζήσαντες. Αλλά ο Περτίνι ήδη έ
χει αποδείξει στη Γερμανία και στη
Γιουγκοσλαβία ότι δεν φοβάται τα φα
ντάσματα του παρελθόντος.
Στην αντίληψή του τώρα δεν έχει πλέ

Το απλό μνημείο —στημένο με τη ση
μερινή του μορφή μόλις πριν τέσσερα ή
πέντε χρόνια— βρίσκεται στο λόφο του
Αγίου θεοδώρου, ένα από τα ψηλότερα
σημεία του νησιού, που ήταν το κυρίως
θέατρο της σφαγής. Ένας τοίχος από
γκριζοκόκκινο μάρμαρο στηρίζει δύο επι
τύμβιες πλάκες. Η μία δείχνει το μέρος
που έγιναν οι μάχες. Η άλλη φέρει τον

y r;

ρη η μεραρχία ορεινού πεζικού «Ακουι»
σφαγιάστηκε

Σκοτεινά σημεία
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Το περιστατικό αυτό όμως παρουσιά
ζει ακόμη σκοτεινά σημεία. Από ιταλικής
πλευράς παραμένει αδιευκρίνιστη η συ
μπεριφορό της κεντρικής στρατιωτικής
διοίκησης. Φαίνεται ότι μία πρώτη διατα
γή αποστολής ενισχύσεων από την Ιτα
λία που ελήφθη μετά από χίλιες αμφιτα
λαντεύσεις, ανακλήθηκε την τελευταία
στιγμή. Από τη γερμανική πλευρά, παρά
τους γενικούς λόγους που αναφέραμε
παραπάνω και που σκοπό είχαν να στα
ματήσουν στη γέννησή του τον κίνδυνο
μιας αλυσιδωτής αντίδρασης των στρα
τευμάτων μας εναντίον των γερμανικών
προκαλεί εντύπωση η ωμότητα της κατα
στολής, αντίθετη προς όλους τους κανό
νες της στρατιωτικής τιμής Και προκά
λεσε μεγαλύτερη έκπληξη, καθ όσον δεν
έγινε από τα Ες Ες αλλά από τμήματα
του τακτικού γερμανικού στρατού
Σήμερα οι λίγο ι επιζήσαντες που μπο
ρούν να διηγηθούν πως διεξήχθησαν τα
γεγονότα, είναι στη ζωή εκ θαύματος έ
νας ήταν θαμένος κάτω από τα πτώματα
ένας άλλος, τραυματίας, κατόφερε να
πηδήσει από το κάρο που μετέφερε τα
πτώματα χωρίς να γίνει αντιληπτός. Πολ
λοί κάτοικοι του νησιού προσπαθούσαν
με κάθε τρόπο, και με κίνδυνο της ζωής
τους ακόμη, να σώσουν τους φαντάρους
μας· μερικοί από τους επιζήσαντες, όπως
η περίπτωση του σημερινού φύλακα του
Μνημείου, εγκαταστάθηκαν στο νησί και
παντρεύτηκαν με ντόπιες κοπέλες. Ό
σον αφορά τους αιχμαλώτους, που υπολογίζονταν περί τις τρεις χιλιάδες, και
αυτοί δεν μπόρεσαν να γλιτώσουν γιατί
τα πλοία στα οποία τους επιβίβασαν προ
σέκρουσαν σε νάρκες κοντά σ’ ένα νησά
κι. Για να συμπληρωθεί η εικόνα με μία
χροιά βάρβαρων εθίμων άλλων καιρών,
λέγεται ότι και δεκαεπτά ναύτες, που
τους ανάγκασαν να βοηθήσουν, τους κα
τέσφαξαν αμέσως μετά την ολοκλήρωση
του «έργου»
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Το να πάει στην Κεφαλονιά, ήταν άλλη
μία από εκείνες τις χαρακτηριστικά προ
σωπικές επιλογές του Περτίνι («για να α
ποκατασταθεί μία παράλειψη που διαρκούσε τριανταεπτά χρόνια» σημειώνει η
εφημερίδα «Il giorno»). Την πήρε αυτόνομα παρά την αντίθετη γνώμη κάποιου
συμβούλου, διατακτικού από την ιδέα
της αναμόχλευσης δυσάρεστων αναμνή
σεων, όχι μόνο για τους Γερμανούς αλλά
και για τους ίδιους τους Έ λληνες1
Αλλά ο Περτίνι δεν το σκέφτεται έτσι
και δεν έχει ανάγκη από υποδείξεις δια
κριτικότητας. Γι’ αυτόν, το επεισόδιο της
Κεφαλονιάς είναι πρώτ’ απ’ όλα μία απλή
και καθαρή πράξη πολεμικής βαρβαρότητας. Από αυτές που δεν πρέπει να ξε-

βίας
Στον πρόλογο tou βιβλίου του Μαρτσέλο Βεντούρι «Άσπρη σημαία στην
Κεφαλονιά» (Ριτσόλι, 1976) ο Περτίνι χα
ρακτηρίζει τη θυσία της «Ακούι», «Πρώτη
πράξη του δράματος της ένοπλης αντί
στασης και αρχή της λύτρωσης της χώ
ρας μας». Αυτή η θυσία συνετέλεσε στο
να απαλύνει την εικόνα του «κατακτητή»
που είχε για τον ιταλικό στρατό ο ελληνι
κός λαός και να ξαναδέσει τα νήματα της
παλιάς αλληλεγγύης που είχε κόψει ο
φασιστικός πόλεμος.

Ο πρόεδρος Περτίνι με τον σημερινό πρεσβευτή της Ιταλίας στην Αθήνα και επικεφαλής τότε του ΓροφεΙ:.
Τύπου του Μιχαήλ-’Ayγελο Γιακομπούτσι (στο κλντρο της φωτογραφίας).

ον ενδιαφέρον η έρευνα για τις τελευ
ταίες ευθυνες της σφαγής της Κεφαλονιάς (η καταδίκη του διοικητή του στρα
τού επέμβασης, στρατηγού Λανζ, σε δώ
δέκα χρόνια κάθειρξη στη δίκη της Νυ
ρεμβέργης, κρίθηκε την εποχή εκείνη ως
πολύ επιεικής). Αντίθετα αυτό που έχει
ενδιαφέρον τώρα είναι μία άλλη έρευνα,
η έρευνα ενός ολόκληρου κόσμου κρυ
φών ηρωισμών που αναδύονται σιγά·σιγά χωρίς κομπασμό, τουναντίον σχεδόν
ντροπαλά, από τις κομματιαστές αφηγή
σεις των βετεράνων, από τις συγκεχυμέ
νες αναμνήσεις των ανθρώπων της πε
ριοχής, από τους ίδιους τους γυμνούς
βράχους του νησιού που φέρουν ακόμη
τα σημάδια της σφαγής. Είναι ένας ηρωι
σμός που αρέσει σ’ έναν άνθρωπο με το
ποιόν του Περτίνι Ηρωισμός των φτω
χών που τελικά ενώνει τους υπόδουλους
με τους κατακτητές και καταλήγει σε τε
λευταία ανάλυση σε ένα κατηγορητήριο

κατάλογο των πκσόντων στη μαχς; b: .
ξιωματικοί κα; f.250 υπαξιωματικο:
στρατιώτες· εκτελεσθέντες: 155 αξ:.. _
τικοί και 5.000 υπαξιωματικοί κα; ν.'·./.·
τιώτες.
«Υψηλό τίμημα. Υψηλό ο τίμημά
j
πλήρωσαν οι Ιταλοί για την τιμή το υ ς -.
χε πει ο Πρόεδρος μιλώντας για την Κεφαλονιά στην πρόποσή του προς τον Κα
ραμανλή το βράδυ της άφιξής το ι στην
Αθήνα,
Κοντά σ ιο μνημείο, στις κο.αιφοριες
με τους πράσινους θάμνους ,<cu τα αραιά
κυπαρίσια φαίνονται ακόμα οι λάκκοι ό
που εκτελέστηκαν οι στρητΗ.π*(;. Πιο κά
τω είναι το «κόκκινο σπιτά;:;. όπάυ με συ
νοπτική διαδικασία δικά ςκα. και στά
λησαν στο απόσπαση.:, c αιρατηγό^
Γκαντιν και οι αξιωμο;
.. . Ττη„ rt
λετή αποδίδεται ύψιο . ; ^ αλοπρέπεια
σχεδόν σαν αντιστολ·,.. .. για την μα
κρά αδιαφορία
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Από τη Ρώμη έφθασε με ένα άλλο αε
ροπλάνο ο υπουργός Άμυνας Λέλιο
Λαγκόριο και κάτω στον όρμο πλεύρισε
το καταδρομικό «Κάιο ΝτουΤλιο» με μία
αντιπροσωπεία παλαιών πολεμιστών. Έ
να απόσπασμα ιταλικό και ένα ελληνικό
αποδίδουν τιμές.
Οι επιζήσαντες είναι περίπου καμιά
σαρανταριά. Ο Περτίνι τους σφίγγει το
χέρι έναν προς έναν. Είναι παρών και ο
στρατηγός Ρέκτζο Απολλώνιο, από την
Τεργέστη, που τότε στις 13 Σεπτεμβρίου
1943 ήταν λοχαγός διοικητής μιας παρά
κτιας πυροβολαρχίας. Ξαφνικά έφθασε
ένα αποβατικό σκάφος γεμάτο Γερμα
νούς. Σώθηκε ως εκ θαύματος και έγινε
αντάρτης στην Ελλάδα.

Συντροφιά με τον Αβέρωφ
Εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης
τον Ιταλό Πρόεδρο συνόδεψε ο Έλλη
νας Υπουργός Άμυνας, Ευάγγελος Αβέ
ρωφ -Τοσίτσας. Το μεταξύ τους tête-âtète στο αεροπορικό ταξίδι από την Αθή
να δεν χαρακτηρίστηκε από το συνηθι
σμένο τσουχτερό «στυλ Περτίνι», που εν
τυπωσιάζει πάντα τους συνοδούς του.
Μετά από μία δύσκολη προσπάθεια για
συζήτηση ακολούθησε σε όλο το ταξίδι
μια βαριά σιωπή που άγγιζε τα όρια της
αμηχανίας. Ό χ ι γιατί ο Περτίνι δεν εντυ
πωσιάστηκε, όπως πολλοί άλλοι, από την
προσωπικότητα του Έλληνα Υπουργού
Άμυνας που είχε αναλάβει να τον τιμή
σει. Μία προσωπικότητα αναμφίβολα
γοητευτική. Δημοσιογράφος, συγγραφέ
ας δοκιμίων και μυθιστορημάτων* ένας
gentleman farmer. Δοκιμασμένος στην
πολιτική ο Αβέρωφ είχε αναλάβει πριν α
πό τη δικτατορία πολλά Υπουργεία μετα
ξύ των οποίων και εκείνο των Εξωτερι
κών. Εικοσάχρονος ακόμη κατά το δεύτε
ρο παγκόσμιο πόλεμο ήταν αντάρτης και
μετά, όχι πια τόσο νέος, είχε βρει πάλι το
κουράγιο να ξαναμπεί στην αντίσταση ε
ναντίον του καθεστώτος των συνταγμα
ταρχών, μετά το 1967.
Ο σοσιαλιστής Πρόεδρος δεν μπορού
σε εντούτοις να διώξει από το νου του
την εικόνα που έδιναν για το σημερινό
συνοδό του στελέχη της Ευρωπαϊκής Α
ριστερός: ουσιαστικά ενός αντιδραστι
κού, κακώς μεταμφιεσμένου, που τελικά
ήταν η προσωποποίηση του φυσικού α
ντιπάλου ανθρώπων όπως ο Παναγούλης. Στριφογύριζαν στο μυαλό του αυτά
που είχε γράψει γ ι’ αυτήν την πολυεδρι
κή προσωπικότητα η Οριάνα Φαλλάτσι.
«Με όλη του τη φαινομενική ηπιότητα...
τη φιλελεύθερη όψή του και του δεδηλω
μένου αντιφασισμού του» γράφει γ ι’ αυ
τόν η Οριάνα στο βιβλίο «' Ενας άνδρας»
«εκείνη την περίοδο και σ’ εκείνες τις πε
ριστάσεις αυτός αντιπροσώπευε όσο κα
νείς άλλος την εξουσία. Την ανεξίτηλη,
την ακατάλυτη, τη μη εξαγοράσιμη εξου
σία, που ακόμα και με τις πιο καμουφλαρισμένες και δικαιωμένες μορφές της,
μας διοικεί, μας διαχειρίζεται, μας εξα
πατά, μας εκβιάζει, μας αποβλακώνει και
μας κοροϊδεύει, ποτέ εν ονόματι της πα
τρίδας και του κοινωνικού συνόλου, πότε
εν ονόματι του νόμου και του πολιτι
σμού, πότε εν ονόματι της τάξης και της
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δικαιοσύνης, πότε εν ονόματι της δημο
κρατίας και πότε της επανάστασης».
Κατά τη διάρκεια όμως της τελετής
στην Κεφαλονιά ο Αβέρωφ απέδειξε για
πολλοστή φορά τις ικανότητες ενός πα
νούργου πολιτικού και κατάφερε να βρει
τον τρόπο ώστε να καταπραΰνει τον Περ
τίνι.
Και οι δύο υπουργοί Άμυνας, υπέρο
χοι ομιλητές, υπογραμμίζουν σε χαμη
λούς και όχι ρητορικούς τόνους αυτό
που η Κεφαλονιά σημαίνει για την ιταλοελληνική φιλία. «Εδώ η μεραρχία Ακούι
θυσιάστηκε για την ελευθερία της Ιτα
λίας και της Ελλάδας. Εκείνη την ώρα σ’
εκείνο τον αγώνα εμείς σας βοηθήσαμε
και σεις μας βοηθήσατε. Σήμερα θυμόμα
στε το πόσο στοιχίζει η ελευθερία και πό
σο η ειρήνη». Η φωνή του Λαγκόριο αν
τηχεί καθαρή και δονούμενη στην ησυ
χία της υπαίθρου εκείνης της ηλιόλου
στης ημέρας. Χαμηλά απλώνεται ο όρ
μος με την όμορφη πόλη του Αργοστο
λιού που χτίστηκε από τους Ενετούς το
1700 και ξαναγεννήθηκε μοντέρνα μετά
το σεισμό του 1953. Στην ήσυχη καταγά
λανη θάλασσα διακρίνονται μερικές αρ
γοκίνητες βάρκες και η λεπτή σιλουέτα
του ιταλικού καταδρομικού. Μακριά στον
ορίζοντα μόλις φαίνεται το νησί Ιθάκη, η
πατρίδα του Οδυσσέα.
Η μικρή πλατεία και το αγροτικό δρο
μάκι γύρω από το μνημείο, που φτιάχτη
καν επ’ ευκαιρία, είναι γεμάτα από κόσμο
που στέκεται με σεβασμό και συγκίνηση.
«Για την τρέλα ενός δικτάτορα σας προ
σβάλαμε. Αλλά τα πραγματικά αισθήμα
τα του ιταλικού λαού φάνηκαν εδώ στην
Κεφαλονιά».
Και ο Έλληνας Υπουργός, που μίλησε
πρώτος, χρησιμοποίησε ανάλογες φρά
σεις, χωρίς μίσος, αντεκλήσεις, καταδί
κες αλλά συμφιλίωσης και ελπίδας για το
μέλλον. Έτσι απέδειξε αμέσως ότι είναι
σε πλήρη συντονισμό με τον Ιταλό πρόε
δρο ο οποίος θέλησε με αποφασιστικό
τητα, και λίγο ενάντια στους καιρούς, να
γίνει αυτή η τελετή.

Βαθιά συγκίνηση
Ο Ευάγγελος Αβέρωφ φαίνεται τώρα
όπως και οι άλλοι, κυριαρχημένος από τη
συγκίνηση που ο τόπος εμπνέει. Απρό
σμενα, όταν τέλειωσαν οι ομιλίες, παίρ
νει για δεύτερη φορά το λόγο και σε ά
πταιστα ιταλικά λέει: «Όταν ήμουν στη
φυλακή στην Ιταλία δεν είχα ακόμη κατα
λάβει. Κατόπιν, στο στρατόπεδο συγκέ

ντρωσης κατάλαβα τελικά τη διαφορά
που υπήρχε μεταξύ αυτών της Αστυνο
μίας και αυτών με τα “ μελανά χιτώνια” .
Στη Ρώμη, την ημέρα της σφαγής στις
“ Fosse Ardeatine” αισθάνθηκα αδελφός
σας».
Ο πάγος έσπασε, ο Περτίνι τον αγκά
λιασε. Μετά την επιστροφή στην Αθήνα,
το απόγευμα της ίδιας εκείνης ημέρας,
22 Νοεμβρίου, ο Περτίνι πήγε να τιμήσει
τον τάφο του τον Αλέκο Παναγούλη».

Ένα προσωπικό δώρο
Σε τέλειο κλασικό στυλ ανάλογο των
περιστάσεων ήταν και η καθιερωμένη α
νταλλαγή δώρων. Ο Πρόεδρος έφερε μα
ζί του για τον ομόλογό του ένα λεπτεπί
λεπτο ρωμαϊκό κεραμικό του 1ου π.Χ.
αιώνα, που έχει πάνω σκαλισμένο ένα α
νάγλυφο εξαιρετικής κατασκευής. Ο Κα
ραμανλής του προσέφερε μια Ταναγραία
του 4ου π.Χ. αιώνα. Είναι εκείνο, από τα
πολλά δώρα που έχει δεχθεί κατά τη
διάρκεια της θητείας του μέχρι σήμερα ο
Πρόεδρος, το οποίο έχει περισσότερο
στην καρδιά του. Μέχρι πριν από λίγο
καιρό το είχε επάνω σε μία κονσόλα στο
γραφείο του, σε γυάλινη προθήκη και το
κοιτούσε και το ξαναθαύμαζε δείχνοντάς
το με υπερηφάνεια σε όποιον τον επισκε
πτόταν.
«Στη σημερινή εποχή δεν μπορούμε να
φτιάξουμε παρόμοια πράγματα», είπε ο
Μαντζού όταν το είδε. Τώρα ο Περτίνι
κατέληξε ζηλότυπα να πάρει το αγαλματάκι στο σπίτι του* όπως είναι όμως τυπι
κός έγραψε στον Ελληνα πρόεδρο γιά
να του ζητήσει να μάθει εάν το δώρο α·
πευθύνετο προσωπικά σ’ αυτόν ή στο ι
ταλικό κράτος και παίρνοντας την απάν
τηση ότι πρόκειται για προσωπικό δώρο
έβαλε προσεκτικά την επιστολή κάτω α
πό τη βάση της γυάλινης θήκης του φημι
σμένου αγάλματος.
□
1. Πράγματι στην Αθήνα κάποιος εκπρόσωπος
του συντηρητισμού που «αντιλήφθηκε» το πρό
γραμμα συμβουλέυσε να γ ίν ε ι η τελ ετή με με
γάλη διακριτικότητα. Οι Ιταλοί σ τρατιώ τες που
σφαγιάσθηκαν στην Κεφαλονιά — έγραφε μία
εφημερίδα της δ εξιά ς — δεν έπαυαν να είναι
τμήμα του στρατού που έσ τειλ ε ο Μουσσολίνι
για την πραγμάτωση του φιλοπόλεμου ονείρου
του για ένα «Ιονικό κράτος». Ο «εμφύλιος πόλε
μος» μεταξύ των δυνάμεων του Ά ξ ο ν α —ση
μείωνε η εφ ημερίδα— θα μπορούσε να θεωρη
θεί από την υπόδουλη Ελλάδα σαν ένα αίσιο
γεγονός: η εκκαθάριση τη ς Μ εραρχίας Ακούι
θα ήταν η αρχή του τέλους της προσάρτισης
των Ιόνιων νήσων εκ μέρους τη ς Ιταλίας.

Εδώ τελειώνουν η αφήγηση και οι εντυπώσεις του Γιακομπούτσι για την
επίσκεψη στην Κεφαλονιά, τη συμβολική της σημασία και τη διάχυτη
συγκίνηση της επίσημης τελετής στη μνήμη των Ιταλών νεκρών.
Η παραμονή του Περτίνι στην Ελλάδα έκλεισε ευχάριστα με μια
ενθουσιώδη εκδρομή στην Πελοπόννησο με ελικόπτερο και με στάσεις
στην Επίδαυρο, Μυκήνες και Ναύπλιο.
Ο Περτίνι επέστρεψε στη Ρώμη, στις 23 Νοεμβρίου, με νωπές τις
εντυπώσεις του από την επίσκεψη.
Και το κεφάλαιο τελειώνει με μια διακριτική αναφορά στην ποιότητα
της προσωπικότητας του Περτίνι.

ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
της Τέτας Παπαδοπούλου
y ■■■ ξω οι Ε β ρ α ίο ι », «Θάνατος
//
σ τους Ε β ρ α ίο υ ς », «Οί Εβραί**
ot ξανάρχονται». Έκπληκτοι
βλέπαμε, τον περασμένο Φεβρουάριο,
στους δρόμους της Βαρσοβίας αυτά τα
συνθήματα γραμμένα μάλιστα στα γερ
μανικά... Ό σους συναντήσαμε στην πο
λωνική πρωτεύουσα, επώνυμους και α
νώνυμους, τους ρωτήσαμε. Ό λ ο ι μας α
πάντησαν ότι ο αντισημιτισμός, που ε
ξάλλου επί «σοσιαλισμού» ποτέ δεν ...α
ποθαρρύνθηκε, έχει δυστυχώς αναζωπυ
ρωθεί τον τελευταίο χρόνο. Ο Γ ια ν Γιόζεφ Λίπσκι, γερουσιαστής της Α λ λ η λ ε γ 
γύης, μας είπε ότι η αστυνομία αλλά και
ορισμένοι κύκλοι της Εκκλησίας υποθάλπτουν τα αντιεβραϊκά αισθήματα από τα
οποία διακατέχεται μερίδα του πληθυ
σμού, (ΑΝΤΙ, τχ. 431). Λίγο αργότερα, την
άνοιξη, ξεσπούσε επίθεση εναντίον των
«Εβραίων της Αλληλεγγύης», δηλαδή
του Ά ν τα μ Μ ίχ ν ικ και του Μ π ρ ό νισ λ α β
Γκέρεμεκ! Επίθεση παράλογη ακόμη και
για τη «λογική» του αντισημιτισμού. Ο
Ά ν τα μ Μ ίχ νικ και ο Μ π ρ ό ν ισ λ α β Γκέρεμεκ είναι μεν εβραϊκής καταγωγής πλην
όμως οι οικογένειές τους έχουν τόσο πο
λύ εκπολωνισθεί που περισσότερο δεν
γίνεται.
Από τη Βαρσοβία ώς το Βουκουρέστι,
από τη Λειψία ώς τη Βουδαπέστη, από το
Βερολίνο ώς το Κίεβο και τη Μόσχα.
Σε όλο το τέως ανατολικό στρατόπεδο,
της κοιτίδας του συμπεριλαμβανομένης,
πλανάται η σκιά του αντισημιτισμού. Κα
θώς κατέρρευσαν τα ολοκληρωτικά κα
θεστώτα, γκρεμίστηκαν τα τείχη, ξηλώ
θηκαν τα ηλεκτροφόρα καλώδια, ήρθαν
—αλλοίμονο— στην επιφάνεια όχι μό
νον τα προβλήματα αλλά, επίσης, οι δαί
μονες και οι φοβίες του παρελθόντος.
Βία, ξένοφοβία, εθνικές διεκδικήσεις,
εθνικισ τικός φανατισμός, αιματηρές
συγκρούσεις, δεκάδες νεκρών. Στην
Τρανσυλβανία οι Ούγγροι με τους Ρου
μάνους. Στο νότο τής κλυδωνιζόμενης
σοβιετικής αυτοκρατορίας, οι Αζέροι, οι
Αρμένιοι, οι Ουζμπέκοι, οι Γεωργιανοί...
Τα όρια μεταξύ εθνικισμού και αντιση
μιτισμού, τουλάχιστον στην Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη, είναι εξαιρετικά δυσ
διάκριτα. Συχνά ο αντισημιτισμός καλύ
πτεται με το μανδύα του εθνικισμού. Ό χ ι
όμως πάντα. Στο Βουκουρέστι, π.χ., στην
περιοχή που βρίσκεται το πανεπιστήμιο
υπάρχουν συνθήματα τα οποία κανείς
δεν σκέφτεται να σβήσει. Τι γράφουν;
Petre Rom an New m an. Προσθέτουν, δη
λαδή, στο ονοματεπώνυμο του πρωθυ
πουργού το «πραγματικό» του επίθετο

που δηλοί εβραϊκή προέλευση. Θαυμά
σια! Εκείνοι που εμπνεύστηκαν αυτό το
σύνθημα θεωρούν, προφανώς, ότι κινδυ
νεύουν περισσότερο από το ...«πραγματι
κό» επίθετο του Ρουμάνου πρωθυπουρ
γού παρά από την πολιτική τη δική του
και του Μετώπου Εθνικής Σωτηρίας του
οποίου είναι επιφανές στέλεχος...
Η Vatra R o m a n e sca (Ρουμανική Εστία)
και η Vatra S tra m o se a sca (Εστία των
Προγόνων), εξτρεμιστικές εθνικιστικές
ομάδες έχουν αποφασίσει να προασπί
σουν την... καθαρότητα και τα δίκαια των
Ρουμάνων. Στόχος τους οι Ούγγροι της
Τρανσυλβανίας αλλά και οι ελάχιστοι επιζήσαντες από το Ολοκαύτωμα Εβραίοι
(20.000 όλοι κι όλοι).
Στην Ουγγαρία στη διάρκεια του προε
κλογικού αγώνα το Δημοκρ ατικό Φό
ρ ο υ μ (το οποίο κέρδισε τις εκλογές) οι
αντίπαλοί του το αποκαλούσαν «αντισημιτικό κόμμα», ενώ η Έ νω ση Ελεύθερω ν
Δ ημ ο κρ ατώ ν (ανεδείχθη δεύτερη πολιτι
κή δύναμη) χαρακτηριζόταν «κόμμα των
Εβραίων». Στις αφίσες του Τόμας Γκόσπαρ Μίκλος, υποψηφίου της Έ νω σ ης Ε 
λεύθερω ν Δημοκρατώ ν, άγνωστοι προ
σέθεταν το άστρο του Δαυίδ...
Η Τσεχοσλοβακία είναι η μόνη από τις
τέως «αδελφές χώρες» που δεν αντιμε
τωπίζει, τουλάχιστον εμφανώς, τέτοιου
είδους προβλήματα. Φαίνεται ότι οι Τσέχοι έχουν βαλθεί να διακριθούν σε όλα
τα επίπεδα...
Και η Ανατολική Γερμανία; Εκεί παιζό
ταν επί σαράντα χρόνια, με εξαιρετική ε
πιτυχία, η παράσταση: «Το Μ εγά λο Ψέμμα». Το καθεστώς είχε επιβάλλει συλλο
γική αμνησία στο πρόσφατο παρελθόν.
Έ τσι λοιπόν οι Εβραίοι είχαν μεν εξο
ντωθεί αλλά οι Ανατολικογερμανοί δεν
έφεραν καμιά ευθύνη γ ι’ αυτό το έγκλη
μα Υπεύθυνοι ήταν μόνον οι Δυτικογερμανοί. Μόνον στη Δυτική Γερμανία υπήρ
ξαν κι έδρασαν οι ναζί!
Στα σχολεία τα παιδιά μάθαιναν ότι ό
σοι κατοικούν στην Ανατολική Γερμανία
ήταν πάντα καλοί κομμουνιστές ή, το πο
λύ πολύ, έντιμοι σοσιαλδημοκράτες και
γ ι’ αυτό στα χρόνια του Τρίτου Ράιχ υπέ
φεραν από τους ναζί όπως ακριβώς και οι
Εβραίοι! Τελεία, παύλα.
Όμως στις 9 του παρελθόντος Νοεμ
βρίου το τερατώδες τείχος του Βερολί
νου έπεσε. Μαζί με αυτό θρυμματίστηκε
και η «ήσυχη συνείδηση» των Ανατολικογερμανών. Λίγο αργότερα ο τότε πρωθυ
πουργός Χ α ν ς Μ όντροου αναγνώριζε, ε
πί τέλους, τη συλλογική ευθύνη του γερ
μανικού λαού «για τα τρομερά εγ κλή μ α 

τα που δ ιέπ ρ αξε εναντίον των Εβραίων».

Ευθύς αμέσως παρατηρήθηκαν τα πρώ
τα κρούσματα ρατσισμού και αντισημιτι
σμού.. Αναφέρουμε, απλώς ενδεικτικά,
τις δυναμικές διαδηλώσεις στη Λειψία
και το Ανατολικό Βερολίνο ομάδων νεοναζί skinheads, με μαύρα μπουφάν και
σβάστιγκες που φωνάζουν « Έ ρ χ ετα ι το
Τέταρτο Ράιχ», «Κάτω οι Εβραίοι».

Στη Σοβιετική Ένωση τα πρωτεία σε
εκδηλώσεις μεγαλορωσικού σωβινισμού
και αντισημιτισμού τα κατέχει, αναμφι
σβήτητα, η περιβόητη οργάνωση Pamiat
(Μνήμη). Ο αρχηγός της, κάποιος Βασίλιεφ, θαυμαστής των τσάρων και του...
Ζ α ν Μ α ρ ί Λεπέν, θεωρεί ότι οι Ρώσοι α
πειλούνται με αφανισμό. Από ποιούς; Μα
από τους σιωνιστές και τους... χιτλεροτροτσκιστές (ως γνωστόν ο Τρόσκι ήταν
Εβραίος). Μην νομίζετε όμως ότι οι Ρώ
σοι γελούν με τις εξωφρενικές ανοησίες
της Pamiat. Αντιθέτως. Δια του λόγου το
αληθές σημειώνουμε πως στις αρχές
Μαρτίου εβδομήντα τέσσερις Ρώσοι
συγγραφείς (!) συνυπέγραψαν ένα απρο
κάλυπτα αντισημιτικό κείμενο στο οποίο
συμμερίζονται τις ανησυχίες της... Pa
miat.
Ο Ρώσος ιστορικός Λέω ν Πολιάκω φ λ
θεωρεί ότι το μίσος εναντίον των Ε
βραίων, είναι περίπου, στοιχείο της ρω
σικής παράδοσης. Οι απαρχές του ανά
γονται στα τέλη του 10ου αιώνα όταν άρ
χισε ο εκχριστιανισμός της Ρωσίας. Τόσο
η Εκκλησία όσο και η πολιτική εξουσία,
τσαρική ή κομμουνιστική, έχουν δώσει
εντυπωσιακά δείγματα γραφής στον το
μέα αυτό. Εξάλλου, ας μην το ξεχνάμε, η
λέξη πογκρόμ είναι ρωσική. Σημαίνει, κα
ταστρέφω, κομματιάζω.

Μέχρι το 1939 υπήρχαν στην Κεντρική
Ευρώπη, ιδίως στις μεγάλες πόλεις (Πρά
γα, Βουδαπέστη, Βαρσοβία), πολυάριθ
μες και πολυπληθείς εβραϊκές κοινότη
τες. Ό λα αυτά τέλειωσαν με το ναζισμό
και το ολοκαύτωμα. Στην Πολωνία, πριν
από τον πόλεμο ζούσαν 3,5 εκ. Εβραίοι.
Σήμερα δεν ξεπερνούν τις 5.000... Μόλις
2.500 έχουν απομείνει στην Ανατολική
Γερμανία, 5.000 στην Τσεχοσλοβακία,
20.000 στη Ρουμανία... Για το λόγο αυτό
το κύμα αντισημιτισμού που παρατηρείται στις τέως «αδελφές χώρες» είναι ακό
μα πιο ακατανόητο. Δεν έχει αντικείμενο.
Πρόκειται, ουσιαστικά, για αντισημητισμό χωρίς Εβραίους...1

1. Συνέντευξη του Λέων Πολιάκωφ στον Nou
vel Observateur, 29 Μαρτίου - 4 Απριλίου 1990.
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ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΗΡΙΟ;
του Ενστολου
C Στο στρατό
προσωπικότητα σημαίνει να
έχεις υποχρεώσεις, για
δικαιώματα δεν μας μίλησε
κανείς. Μ α ς είπαν ότι
οφείλουμε να εκτελούμε
όλες τις διαταγές, ακόμη και
τις αρβύλες των ανωτέρων
μας να γλείψουμε, αν αυτοί
μας το διατάξουν. Αν τις
βρίσκομε παράνομες ή μας
προσβάλλουν μπορούμε να
βγούμε παραπονούμενοι,
αφού όμω ς πρω τύτερα τις
εκτελέσουμε. %
του στρατού είναι «η υπε
ράσπιση της άμυνας της χώρας και
η εξασφάλιση της εδαφικής ακε
ραιότητας και εθνικής ανεξαρτησίας».
Έτσι μας έλεγαν και έτσι θα έπρεπε να
είναι, μα εμείς αλλοιώς την βιώσαμε σαν
νεοσύλλεκτοι (στο 1ο TEN του 11 ΣΠ
στην Τρίπολη). Ριγμένοι σε έναν κυκεώ
να ολοκληρωτισμού, παθητικοί και μονο
διάστατοι αποδέκτες κηδεμόνευσης και
καταπίεσης θεωρούμε στοιχειώδη προά
σπιση της πολιτικής μας υπόστασης να
δώσουμε έκφραση σε αυτό το βίωμα.
οι ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ συνθήκες και όροι εκπαί
δευσης του νεοσύλλεκτου ελάχιστα
προσδιορίζονται από το ενδιαφέρον της
εθνικής ασφάλειας της χώρας. Μια ανα
δρομή στην καθημερινότητα ενός νεο
σύλλεκτου καταδεικνύει σαν πρωταρχι
κή λειτουργία τη χωρίς μέτρο κάμψη της
προσωπικότητας του στρατευμένου πο
λίτη, την άκριτη αποδοχή εξουσιαστικών
σχέσεων, την εμφύσηση απεριόριστης
προθυμίας υποταγής.
οι δοκιμασίες , τις οποίες υφίσταται ο
νεοσύλλεκτος μόνο σαν τελετουργικά
της απώλειας της αυτοδιάθεσης του
μπορούν να κατανοηθούν. Το στρώσιμο
των κρεβατιών στην εντέλεια σηματοδο
τεί στο νεοσύλλεκτο από την πρώτη
στιγμή συνειδητής συμμετοχής στη ζωή
την πλήρη υπαγωγή του σε έναν ολοκλη
ρωτικό θεσμό. Η περιφρόνηση, τα ουρ
λιαχτά και οι ύβρεις, που συνοδεύουν και
επιβάλλουν καθεαυτές ασύνδετες με την
αποστολή του στρατού αξιώσεις, προ
βάλλουν τον χωρίς όρια ετεροκαθορισμό
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ποστολή

και την αποκλειστικότητα της στρατιωτι
κής μηχανής στο σχεδίασμά της καθημε
ρινής ζωής του φαντάρου. Είτε για ατέ
λειες στην τοποθέτηση των κλινοσκεπα
σμάτων, είτε για την εμφάνισή μας, είτε
γιατί δεν «παρουσιαζόμαστε» αρκετά δυ
νατά, είτε γιατί δεν γνωρίζαμε από έξω
το όρκο του στρατιώτη, το δόγμα και τα
τραγούδια του τάγματος μας διατράνω
ναν κάθε πρωινό την εξουσία και το αδιέ
ξοδο της υποταγής μας.
Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ πλειοψηφία των ασκή
σεων στο κέντρο εκπαίδευσης έχουν σαν
επίκεντρο την ανάπτυξη παθητικής προ
σωπικότητας και την αποδοχή του πλή
ρους ετεροκαθορισμού από τον φαντά
ρο. Οι λεγόμενες ασκήσεις ακρίβειας α
ποσκοπούν στον εξαναγκασμό και στην
καταμέτρηση της υποταγής του εκπαι
δευόμενου μέσα από την υπαγωγή του
σε μια σειρά ταλαιπωρίες. Η ανεξέλεγ
κτη απαίτηση για τελειότητα που εμπε
ριέχουν παρέχει τις αφορμές για την υ
ποβολή του νεοσύλλεκτου σε «ψυχικούς
ξυλοδαρμούς», ταπεινώσεις και εξευτελισμούς. Η συγκάληψη της ανυπαρξίας
πραγματικής αιτιώδους συνάφειας με
την πρωταρχική αποστολή του στρατού
αναπαράγει από την άλλη την αυθεντία
ολοκληρωτισμού στην εσωλειτουργία
του θεσμού. Η εκτέλεση παραγγελμάτων
και προσταγών πρέπει να γίνεται αυτό
ματα χωρίς τη μεσολάβηση της ατομικής
σκέψης και συνείδησης. Η εκγύμναση
του νεοσύλλεκτου είναι όπως αυτή ενός
ζώου, που προορίζεται για το τσίρκο.
οι λεγόμενες αγγαρείες αναλαμβά

νουν τον προορισμό να δοκιμάσουν πα
ραπέρα την αποδοχή της υποταγής, να
αφανίσουν τον ελεύθερο χρόνο και να ε
ξαντλήσουν τον εκπαιδευόμενο ώστε να
μην του δοθεί η δυνατότητα περίσκεψης
και ανάκτησης της χαμένης του ταυτότη
τας. Το είδος των περισσότερων αγγα
ρειών, αλλά και τα μέσα που διατίθενται
για την εκπλήρωσή τους, εγγυώνται μια
χωρίς άλλο νόημα και όρια εξουθένωση
του φαντάρου.
Η ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ επιβολή μιας ιδεολο
γίας, που υποβαθμίζει την προάσπιση
της προσωπικότητας του νεοσύλλεκτου
και προβάλλει ως αξία την ικανότητά του
να αποδέχεται ά-λογα και να αντέχει τις
ταλαιπωρίες, συγκαλύπτει το χαρακτήρα
υποταγής, που έχουν αυτές οι δοκιμα
σίες και εκλογικεύει τη διάθεση παθητικότητας. Η μη τήρηση των κανόνων εμ
φάνισης ή η έλλειψη ζήλου ή η πλημμε
λείς εκτέλεση των παραγγελμάτων δεν
καταγράφεται σαν ανυπακοή και αδιαφο
ρία, για τί η απολυταρχική παρουσία της
στρατιωτικής εξουσίας δεν σηκώνει αμ
φισβητήσεις. Αντίθετα αυτή απαντά με
μια ακραία περιφρόνηση στο πρόσωπο
του συγκεκριμένου φαντάρου Με το σύ
στημα αξιών που προβάλλεται μέσα στο
στρατό η υποταγή λανσάρεται σαν αντρισμός.
ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ προσωπικότητα σημαίνει
να έχεις υποχρεώσεις, για δικαιώματα
δεν μας μίλησε κανείς. Μας είπαν ότι ο
φείλουμε να εκτελούμε όλες τις διατα
γές, ακόμη και τις αρβύλες των ανωτέ
ρων μας να γλείψουμε, αν αυτοί μας το

διατάξουν. Αν τις βρίσκομε παράνομες ή
μας προσβάλλουν μπορούμε να βγούμε
παραπονούμενοι, αφού όμως πρωτύτερα
τις εκτελέσουμε. Μας μίλησαν για τρομε
ρές ποινές που αντιμετωπίζονται αδική
ματα που αμφισβητούν την στρατιωτική
πειθαρχία. Η δυσανασχέτηση, ακόμη και
με την εκτέλεση των καθηκόντων, κατα
γράφεται σαν ασέβεια και τιμωρείται. Ο
νεοσύλλεκτος δεν επιτρέπεται να πάρει
την παραμικρή απόσταση από τις πρά
ξεις που του επιβάλλουν, για να υπερα
σπιστεί τη φυσιογνωμία του απέναντι
στον ίδιο του τον εαυτό. Πρέπει να ταυτι
στεί απόλυτα με τον ρόλο του, ο αποχω
ρισμός από την πολιτική του αυτοπαρά
σταση πρέπει να είναι τέλειος.
ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ δεν γνωρίζεις ποτέ, αν ε
κτέλεσες σωστά τα καθήκοντά σου, τι
μπορεί να σου τύχει, αν και πόσο πρέπει
να τιμωρηθείς. Ζεις σε μια συνεχή αβε
βαιότητα και αυτό είναι το κύριο όπλο να
διακόπτουν κάθε ατομικό σχεδίασμά της
προσωπικότητας, να την αποσταθερο
ποιούν και να τη διαμορφώνουν όπως θέ
λουν. Η εξασφάλιση του φαντάρου από
την αυθαιρεσία εμφανίζεται σαν παράδο
ξη, το κράτος δικαίου σταματά στις πύ
λες των στρατοπέδων.
Η ΑΦΑΝΙΣΗ της πολιτικής και η απορρό
φηση της «στρατιωτικής» ταυτότητας κα
θίστανται δυνατές μέσα από την καταλήστευση των δυνατοτήτων αυτόνομης α
νάπτυξης και των κοινωνικών συνθηκών
και όρων, που έθρεψαν και διαμόρφωσαν
την προσωπικότητα του πολίτη. Η διαμο
νή σε θαλάμους των 40 ατόμων, οι άθλιες
συνθήκες διαβίωσης στο κέντρο, η απο
κοπή από τον έξω κόσμο για μεγάλα χρο
νικά διαστήματα, η βίαιη εντατική και μο
νοσήμαντη διοχέτευση ερεθισμάτων εν
τάσσεται σε αυτή τη σκοπιμότητα. Ο
στρατός όπως λειτουργεί σήμερα, είναι
και βιώνεται από τα μέσα σαν ένας ολο
κληρωτικός θεσμός ανάλογος με τη φυ
λακή και τα ψυχιατρεία. Ο χαρακτηρι
σμός της (τιμής! της) παράτασης της θη
τείας ως φυλακή αποδίδει αυτή την
πραγματικότητα. Οι νεοσύλλεκτοι χά
νουν την ελευθερία τους, υποχρεώνο
νται σε ταπεινώσεις της προσωπικότη
τάς τους, υφίστανται χυδαία και βάναυ
ση καταπίεση. Η κύρια διαφορά σε σχέ
ση με τη μεταχείριση των επισήμων κρα
τικών σωφρονιστηρίων, δεν επικεντρώ
νεται τόσο στην εσωτερική τους λειτουρ
γία, όσο στο κοινωνικό στιγματισμό που
υφίστανται οι έγκλειστοι των φυλακών.
Η ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ της στρατιωτικής θη
τείας συγκαλύπτεται από μια κοινωνική
ψευτοσυνείδηση, που τη θέλει ως προϋ
πόθεση της πειθαρχίας και που επιβιώνει
μόνο στο βαθμό, που κανείς δεν αναρω
τιέται, αν πραγματικά είναι έτσι. Η πει
θαρχία, η αγωνιστικότητα και οι θυσίες
στην περίπτωση της προάσπισης της ε

δαφικής ακεραιότητας της χώρας δεν
στεριώνει με τον εξευτελισμό και την υ
ποδούλωση του φαντάρου, αλλά πηγάζει
από την κοινότητα του κινδύνου και της
απειλής και από τη στοιχειώδη λογική,
το ένστικτο αντοσυντήρησης και την α
γάπη για την ελευθερία ενός λαού. Και
δεν χρειάζεται να ανατρέξει κανείς ακό
μη και σε ιστορικά παραδείγματα εθνικόαπελευθερωτικών αγώνων για να κατα
νοήσει τον πλασματικό χαρακτήρα της
κυρίαρχης στη στρατιωτική πράξη σήμε
ρα αντίληψης. Η υποταγή του στρατιώτη
και η εκμηδένιση της προσωπικότητάς
του χαρακτήριζε κατακτητικούς στρα
τούς και αντικατόπτριζε το πνεύμα αυ
ταρχικών καθεστώτων.
ΣΤΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ομιλία του, ομολο
γούσε ο Διοικητής του 11 ΣΠ πως η ωφε
λιμότητα του στρατού δεν συνίσταται
στην εκμάθηση των μυστικών του πολέ
μου, για τί ένα σύντομο χρονικό διάστημα
αρκούσε γ ι’ αυτό. Αντίθετα, αφού μας υ
πήγαγε διακριτικά όλους σε μια κατηγο
ρία «κοπροσκύλων», ονόμασε το στρατό
εκείνο το μεγάλο σχολείο, που θα μας
κάνει σωστούς ανθρώπους. Όσο πολι
τειακά και πολιτιστικά υπανάπτυκτη κι αν
είναι αυτή η άποψη, αποδίδει με μεγαλύ
τερη συνέπεια τη σημερινή πραγματικό
τητα. Γιατί η λειτουργία του στρατού εί
ναι σήμερα αυτή ενός σχολείου, του ο
ποίου η διαστροφή όμως δεν περιορίζε
ται ούτε στην ποιότητα των «δασκάλων»
του, ούτε στο γεγονός ότι μερικοί από
τους μαθητές του προτιμούν να αφαιρούν τη ζωή τους. Η απώλεια ενός φτα
σμένου και αναγνωρισμένου επιπέδου ω
ριμότητας, η αναβίωση πρωτόγωνων και
κτηνωδών πατριαρχαλικών σχέσεων, η
προσωπική και πνευματική οπισθοδρό
μηση, οι οικονομική εξάρτηση, η κοινωνι
κή ανισότητα μέσα από την «ανεπίσημη
θεσμοθέτηση του βίσματος» γίνονται θε
μέλια χαλιναγώγησης και ανατροφής Ελ
λήνων πολιτών.
ΟΠΟΙΟΣ βίωσε το στρατό από τα μέσα,
γνωρίζει ότι οι οποιεσδήποτε ελαφρύν
σεις και καλυτερεύσεις δεν έχουν σαν
κύριο κίνητρο τον σεβασμό της ανθρώπι
νης προσωπικότητας, αλλά την αποσό
βηση του κόστους των αυτοκτονιών. Σε
όλους αυτούς που αφαίρεσαν τη ζωή
τους μέσα στους στρατώνες, οφείλονται
πολλά για τις όποιες κατακτήσεις.
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η αθλιότητα των συνθηκών
ανάγεται στο μέγεθος της απειλής,
χρειάζεται κι αυτή το ανάλογο μοτίβο.
Έτσι λοιπόν και ο Διοικητής του 1ου Τάγ
ματος, αφού πέρασε από τους Έλληνες
που υποφέρουν κάτω από τον αλβανικό
ζυγό, στάθηκε στα «καθάρματα» τους
Τούρκους. Τους έλεγε και τους ξανάλεγε
«καθάρματα» και το ένοιωθε. Και ήταν α
διάφορο για μας εκείνη τη στιγμή, αν μας
απειλεί η Τουρκία. Γ ιατί όσα κι αν έχουν

κάνει οι Τούρκοι στρατιώτες είναι γιατί
κάποιοι σαν αυτόν αποκαλούν απέναντι
τους Έλληνες καθάρματα. «Καλός φαν
τάρος είναι εκείνος, που μπορεί να καρ
φώνει το μαχαίρι του στην καρδιά του
Τούρκου, και με την πρώτη σφαίρα να πε
τυχαίνει το μάτι του». Είναι στιγμές που
στο στρατό νοιώθεις σαν ένας «εν δυνά
μει δολοφόνος» και αυτή ήταν μια από
αυτές.
ΜΕΣΑ σε ένα καθεστώς αλόγιστης μο
νοκρατορίας μάλλον δεν θα πρέπει να εί
ναι η εξαίρεση, αν κάποιοι βλέπουν σαν
αποστολή τους την κηδεμόνευση συνει
δήσεων. Συνεχίζοντας, λοιπόν έδωσε
μια διάλεξη, στο πνεύμα πολιτειακά ανώ
μαλων εποχών, μας προειδοποίησε «ανιδιοτελώς» να μην τρέφουμε αυταπάτες
ότι όλα τα κομμουνιστικά κινήματα όπου
κι αν βρίσκονται είναι σκοταδιστικά, έρριξε έμμεσες βολές κατά άλλων πολιτι
κών δυνάμεων, χαρακτήρισε «πανάθλια
αίρεση» τους Ιεχωβάδες, «όχι τίμιους πα
λιάνθρωπους» τους δημοσιογράφους. Ε
ξήγησε ότι η ανάγνωση πολιτικών εφη
μερίδων απαγορεύεται γενικά, γιατί στο
στρατόπεδο δεν υπάρχουν συνθήκες να
διαβάζονται «κατά μόνας» (η μια αθλιότη
τα στηρίζει την άλλη). Επετέθη κατόπιν
με πάθος κατά των αντιρρησιών συνείδη
σης θυμίζοντας ότι ο στρατός είναι δύνα
μη, που μπορεί να ισοπεδώσει κάθε άτο
μο. Σε άλλες του πάλι ομιλίες διαστρέ
βλωνε το δικό του δόγμα του Τάγματος
που μιλούσε για καταστροφή του εχθρι
κού στρατού, καταγράφοντας σαν εχθρό
τους αντιρρησίες συνείδησης. Και αντιδρούσε με μια γνώριμη σε αυτούς τους
χώρους λογική: Περισσότερη αμφισβή
τηση έξω, μεγαλύτερη καταπίεση μέσα.
ΑΡΑΓΕ σε ποιο νόμο της φύσης ή της
σύγχρονης πολιτείας απεμπολίσαμε την
ωριμότητα και τα δικαιώματά μας; Γιατί
πέρα από τη σύμπραξη μας στην άμυνα
της πατρίδας, απαιτούν και την υποταγή
μας και μας ορκίζουν σε αυτή; Δεν βλέ
πουν, πως μια πατρίδα που εξευτελίζει
τους πολίτες υποσκάπτει τη δική της συ
νοχή και προθυμία αυτοθυσίας; Γιατί δεν
πρόκειται για την ασφάλεια της εδαφι
κής ακεραιότητας, όταν ο οπλίτης που
στέκεται μπρος στη γαλανόλευκη κυ
ριεύεται από συνειρμούς αίσχους και αη
δίας, όταν ο στρατός μεταβάλλεται σε
σωφρονιστήριο, όταν οι Έλληνες αξιω
ματικοί γίνονται (αρχι)δεσμοφύλακες.
ΑΣ ΣΚΕΦΘΟΥΝ λοιπόν οι υπεύθυνοι, αν
έχουν ένα συμφέρον στη συντήρηση του
παράλογου αυτού κατάλοιπου αυταρχισμού, ας σκεφτούν αν μέσα από την ασύ
δοτη καταπάτηση των δικαιωμάτων και
την προσπάθεια εξουδετέρωσης της
προσωπικότητας του φαντάρου προάγεται η αμυντική ασφάλεια της χώρα. Γιατί
και ο φαντάρος είναι στιγμές που αναρω
τιέται: Πόσο μακριά να είναι ο εχθρός; □
47

Βουλιάζει, όποιος σηκώνει
τις μεγάλες πέτρες
Η πρακτική είναι γνωστή και τετριμμένη. Η υπόθεση το
ποθετείται στο αρχείο μέχ ρ ις ότου ξεχασθεί και ακο
λουθήσει στην πρώτη ευκαιρία την πεπατημένη οδό
προς την κάλαθο των αχρήστων. Σιωπηλά και υποδόροια έτσ ι ώστε να αποκλεισθεί η συγκεκριμενοποίηση
των ευθυνών.
Κάτω από την ολέθρια επίδραση της υγρασίας που
προκαλούν μεταξύ άλλων τα λύματα του άνωθεν κειμέ
νου και οικείου μας Drugstore και επιδεινώνει η παλαιότερη επιπόλαια επιλεγμένη λύση της κάλυψης μ ε πλα
στικό, τα συνθήματα των φυλακισμένων της Κομαντατούρας στην οδό Κοραή 4 (ΑΝΤΙ τεύχος 439), αλλοιώνον
ται καθημερινά ολοένα και περισσότερο.
Υπό την πίεση των φακέλων της Εθνικής Α σ φ αλισ τι
κής, που προβλέπεται να μεταφερθούν αφού πρώτα
δρομολογηθεί και κάποτε περατωθεί η διαδικασία δια
λογής, και την ελαφρότητα μ ε την οποία αντιμετω πίζε
ται η διατήρησή του τελευταίου μνημείου της Α ντίσ τα
σης στην Αθήνα, όχι μόνο από πλευράς υπουργείων αλ
λά και αντιστασιακών οργανώσεων καθώς και του πολι
τιστικού συλλόγου της Εθνικής Ασφαλιστικής, ο ρυθμός
καταστροφής επιταχύνεται.
Γιατί τουλάχιστον δεν απομακρύνονται οι φάκελοι
του αρχείου από τους τοίχους και δεν α φ α ιρ είτα ι το
πλαστικό κάλυμμα, όπως είχ ε προτείνει ο αναστηλωτής
του υπουργείου Πολιτισμού Νικόλαος Λιανός από το
Δεκέμβρη του ’89 για την επιβράδυνση της διαδικασίας
αλλοίωσης;
Γιατί δεν ανακηρύσσεται ο χώρος σε μνημείο έτσ ι ώ
στε τα κονδύλια της ΕΟΚ για τη διατήρηση νεωτέρων
μνημείω ν να μην παραμένουν ανεκμετάλλευτα;
Οι πράξεις αυτές δεν απαιτούν χρήματα, κάποιες αμυδρές ενδ είξεις ενδιαφέροντος προϋποθέτουν για το
μνημείο όλων εκείνων των «ανωνύμων» της Αντίστασης.
Εμείς πάντως θα επανέλθουμε.

Η 44ή Μπιενάλε
της Βενετίας
Η Μπιενάλε της Βενετίας ά
νοιξε φέτος τις πόρτες της
στο τέλος ΜαΤου, ένα μήνα
δηλαδή πριν απ’ ό,τι συνήθως
για να μη βρίσκεται σε αντα
γωνισμό με το Μουντιάλ που
διεξάγεται τον Ιούνιο. Η τέ
χνη, πιο ευέλικτη, άφησε τη
θέση της σε προτεραιότητες
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πιο λαϊκές που κινητοποιούν
μεγαλύτερα πλήθη και τρέ
πουν εις άτακτον φυγήν μερι
κούς ευαίσθητους διανοούμε
νους. Ωστόσο τα εγκαίνια εί
χαν μεγάλη επιτυχία κι η 44ή
Μπιενάλε, καλλιτεχνικό πα
νηγύρι, διεθνές ραντεβού για
τον κόσμο της τέχνης, βιτρίνα
των διαφόρων εθνών αλλά
και καλλιτεχνών λειτούργησε
προκαλώντας μιαν έντονη κο
σμοσυρροή απ’ όλα τα μέρη
της γης και φυσικά κι από την
Ελλάδα. Συγκριτικά με την
«Ντοκουμέντα» του Κάσσελ
όπου έγινε μια αυστηρή επι
λογή ανάμεσα στους πρωτο
πόρους της τέχνης, το Σάο
Πάολο που γεωγραφικά δεν
επιτρέπει την παρουσία τό
σων ανθρώπων, η Μπιενάλε
της Βενετίας παρόλη τη δυ
σκαμψία της, τη γραφειοκρα
τική μηχανή και τον αρκετά
έντονο πολιτικό της χαρακτή
ρα εξακολουθεί να είναι η πιο
σημαντική διεθνής εκδήλωση
τέχνης.
Φέτος σε γενικές γραμμές
δεν δείχτηκαν πράγματα πο

πανέρχεται κάποιος διαχωρι
σμός στις τέχνες, παρατηρείται δηλαδή μια επιστροφή
στον πίνακα όπως και επι
στροφή στο γλυπτό, πράγμα
όμως που δεν αποκλείει τα
περιβάλλοντα. Οι εκθέσεις
κατά θέματα ή κατά ομάδες
καλλιτεχνών καταργήθηκαν.
Οι καλλιτέχνες είναι εκτε
θειμένοι σαν άτομα, προβάλ
λο ντα ς την ιδιαιτερότητά
τους. Ο πίνακας συχνά μας
φάνηκε αφηγηματικός αλλά
κυρίως πλούσιος σε επιστρώ
σεις υλικού. Θα ’λεγε κανείς
πως αναβίωσε η εποχή του
Τάπιες. Διάφορα παχιά υλικά
αισθησιακές επικολλήσεις και
υπερθέσεις θυμίζουν αυτούς
που ονομάσαμε κάποτε ποιη
τές της ματιέρας. Η επάνοδος
στο υλικό και μάλιστα στο ευγενές υλικό είναι εμφανής και
στη γλυπτική της οποίας η
παρουσία είναι πολύ έντονη
φέτος. Φόρμες απλές και όχι
μινιμαλιστικές που αναδεικνύουν το υλικό τους χαρα
κτηρίζουν το έργο του Ανίς
Καπούρ, Ινδού που αντιπρο

Τανψανίδης Παναγιώτης, «Μάθημα Φυσικής» 5. Δύο προβλήματα της
Υδροδυναμικής, Σίδερο και Χαρτί 86 χ 175 χ 76 εκ.

λύ καινούργια. Ωστόσο, είχε
κανείς την εντύπωση πως ο
μεταμοντερνισμός με τις νο
σταλγίες του υποχωρεί δίνο
ντας τη θέση του σε τάσεις
και πάλι μοντέρνες. Επίσης
γίνεται συχνά αναφορά και
ανθεί παράλληλα μια κριτική
σκέψη με όλες τις τάσεις που
είδαμε μετά το ’60. Το εθνικό
στοιχείο χρωματίζει πολλές
προσπάθειες, καταφανώς και
ανυπόφορα στα ανατολικά
κράτη αλλά και σε άλλα: ο Αι
γύπτιος καλλιτέχνης παρα
δείγματος χάρη αναφέρεται
στις μούμιες, ενώ τα γλυπτά
του Βέλγου θυμίζουν το «μον
τέρνο στιλ» που είναι τόσο τυ
πικό στη χώρα του. Επίσης ε

σωπεύει την Αγγλία και που
πήρε το πρώτο βραβείο νέου
καλλιτέχνη. Το πρώτο βρα
βείο ώριμου καλλιτέχνη δό
θηκε την Αμερικανίδα Τζένη
Χόλτζερ η οποία δουλεύει με
μηνύματα, επιγραφές στο πά
τωμα, ή και φωτεινές επιγρα
φές πλάθοντας έργο εννοιολογικό που διαπερνάται από
ανθρωπιστικές και φεμινιστι
κές ιδέες και χάρη στο κομψό
υλικό και την ευρηματικότητα
των αφορισμών · αποφθεγμά
των του δεν μπορεί να αφήσει
κανένα αδιάφορο.
Η έκθεση με τον τίτλο «Αμ·
πιάντε Μπερλίν» παρουσίασε
ένα μεγάλο αριθμό Γερμανών
και άλλων καλλιτεχνών οι ο

ποιοι δούλεψαν τα τελευταία
χρόνια στο Βερολίνο. Τα έρ
γα, μεγάλης ποιότητας, απέ
δειξαν πόσο αυτός ο χώρος υ
πήρξε ζωντανός για τη δη
μιουργία αλλά και ότι οι Γερ
μανοί είναι αυτή τη στιγμή
στο διεθνή χώρο οι πιο ενδια
φέροντες ζωγράφοι.
Μια έκθεση
αφιέρωμα
στο γκρουπ Φλοίιξους έδ ει
χνε ευρέως τον επαναστατικό
χαρακτήρα αυτής της έκφρα
σης που σήμερα θεωρείται
ντεμοντέ. Στο APERTO χώρο
ανοικτό, εκεί δηλαδή που πε
ριμένουμε συνήθως να δούμε
κάτι καινούργιο έξω από τις
κρατικές επιλογές, επικρατεί
ένα πνεύμα διακωμώδησης
και παιχνιδιού, το κιτς ανακα
τεύεται με το σοβαρό, το τε
χνολογικό και το κινηματο
γραφικό με τη φωτογραφία, η
οποία, αυτή τη φορά όλο και
πιο σημαντική, διεκδικεί έντο
να τη θέση της μέσα στις εικα
στικές τέχνες.
Η Ελλάδα φέτος αντιπρο
σωπεύτηκε από δυο γλύπτες:
τον Γιάννη Μπουτέα και τον
Γιώργο Λάππα. Την επιλογή
την έκανε ο Μάνος Στεφανίδης. Δυο καλλιτέχνες, δυο γε
νιές. Η παρουσία του Μπου
τέα ήταν απόλυτα δικαιολο
γημένη, ήταν καιρός πλέον να
δειχτεί το έργο του στη Βενε
τία, θα μπορούσαμε μάλιστα
να πούμε πως αυτό έγινε και
με κάποια καθυστέρηση δεδο
μένου ότι το έργο αυτό εγγράφεται στην αισθητική της
«άρτε πόβερα» και θα μπο
ρούσε να είχε προβληθεί και
νωρίτερα. Αλλά βέβαια ανή
κει σε μια γενιά όπου δεν δεί
χναμε τους νέους αλλά ακο
λουθούσαμε μια ιερα ρχία
σύμφωνα με την ηλικία. Πράγ
μα που δεν συμβαίνει σήμερα,
όπου είναι της μόδας πλέον
να δείχνονται γρήγορα οι νέ
οι. Έτσι ευνοήθηκε ο Λάππας
τον οποίο στείλαμε στο Σαν
Πάολο καθώς και στο APERTO
της Βενετίας το ’88. Και φυσι
κά πρόκειται για πολύ ταλαν
τούχο καλλιτέχνη που τιμά
την Ελλάδα αλλά θα μπορού
σε κανείς να φανταστεί πως
δεν έχουμε κανέναν άλλο. Ά 
σε που δεν τον αφήσαμε να α·
νασάνει.
Οι δυο καλλιτέχνες μοιρά
στηκαν το χώρο του περιπτέ
ρου, τον κατέλαβαν με ένα τε
λείως διαφορετικό τρόπο που
καθρεφτίζει τα ήδη αναφερθέντα.
Ο Μπουτέας πραγματοποί
ησε ένα είδος αναδρομικής
έκθεσης, έβαλε δηλαδή όσο
γίνεται περισσότερα έργα
στο σχετικά περιορισμένο
χώρο που του αναλογούσε.
Τα έργα του γνωστά μας ως ε
πί το πλείστον —διατάξεις

ξύλινων και μεταλλικών στοι
χείων, σχοινιά και σωλήνες
νέον στο δάπεδο, κυκλικές α
ναπτύξεις στον τοίχο, έφτια
χναν αισθητικούς ρυθμούς
αλλά ασφυκτιούσαν μην μπο
ρώντας να εξελιχθούν όσο έ
πρεπε. Ό σο για το έργο του
Λάππα «Συμμετρικές ζαριές»,
ένα σύνολο από μεταλλικά
ζάρια σε δύο διαστάσεις ανε
πτυγμένο σε όλο το χώρο, α
νάλαφρο και παιχνιδιάρικο έ
χανε κάπως την πυκνότητά
του και λειτουργούσε διακοσμητικά. Βλέποντάς το νο
σταλγήσαμε το έργο που ο ί
διος είχε δ είξει στο «Απέρτο»
πριν από δύο χρόνια, έργο με
γαλύτερης πνοής και ύφους
το οποίο χωρίς να χάνει τη
συμπαγή διάταξη της πολλάπ λασιασμένης σκακιέρας,
γοήτευε και μαγνήτιζε τον θε
ατή υποβάλλοντάς του να
περπατά α τελείω τα γύρω
του. Τα ζάρια ήταν ευχάριστα
αλλά ίσως όχι αρκετά για να
διεκδικήσουν ένα διεθνές
βραβείο. Γιατί πρέπει να λαμ
βάνει κανείς υπόψη του ότι η
Μπιενάλε εκτός από διεθνής
βιτρίνα λειτουργεί και ως πε
δίο ενός δύσκολου διαγωνι
σμού, όπου πρέπει κανείς να
επιδιώξει να τον κερδίσει.
Παρ’ όλους αυτούς τους εν
δοιασμούς πρέπει να ομολο
γήσουμε πως το ελληνικό πε
ρίπτερο διέθετε ποιότητα και
πνεύμα μοντέρνο και το κοινό
με ευχαρίστηση περιφερόταν
γύρω απ’ τις εκτεθειμένες
φόρμες που χαρούμενα στρι
φογύριζαν στο πάτωμα ενερ
γοποιώντας το χώρο.
Στο APERTO όπου οι επιλο
γές δεν είναι καθαρά εθνικές
και οι καλλιτέχνες επιλέγον
ται από μια διεθνή επιτροπή
κριτικών, εστάλθηκαν από
την Ελλάδα δεκαεπτά ντοσιέ
εκ των οποίων επιλέχτηκε ο
Τανιμανίδης νεαρός γλύπτης
από τη Θεσσαλονίκη. Τα έργα
του, κλασικές φόρμες θα λέ
γαμε μετα-κονστρουβιστικές
σε πλέγμα από χρωματιστό
μέταλλο, μαύρο και γαλάζιο,
ξετυλίγουν τη μαθητική τους
αρμονία που αποδεικνύει για
άλλη μια φορά πόσο το ελλη
νικό πνεύμα ρέπει προς τον
αισθητισμό και την ωραία
φόρμα.
Η Κύπρος αντιπροσωπεύ
τηκε επίσης από δύο καλλιτέ
χνες. Ο Νίκος Κουρουσής
στην «Οδύσσεια 90» επικαλεί
ται για άλλη μια φορά την ποι
ητική του ταξιδιού παραθέ
τοντας καραβάκια - πεταλού
δες από χαρτί. Το χαρτί, ένα
από τα συνήθη μέσα έκφρα
σης των Κυπρίων χάρη στην
ευθραυστότητα, την κινητικό
τητα και την ιδιότητά του να
τραβά το φως, προσκομίζει

στο έργο ένα οπτικό και νοη
ματικό παιχνίδι ευχάριστο αλ
λά ελαφρό. Ταξίδι επίσης επι
καλείται στο APERTO κι ο θεόδούλος, νέος καλλιτέχνης αλ
λά ήδη γνωστός. Η κωνική κα
τασκευή του, γεωμετρικά δο
μημένη με παράθυρα · τηλεο
πτικές γαλάζιες οθόνες, μας
κάνει να ονειρευόμαστε μια
άλλη διαστημική Οδύσσεια.
Συνοψίζοντας θα μπορού
σε να ισχυρισθεί κανείς ότι οι
Έλληνες καλλιτέχνες μάς ετίμησαν στη Μπιενάλε τόσο
με την επικαιρότητα των μορ
φών τους, τη σοβαρότητα της
δουλειάς τους, όσο και με τις
έμφυτες ικανότητες που έ
χουν να καταλαμβάνουν το
χώρο και να τον ευαισθητο
ποιούν με δεξιοτεχνία και μια
αρμονία που έχει ως μέτρο
τον άνθρωπο.

πόφασης της πολιτείας για α
ναγκαστική απαλλοτρίωση
του οικοπέδου του. Ματαίως
ανέμενε την αποζημίωση που
θα έκλεινε οριστικά την υπό
θεση. Προχώρησε λοιπόν
στην «αξιοποίηση» του οικο
πέδου του, όπως τόσοι άλλοι.
Άλλωστε μικρή διαφορά έχει
το να κτίζεις σε ακτές, δάση ή
αρχαιολογικούς χώρους. Σε
λίγο όλα θα έχουν ενταχθεί
στο «σχέδιο πόλης».

Γιώργος Γιαννακόπουλος

Ε υρυδίκη TrichonΜ ιλσ ανή

Κάτι... σαν όνειρο

Κτηματικά ομόλογα
από άκρη σε άκρη
Ο κόλπος που σήμερα είναι
γνωστός με το όνομα Πόρτο
Γερμενό στην αρχαιότητα ο
νομαζόταν Αλκυόνιος. Στη
θέση του σημερινού χωριού
υπήρχε η αρχαία πόλη των Αιγοσθένων, που ανήκε στο
Κοινό των Βοιωτών και δέ
σποζε της οδού από την Πελοπόνησσο στη Βοιωτία. Τη
δόξα της αρχαίας πόλης μαρ
τυρούν τα τείχη και η οχυρή
της ακρόπολη που στέκουν α
κόμη όρθια σε πείσμα του
χρόνου, των σεισμών και της
κρατικής αδιαφορίας.
Πρόσφατα πλάι στο μνη
μείο αυτό του αρχαίου ελληνι
κού πολιτισμού προστέθηκε
και ένα δείγμα του νεοελληνι
κού. Ένα αυθαίρετο κτίσμα
ξεπρόβαλε μέσα στον αρχαιο
λογικό χώρο, σε απόσταση λ ί
γων μέτρων από τους πύρ
γους της ακρόπολης. Και το
πιο ωραίο είναι, ότι δεν μπο
ρούμε να ρίξουμε όλα τα βά
ρη στον παρανόμως οικίσαντ α Αγανάκτησε ο άνθρωπος,
περιμένοντας δεκαετίες ολό
κληρες την υλοποίηση της α

...Αλίμονο αν τα κριτήρια
της δισκογραφίας δεν ήταν
και εποχιακά. Πώς θα αντιμε
τωπίζαμε τις ψυχολογικές
μας αστάθειες και ανακατατά
ξεις... Και το καλοκαίρι είναι η
εποχή που κατά κύριο λόγο
εμπνέει το όνειρο, τη φυγή,
την υπέρβαση της., βαρύτη
τας. Αυτή την ανάγκη μοιάζει
να έχει εντοπίσει η SAM
BROWN, ηχογραφώντας λί
γους μήνες πριν το δεύτερο
δίσκο της. Θυμόσαστε την
περσινή της επιτυχία «Stop»,
που σκόρπιζε την ευδαιμονία
του ήπιου αισθησιασμού στις
καλοκαιρινές χορευτικές πί
στες, πλησίον ή όχι των λυ
τρωτικών μας παραλιών; Αν
όχι, έχετε τώρα μια δεύτερη
ευκαιρία να εντρυφήσετε στο
«ρομαντικό» τραγούδι της. Έ
να κοσμοπολίτικο τραγούδι
που άλλοτε προσγειώνεται
καταμεσίς στη δεκαετία του
70 και άλλοτε πάλι (ή συγ
χρόνως) γνέφει με συγκατα
βατική απλότητα στις σεμνό
τερες σόουλ-φανκ πιρουέτες
των νέων (λευκών;) αποπλανητών της μαύρης παράδο
σης... Συγχρόνως όμως ο δί
σκος της «April Moon» διαθέ
τει κάτι από τη γλαφυρότητα,
τη μαστοριά και την οικεία
γεύση μιας σπιτικής συντα
γής. Εξάλλου, η όλη υπόθεση
της α ν ά δ ειξη ς τη ς Sam
Brown σε ρεμβάζον τροβα
δούρο ευρείας αποδοχής,
μοιάζει αρκετά «οικογενεια
κή». Η μητέρα της Vicky
Brown συμμετέχει στα φωνη
τικά, ενώ αξιόλογη είναι και η
βοήθεια στην ηχογράφηση
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και την «παραγωγή» των τραγουδιών της, εκ ιαέρους των
αδελφών της Pete και Richard
καθώς και του πατέρα της Joe
Brown... Τη συμπάθειά του
στο πρόσωπο της Sam Brown
εκδηλώνει εξάλλου και ο πο

λύς Dave Gilmour (ναι, των
pink FLOYD!) προσθέτοντας κι
αυτός κάτι το αρκετά στιλπνό
και φωτεινό στην τελική αι
σθητική.
Οι SUGARCUBES τώρα, σε
αντίθεση με τον αυτονόητο
και. ελάχιστα βεβιασμένο αισθαντισμό της Sam Brown,
προσφέρονται για δριμύτερες απολαύσεις, στο πνεύμα
πάντα (της... σκληρής όμως
πλευράς) του καλοκαιριού.
Κάτασπρες, αποστειρωμένες,
κλινικές σχεδόν, και ομοιογε
νείς φόρμες σε συνδυασμό με
κοντοκουρεμένα ελαφρώς ξυ
ρισμένα κεφάλια, μαζί με βορειοευρωπαϊκή χημεία φου
τουριστικής ποπ, συνθέτουν
το όλο «image» αυτών των μυ
στήριων . Ισλανδών(!)
Κυριαρχούν τα γεμάτα υπο
σχέσεις για ολονύχτιο πάρτυ
σε στιλ Β-52’ς, γυναικεία φω
νητικά, συνοδευόμενα από τις
απαραίτητες ημι-ψυχωτικές
θεατρικής έπαρσης, ανδρικές
παρεμβολές. Ηχητική παρα
γωγή πλούσια και στιγμέςστιγμές αφοπλιστικά ταγμένη
στην υπηρεσία του ανόθευ
του zum, ενοποιεί σε ένα
διαρκές άκουσμα το «βιολογι
κής φαντασίας» άλμπουμ
τους «Here Today, Tomorrow
Next Week». Με δυο λόγια, αν
χρειασ τείτε «διεγερτικούς»
κύβους ζάχαρης περιορισμέ
νης γλυκύτητας για το αφη
νιασμένο τσάι-πάρτυ σας, σε
ξεμοναχιασμένη (άρα, όψιμα
«κοσμική») παραλία... προτι
μήστε τους!
...Αν τώρα νιώσετε ότι τις
πρώτες πρωινές ώρες οι δυ
νάμεις σας σας εγκαταλεί
πουν, μπορείτε αισίως να υ
ποδεχθείτε στο υπαίθριο πικ
απ, τους ρυθμοκεντρικούς ευ
ρωπαϊστές CLICK-CLICK. Με
άλλα δυο LPs και δυο δωδεκάιντσα στο ενεργητικό τους
για τη μετα-μοντέρνων ηθών
«ανεξάρτητη» Play it Again
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Sam. οι Click-Click απολαμβά
νουν τις πρώτες λιακάδες του
Σ έφ ιλντ... κλεισ μ ένο ι στο
στούντιο. Από το οποίο, βγαί
νουν με ένα καθ’ όλα άψογο
υλικό ανά χείρας αλλά και με
το βλέμμα του ελαφρώς «αλλόφρων» θύτη στον βωμό του
νεορομαντικού Euro-beat. Το
νέο τους LP βαφτίζεται «Bent
Massine» και περιέχει: Θραύ
σματα κλασικιστικής έξαρ
σης, ηλεκτρονικά παράδοξα,
σουρεαλιστικές εισαγωγές,
απρόοπτες «σάμπλερ» παρεμ
βολές και ιδιόρρυθμα φωνητι
κά, που σφραγίζουν ανεξίτη
λα την όλη εικόνα. Η παράδο
ση της ηλεκτρονικής προφη
τείας, του τεχνοκρατικού σα
σπένς και της βομβώδους αι
σθητικής αλληγορίας, δεν
μοιάζουν και τόσο μακρινά. Ε
ξάλλου το Σέφιλντ ειδικά, έ
χει κιόλας στοιχειωθεί από
μυθικές πλέον παρουσίες σαν
αυτή για παράδειγμα των α
πλησίαστων Cabaret Voltai
re... Οι Click-Click είναι φυσι
κά κατά πολύ πιο προσιτοί
στο πάλκο της μαζικής εφί
δρωσης ή και στο μικροσκό
πιο της ρυθμονομικής πανεπι
στημιακής μελέτης... Δει
χνουν ωστόσο, ότι τραβούν
εκ πεποιθήσεως το δικό τους
δρόμο και ότι —κυρίως— έ
χουν το σθένος και τη χαρι
σματική ευθύτητα να αποδέ
χονται τα ρίσκα (και vu ευλο
γούν τις αποκαλυπτικές στιγ
μές...) της προσωπικής τους
πορείας.
...«Προσωπικής πορείας»
συνέχεια, αλλά σε πιο «δικά
μας» εκφραστικά μονοπάτια,
τώρα.
«ΟΝΑΡ» επ ιγ ρ ά φ ετα ι, ο
πρώτος προσωπικός δίσκος
ενός αξιόλογου νέου Έλληνα
συνθέτη «έντεχνης μουσι
κής», του Πέτρου Θεοδώ
ρου». «Όναρ» σημαίνει βέ
βαια, σε γενικές γραμμές,
«Όνειρο», με τη διαφορά πως
η ίδια η αίσθηση που απο
πνέει ο δίσκος αμβλύνει τον
στόμφο του «οραματισμού» ή
της «προφητείας» από τις εκ
φραστικές διαστάσεις μιας.,
ονειροβασίας
Ο ίδιος ο συνθέτης σημειώ
νει στο φροντισμένο ένθετο
του δίσκου ότι: «Το ΟΝΑΡ αρκείται να υπάρχει. Δεν στηρίχθηκε καθόλου σε "συλλογι
κή” δουλειά ή σε ευτυχισμέ
νες séquences θριάμβου κά
ποιου ομαδικού πνεύματος
που θέλει τον καθένα να το
ποθετεί εκστασιασμένος το
λιθαράκι του. Βασίστηκε σε
πολύτιμες συνενοχές, που κα
θόρισαν οι συγκεχυμένοι ρό
λοι και η άνιση κατανομή κα
θηκόντων. Σε καταστάσεις
δηλαδή ιδιαίτερης και συγκι
νητικής συνδιαλλαγής προ

σώπων». Το πρώτο επίπεδο
σ υ γ κ ίν η σ η ς α ν ιχ ν ε ύ ε τ α ι
στους στίχους, γραμμένους
από την Χαρίκλεια Βασιλείου
Μανίνι: «...Είναι βουβός ο
χρόνος / σφαίρα που κυλάει,
ρόδι και φιλί πορτοκαλιού...
Εδώ στην πόλη των ανέμων,
πεινώ / πίνω στην τελευταία
λέξη της ημέρας / σε θυμάμαι
/ σε θυμάμαι υγρό / κι η μάγισ
σα να φτερουγίζει στα μαλλιά
σου...». Με αυτές τις εικόνες
και με δικούς του συνειρμούς
πλέκει, ο Πέτρος θεοδώρου,
περίτεχνα ορχηστρικά ηλε
κτρονικά νεφ ελώ ματα και
μουσικές δομές νεοκλασικών
«ρυθμών», που άλλοτε χαρί
ζονται στο συναισθηματικό υ
παινιγμό και άλλοτε στην εύ
θραυστη δ ια λ ε κ τ ικ ή της
«οπτικο-ακουστικής» μουσι
κής γλώσσας. Το άλμπουμ «Ο
ΝΑΡ» (Podium Records) περι
λαμβάνει 6 τραγούδια και 2
ορχηστρικά. Οι ηχητικές πη
γές είναι αποκλειστικά ηλε
κτρονικές, «ρυθμισμένες» α
πό τον ίδιο τον συνθέτη σε α
κουστικές αισθητικές... γεύ
σεις. Τραγουδά (σε προσωπι
κό στυλ) η Κατερίνα Καρατζά
Και από το μελοποιημένο
λόγο, περνάμε τώρα στις με
θοδευμένες αισθητικές αφαι
ρέσεις... «Skyscape».
Πρώτη δισκογραφική πα
ρουσία, ενός πολλά υποσχό
μενου δημιουργού, που προς
το παρόν μετρά τις δυνάμεις
σε μια εντελώς ρευστή ηχητι
κή διάσταση, όπου ελλοχεύ
ουν εξίσου οι ανούσιες εμπο
ρικές παραδρομές και ο στε
γνός τεχνοκρατικός εφιάλ
της... Μιλάμε βέβαια για το,
ευτυχώς σταθερό και δη
μιουργικό, πρώτο βήμα του
πιανίστα και συνθέτη Βασίλη
Τοαμπρόπουλου, που μετά
τις κλασικές του σπουδές στο
εξωτερικό, αποφασίζει να αφεθεί στη μαγεία του συλλο
γικά οργανωμένου ήχου. Έναυσμά του ο ευρωπαϊκός α
τμοσφαιρικός λυρισμός, η
γοητευτική πρόκληση της
fusion-jazz και η λυτρωτική,
διαχυτική αίσθηση, ενός νη
φάλιου και απρόσκοπτου ηχη
τικού ταξιδιού. Το αισθητικό
όχημα αυτού του «ταξιδιού»
χτίζεται από τον ίδιο τον Βα
σίλη Τσαμπρόπουλο (πιάνο,
ηλ. πιάνο, συνθετητές), Σπύρο Παναγιωτόπουλο (ντραμς,
κρουστά), Τάκη Πατερέλη (τε
νόρο σαξόφωνο), θύμιο Παπαδόπουλο (σοπράνο και άλτο σαξόφωνο), Γιάννη Εκμετζόγλου (ηλεκτρική κιθάρα),
Σάββα Χριστοδούλου (ηλ. κι
θάρα), Αποστόλη Ανθιμο (άταστο μπάσσο), Στέλλιο Ζαχαρίου (κρουστά) και Βαγγέ
λη Κατσούλη (συνθετητές και

π ρ ο γ ρ α μ μ α τισ μ έ ν α κρου
στά).. Η παραγωγή, είναι του
γνωστού μας συνθέτη Βαγγέ
λη Κατσούλη και για το υψη
λό τεχνικό και αισθητικό επί
πεδο της έκδοσης ευθύνεται
η συνεπέστατη «μικρή» εται
ρεία σύγχρονης έντεχνης
μουσικής UTOPIA RECORDS,
που σχετικά πρόσφατα μας έ
χει δώσει αξιόλογα άλμπουμ,
από τους ISCRA, τον TOMASZ
STANKO, και τον ίδιο τον ΒΑΓ
ΓΕΛΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ... Αυτά, προς
το παρόν. Καλό καλοκαίρι!
Χρηστός Τσανάκας
• Μουσική βραδιά με έργα
PIAZZOLA, VIVALDI, WEBER, EVANS,

Κωνσταντινΐδη, Χατζηλεοντιάδη,
Gr a n a d o s και άλλων οργάνωσε
η «Μουσική Ομάδα της
Πολυτεχνικής Σχολής» του

Α ρ ισ τοτέλειου Πανεπιστημίου
στις 11 Ιουνίου. Είναι μια
πρωτοβουλία που α ξίζει κάθε
έπαινο και ελπίζουμε να
προσεχθεί για να έ χ ε ι συνέχεια
και να βρει και μιμητές.

Ευαίσθητες στιγμές
από το ελληνικό
τραγούδι
Αρκετά συχνά μέσα από τη
στήλη αυτή, ασχολούμαστε
με τη δισκογραφική παραγω
γή του ελληνικού τραγου
διού. Θα αναφερθούμε και πά
λι σε πρόσφατες εκδόσεις α
φού πρώτα υπενθυμίσουμε
μια γενική «θέση». Σκόπιμα
μένουμε «αδιάφοροι» για οτι
δήποτε παρουσιάζεται στον
τομέα αυτό, προσβάλλοντας
τόσο την αισθητική μας όσο
και την εξέλιξη μέσα στο χρό
νο αυτού που ονομάζουμε ελ
ληνικό τραγούδι.
Έτσι, αποφεύγουμε την
παρουσίαση-σχολιασμό δί
σκων, που κύρια και μοναδική
αιτία ύπαρξής τους, είναι η
εμπορική-διαφημιστική νοο
τροπία, που θέλει τον εκάστοτε τραγουδιστή (ή τραγουδο
ποιό) ανά τακτά χρονικά δια
στήματα, να παρουσιάζει την
«νέα του δουλειά». (Τη στιγμή
μάλιστα που δεν έχει τίποτα
να πει).
Είναι οφθαλμοφανές ότι το
«τραγούδι» πέρα από τις αι
σθητικές κρίσεις ταυτότητας
που περνά, βασανίζεται απρο
κάλυπτα από «δημιουργήμα
τα» που απορρέουν από τη
δέσμευση εμπορικών συμβο
λαίων, και από την προβολή
«ονομάτων» που αποδίδουν
το σίγουρο οικονομικό όφε
λος.
Πέρα από τα φαινόμενα αυ
τά, υπάρχει και η ευαισθησία
κάποιων καλλιτεχνών που με
λοποιεί και εκφράζει στίχους,
φτιάχνει ηχητικά παιχνίδια
και τραγούδια χωρίς το γνώ-

μονά της εύκολης κατανάλω
σης. Αυτή είναι η δισκογραφική παραγωγή που μας απα
σχολεί.
Λουδοβίκος των Ανωγείων:
Ο ΧΑΤΝΗΣ
«Χαϊνης πιο ελεύθερα, είναι
εκείνος που συνεχώς φεύγει.
Ο έρωτας μέσα στη μελαγχο
λία του είναι ένας Χαίνης "κα 
ταζητούμενος” ακριβοθώρη
τος και για τούτο ποθητός».
Τα λόγια αυτά του Λουδοβί
κου των Ανωγείων απεικονί
ζουν καλύτερα από οποιοδήποτε σχόλιο, τη θεματολογία
των τελευταίων τραγουδιών
(και όχι μόνο).
Στην τρίτη του αυτή δισκογραφική παρουσία, παραμένοντας αληθινός τραγουδο
ποιός, χωρίς να επαναλαμβά
νεται, φ τιάχνει μοναδικής
ευαισθησίας μουσικά κεντή
ματα.
Οι στίχοι του Λουδοβίκου
της Α. Χαιρέτη, του Μ. Σταυρακάκη και ένα απόσπασμα α
πό τον «Ερωτόκριτο» του Β.
Κορνάρου, ερμηνεύονται από
τον ίδιο και την Δάφνη Πανουργιά.
Αξίζει να επισημάνουμε την
αρμονική νοηματική σύζευξη
λόγου και μουσικής, μια που
το σημείο αυτό, πολλές φο
ρές ακόμα και σε προσεγμέ

νες «δουλειές» παραμένει το
αδύναμο σημείο του τραγου
διού.
Ηλίας Λιούγκος:
«Θα τραγουδήσω απόψε
για μένα»
Ύστερα από τη «Νυχτερινή
Δοκιμασία» και της «Ιστορίας
το ποδήλατο» ο Λιούγκος
τραγουδά και πάλι, όχι για τα
πλήθη που αναζητούν βαρυ
σήμαντα μηνύματα, αλλά για
κείνους που μπορούν να α
κροάζονται τα ηχητικά «παι
χνίδια».
Η τρυφερότητα και ο πόνος
των στίχων της Α. Δημητρούκα, του Γ. Χρονά της Ζ. Παναγιωτοπούλου και του ίδιου,
εκφέρονται με μια αξιοπρόσε
κτη σεμνότητα και ευαισθη
σία.
Το τραγούδι ίσως δεν δια
σκεδάζει, είναι εσωστρεφές
και ανθρώπινο.
Για ένα και μόνο από τα
«μουσικά στιγμιότυπα» του δί
σκου («Μάνα μου») θα μπο
ρούσαμε να θεωρήσουμε τη
δουλειά του αυτή, μια από τις
ωραιότερες του ελληνικού
τραγουδιού. Έ ρχεται όμως
το «σύνολο» των τραγουδιών
του να διεκδικήσει τη θέση
του στη δισκογραφική παρα
γωγή που σέβεται το «ακροα
τήριο» και την αισθητική του.

Σημειώνουμε ακόμα, πως
μετά από πολλά χρόνια απου
σίας συμμετέχει σε ένα τρα
γούδι και η Βούλα Σαββίδη, ε
νώ στο απόσπασμα από το
ποίημα «Commission» του Ε.
Pound απαγγέλλει η Christi
ne Grek.
Γ. Ζωγράφος: Κυκλάμινα
του Μάη
Ο Γιώργος Ζωγράφος υ
πήρξε ένας από τους πρωτερ
γάτες του —τό τε— «νέου κύ
ματος». Η αξία της νέας του
δ ισ κογρα φ ικής εμφάνισης
δεν στηρίζεται στο παραπά
νω, αλλά στην ερμηνευτική
του ευαισθησία και στο «χρώ
μα» της φωνής του, που συν
δέθηκαν με καλές στιγμές
του ελληνικού τραγουδιού.
Κρατήθηκε μακριά από τα
«νυχτερινά κέντρα» μένοντας
συνεπής με τον εαυτό και το
κοινό του.
Στο δίσκο του Γιώργου Κριμιζάκη «Κυκλάμινα του Μάη»
ερμηνεύει νέα τραγούδια στο
«γνώριμο ύφος» του, θυμίζοντάς μας ότι γεννιούνται ακό
μα όμορφες στιγμές στο τρα
γούδι που προορίζεται για να
«τραγουδηθεί».
Το μόνο πρόβλημα, ότι ανά
μεσα σε αυτές τις όμορφες
στιγμές —που και ποιότητα
και ευαισ θησ ία αποκαλύ

πτουν— περιέχονται και άλ
λα χωρίς «ταυτότητα» που μό
νο άλλοθι τους είναι η ερμη
νεία του αξιόλογου τραγουδι
στή.
Ν. Μητρόπουλος

Μωρίς Μπεζάρ:
το θέατρο συναντά
το χορό
Οι χορευτές «αφηγούνται»
μέσα από την κλασική κίνηση
και τον εξπρεσσιονισμό της
θεατρικής έκφρασης, υπό την
καθοδήγηση του κεντρικού α
φηγητή ή τη μουσική υπό
κρουση των τραγουδιών της
Εντίθ Πιαφ. Διαλεγόμενοι πά
νω στην προβληματική των
μεγάλων οραμάτων, όπως ε-

Κυκλοφόρησε

Το νέο βιβλίο
του ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΤΕΣΙ
Η μητέρα
του σκύλου
Το βιβλίο αυτό και η ηρωίδα του ξεκίνησαν
παρέα για μ ια δολοφονικά εύθυμη εκδρομή που αρχίζει από την Κ α
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 κα θ’
οδόν τής τσακίστηκε ο ένας κόθορνος και συνεχίζει κουτσαίνοντας. Κ ι έτσι έγινε Μούσα εύθυμα μελοδραματική.
Όπως η Ελλάς.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
Η σύγχρονη εκδοτική παρουσία στα ελληνικά γράμματα
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κείνο της Γαλλικής και της Ο
κτωβριανής Επανάστασης ή
των ειδώλων της μουσικής.
Το απρόοπτο δεν είναι ά
γνωστο στη δημιουργική πο
ρεία του Μωρις Μπεζαρ. πό
σο μάλλον η συνεχής επίμονη
του στον πειραματισμό με το
νέο, το πρωτόγνωρο το αλη
θινά πρωτοποριακό.
Οι τέσσερις εμφανίσεις του
στο Ηρώδειο στις 21, 22, 24
και 25 Ιουνίου μπορεί να εξέπληξαν, πάντως δεν απογοή
τευσαν. Η εναρμόνιση της υ
ποκριτικής με την ορχηστρική
τέχνη, την οποία ο Μπεζάρ
σφυρηλατεί επίπονα από τη
δεκαετία του ’50, μοιάζει να έ
χει αγγίξει την τελειότητα
στην παρουσίαση της μεγά

λης κυρίας του γαλλικού τρα
γουδιού, της Εντίθ Πιάφ.
Μέσα από τη χορευτική κί
νηση, με μοναδική σκηνική
βοήθεια κάποιες φωτογρα
φίες της καλλιτέχνιδος και τα
χαρακτηριστικά για τη δεκαε
τία του ’50 ρούχα, αναδύεται
όχι μόνον το δέος μιας ολό
κληρης γενιάς ανδρών για το
είδωλο Πιάφ, αλλά και η επο
χή που εξέφρασε. Η τέχνη
του χορού καταλύει τα παρα
δοσιακά της σύνορα, εκτυλίσ
σεται σε όλο το φάσμα των
δυνατοτήτων της, αποβάλ
λοντας το τελικό περίβλημα
της ιεροτελεστίας, δρώντας
λυτρωτικά στην αρχέγονη
μορφή του.
Λ.Π.

Καρναβάλι του ’90
Έγώ δεν άλλαξα
φορούσα πάλι 'κείνο τό παιδικό
τό ναυτικό μου κοστουμάκι μέ τά χρυσά κουμπιά
κ α ί χάζευα τούς άλλους
νά ταξιδεύουν μέσα στην πλατεία
αυτοί πού μέ παρέσυραν
ήτανε πιό μεγάλοι
μου ξύρισαν τά γένια κ α ί τίς γάμπες
μέ βάψανε προκλητικά
μου φόρεσαν ζαρτιέρες κ α ί ποστίς

•

έτσι μέ βρήκε
ό υπομοίραρχος των παιδικών μου χρόνων
τώρα φορούσε κράνος 'πάνω σέ μοτοσικλέτα
ώστόσο μέ κατάλαβε άμέσως
δέ ζήτησε ταυτότητα μόνο χαμογελούσε
οί προβολείς φώτιζαν τώρα μακριά
κάπου στή Ρουμανία
πλησίασε χωρίς νά μέ χτυπήσει
πέρασε τρυφερά τό γάντι μέ τό χέρι
γύρω άπό τή μέση μου κ α ί έψαχνε τό στόμα
μέσα στό μισοσκόταδο κ α ί στις άναλαμπές
τά ψεύτικα τά δόντια τά χρυσά
κ α ί τό βαρύ τό χνώτο του
,,
έμύριζε θαρρείς τό αίμα τού Πατέρα
γυμνοί ετραύλιζε λαχανιασμένος
γυμνοί κ α ί ενωμένοι
όλη ή χώρα ένωμένη
μές στό σκοτάδι μέ τίς σερπαντίνες
κ ι έγώ μέ ξεχασμένο αναφιλητό
μετρούσα στό κορμί μου τρύπες κ α ί σπασμούς
ή δική μου ή 'Αγάπη
ντύνεται άπό παλιά βασίλισσα
τήν έπιβαίνει άλλος άνδρας.

Θέμης Λιβεριάδης
11 Μαρτίου '90
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«Ευρωπαϊκή
Ιστορία»
και
ελληνική
νοοτροπία

Η μανία καταδιώξεως που
μας κατατρέχει ως έθνος δεν
είναι «συγγενής» ψύχωση.
Αντίθετα είναι επίκτητη και
λειτουργεί ως άλλοθι για την
μιζέρια, την προχειρότητα και
την ανεπάρκειά μας. Εξ απα
λών ονύχων οι νεοέλληνες
μαθαίνουν ότι αποτελούν μέ
λη ενός περιούσιου λαού που
είναι προικισμένος με μοναδι
κά προτερήματα. Όμως φευ.
υπάρχουν οι ξένοι. Αυτοί που
με χίλιους τρόπους μας βά
ζουν τρικλοποδιές, που μας υ
πονομεύουν, που ακυρώνουν
τις προσπάθειές μας.
Με τον ίδιο λαϊκιστικό τρό
πο χρησιμοποιήθηκε «το με
γαλείο των προγόνων μας». Ο
αρχαίος ελληνικός π ολιτι
σμός προβλήθηκε ως αψευ
δής μάρτυρας των δυνατοτή
των της φυλής και η αναμφι
σβήτητη συμβολή του στη
διαμόρφωση του ευρωπαϊκού
πολιτισμού νομιμοποίησε τη
διεκδίκηση μιας προνομιακής
θέσης στην ενωμένη Ευρώπη
παρά την σύγχρονη πενιχρή
προσφορά μας.
Με δεδομένα όλα τα παρα
πάνω εύκολα εξηγείται η έ
κταση που πήρε και κυρίως ο
τρόπος που αντιμετωπίστηκε
το περιβόητο θέμα των παρα
λείψεων Της ελληνικής συνει
σφοράς στον ευρωπαϊκό πο
λιτισμό από το υπό έκδοση
έργο για την «Ιστορία της Ευ
ρώπης» του κ. Ζαν Μπατίστ
Ντιροζέλ, το οποίο φέρεται
να έχει εξασφαλίσει το κοινο
τικό χρίσμα. Χαρακτηριστική
είναι η εικόνα — απότοκη της
επίσημης ελληνικής αντίδρα
σης— που έχει περάσει στους
έλληνες πολίτες, όπως αυτή
φανερώνεται στα γράμματα
των αναγνωστών που δημο
σιεύονται στον ημερήσιο τύ
πο: «Η ΕΟΚ και ένας ανθέλλη
νας ιστορικός βυσσοδομούν
κατά του ελληνισμού».
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
μια έκδοση που θα έχει ο
ποιοσδήποτε μορφής «έγκρι
ση» της ΕΟΚ έπρεπε να έχει εξα σ φ α λίσ ει την σύμφωνη
γνώμη όλων των κρατών με
λών. Η Ελλάδα είχε την δυνα

τότητα με μια έγκαιρη παρέμ
βασή της στα κοινοτικά όργα
να να διευθετήσει το ζήτημα,
είτε ακυρώνοντας την όποια
κοινοτική έγκριση, είτε επι
βάλλοντας και την ελληνική
συμβολή στη δημιουργία του
έργου.
Όπως πάντα, όμως, οι έλ
ληνες «αρμόδιοι» ανακάλυ
ψαν το πρόβλημα με απίστευ
τη καθυστέρηση. Από εκεί και
πέρα αν ξεκαθαριστεί ότι ο
γάλλος καθηγητής δεν συγ
γράφει «επίσημη» ιστορία (ο ί
διος το αρνείται κατηγορημα
τικά) είναι αυτονόητο ότι έχει
κάθε δικαίωμα να δημοσιεύ
σει τις απόψεις του χωρίς να
μπορεί κανείς να του επιβάλ
λει προληπτική λογοκρισία.
Ό τα ν το βιβλίο εκδοθεί
(προϋπόθεση για να κρίνουμε
το περιεχόμενό του) θα γίνει
αντικείμενο κριτικής από την
διεθνή επιστημονική κοινότη
τα. Θα μπορούν τότε έλληνες
και ξένοι επιστήμονες να αντικρούσουν όλα τα σημεία
που δεν ανταποκρίνονται
στην ιστορική αλήθεια.
Η επιστημονική άποψη του
κ. Ντιροζέλ (από όσο έγινε
γνωστό από τα πάμπολα σχε
τικά δημοσιεύματα) είναι δια
φορετική από την επικρατου
σα «ελληνοκεντρική». Αναρω
τηθήκαμε όμως ποιές ήταν οι
ελληνικές ενέργειες που θα
ενδυνάμωναν την κατεστημέ
νη αυτή άποψη; Τι έκανε η ελ
ληνική πολιτεία για την καλ
λιέργεια των κλασικών σπου
δών εκτός από το να παρακο
λουθεί —στην καλύτερη περί
πτώση — αυτάρεσκα τις προό
δους στον τομέα αυτό των ευ
ρωπαϊκών πανεπιστημίων:
Πόσα είναι τα ελληνικά ερευ
νητικά κέντρα (με πόσους επι
στήμονες με ποια οικονομικά
μέσα) που ασχολούνται με
τους τομείς της ελληνικής ι
στορίας που υποβαθμίζει ο
γάλλος καθηγητής; Πόσο ι
σχυρή είναι η γενικότερη ελ
ληνική παρουσία στον ευρω
παϊκό επιστημονικό στίβο;
Ποια είναι η μέριμνά μας για
τους αρχαίους ελληνικούς
θησαυρούς όταν το σχεδόν
εγκα ταλελειμμένο μουσείο
της Κορίνθου (το οποίο, να
σημειώσουμε, έφτιαξε η αμε
ρικανική αρχαιολογική σχο
λή) καταληστεύεται με εξορ
γιστική ευκολία;
Ίσως είναι καιρός να σοβα
ρευτούμε και να αναλάβουμε
τις ευθύνες μας. Ας ξεκινή
σουμε διορθώνοντας τα δικά
μας λάθη και παραλείψεις
πριν απαιτήσουμε το ίδιο από
τους άλλους.
Γ ιώργος
Γ ιαννακόπ ουλος

• Ενός κακού μύρια έπονται.
Δεν υμνούσε που οι απόδημοι εκ
των επαρχιών της χώρας γονείς
συν τέκ.οις εξαναγκάσθηκαν
από τα πράγματα να
παραμένουν στην Αθήνα
σβήνοντας και τα τελευταία ίχνη
ελπίδας τω. «αυτόχθονων» να
απολαύοου επιτέλους το
κλεινόν àoru εν ηρεμία,
καταναλώνοντας μέχρι και τα
τελευταία αποθέματα νερού
(σύμφωνα τουλάχιστον με τους
υπολογισμούς της fc ·Δ.λΠ που
μοιάζει ή θέλει να αγνοεί τα
χιλιάδες κυβικά νερού που
καταναλίσκονται στις πισίνες
των βορ.ίων προαστείων).
Ο κ. Αθανασόπυυλυς αποφάσισε
να «<δώοει ένα μάθημα » στους
απαίδευτους Ευρωπαίους
εταίρους παρουσιάζοντας την
«κοινή» ελληνική γλώσσα σε όλο
της το φάσμα και συγκρίνοντας
τους πόρους ανέγερσης του
Παρθενώνα (ως γνωστόν
προέρχονταν από το Ταμείο της
Αθηναϊκής Συμμαχίας ιτου
κατεχράσθη η πόλις κοιτίς της
δημοκρατίαs προς όφελος της)
με τα έο νδυ τα προερχόμενα εκ
σκανδάλων μια την υνόρθωοη
των «ανακτόρων» της πάλαι ποτέ
εθνικ:] ^ μο ; ηγεσίας»
Κι ύστερα c ,ορει κανείς γιατί ο
πρωθυπουρ /ό ς της χώ ρας
περιπλανάιοι εις τα τεσσερα
σημεία της γΐ)ς
επαναλαμβάνοντας τους

Καβαφικούς στίχους:
«κατεστραμμένος άνθρωπος τι
φταίω εγώ. Ζητώ ο ταλαίπωρος
να μπαλωθώ».
• Και μ α και καταλήξαμε στη

ποίηση επισημαίνουμε ότι οι
επόμενες μέρες έχουν να
προσφέρουν μια πλούσια
συγκομιδή ποίησης. Αν μάλιστα
θέλετε να συνδυάσετε το
τερπνόν μετά του ωφελίμου σας
πληροφορούμε ότι αυτό το
Σαββατοκύριακο διοργανώνεται
στην Ανδρο Συμπόσιο με θέμα
τον Ανδρέα Εμπειρικό όπου θα
λάβουν μέρος γνωστοί έλληνες
εκπρόσωποι της
σουρρεαλιστικής ποίησης όπως
ο Νάνος Βαλαωρίτης, η Μαντώ
Αραβαντινού κ.ά.
• Μια και θα βρεθείτε στο
γραφικό νησί όχι μόνον του
εγγονού του Απόλλωνα αλλά και
των εφοπλιστών, μην
παραλείψετε να επισκεφθείτε τη
νέα πτέρυγα του Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης που
εγκαινιάζεται επίσης σ τις 30
Ιουνίου και ωρα 11 π.μ. με την
έκθεση Balthus.
• Αν πάλι προετοιμάζεσθε για

μακρυνότερα ταξίδια μέσω
ξηράς προτιμείατε την Πάτρα
στο Πανεπιστήμιο της οποίας
από τις 6 έως τις 8 Ιουλίου
διοργανώνεται το Δ έκα το

Συμπόσιο Ποίησης με θέμα τον
Διονύσιο Σολωμό.

και από τις 17.00-19.00).

Σημειώνεται ότι η
παρακολούθηση του Συμποσίου
είναι σε όλους ελεύθερη. Γta
περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επικοινωνήσετε με
μέλη της οργανωτικής επιτροπής
όπως τον καθηγητή Ανδρέα
Δημαρόγκωνα (061/991.235,
992.383) ή τον Ανδρέα
Μπελεζίνη, διευθυντή της
«Σπείρας » (τηλ. 68.48.753).

• Στις 1 8 , 19, 21 και 22 Ιουλίου
οι θερμόπληντοι και

• Όσοι αναγκαστικά ή μη
παραμείνουν στην Αθήνα θα
έχουν την ευκαιρία να
μεταφερθούν με την αισθησιακή
φωνή του Β.Β. King στις 3 και 4
Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβηττού
στον ονειρικό κόσμο του μπλουζ,
ενώ στις 6 Ιουλίου στο Ηρώδειο
οι φίλοι της κλασσικής μουσικής
θα μπορούν να εντρυφήσουν με
τη βοήθεια της Φιλαρμονικής
Ορχήστρας του Λένινγκραντ στα
μουσικά μορφώματα του
Μουσόργκσκυ και του
Προκόφιεφ.

• Στις 9 Ιουλίου στο Λυκαβηττό
ο Ross Daly θα μας ξεναγήσει

πάλι στα πλουμιστά ταξίμια της
Ανατολής. Όλες οι εκδηλώσεις
διοργανώνονται από το
Φεστιβάλ Αθηνών, στα γραφεία
του οποίου έχετε τη δυνατότητα
να αγοράσετε και τα εισιτήρια
(Σταδίου 4 ανοικτά από 8.30-14.00
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νεφοσκεπείς Αθηναίοι θα έχουν
το προνόμιο να
παρακολουθήσουν στο Ηρώδειο
το μπαλέτο της πρωτοπόρου του
σύγχρονου χορού, της 96χρονης
Μάρθας Γκράχομ. Η σπάνια
δροσιά που αποπνέει μέσα από
την νεανικότητά της θα μας
αποζημιώσει.
• Μην ξεχνάμε ότι οι εξετάσεις
θα λάβουν σύντομα χώρα και οι
εντός των τειχών θα έχουν πάλι
τη δυνατότητα να εξερευνήσουν
αυτή την ciso'r: και τόσο
άγνωστη ηόλγ. Ος οδηγό σας
συμβουλεύω νμο njv «Αθήνα των
Ανωνύμων- της Λίζας Μιχελή
που κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις Δ ρ& ντνα
• Οσο: Γίύ.'α ;:γ:ι·.μυυν την
οικεία αι:τ:::ή ατμόσφαιρα και
την αληθινή :·::ό:τιτα ας μην
παραλείψ:·.: ·
: ντρυφήσουν
στις σελίδες ■ : νέου
θεωρητικοί': π:ναοδικού «λόγου
χάριν» που Θο κυκλοφορήσει τις
μέρες αυτές ναό το
«Βιβλιοπωλ Υ: ν ιης £ατίας>· Η
ΘεματολογΙ" \ζυ αντλείται από
διάφορους κλάδους της
επιστήμης όπως φιλοσοφία,
θεωρία της λογοτεχνίας,
ψυχανάλυση
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TO ’ 35 ΚΑΙ Τ’ ΑΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ
Λο νέο μυθιστόρημα του Ριμπακόφ, που αποτελεί συνέχεια της μεγάλης
νωπογραφίας του που άρχισε με τα «Παιδιά από το Αρμπάτ», ο ίδιος ο Στάλιν
προετοιμάζει και καθοδηγεί την πρώτη χαλκευμένη «παραδειγματική» δίκη της
Μόσχας, το 1936, εναντίον κορυφαίων στελεχών του Κόμματος.
l

ο

’ συγγραφέας δεν στηρίζεται μόνο σε στοιχεία και αξιόπιστες μαρτυρίες,
αλλά αποτολμά την αναβίωση κομβικών γεγονότων, που ενταφιάστηκαν σκόπιμα,
και την ανάπλαση του ίδιου του τρόπου σκέψης του Στάλιν, δημιουργώντας
μια πειστική εκδοχή όσωνσυνέβησαν, σε όλη την εφιαλτική τους ένταση.

εκδόσεις

«γνώση »

Ιπηοκράτους 31, 106 80 ΑΘΗΝΑ τηλ. 36.20.941 - 36 21.194
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ΝΙΚΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ
Ένα χρόνο μετά το θάνατό του, η μνήμη
και το έργο του Ν. Σβορώνου τιμήθηκαν
στη Λευκάδα με επιστημονικό συνέδριο
που από κοινού διοργάνωσαν η γενέτει
ρά του και το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Από
τις 23 ώς τις 26 Μαίου ιστορικοί, οικονο
μολόγοι, κοινωνιολόγοι, εθνολόγοι συ
ζήτησαν μεταξύ τους (και με τους Λευκάδίτες) για το έργο και την προσωπικότη
τα του δημιουργικού επιστήμονα, του α
γαπημένου δασκάλου, του αγαθού αν
θρώπου —καταθέτοντας και τα δικά
τους συμπεράσματα, ο καθένας από το
δικό του γνωστικό χώρο.
Ο Δήμαρχος Λευκάδας Σπ. Μαργέλης,
ο Πρύτανης του Παντείου Γ. Κοντογιώργης, ο Π. Κοντομίχης, η Λ. Παπαγαλάνη
επιχείρησαν, με τους χαιρετισμούς ή τις
εισηγήσεις τους, μια γενική αποτίμηση
της προσφοράς του Ν. Σβορώνου στην ε
πιστημονική και πολιτική ζωή της χώρας,
αλλά και στην κοινωνία της Λευκάδας;
Στην προσφορά του ακόμη προς όσους
τον είχαν δάσκαλο, σε όσους βοήθησε
στα πρώτα τους επιστημονικά βήματα.
Με ειδικότερες πτυχές του έργου του
ασχολήθηκαν:
• ο Κ. Τσικνάκης, που παρουσίασε τις
πρώιμες επιστημονικές του ασχολίες
• ο Α. Ρήγος, που αναφέρθηκε στην ι
δέα της «ελληνικότητας», μέσα στο έργο
του τιμωμένου
• οι Θ. Καλαφάτης - Ζ. Δεμαθάς στην
κοινή εισήγησή τους σύγκριναν τα εννοιολογικά εργαλεία του Ν. Σβορώνου μ’
αυτά της «νέας ιστορικής έρευνας»
• ο Ö. Κρεμμυδάς μίλησε για το πώς αν
τιμετωπίζει ο εκλιπών στο έργο του την
ελληνική αστική τάξη
• ο Στ. Πεσμαζόγλου παρουσίασε τη
σημασία που είχε για τον Σβορώνο ο «αντισιαοιΰκος χαρακτήρας;' του νέου ελ-

ληνιαμου
• ο Λ. Μαυρομμάτης τέλος, μίλησε για
τον Σβορώνο —ιστορικό του Βυζαντίου.
Όπως συμβαίνει συνήθως στις περι
πτώσεις συνεδρίων ή συλλογικών έργων
«προς τιμήν», η θεματολογία των εργα
σιών που δεν αναφέρονται στον τιμώμε
νο καλύπτει ευρύ φάσμα Στη συγκεκρι
μένη περιτίΓ . ιη ό,.ως .:;τπρχτ. σ’ όλες τις
ανακοίνωσες ως κοίνο στοιχείο η χρονι
κή διάσταση, η ιστορική αναφορά στον
νεώτερο ελληνισμό του 19ου και του
20ου αιώνα —με εξαιρέσεις: α) την εισή
γηση του Δ. Νικολαΐδη που αναφερόταν
στις αντιλήψεις των Γάλλων για τους
Έ λληνες την εποχή της γαλλικής
επανάστασης- β) την ανακοίνωση ψυχία
τρου (Ν. Σιδέρης) που προτίμησε ν’ ανα
φερθεί στη μεθοδολογία —ότι δηλαδή
δεν πρέπει οι ιστορικοί να λησμονούν το
ασυνείδητο όταν βγάζουν το ψωμί τους ιστοριογραψώντας.
Από κει και πέρα, ο 19ος αιώνας τιμή
θηκε δεόντως. Κατ’ αρχήν με πρωτότυ
πες προσεγγίσεις στις νοοτροπίες και
54

Τιμώντας τη ζωή και το έργο του

τις συμπεριφορές που ανεδείκνυαν οι
συμπληρωματικές ανακοινώσεις
• της Κ. Τσίχλη - Αρώνη για τον οπλαρ
χηγό του Ξηρόμερου Θοδωράκη Γρίβα
• του Στ. Παπαγεωργίου για την ιστο
ρία του Βάσσου Μαυροβουνιώτη και της
συζύγου του Ελέγκως
Δεν έλειψαν βεβαίως και οι πιο «κλασι
κές» προσεγγίσεις, σε θέματα κοινωνίας,
οικονομίας και πολιτικής όπως οι εργα
σίες:
• του Θ. Σακελλαρόπουλου για τον α
στικό εκσυγχρονισμό και την εκβιομηχά
νιση
• του Δ. Κ. Ψυχογιού για τη διανομή
της εθνικής γης, με ιδιαίτερη αναφορά
στο Δήμο Μυρτουντίων
• της Λ. Λούβη για τον επηρεασμό της
ελλαδικής εξωτερικής πολιτικής από τα
συμφέροντα των ομογενών στην Πόλη
• του Α. Διάκου για τις διαδικασίες συγ
κρότησης της εργατικής δύναμης κατά
το πέρασμα από τον 19ο στον 20ό αιώνα
Με την «ιστορία των ιδεολογιών», α
σχολήθηκαν:
• ο Π. Νούτσος, που μίλησε για τις συγ
κριτικές προτεραιότητες του «εθνικού»
και του «κοινωνικού» ζητήματος στη σκέ
ψη των πρώιμων σοσιαλιστών
• η Ρένα Σταυρίδη - Πατρικίου, η οποία
ανέλυσε τις πολιτικές διαστάσεις της
διάσπασης των δημοτικιστών και της
σύγκρουσης ψυχαριστών / Εκπαιδευτι
κού Ομίλου κατά το μεσοπόλεμο
Με τις «περιθωριακές» ομάδες, ασχο
λήθηκαν στις ανακοινώσεις τους οι:
• Μ. Ρηγίνος, που μίλησε για την προ
σφορά παιδικής εργασίας στη βιομηχα
νία στις αρχές του 20ου αιώνα
• Ζ. Σαλίμπα, η οποία αναφέρθηκε στην
εκπαίδευση των γυναικών της εργατικής
τάξης, την ίδια περίοδο
Υπήρχαν ακόμη εισηγήσεις για την οι
κονομία του Μεσοπολέμου:
• της Μ. Δρίτσα, για την «οικονομική
των επιχειρήσεων»
• του Ν. Παντελάκη, για τα αγγλικά κε
φάλαια και τον εξηλεκτρισμό της Αθήνας
• της Μ. Τομαρά - Σιδέρη, για τους φοι
τητές που συγκεντρώνει η Πάντειος την
περίοδο εκείνη
Υπήρχαν ακόμη τρεις ανακοινώσεις
που διαπραγματεύονταν κρίσιμα γεγονό
τα του Β Πυγκοσμίου Πολέμου
• του Γ. Γιαννουλόπουλου για τη «συμ
φωνία των ποσοστών» των Τσώρτσιλ Στάλιν, ως προς την Ελλάδα
• του Π. Παπαστράτη, για τη στάση της
ΕΣΣΔ απέναντι στην Ελλάδα
• της Λ. Διβάνη για το πώς εκ των υστέ
ρων «χειρίστηκε» προς ίδιον όφελος ο Γ
Παπανδρέου το Κίνημα της Μέσης Ανα
τολής.
Δύο τέλος εισηγήσεις αναφέρονταν
στη μεταπολεμική ελληνική κοινωνία:
• του Μ. Ψαλιδόπουλου, περί της επιδράσεως του κεϋνσιανισμού στη μεταπο
λεμική οικονομική πολιτική.
• του Κλ. Κουτσοϋκη για το πώς αποτυπώνονται (μέσω της ονοματοδοσίας
οδών-πλατειών) τα συγκρουσιακό φαινό
μενα στη συλλογική μνήμη. Δεν έλειψαν

βεβαίως ούτε οι διαφωνίες για τις επιρ
ροές που είχ ε δεχθεί ο ίδιος ο Σβορώνος.
Ο πλούτος και η έκταση της θεματολο
γίας δεν επέτρεπαν βέβαια την εστια
σμένη συζήτηση και την εξάντληση κά
ποιου επιμέρους ζητήματος —αυτό ό
μως δεν σημαίνει ότι έλειψαν οι συγ
κρούσεις: μεταξύ «εμπειριστών» και «θε
ωρητικών», μεταξύ μαρξιστών και μη, με
ταξύ νέων και παλαιοτέρων. Δεν έλειψαν
βεβαίως ούτε οι αντιπαραθέσεις μεταξύ
διαφόρων ειδικοτήτων, που αντιμετώπι
ζαν προφανώς με εντελώς διαφορετική
οπτική και προσέγγιζαν με διαφορετικές
μεθόδους το ίδιο ιστορικό φαινόμενο.
Π.χ. ο συνήθης καυγάς για τους «τρό
πους παραγωγής» δεν έλειψε* ούτε οι
συγκρούσεις περί την έννοια της «ελλη
νικότητας» της «αντίστασης», της «συνέ
χειας»· ούτε οι αντιπαραθέσεις για τη
χρήση όρων όπως «καπιταλισμός», «ερ
γατική τάξη», «αστοί»· δεν έλειψαν βε
βαίως ούτε οι διαφωνίες για τις επιρροές
που είχε δεχθεί ο ίδιος ο Σβορώνος*
—όλοι όμως είχαν γοητευθεί από την πε
ρίπτωση της Ελέγκως Μαυροβουνιώτη,
που την έκλεψε έγκυο ο Βάσσος στα 13
της, για να τον εγκαταλείψει αυτή με τον
εραστή της στα 24 της. Περί όλων αυτών
όμως θα μας πληροφορήσουν τα Πρακτι
κά, για τα οποία η Οργανωτική Επιτροπή
(Γ. Κοντογιώργης, Σπ. Αρβανίτης, Σπ.
Βρεττός, Γ. Γιαννουλόπουλος, Σπ. θάνος, Θ. Καλαφάτης, Στ. Παπαγεωργίου,
Πρ. Παπαστράτης, Ρ. Σταυρίδη - Πατρι
κίου) υπόσχεται ότι δεν θα βραδύνουν να
εμφανιστούν.
Φυσικά, σε όλο το συνέδριο κυριαρ
χούσε ο μέγας απών, ο Ν. Σβορώνος. Το
ζήτημα «τι θα έλεγε ο Σβορώνος γι’
αυτό;» τέθηκε πολλές φορές και πολλοί
διεκδίκησαν τη σωστή απάντηση, αλλά ό
λοι με σβορωνικό τρόπο: με νηφαλιότη
τα, χωρίς δογματισμούς, με προσπάθεια
να στηρίξουν την άποψή τους σε δεδομέ
να και πηγές. Η θύμηση της ευγενικής
προσωπικότητάς του ασκούσε ευεργετι
κή επίδραση σε όλη τη διάρκεια των ερ
γασιών.
Οι συντοπίτες του δεν απούσιασαν α
πό τις εργασίες, με πρώτο και καλύτερο
συμμέτοχο τον ίδιο τον Δήμαρχο Ση.
Μαργέλη. Οι σύνεδροι, επιπλέον, πρόλα
βαν ν’ αγαπήσουν και ν ’ απολαύσουν έ
στω για λίγο, το Νυδρί τη νύχτα, τον Άη
Νικήτα, τη Μαδουρή, το Μεγανήσι, τα
μπαρ της Λευκάδας —ακόμη και τη Βόνι
τσα. Αν προσποιούνταν πως τα αγνόη
σαν όλα αυτά «στο όνομα της επιστή
μης», θα πρόσβαλαν βαθύτατα τη μνήμη
του Σβορώνου —που αγαπούσε τα όμορ
φα πράγματα στη ζωή, τα δίκαια στην πο
λιτική, τα αληθινά στην επιστήμη.
Δ. Κ. Ψ.
X
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Το «φαινόμενο θερμοκηπίου»
(β’ Μ έρος)
Η επικείμενη απειλή του «φαινομένου θερμοκηπίου»
υποχρέωσε την ανθρωπότητα να μελετήσει τις αιτίες
που to προκαλουν καθώς και τις επιπτώσεις που
μπορεί auto να εχει στο κλίμα της γης. Σήμερα
ερχόμαστε σε επαφή με φαινόμενα τέτοιας έντασης
και συχνότητας που σιγά-σιγά καταρρίπτουν
συγκεκριμένα επιχειρήματα μιας μερίδας επιστημόνων
που θεωρεί ότι τα αποτελέσματα του φαινομένου,
όπως η αύξηση της θερμοκρασίας της γης, δεν θα
γίνουν αισθητά. Αρχικά, το ζήτημα αναγόταν στην
παρουσίαση ενός λεπτομερούς παγκόσμιου μοντέλου
που θα υπολογίζει τις πιθανότητες για μια κλιματική
αλλαγή με πειστικό τρόπο. Η φύση όμως, νωρίτερα
από όσο θα περίμεναν και οι πιο απαισιόδοξοι, ήδη
δίνει την προειδοποίησή της. Έτσι, για την έγκαιρη
λήψη μέτρων, εκτός από την καλύτερη πρόβλεψη του
κλίματος των μελλοντικών δεκαετιών σε επίπεδο
μοντέλων, πρέπει να γνωρίζουμε όλους τους
παράγοντες, που μαζί με τις εκπομπές CC>2
συνεισφέρουν στο «φαινόμενο θερμοκηπίου».
ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
α υπάρχοντα κλιματολογικά μοντέλα διαιρούν
την επιφάνεια της γης σε
εκατοντάδες ή χιλιάδες κυψε
λίδες που μεταβάλλονται ταυ
τόχρονα. Για τέτοια μοντέλα,
είναι αναγκαίο να χρησιμο
ποιούνται υπολογιστές μεγά
λης ισχύος, όπως οι υπερυπολογιστές της CRAY. Παρ'
όλα αυτά αν, για μεγαλύτερη
αξιοπιστία του μοντέλου διαι
ρέσουμε την επιφάνεια σε πε
ρισσότερες κυψελίδες, ο χρη
σιμοποιούμενος χρόνος στον
υπολογιστή θα ανέβαινε κατακόρυφα (πολλοί εκτιμούν
40 χρόνια για κυψελίδες
πλευράς 50 km!). Μια λύση εί
ναι η χρήση «αποκλειστικών»
(dedicated) υπολογιστικών
συστημάτων όπως αυτό του
Ινστιτούτου Max Planck της
Γερμανίας, ή αυτό που θα α
ποκτήσει το Μετεωρολογικό
Γραφείο της Βρετανίας. Στις
ΗΠΑ που δεν υπάρχει παρό
μοιο «αποκλειστικό» σύστη
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μα, πρόσφατα παρουσιάστη
κε μια σειρά υπολογιστών με
παράλληλη εσωτερική αρχι
τεκτονική που μπορούν να εκτελούν ταυτόχρονα πολλές
(απλές) εργασίες που ταιριά
ζουν με την ιδέα των κυψελί
δων. Ήδη βάσει ενός προ
γράμματος του οργανισμού
CHAMMP(computer Hardware,
Advanced Mathematics and
Model Physics) σε τρία αμερι
κανικά εργαστήρια (Oak Rid
ge, Los Alamos, και Livermore
National Laboratory) έχει αρ
χίσει η μετατροπή των υπαρ
χόντων κλιματολογικών μον
τέλων ώστε να είναι κατάλλη
λα για τους νέους «μαζικούς
παράλληλους υπολογιστές».
Με αυτό τον τρόπο η αποδοτικότητα των μοντέλων αναμέ
νεται να αυξηθεί μέχρι 10.000
φορές συγκριτικά με τον ι
σχυρό CRAY-II ενός επεξεργα
στή.
Ένα γνωστό πρόβλημα για
τους κατασκευαστές μοντέ
λων είναι τα σύννεφα και οι ω
κεανοί. Τα σύννεφα για παρά

δειγμα, ανακλούν την ηλιακή
ακτινοβολία προς το διάστη
μα με αποτέλεσμα να ελαττώ
νεται η θερμοκρασία της γης.
Ταυτόχρονα όμως, απορρο
φούν και επανεκπέμπουν την
υπέρυθρη ακτινοβολία που
εκπέμπεται δευτερογενώς α
πό το έδαφος (βλ. προηγού
μενο τεύχος) με συνεπαγόμε
νη τάση για αύξηση της θερ
μοκρασίας. Η ισορροπία των
δυο φαινομένων καθορίζεται
από τη λαμπρότητα, το ύψος,
την κατανομή και την έκταση
των νεφώσεων. Το σημαντικό
εδώ είναι ότι η μεταβολή του
κλίματος, με τη σειρά της
μπορεί να προκαλέσει αλλα:
γές στα χαρακτηριστικά των
νεφώσεων και αυτές πάλι στο
κλίμα, δηλαδή, ένα είδος ανά
δρασης, για την οποία τα ση
μερινά μοντέλα παρέχουν πο
λύ λίγες πληροφορίες.
Οι ωκεανοί πάλι, έχουν την
ικανότητα να απορροφούν τε
ράστια ποσά θερμότητας ώ
στε να επιβραδύνουν κάθε
αρχική αύξηση της θερμοκρα
σίας του εδάφους ενώ οι ίδιοι
θερμαίνονται. Η έκταση αυ
τού του φαινομένου εξαρτάται από την κυκλοφορία των
ωκεάνιων ρευμάτων που και
αυτά με τη σειρά τους επηρε
άζονται καθώς το κλίμα μετα
βάλλεται. θεωρητικά, ένα κα
λό μοντέλο πρέπει να εμφανί
ζει την αλληλεπίδραση μιας
εξομοιούμενης ατμόσφαιρας
με ένα ισοδύναμα εξομοιούμενο σύστημα ωκεανών, κάτι
που στα περισσότερα μοντέ
λα παραλείπεται.

«ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΚΑΙ
«ΕΠΟΧΗ ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ»
Οι παραπάνω αδυναμίες ή
ταν (και είναι) υπεύθυνες για
το κλίμα δυσπιστίας που επι
κρατεί ακόμα σε πολλούς κύ
κλους σχετικά με το «φαινό
μενο θερμοκηπίου». Πολλοί
είναι αυτοί που πιστεύουν ότι
οι φυσικές διαδικασίες που α
ναφέραμε παραπάνω θα αναι
ρέσουν τα αποτελέσματά του.
Ο Kenneth E.F. Watt, καθηγη
τής περιβαλλοντικών σπου
δών στο Πανεπιστήμιο της
Καλιφόρνια στο Davis, έχει αποκαλέσει το «φαινόμενο
θερμοκηπίου», περιγελώ του
αιώνα. Ο Fred Singer, γεωφυ
σικός, πιστεύει ότι η αύξηση
των νεφώσεων θα αντισταθμί
σει την άνοδο της θερμοκρα
σίας της γης. Μια έκθεση του
Ινστιτούτου Marshall των
ΗΠΑ, το 1989, απέρριπτε την ι
δέα αυτής της απειλής λόγω
του φαινομένου εμφανίζον
τας σαν πιθανή την εμφάνιση
μιας νέας μινι-Εποχής Παγε
τώνων. Το μήνυμα της έκθε-
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ΠΙΝΑΚΑΣ I

ΠΟΙΑ ΑΕΡΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦ ΕΡΟΥΝ H O
Φ ΑΙΝΟ Μ ΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Μ αζί με το δ ιο ξ είδ ιο του άνθρα
κα (C02) και τους υδρατμούς, σαν
«αέρια θερμοκηπίου» μπορούν να
χαρακτηρισ τούν το μεθάνιο (ΟΗψ,
το υπ οξείδιο του αζώτου (ν 20), οι
χλω ροφ θοράνθρακες (c fc ) και το
μ ονοξείδιο του αζώ του (CO). Οι
συγκεντρώ σεις τω ν αερίων αυτών
στην ατμόσφαιρα είν α ι έως ένα δι
σεκατομμύριο φ ορ ές χαμηλότε
ρες από αυτή του C02, όμως το κά
θε μόριό τους απορροφά πολύ πε
ρισσότερη υπέρυρθη ακτινοβολία
από ό ,τι το μόριο τόυ C02- Αυτό
μετρ ά ται με ένα δ είκτη σχετικής
επιβάρυνσης (δ ς ε ) που, π.χ. για το
CFC-12 είν α ι 10.000 (!) ως προς το
C02· Μ ελέτες μάλιστα έδειξαν ότι
τα α έρ ια α υτά συνολικά ευθύνοντα ι γ ια ένα ποσοστό 43% στην αύ
ξηση του φαινόμενου του θερμο
κηπίου κατά τη δ εκα ετία 19801990. Στον πίνακα φ αίνονται οι τι
μές δ ς ε για διάφ ορα αέρια.
ΑΕΡΙΟ
C02
CO

ΧΡ ΖΩΗΣ (έτη)
230
2.1
ch4
14.4
Ν 2Ο
160
HCFC-22
15
CFC-11
60
CFC-12
120

ΔΣΕ*
1.0
1.4
3.7
180
810
4.000
10.000

* Δείκτης Σχετικής Επιβάρυνσης
ανά γραμμομόριο, ως προς co2.

σης με τίτλο «Επιστημονικές
Προοπτικές στο Πρόβλημα
Θερμοκηπίου», ήταν ότι υπάρ
χει αρκετή αβεβαιότητα σε ό
λες τις κλιματικές προβλέ
ψεις, κάτι που οπωσδήποτε
είναι σωστό. Αναφέρονται με
λέτες όπως οι πρωτοπορια
κές του Δανού Willi Dan
sgaard, σχετικά με την ισοτοπική σύσταση του οξυγόνου,
παγιδευμένου σε δείγματα
παγετώνων της Γροιλανδίας,
που έδειξαν ότι υπήρξαν δυο
επαναλαμβανόμενοι ρυθμοί
στη διακύμανση της γήινης
θερμοκρασίας, η μια διάρ
κειας 80 χρόνων και η άλλη
180 χρόνων. Οι ρυθμοί αυτοί ί
σως σημαίνουν ότι εισερχό
μαστε σε μια νέα μίνι εποχή
παγετώνων, όπως η γνωστή
από την ιστορία εποχή παγε
τώνων του 17ου αιώνα, της ο
ποίας οι χαμηλές θερμοκρα
σίες θα αντισταθμίσουν το
«φαινόμενο Θερμοκηπίου».
Όμως, είμαστε ήδη μάρτυρες
μιας θερμότερης περιόδου.
Ο Wallace Broecker του Γε
ωλογικού Παρατηρητηρίου
Lamont-Doherty της Νέας Υόρκης, χρησιμοποίησε τα α
ποτελέσματα του Dansgaard
και έδειξε με μια δημοσίευση
στο Science το 1975, ότι το
«φαινόμενο θερμοκηπίου» θα

ήταν ο επικρατέστερος παρά
γοντας κατά τη δεκαετία του
1980, κάτι που η έκθεση Mar
shall δεν φαίνεται να έλαβε
σοβαρά υπόψη. Φαίνεται ότι
οι συντάκτες της έκθεσης
συγκεντρώνουν την προσοχή
τους στο κόστος για την ανα
τροπή της αύξησης της θερ
μοκρασίας της γης και προ
βλέπουν ότι θα απαιτηθεί ένα
ποσό μεταξύ 0,8 και 3,6 τρισε
κατομμυρίων δολαρίων. Συνιστούν δε να γίνει πολύ καλή
έρευνα τα επόμενα τρία έως
πέντε χρόνια, που στοιχίζει
λιγότερο, πριν αποφασιστεί
να πάρουμε μια πολυέξοδη α
πόφαση. Όμως, ακόμα και
σύμφωνα με τα δεδομένα της
έκθεσης, η «εποχή παγετώ
νων» έχει ήδη φθάσει και α
πλώς δεν το καταλάβαμε για 
τί το «φαινόμενο θερμοκη
πίου» ήταν πολύ ισχυρότερο
ΠΙΝΑΚΑΣ II

δασών. Στο δεύτερο θα βοη
θήσει σημαντικό μια εντατικο
ποίηση ανακύκλωσης του
χαρτιού. Τα δόση κατά τον
φωτοσυνθετικό και αναπνευ
στικό τους κύκλο δεσμεύουν
C02 από την ατμόσφαιρα, ε
λευθερώνουν οξυγόνο και α
ποθηκεύουν άνθρακα. Υπολο
γίζετα ι ότι απαιτούνται μεγά 
λα αναπτυσσόμενα δάση συ
νολικής έκτασης όσο τα 2/3
των ΗΠΑ για να δεσμευτούν
τα 11,9 δισεκατομμύρια τό
νων C02 που ελευθερώνονται
κάθε χρόνο στην ατμόσφαι
ρα.
Ά λ λ ες προτάσεις στοχεύ
ουν στη δραστική μείωση των
εκπομπών CÜ2 από τη βιομη
χανία και τα αυτοκίνητα. Έ 
τσι, η χρήση μορφών ενέρ
γειας που δεν προϋποθέτουν
τη χρησιμοποίηση ορυκτών

Ετήσια αύξηση της θερμοκρασίας από το I860 έως το 1988

από τους φυσικούς ρυθμούς
του κλίματος της γης.
Μένει δε στον καθένα μας
να σκεφτεί περαιτέρω τι θα
συμβεί όταν οι ρυθμοί αυτοί
αντισ τραφ ούν επ ιστρέφ οντας με φυσικό τρόπο σε ψη
λότερες θερμοκρασίες.

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ
, Οί παραπάνω συλλογισμοί
δεν αφήνουν και πολλά χρονι
κά περιθώρια για τη λήψη μέ
τρων ανατροπής της παγκό
σμιας αύξησης της θερμοκρα
σίας. Προς αυτό το σκοπό θα
απαιτηθούν μεγάλες προσπά
θειες σε επίπεδα κυβερνήσε
ων.
Η μαζική δενδροφύτευση ε
κτάσεων με σκοπό το σχημα
τισμό αναπτυσσομένων δα
σών προτείνεται σαν ιδιαίτε
ρα αποτελεσματική μέθοδος
σε συνδυασμό με τη μεθόδευση ελάττωσης των ρυθμών α
ποψίλωσης των υπαρχόντων

καυσίμων θα μπορούσε να απ οτελέσει επιλογή προτε
ραιότητας. Η γενικευμένη ε ι
σαγωγή της ηλεκτρικής ενέρ
γειας σε εφαρμογές όπως τα
αυτοκίνητα που συμβάλλουν
σημαντικά στις εκπομπές διο
ξειδίου αντιμετωπίζεται ήδη
με αισιοδοξία. Παράλληλα με
τη μείωση των εκπομπών C02 ,
ανάλογα μέτρα πρέπει να ληφθούν και για τα υπόλοιπα «α
έρια θερμοκηπίου» —όπως
καταδεικνύεται στο συνοδευ
τικό Πίνακα I. Έ τσι η βελτίω
ση των κινητήρων των αυτοκι
νήτων με την καύση αμόλυ
βδης βενζίνης ήδη έχει μειώ
σει σημαντικά τις εκπομπές
στα ο ξ είδ ια του αζώτου
(ΝΟχ). Τα περί χλωροφθορανθράκων έχουν αναφερθεί στο
τχ. 438 του ΑΝΤΙ. Τα μόρια αυ
τό εκτός από την ικανότητα
να καταστρέφουν το όζον της
στρατόσφαιρας, είναι σημαν
τικοί παράγοντες στο φαινό

μενο του θερμοκηπίου. Συνε
πώς η δραστική ελάττωση της
χρήσης τους εξυπηρετεί δυο
υψηλους περιβαλλοντικούς
σκοπούς.
Το μεθάνιο (CH4) πρόσφατα
χαρακτηρίστηκε σαν το πιο
σημαντικό, μετά το CC>2, αέριο
θερμοκηπίου. Η δέσμευσή
του με ειδικές συσκευές συλ
λογής στους σκουπιδότο
πους όπου σχηματίζεται, και
η χρήση του σαν καύσιμο μαζί
με το μεθάνιο των βάλτων και
του φωταερίου, είναι η επι
κρατέστερη πρόταση. Στην
προκειμένη περίπτωση το παραγόμενο (Χ ^σ αν προϊόν της
καύσης είναι πολύ προτιμότε
ρο αφού η συμβολή του στο
«φαινόμενο θερμοκηπίου» εί
ναι τέσσερις φορές μικρότε
ρη ανά μόριο σε σύγκριση με
το CH4 (βλ. Πίνακα I). Η σοβα
ρότητα με την οποία προτείνεται η γενικευμένη χρήση
του μεθανίου στη θέρμανση
οφείλεται και στη μεγαλύτε
ρη θερμαντική του ικανότητα
σε σχέση με τον άνθρακα και
το πετρέλαιο. Το περιοδικό TI
ME πρότεινε την επιβολή ειδι
κής «εισφοράς εκπομπής
C02 » που θα έχει κυρίως αντί
κτυπο στην τιμή των ορυκτών
καυσίμων και θα ωθήσει στην
εισαγωγή και άλλων μορφών
ενέργειας στις διάφορες ε
φαρμογές καθώς και του με
θανίου σαν κύριο καύσιμο
θέρμανσης.
Ταυτόχρονα, πρέπει να ενισχυθεί η έρευνα που αφορά
τις εναλλακτικές μορφές ε
νέργειας όπως η ηλιακή, η
αιολική και η γεωθερμική, σε
βαθμό που θα ωθήσει τις οι
κονομίες των κρατών να προ
σανατολιστούν προς αυτή
την κατεύθυνσή.
Πρόσφατα έχει επισημανθεί ο αυξανόμενος ρυθμός
συνεισφοράς των αναπτυσ
σόμενων κρατών στο «φαινό
μενο θερμοκηπίου», κυρίως
λόγω υπερπληθυσμού και παλαιωμένων ή ανεπαρκών βιο
μηχανικών μονάδων. Υπολο
γίζεται ότι σύντομα θα εκπέμ
πουν και οι αναπτυσσόμενες
χώρες όσο και οι αναπτυγμέ
νες. Έτσι επιτακτική κρίθηκε
η ανάγκη δημιουργίας τα
μείου για τη μεταφορά προηγ
μένης και περιβαλλοντικά ε
παρκούς τεχνολογίας προς
τις αναπτυσσόμενες χώρες.
Ενώ η Ευρώπη είναι ο κυριότερος συνήγορος αυτής της
πρότασης, η Μεγάλη Βρετα
νία και οι ΗΠΑ αντιτίθενται υ
πογραμμίζοντας τη γενικότε
ρη διστακτικότητα με την ο
ποία αντιμετωπίζουν οι δυο
χώρες την υπόθεση αυτή. Αυ
τό φάνηκε και στο συνέδριο
του Bergen της Νορβηγίας,
στα μέσα του Μαΐου, το πρώ

το από μια σειρά συναντήσε
ων που διοργανώνει ο ΟΗΕ με
στόχο ένα μεγάλο συνέδριο
σε επίπεδο επιστημόνων και
κυβερνήσεων. Το σκεπτικό
που προέταξαν οι δυο χώρες
ευνοεί μια στάση αναμονής έ
ως ότου οι επιστημονικές εν
δείξεις για το φαινόμενο θερ
μοκηπίου γίνουν πιο σαφείς.
Πρέπει όμως να περιμένου
με; Όπως είπε και ο Καρλ
Σαγκάν στην αμερικανική τη
λεόραση την «Ημέρα της
Γης», ακόμη και μια πιθανότη
τα 10 % πρέπει να αντιμετωπί
ζεται με την ίδια σοβαρότητα
όπως και στις υπόλοιπες εκ
φάνσεις του δημόσιου βίου. Η
ταχύτητα με την οποία θα ανταποκριθούμε αποτελεί σήμε
ρα τον πιο κρίσιμο παράγοντα
στην ανατροπή της απειλής
του θερμοκηπίου. Εκεί όμως
που η «ταχύτητα» μεταφράζε
ται σε «βιαστικότητα», εγκυμονούνται πιθανοί κίνδυνοι.
Τελευταία, κερδίζει έδαφος η
ιδέα της μαζικής επανεισαγωγής της πυρηνικής ενέργειας,
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που με την προϋπόθεση της
τεχνολογίας υψηλής ασφά
λειας, προτείνεται σαν μια ε
ναλλακτική λύση «περιβαλ
λοντικά καθαρή». Το παρά
δειγμα αυτό σκιαγραφεί την
δυσκολία μας να αντιμετωπί
σουμε αποτελεσματικά ένα
πρόβλημα, όπως το «φαινόμε
νο θερμοκηπίου».
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ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Αρχαιολογία και των Νεοτέρων Μνημείων;

της Λήδας Μόσχου
ι κίνδυνοι εξαφάνισης ή και αλ
λοίωσης που απειλούν τα ελάχι
στα εναπομείνανΐα ιστορικά κέν
τρα των ελληνικών πόλεων επιβάλλουν,
όπως πιστεύουμε, μία άλλη σωστική πρα
κτική από την καθιερωμένη. Τα όψιμα με
ταβυζαντινά και τα νεότερα μνημεία, εί
ναι συζητήσιμο εάν πρέπει να αντιμετω
πίζονται πλέον ως απλή υπόθεση κατα
στροφής της αρχιτεκτονικής κληρονο
μιάς. Τα κριτήρια διάσωσης, προστασίας
και ανάδειξής τους, βεβαίως και πρέπει
να έχουν πολλαπλά σύνθετο χαρακτήρα:
πολιτιστικό, ασφαλώς· όπως και κοινωνι
κό και οικονομικό. Κυρίως, όμως, οφεί
λουν αυτά τα κριτήρια να προκύπτουν α
πό μία προηγουμένη θεωρητική διαχείρι
ση όπου, παράλληλα με την ιστορική έ
ρευνα, θα υπάρχει, ως προϋπόθεση μάλι
στα, η μεθοδολογική προσέγγιση της αρ
χαιολογικής επιστήμης.
Ιδιαίτατα, τα λεγάμενα παραδοσιακά
και τα νεότερα μνημεία —σύνολα ή μεμο
νωμένα κτίσματα— του 18ου, 19ου και
του 20ού αιώνα, που εξακολουθούν να α
ναπνέουν μέσα στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό: μολονότι, σήμερα, μετά την α
ποκόλληση από τον αρχιτεκτονικό ιστορικισμό, η θεματολογία πρέπει να θεω
ρηθεί ως αισιόδοξα διευρυμένη, με την
κδική συνεισφορά της οικονομικής ιστο
ρίας, η καθαρά αρχαιολογική μεθόδευση
της ιστορικής έρευνας στα νεότερα
στρώματα απουσιάζει εντυπωσιακά. Η
αρχαιολογία, μια άλλη μέθοδος της ιστο
ρικής επιστήμης στο σύνολό της (θα
χρειασθεί, όπως τα πράγματα δείχνουν,
να επαναλάβουμε σε πλήθος περιπτώσε
ων την άποψη του Μωυσή Finley), η αρ
χαιολογία έπαψε προ πολλού να αυτοπεριορίζεται σε (προ)καθορισμένα πολιτι
σμικά στρώματα* η αρχαιολογική έρευ
να, οι πρακτικές της —ανασκαφικές, πε
δίου, θεωρητικές— επεκτείνονται τώρα
πλέον στα «επάνω στρώματα», στην, κα
τά κανόνα, μη διερευνητέα μεταμεσαιωνική στρωματογραφία, εκείνην που, συ
νήθως, μετά την αναμόχλευσή της πετιέ
ται.
Ανασκαφική διερεύνηση ή έρευνα πε
δίου των πρώτων επαλλήλων στρώσεων,
των πρώτων επιφανειακών στρώσεων,
αλλά και ανασκαφική διερεύνηση μνη
μειακών συνόλων ή και μεμονωμένων
κτισμάτων, που βρίσκονται άλλοτε σε κα
τάσταση ερειπιώδη ή και με διαρκή την
κατοίκηση έως και τις μέρες μας. Ένας
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—αρκετά κακόγουστος είναι αλήθεια—
όρος της αμερικανικής αρχαιολογίας,
χαρακτηρίζει αυτή την κατηγορία ερευ
νών ως «ιστορική αρχαιολογία» (New
World Historical Archaeology), ενώ οι αν
τίστοιχες δυτικοευρωπαϊκές πρακτικές
ομιλούν για «εθνοαρχαιολογία» ή για
«ανθρωπολογική έρευνα». Η αποφυγή
του απλού όρου: αρχαιολογία, υποδει
κνύει με έμμεσο, αλλά σαφή, τρόπο, τις
κρατούσες φοβίες έναντι μιας ιστορικής
μεθόδου η οποία, παρά τους ποικίλους
εμβολιασμούς με τις νέες τεχνολογίες,
εξακολουθεί να επ ιλέγει τα πολιτισμικά
στρώματα, να ξεσκαρτάρει τα «αμόλυντα» κάτω στρώματα από τα αμφιβόλου ι
στορικότητας επάνω... Αυτός ο περίερ
γος εξοστρακισμός της αρχαιολογικής έ
ρευνας από κάποιες συγκεκριμένες προκαπιταλιστικές περιόδους (16ος - 18ος
αιώνας), κυρίως όμως από την περίοδο
της πρώτης αστικής ανάπτυξης και των
πρώτων βιομηχανικών κοινωνιών (19ος
20ός αιώνας), για την επίσημη αρχαιολο
γική πολιτική δεν δημιουργεί κάποιο ψυ
χολογικό πρόβλημα· όταν, μάλιστα, αναλογισθεί κανείς τα τεράστια κενά που
παρουσιάζουν οι ανασκαφικές έρευνες
ως προς τα μεσαιωνικά πολιτισμικά
στρώματα του ελλαδικού χώρου, μια

πρόταση για την ανασκαφή μιας στάνης,
ενός βιοτεχνικού συγκροτήματος ή ενός
νεοκλασικού σπιτιού ηχεί ως παράλογο
ανέκδοτο.
Η αρχαιολογία των νεοτέρων χρόνων
αποτελεί ήδη πραγματικότητα- σε ορι
σμένες χώρες έχει παγιωθεί και συστη
ματοποιείται, ενώ σε άλλες καθιερώνε
ται ή και γενικεύεται. Οι προθέσεις και τα
ερμηνευτικά σχήματα ποικίλλουν κατά
σχολή: θεωρίες της συμπεριφοράς, θεω
ρίες της προσαρμοστικότητας, περιβαλλοντική-οικολογική προσέγγιση, εθνο
γραφική προσέγγιση, νεο-εξελικτικισμός, αλλά και ταξινόμηση, αλλά και τυπο
λογικές μέθοδοι: τα αρχαιολογικά δεδο
μένα που προκύπτουν επιδέχονται πολ
λαπλές ερμηνείες, όπως ακριβώς συμ
βαίνει και με κάθε άλλη ιστορική περίο
δο. Ανεξάρτητα, πάντως, από την μεθο
δολογία ή την θεωρητική οπτική, η λογι
κή που επιβάλλει την έρευνα στα νεότε
ρα στρώματα τείνει να γενικευθεί και επι
κεντρώνεται στην αμφισβήτηση της
στρωματογραφικής «καθαρότητας». Έ
στω, όμως, ότι δεν εγείρ εται αμφισβήτη
ση ως προς τον εξελικτικισμό ή, ακόμη,
ως προς εκείνη την άποψη που υποστηρί
ζει την «ιστορική συνέχεια»: πώς τεκμη
ριώνονται και πώς μεθοδεύονται επιστη
μονικά οι ισχυρισμοί αυτού του τύπου, ό
ταν η κρατούσα αρχαιολογική πρακτική
επιβάλλει τις χρονικές ρήξεις με την ι
στορία;
Πόλεις άχρονες; Ο «ξύλινος» ρόλος
που κάποια ιστορικίζοντα ιδεολογήματα
επιφυλάσσουν στον αρχαιολόγο («ερευ
νητής του παρελθόντος») ήδη επικρίνε
ται, με ιδιαίτερη δε σφοδρότητα από ε
κείνους τους ερευνητές που έχουν μεθο
δεύσει κατά τρόπο έγκυρο τις σωστικές
ανασκαφές που διενεργούνται μέσα σε
σύγχρονα αστικά κέντρα: «Ό ταν το αντι
κείμενο μελέτης ενός συνόλου διαθέτει
ένα παρελθόν, ένα παρόν και ένα μέλ
λον, ο αρχαιολόγος δεν επιτρέπεται να
αποκοπεί από αυτές τις τελευταίες δυο
διαστάσεις, του χρόνου και του χώρου.
Το παρελθόν ούτε ενιαίο ούτε απολιθωμένο είναι: εγγεγραμμένο στην διάρκεια
δεκάδων αιώνων, θα γνωρίσει μεταβο
λές, μεταπλάσεις, ριζικές αλλαγές. Κάθε
μια από τις φάσεις αυτού του παρελθόν
τος συνιστά, στην εποχή της, το παρόν,
το οποίο ήδη φέρει το σπέρμα του μέλ
λοντος (...). Η αρχαιολογική μελέτη γίνε
ται, κατ’ αυτό τον τρόπο, μελέτη των με

ταβολών που σημειώνονται στην χρονι
κή διάρκεια, όπως και μελέτη μιας αδιά
λειπτης ενέργειας του ανθρώπου —έλ 
λογης ή μη— στο περιβάλλον μέσα στο
οποίο ζει· τέλος, μελέτη της εξελικτικής
πορείας μιας οικισμένης θέσης στην
διάρκεια της ιστορίας. Έτσι, πίσω από
την πραγματικότητα των αντικειμένων
διαφαίνονται οι άνθρωποι και η κοινωνία
τους». (Galinié 1984).
Στο σημείο αυτό θα επιθυμούσαμε μια
διευκρίνηση σχετικά με τον, συχνά παρα
γνωρισμένο, αρχαιολογικό λόγο: όταν α
ναφερόμαστε στην αρχαιολογική ερμη
νεία μιας νεότερης πολιτισμικής ομάδας,
δεν θεωρούμε ως όρο απαραίτητο την ανασκαφική πρακτική, αλλά την αρχαιο
λογική συμπεριφορά η οποία, πάντως,
δεν προϋποθέτει αναγκαστικά και σε ό
λες τις περιπτώσεις την σκαπάνη. Συνε
πώς, η χωροοργάνωση, τα τεχνουργήμα
τα, οι νοοτροπίες, οι οικονομίες και τα ι
δεολογήματα του μεταμεσαιωνικού αν
θρώπου, αλλά και των κοινωνιών του
20ού αιώνα, είναι δυνατόν να καταγραφούν. να ταξινομηθούν και να αποδο
θούν στην σύνολη ιστορική έρευνα και

μέσω των μεθοδολογικών εργαλείων της
αρχαιολογίας. Ιδιαίτερα για τον 19ο και
τον 20ό αιώνα, η μελέτη μιας δεδομένης
πολιτισμικής ομάδας σημαίνει τον προσ
διορισμό της με τα όποια και όσα μεθο
δολογικά εργαλεία διαθέτει η σύγχρονη
αρχαιολογία. Η πολιτιστική και κοινωνι
κή ταυτότητα του «ζώντος» αρχαιολογι
κού αντικειμένου προσκαλεί τον αρχαιο
λόγο να συγκεκριμενοποιήσει τις συχνό
τητες, τις ομοιότητες ή τις αντιθέσεις
που παρατηρεί στις ομάδες του αρχαιο
λογικού υλικού: πρόκειται για μια κοινω
νία σε κίνηση; ποιά η κοινωνική αξία του
προϊόντος; πώς αποτυπώνονται οι κοινω
νικές και πολιτισμικές διαδικασίες;
«Ο αρχαιολόγος δεν έχει να κάνει άμε
σα με την βούληση των ανθρωπίνων όντων, τα δημιουργήματα των οποίων πα
ρατηρεί. Για να προσεγγίσει τον άνθρω
πο, για να συλλάβει τις αιτίες που ορί
ζουν οποιαδήποτε δημιουργία, θα πρέ
πει αναγκαστικά να πάρει τον δρόμο των
υποθέσεων, να αποκωδικοποιήσει σύμ
βολα, να επιχειρήσει να συλλάβει την
σημασία της τάξης των πραγμάτων».
(Galinlé, ό.π.). Για να προσδιορισθεί, συ

νεπώς το περιεχόμενο ενός πληθυσμού
αντικειμένων, η αποκωδικοποίηση προϋ
ποθέτει, μεταξύ άλλων, και την ταξινόμη
ση: ιδιότητες, κατηγορίες, χαρακτηριστι
κά, θα αποδοθούν στην ποσοτική και
ποιοτική αρχαιολογική διαχείριση.
«Πληθυσμός αντικειμένων» το περιε
χόμενο —κτιστό και ανθρώπινο— του ι
στορικού κέντρου κάποιας ελληνικής πό
λης; θα επιθυμούσαμε να επιμείνουμε
στον αρχικό ισχυρισμό: μια ενδεχάμένη
καταστροφή ή αλλοίωση των ελληνικών
ιστορικών κέντρων, που απομένουν ζων
τανά, φτωχαίνει την ιστορική έρευνα κα
τά ένα ακόμη αρχαιολογικό τεκμήριο.
Ωστόσο, το ΑΝΤΙ δεν είναι ένα βήμα θε
ωρητικό ώστε να επεκτείνουμε περισσό
τερο μια τέτοια συζήτηση. Ας μας επιτρέ
ψει λοιπόν ο αναγνώστης να υποστηρί
ξουμε τους συλλογισμούς μας μέσα από
το παράδειγμα της Καρδίτσας, για το ι
στορικό κέντρο της οποίας σημειώναμε
στο προηγούμενο τεύχος.
Στο επόμενο: ΜΕΡΟΣ Β'. «Σκάβοντας το
παρόν, στην Δημοτική Αγορά της
Καρδίτσας».

Κυκλοφορούν
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Ιστορίες
με πολλά στρας

0 σπαραχτικός σε ειλικρίνεια μο
νόλογος μιας νέας γυναίκας που
ψάχνει 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 α8ιέξο8ο στις ερωτικές και κοινωνικοπολιτικές σχέσεις.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
Η σύγχρονη εκδοτική *παρουσία στα ελληνικά γράμμα
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Γιά κάποια
αποσιωπητικά
καί μιά τελεία
τοϋ Νίκου X. Γιανναδάκη
Τώρα πού πάνε έφτά περίπου χρόνια όπό
τήν ήμέρα τοϋ «έγκλεισμοϋ» μου στό λει
τούργημα τοϋ έφόρου μιας πολυσέβαστης μά καί, συνάμα, ταλαίπωρης (όπως
άκούγεται ότι ήταν) έπαρχιακής βιβλιο
θήκης, είναι περίσια δύσκολο καί, κάπο
τε, όδυνηρό νά δραπετεύω καί νά ξανα
φέρνω τά βήματά μου σέ στράτες παλιές
καί άποσιωπημένες —όχι βέβαια σέ έκεΐνες τίς πολυσύχναστες πού άπολήγουν
στίς τεχνητά φωτισμένες πλατείες, άλλά
σέ κάποιες άλλες όπου (πρέπει έξαρχής
νά διευκρινιστεί αύτό) έγκρύπτεται ή δυ
νατότητα μιας συνάντησης, ή καί συνα
ναστροφής, μέ ό,τι σέ κάθε έποχή παρα
μένει σταθερό καί άθικτο τόσο στό πέρα
σμα όσο καί στό γύρισμα των κάθε λογής
πολιτικών καί πολιτιστικών (όπως ή τρεχάμενη γλώσσα θά έλεγε) άέρηδων. Σέ
τέτοιες στράτες νιώθει κανείς πώς περπατεΐ άμα βρει τόν χρόνο καί πιάσει τό
διάβασμα τών γραμμάτων τοϋ Γιώργου
Σεφέρη καί τοϋ Ζήσιμου Λορεντζάτου,
πού άποτελοϋν τήν καινούργια προσφο
ρά τών έκδόσεων τοϋ «Δόμου» καί πού τά
έπιμελήθηκε φιλολογικά, μέ τήν κατα
ξιωμένη άπό παλιά τιμιότητά του καί εύσυνειδησία, Ô Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος.
*

*

*

Έδώ είναι έπιβεβλημένη μιά παρένθε
ση. Τό πρώτο γράμμα τής εικοσάχρονης
αύτής άλληλογραφίας (1948-1968) δέν εί
ναι έκεΐνο πού καταχωρίζεται στήν προ
κειμένη έκδοση τού «Δόμου» (δηλαδή τό
ταχυδρομικό δελτάριο πού στέλνει ό Σεφέρης άπό τήν Πρεσβεία τής Άγκυρας
στόν καινούργιο του φίλο τόν Φεβρουά
ριο τοϋ 1948), άλλά ένα άλλο, γραμμένο
άπό τόν Ζήσιμο Λορεντζάτο στήν Κηφι
σιά όν ’Απρίλιο τοϋ 1947. Τό τελευταίο
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Ή φωτοτυπία τοϋ πρώτου γράμματος τής Αλληλογρα
φίας Σεφέρη - Λορεντζάτου.

αύτό γράμμα —τοϋ όποιου ή ϋπαρξη έπιβεβαιώνει άπόλυτα τήν είκασία πού δια
τυπώνει ό Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος
στό συνετά συγκρατημένο καί άθόρυβα
περιεκτικό προλογικό του «σημείωμα»
—είναι χωμένο καί άπολησμονημένο μέ
σα στό Δοκίμιο I (Σολωμός), πού είχε χα
ρίσει ό Ζήσιμος Λορεντζάτος στόν ποιη
τή πρίν τή γνωριμία τους τήν προσωπι
κή1. Άπό μιά φωτοτυπία του, πού βρίσκε
ται στή «Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη»,
τό άντιγράφω (έτσι, γιά τήν Ιστορία τοϋ
πράγματος, πρύ λένε): «Αξιότιμε Κύριε /
Μιά στενή γνωριμία μέ τό έργο σας μοϋ
δίνει τό θάρρος νά σάς στείλω μέ τόν άγαπητό Κατσίμπαλη τό Δοκίμιο I, πρώτο
άπό μιά σειρά έργασίες πάνω στή νεοελ
ληνική ή καί τήν ξένη λογοτεχνία. Ύμέτερος Ζ. Λορεντζάτος».
"Εχω άσφαλώς τήν έπίγνωση πώς ή
κουβέντα γύρω άπό τά ειδικά θέματα τής
έλληνικής καί τής ξένης λογοτεχνίας έμπίπτει στήν περιοχή τής προσωπικής μου
(άπόλυτης ή σχετικής, άνάλογα μέ τήν
περίπτωση) άγνοιας. Γιά τά θέματα, λοι
πόν, τής λογοτεχνίας γενικά, μέ τά όποια
καταπιάνονται στά γράμματά τους ό Σεφέρης καί ό Ζ. Λ., τό μόνο πού έχω νά πώ
είναι έκεΐνο τό γνωστό άρχαΐο ρήμα, πώς
δηλαδή ά μέν συνήκα, γενναία, οίμαι δέ
καί ä μή συνήκα, πλήν δηλίου γέ τίνος
δεϊται κολυμβητού. ’Όσο δέ γιά τά άλλα
πού διαλαμβάνονται έκεΐ, μέ αίτία ή μέ άφορμή τήν περί τά θέματα τής λογοτε
χνίας συζήτηση, κάποιες πρώτες, έπί τοϋ
περιθωρίου γραμμένες σκέψεις πού κά
ναμε διαβάζοντάς τα ίσως νά χρησιμεύ
σουν σέ κάποιους άπό τούς άλλους άναγνώστες τους σάν πρώτα ύλικά γιά τόν
σχεδιασμό καί τό φτιάξιμο τής δικής
τους «σχεδίας»...
*

*

*

Σωστά παρατηρεί ό Ν. Δ. Τ. πώς «γιά
τίς μέρες τοϋ Σεφέρη, χάρη στόν ίδιο καί
πολλούς άλλους, ξέρουμε άρκετά, δέ
συμβαίνει όμως τό ίδιο καί μέ τόν άναχωρητικό Λορεντζάτο». θ ά συμπλήρωνα, ώ·
στόσο, πώς γιά τόν «άναχωρητικό Λο
ρεντζάτο» δέν μαθαίνουμε άπό αύτά τά
γράμματα μόνο γιά τίς «μέρες» του, άλλά
καί —πράγμα πού είναι έξίσου σημαντι
κό— μερικά στοιχεία πού έπιτρέπουν μιά
κάποια άνίχνευση τής προσωπικής του
πνευματικής πορείας. Γιατί, κατά τήν τα
πεινή μου γνώμη, ή έξέλιξη τής άλληλογραφίας τοϋ Ζ. Λ. μέ τόν Σεφέρη σκια
γραφεί τό χρονικό όρισμένων «βημάτων»
τής διαδρομής του πρός τό χαμένο κέν
τρο καί τής συγγραφής τοϋ όμωνύμου
δοκιμίου του γιά αύτό —μιας συγγραφής
πού προκάλεσε (καί έξακολουθεΐ έν πολλοΐςνά προκαλεΐ) τήν άμήχανη σιωπή καί
τήν εύεξήγητη άμηχανία. Τό πολυσήμαν
το αύτό γιά τή νεοελληνική αύτοσυνειδησία δοκίμιο, πού θά τό παρομοίαζα μέ
κομποσκοίνι, οί σμαραγδένιες διανοητι
κές χάντρες τοϋ όποιου είναι πότε μέ
καιρό κα ί μ έ κόπο καί πότε μέ κάποιο εί
δος σπουδής συναρμολογημένες, είναι
σάν νά άνακρατάει (χωρίς τά διαλαμβα
νόμενα σέ αύτή τήν άλληλογραφία) άπό
κάποιο έρμητικά κλεισμένο ή μυστικό έργαστήρι, μέ μοναδικό όρατό «αίτιο» γία
τό γράψιμό του τά έπετειακά τών τριάν
τα χρόνων τής σεφερικής Στροφής τό
1961.
Ισχυρίστηκα πώς ή έξέλιξη τής άλληλογραφίας τοϋ Ζ. Λ. μέ τόν Σεφέρη σκια
γραφεί τό χρονικό όρισμένων «βημάτων»
τοϋ πρώτου πρός τό χαμένο κέντρο καί
τής συγγραφής τοϋ όμωνύμου δοκιμίου
του γιά αύτό. Πρόκειται γιά ένα «δρομο
λόγιο» πράγματι «ζόρικο», πού βασικά,
ένδιάμεσο «σταθμό» έχει τήν έκδοση τής
ποιητικής συλλογής Μικρά Σύρτις. Επι
σημαίνουμε έδώ, γιά τοϋ λόγου τό άληθές, τά κυριότερα άπό τά «βήματα» αύ
τά. * “ Εχοντας φέρει «σέ καλό σημείο» τό
γράψιμο τής μελέτης του γιά τόν Θησέα
τοϋ Ά ντρ έ Ζίντ, Ô Ζ. Λ. γράφει στόν Σε
φέρη στίς 27.12.1948: «Θά ήθελα νά έβλε
πες τό τρίτο μέρος όπου δοκιμάζω νά ξε
ψαχνίσω μερικά σημεία τού κειμένου:
γραφή, γλώσσα κλπ., γενικά τήν αισθητι
κή άποψη...».* 'Ύστερα άπό δεκαπέντε
περίπου μήνες (στίς 30.3.1950), έκεΐ όπου
άναφέρεται στό Cocktail Party τοϋ T. S.
Eliot, γράφει: «... ξέρομε τήν άνελεύθερη
παράδοση τής ’Εκκλησίας —ιδίως ή έπιστήμη τήν ξέρει καλά». Αύτή ή χωρίς κανενός είδους Ιστορική ή ούσιαστική διά
κριση άναφορά στήν ’Εκκλησία θά πρέ
πει νά έχει νά κάνει καί μέ τή σιωπή τοϋ
Ζ. Λ. σέ δύο άποστροφές τοϋ Σεφέρη γιά
τό Βυζάντιο: ή μία γράφεται άπό τήν Πό
λη στίς 6.10.1949 («Προσπαθώ νά κατα
λάβω τί είναι τό Βυζάντιο») καί r άλλη ά
πό τήν Ά γκυρ α στίς 26.11.1950 («’Αλή
θεια, κατά βάθος, ή Πόλη θά ήταν μιά λύ
ση γιά μένα· θά μοϋ ’δίνε τουλάχιστο τό
περιθώριο νά χωνέψω τήν ιδέα τοϋ Βυ
ζάντιου καί θά μ’ έφερνε πιό κοντά στό
δικό μου φώς»).* Έπιστρέφοντας άπό τό
Παρίσι στήν Ελλάδα (μέσω Khartoum),
καί άφοϋ δέχεται άπό τόν Σεφέρη τά κα
λωσορίσματα «στ’ άγια χώματα», λαβαί
νει μέσα του μορφή ένας λόγος, πού, γιά
έκείνη τήν έποχή (τήν έποχή δηλαδή πού
άνασκολοπιζόταν σύμπας ό τόπος άπό
τούς κατόχους τών ξενόφερτων πολιτι-

κοθεωρητικών «εύρηκα»), είναι έντελώς
«παράταιρος». Γράφει στίς 22.11.1951:
«’Εδώ βασιλεύει μιά παράξενη κατάστα
ση. ΟΙ άνθρωποι έχουν χάσει τήν έπαφή
τους μέ τόν τόπο... Φανερά δέν έχουν
μνήμη προσωπική γιά τή γή τους... 'Η
ζωή στένεψε τρομερά, περιορίστηκε σέ
μιά λαϊκή γωνιά πού δλο καί θά μικραίνει
σπρωγμένη άπό τό άλλο κύμα, τών άηοίκων χωρίς μνημονικό, πού πλημμύραν
τίς άσημες πολιτείες μας».* Ό Σεφέρης
φαίνεται δτι συμφωνεί σέ αύτή τή διαπί
στωση καί προβαίνει (στίς 2.12.1951) σέ
έναν προσδιορισμό τού πρώτου "υπαι
τίου” τής έν λόγω «παράξενης κατάστα
σης»: «Εκείνο πού είναι πιό άμεσο καί άνατριχιαστικό είναι όταν ρωτηθούμε τί
σωστό κάνει τό πανεπιστήμιο, ή άκαδημία, ή παιδεία μας γενικά καί οί ύπεύθυνοι γ ι’ αύτήν —όλα, μοιραία, πάνε κατά
διαβόλου. Α ύτοί νεγροποιούν τόν κό
σμο». * Ωστόσο ό καιρός περνά καί στίς
24.5.1953, άπό τό σπίτι τού Sherrard στό
Λονδίνο, ό Ζ. Λ. προσδιορίζει άλλιώς τή
ρίζα τού κακού: «"Εχω τήν έντύπωση
πώς θά τή βαριόσουνα τήν ’Αγγλία ή θά
τήν έβρισκες πεθαμένη. Βρίσκω πώς ό
λοι αύτοί οί λα ο ί κατάστρεψαν τό όραμά
μας... Βλέπω άπάνω τους μιά συνέχεια
τής Ρώμης ή τής σχολαστικής λατινικότητας πού παρακολουθεί τυπικά τήν Εύρώπη σέ όλες τίς έκδηλώσεις της, καί κα
μιά φορά (μεταξύ μας) εύγνωμονώ τή
σκλαβιά πού μάς κράτησε μακριά άπό
τόν «πολιτισμό» τής Δύσης, όπως ή Ιερ ή
’Εξέταση, κράτησε γιά χίλια χρόνια στό
σωτήριο σκοτάδι της τήν ’Ισπανία».* Λί
γες μέρες άργότερα (στις 2.6.1953) ό Σε
φέρης στέλνει μιάν άπάντηση όπου διαφαίνεται ότι οί «μονόλογοι» τών δύο φί
λων πάνε νά γίνουν μονότροποι: «Δέν ξέ
ρω τήν ’Ισπανία. Ξέρω τόν τόπο μου καί
έκεϊνο πού μέ λυπεί είναι πού βλέπω κα
θαρά πώς στόν καιρό μας είναι ή μόνη
ζωντανή γωνιά (ή μιά άπό τίς μόνες) καί
συνάμα, δέν ξέρω πώς γίνεται, αύτή ή
ζωντάνια δέ βρίσκει τρόπο νά σαρκω
θεί». Σέ αύτή τήν άπάντηση τού Σεφέρη,
ό Ζ. Λ. άποκρίνεται μέ τή σιωπή του καί,
δεκαοχτώ περίπου μήνες άργότερα (συγ
κεκριμένα στίς 16.12.1954), μέ τήν άποστολή τής «πράξης» του, πού είναι ή χει
ρόγραφη μορφή τής ποιητικής του συλ
λογής Μικρά Σύρτις.* Αύτή ή ποιητική
συλλογή άποτελεϊ τήν πρόδρομη έκφρα
ση τής καινούργιας ρότας τού Ζ. Λ., πού
άφετηρία της έχει τήν έπανανακάλυψη
τής βαθύτερης σχέσης τού άνθρώπου μέ
τό μέσα σέ αύτόν καί τό πάνω άπό αύτόν
καί τήν άλήθεια πώς, γιά νά λάβει ό,τιδή*
ποτέ τό άνθρώπινο νόημα καί θεμέλιο,
είναι άνάγκη νά φτιάχνεται καί νά παρα
μένει μέσα στά όρια αύτής τής σχέσης.
Κάπως έτσι θά άρχιζα άν ήταν νά ζωγρα
φίσω μέ λόγια τά περιεχόμενα στή Μι
κρόν Σύρτιν, άλλά μέ σταματάει τό φά
σμα τού Σεφέρη, πού, όπως τουλάχιστον
δείχνει τό γράμμα του τό γραμμένο άκριβώς ένα μήνα μετά (στίς 16.1.1955), ήλθε
διαβάζοντάς την σέ άμηχανία μεγάλη:
«Προτού ξαναδιαβάσω σήμερα τή Σύρτι,
πήρα καί κοίταξα τά γράμματά σου άπό
τό 1948... Χεροπιάνω ένα μέρος, τό άλλο,
τό μεγαλύτερο μοϋ φαίνεται, δέν τό χεροπιάνω... Νομίζω πώς άν διάλεξες αύτό
τό δρόμο θά πρέπει νά δουλέψεις κάμπο
σο άκόμη. Υπάρχουν άκόμη πολλά στοι
χεία πού πρέπει νά συγχωνευτούν, νά γί

νουν μιά σάρκα. Ή φωνή σου πρέπει νά
ξεχωρίζει καλύτερα». ’Από τά λόγια αύτά
εύκολα συνάγει κανείς τήν άμφιβολία
τού Σεφέρη γιά τό πραγματικό βάρος
πού έχει ή δηλούμενη στή Μικρόν Σύρτιν
πνευματική μεταστροφή τού φίλου του,
καθώς καί τήν έπίμονη προσήλωσή του
στά ζητήματα τής μορφής (ένώ γιά τόν Ζ.
Λ. τά ζητήματα είναι πιά έντελώς άλλού
τοποθετημένα). Τό ίδιο εύκολα, νομίζω,
μπορεί κανείς νά διαπιστώσει πώς οί μο
νόλογοι (πού άναφέρθηκαν παραπάνω)
έξελίσσονται τώρα πάνω σέ γραμμές
άσύμπτωτες, ένώ τό μεταξύ τους κενό τό
γεμίζει ξανά ή σιωπή τού Ζ. Λ.’* ’Εκείνη
τήν περίοδο καί (θά τολμούσαμε νά πού
με) στά περιθώρια τών χειρόγραφων σε
λίδων τής Μικρός Σύρτεως θά πρέπει νά
άρχισε ή συγγραφή άπό τόν Ζ. Λ. τών
πρώτων, άξονικών σκέψεων πού θά ένσωματωθοϋν τελικά στό δοκίμιό του γιά
τό χαμένο κέντρο. Ωστόσο, στό «μάτι
τού κυκλώνα» δέν έχει άκόμα περαστεί
ρητά τό ποιητικό έργο τού Σεφέρη. Ή δί
κοπη μέρα δμως φτάνει καί, γιά τόν Σε
φέρη, πέφτει άκριβώς στή στιγμή πού
δούλευε τή μετάφραση τής Αποκάλυ
ψης («σημαδιακή άλληλουχία», σημειώ
νει ό ίδιος στίς 26.4.1956). Στό εύχαριστήριο γράμμα του γιά τό... Κύπρον, où
μ ’ έθέσπισεν..., πού τού τό είχε στείλει ό
Σεφέρης μέ τόν Γ. Π. Σαββίδη, ό Ζ. Λ.,
στίς 18.4.1956, γράφει, άνάμεσα σέ άλλα,
καί τούτα τά λόγια: «... Φυλλομετράω τό
βιβλίο καί, μά τήν άλήθεια, δέν ξέρω τί
νά σοϋ πώ βλέποντάς σε νά κρατάς στά
χέρια σου ένα όργανο —τήν έλληνική
λαλιά— όργανο πού ό σύγχρονος τρό
πος ζωής θά έξαφανίσει σέ λίγο έντε
λώς... βλέποντάς σε, λέω, νά κρατάς στά
χέρια σου ένα όργανο άπό τή φύση του
Ιερό, καί χρησιμοποιώντας το... στό κε
νό! Γιατί νομίζω πώς αύτό πού καί έγώ...
θεωρούσα «ποίηση» δέν είναι παρά μιά
παραμόρφωση τής λειτουργίας αύτής
στό κενό... θεσπισμένη άπό δύο σχετικά
περιορισμένες καί άσήμαντες έποχές: τή
στερνή κλασική περίοδο καί τά τελευ
ταία πεντακόσια περίπου χρόνια στήν
Εύρώπη. "Ολες οί άλλες έποχές καί οΐ
πολιτισμοί πού δημιούργησαν... βγαί
νουν έξω άπό τόν κύκλο τής νομιζόμενης
καί λεγόμενης σήμερα «ποίησης» ή τού
αισθητικού αύτοσκοπού... καί μπάζουν
σέ μιά κατάσταση κανονική... στήν όποια
οί άνθρωποι καί οΐ πολιτείες τους... είχαν
συνδέσει τόν έαυτό τους μέ κάτι άνώτερο ή Ιερό... ώστε ή ζωή τους δέν αύτοκαταλυόταν στό κενό... άλλά λάβαινε τό
νόημά της άπό τή σύνδεση αύτή...». "Ε
τσι, μέ αύτό τό γράμμα, ό κύκλος πού άρχίζει νά γράφεται ή νά χαράζεται μέ τό
ένδιαφέρον τού Ζ. Λ. γιά τήν αίσθητική ά
ποψη κλείνει μέ τήν όριστική έγκατάλειψη καί τήν καταδίκη τού αισθητικού αύ
τοσκοπού —καί ό κύκλος αύτός περιγράφεται άπό τόν ίδιο τόν Ζ. Λ. στόν «Πρόλο
γο» τών Μελετών2 του δέκα χρόνια άρ
γότερα. ’Εντούτοις, ένα σημείο μένει
παντοτινά ξυνόν σέ αύτό τόν κύκλο, καί
είναι σάν τό σεφερικό γιασεμί λευκό «εί
τε βραδιάζει είτε φέγγει»: ή θέση τού Σε
φέρη μέσα στήν καρδιά τού Ζ. Λ. «Αύτό»
—καθώς ξεκαθαρίζει ό ίδιος μέ ένα
γράμμα του στίς 19.12.1958.
* * *

Ή σειρά τού Σεφέρη νά έκφράσει μιά
γενική γνώμη γιά τά κείμενα τού Ζ Λ έρ
χεται στίς 10.8.1966, μέ άφορμή τήν έκ
δοση τού βιβλίου τών Μελετών άπό τόν
«Γαλαξία»: «.. κοιτάζοντας ιό σύνολο
τού βιβλίου νομίζω πώς έκεϊνο πού κάνει
τήν άτέλειά του είναι τό ότελείωτό του
είναι γεμάτο ιδεατά άποσιωπητικά θά έ
λεγα»». Ή γνώμη αύτή τού Σεφέρη είναι
μάλλον σωστή. Ωστόσο, άπό τή γνώμη
αύτή γιά τό άτελείω ιο τού βιβλίου τού Ζ.
Λ. προκύπτει καί, συνάμα, μένει μετέωρο
τό «διατί» Καί αύτό τό «διατί» κάτι μου
λέει πώς δέν θά πρέπει νά κείται πολύ
μακριά, σέ μέρη άπρόσιτα. Στά ίδια τά
γράμματα τού Ζ.Λ., πρώτα-πρώτα, δύο
τουλάχιστον φορές γίνεται λόγος γιά αύ
τό πού τόν «άπωθει» στή γραφή τού T. S
Eliot καί που είναι «ένας άντιπαθητικός
τόνος προσηλυτισμού .. τόνος πού φέρ
νει στό νού κομισάριους» (30.3 1950) καί
τό «φοβερά ήθελημένο* της (12.6.1950).
Υπάρχει μετά μιά έμμεσα αύτοπροσδιοριστική ρήση τού Wittgenstein, πού τήν
παραθέτει ό Ζ. Λ. στήν εισαγωγή του
στόν Tractates, όπου μπορούμε (νομίζω
χωρίς δυσκολία) νά ξεχωρίσουμε καί τή
δική του φωνή: «θά ήθελα να πώ πώς «τό
βιβλίο τούτο (sc ό Tractates) είναι γραμ
μένο γιά νά τιμήσει τό Θεό’ (zur Ehre Got
tes) —άλλά αύτό θά ήταν σήμερα πα
λιανθρωπιά, πού σημαίνει: δέν θά τό κα
ταλάβαιναν σωστά».3 "Εχουμε, άκόμα,
τήν έκμυστήρευση τού ίδιου τού Ζ. Λ.
στόν Σεφέρη, πού είνα< γραμμένη στίς
5.7.1949: «Πηγαίνω όπου πηγαίνω γιά νά
νιώσω καλύτερα έτούτο τόν τόπο καί ό,τι
συνδέεται μέ τό νόημά του, παλιό καί νε
ότερο... Δέν ξέρω τί θά κάνω, μά συλλο
γίζομαι πώς δύσκολα θά έγκαταλείψω
τό σχήμα τού άνθρώπου χωρίς καριέρα». Τέλος, στό δοκίμιο γιά τήν "Εννοια
τής λογοτεχνικής κριτικής4, 6 Ζ, Λ. παρα
τηρεί (σ. 16-17): «Μερικοί υποστήριξαν
πώς άποτελειωμένο λογοτέχνημα \ καί
φαντάζομαι ότι επιτρέπεται έδώ νά προ
σθέσω: ο altra cosa] δέν υπάρχει, σέ κά
ποιο σημείο άποφασίζεις πώς δέν μπο
ρείς νά προχωρήσεις περισσότερο καί
σταματάς ή τό άφήνεις Τότε τό παρου
σιάζεις. Μέ άλλα λόγια ή τελειότητα,
πού σχετίζεται μέ τό έπίθειο άποτελειωμένος, δέν έχει όριο». Κοντολογίς, θέλω
μέ όλα αύτά νά πώ πώς αύτό πού ό Σεφέ
ρης στά κείμενα τού Ζ. Λ. γνωματεύει μέ
τή λέξη «άτελείωτο» είναι, στά μάτια τά
δικά μου, τά σημάδια πού άφήνει ή δυσκολοκατόρθωτη άπόπειρα μιας γραφής
πού πάει νά άνταμώσει (καί νά ύπακούσει) τό ήρακλειτικό σημαίνει.
*

*

*

Ή τελεία στά γράμματα τού Ζ. Λ. πρός
τόν Σεφέρη έχω τήν έντύπωση ότι δέν
μπαίνει τό 1968, ούτε μέ τό δοκίμιο γιά τό
χαμένο κέντρο, άλλά πολύ άργότερα,
στό δοκίμιο γιά τήν “Εννοια τής λογοτε
χνικής κριτικής, έκεΐ όπου ιχνηλατεί κά
ποιες «άλλής λογής» πνευματικές προκείμενες στά Τρία κρυφά ποιήματα5. Ί 
σως. Τό βέβαιο πάντως είναι πώς στά
γράμματα τού Ζ. Λ. πρός τόν Σεφέρη φα
νερώνεται ένα μέρος τού (προσωπικού ή
κρυφού) δρόμου τής άπόδρασης ένός άν
θρώπου άπό τό «έγώ»> του καί, έν συνε
χεία, τής κατάδυσής του σέ αύτό πού εί
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ναι (παντού καί πάντα) «κοινόν». Σέ αύτό
τόν δρόμο —καί γιά νά λάβει τελικά μορ
φή ά,τι άσχημάτιστο βρίσκεται μέσα σου,
γιά νά συντελεστεί δηλαδή ή μόρφωσή
σου —πρέπει νά άφεθείς, καταπώς λέει
μιά παλ ό κινέζικη παροιμία πού άκουσα
πρίν πολΑ 'ι χρόνια άπό τόν ίδιο τόν Ζ. Λ.,
«σάν τό πτώμα πάνω στό σανίδι δταν τό
πλένουνε», ή. άλλιώς, νά φτάσεις καί νά
νιώσεις (όπως έξομολογεΐται ό Ζ. Λ. στόν
Σεφέρπ στις 19.12.1958) πώς έχεις χάσει
«σχεδόν έντελώς τήν έπαφή μέ τόν άν
θρωπο έκεΐνο πού έγραφε τά γράμματα».
* * *
Είναι, όμως, καιρός νά γυρίσω ξανά
στό «κελί» μου. Καί τώρα πού κάθομαι
καί κοιτάζω πιό προσεκτικά αύτά πού ά
πό τά περιθώρια τών σελίδων τών έν λό
γω γραμμάτων μετέφερα έδώ, άναρωτιέμαι είλικρινά σέ ποιόν καί σέ τί θά μπο
ρούσαν νά φανούν «ώφέλιμα»: Ωστόσο,
σκέφτομαι πώς, άν κρίνω έξ Ιδίων τά άλλότρια, σέ κάτι σίγουρα ώφελήθηκα έγώ
άπό τό διάβασμα τού βιβλίου τού «Δό
μου» καί ίσως σέ κάτι παρόμοιο νά ώφελήσει καί κάποιους άλλους, άν, μέ ύποκινημένη τήν περιέργειά τους άπό τό διά
βασμα αύτοϋ έδώ τού γραφτού, όδηγηθοϋν στό ίδιο τό βιβλίο. Καί τό «κάτι» στό
όποιο σίγουρα ώφελήθηκα είναι τούτο:
όταν, πρίν λίγες μέρες, έτυχε νά άκούσω
άπό μιά συντροφιά νά τραγουδά ένα άγαπημένο μου ριζίτικο, τό «μάνα σά ’ρθούν
οί φίλοι μου, σάν έρθουν οΐ (γι)έδικοί
μου», ένιωσα νά βλέπω τά πρόσωπα καί
τά πράγματα γύρω μου νά είναι λουσμέ
να σέ ένα άλλιώτικο φώς...
1. Βλ. Γ. Π. Σαββίδης, Σχεδίασμα Χρονολογίας
τού Γιώργου Σεφέρη (1873-1962).
2. Ζήσιμος Λορεντζάτος, Μελέτες, Ά θήνα ι, Γα·
λαξίας 1966.
3. Ζήσιμος Λορεντζάτος, «Ό Tractatus του W it
tgenstein καί «ό άναξ ού τό μαντεϊον...», Δευκα
λίων, τ. 7/8, 1971.
4. Έκηβόλος, τ. 5, 1980.
5. Ibid., ο. 29-38.

Δεκαπεντάχρονη θητεία
Π. Δ. Μαστροδημήτρη,
Ε ισ α γ ω γ ή σ τ ή Ν ε ο ε λ λ η ν ικ ή

πέμπτη έκδοση,
έκδόσεις «Δόμος», ’Αθήνα 1990,
ο. 542.
Φ ιλ ο λ ο γ ία ,

Είχα έξαγριωθεΐ ώς πρωτοετής τής Φιλο
σοφικής Σχολής μέ τήν «Είσαγωγή εις
τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν» τού καθηγη
τή μου N. Β. Τωμαδάκη. Μαθητής τής
σχολής τού Συκουτρή ό Τωμαδάκης θεω
ρούσε πώς τά έγχειρίδια αύτοϋ τού εί
δους, όπου ή βιβλιογραφία δέν ύπολείπεται πολύ τής μερίδος τού λέοντος, εί
ναι έκ τών ών ούκ άνευ γιά τούς φιλολό
γους καί, προπάντων, γιά τούς μέλλον
τες φιλολόγους. "Επλεα όμως σέ άλλα
νερά καί ή «Είσαγωγή», τήν όποία μέ
πολλή δυσκολία πέρασα, δέν ήταν ά62

πλώς ένας άντίπαλος άλλά καί έφιάλτης
γιά τήν άξιοθρήνητη μνήμη μου. Δέν μπο
ρούσα τότε νά διανοηθώ ότι, άκριβώς έκεϊνα πού μέ βασάνιζαν —ή άμμος τών Ôνομάτων καί ή θάλασσα τών χρονολο
γιών—, άργότερα θά ήταν γιά μένα τό
ραβδί τού τυφλού.
Φαντάζομαι ότι παρόμοια αίσθήματα
θά τρέφουν σήμερα άρκετοί φοιτητές
τής Φιλοσοφικής γιά τήν «Είσαγωγή στή
Νεοελληνική Φιλολογία» τού Π. Δ. Μα
στροδημήτρη. ΟΙ Είσαγωγές αύτές είναι
άπό τή φύση τους βιβλία δυσκολοδιάβαστα, Ιδίως όταν είσαι ύποχρεωμένος νά
τά έξεταστεϊς. Δέν είναι δυνατόν —καί
πάλι άπό τή φύση τους— νά τά διεξέλθει
κανείς μέ τήν, σχετική έστω, άνεση πού
διαβάζεται —όταν διαβάζεται— μιά Ι 
στορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας:
ό,τι στήν Ιστορία γίνεται σημείωση, τήν
όποία ό συγγραφέας έχει τήν εύχέρεια
νά άποθηκέψει στό τέλος τού βιβλίου,
στήν Είσαγωγή άποτελει συχνά κύριο μέ
ρος.
Ενδέχεται —καί ίσως ένδείκνυται—
νά μή διαβάζεται μιά Είσαγωγή άπό τήν
πρώτη γραμμή ώς τήν τελευταία. Πάντο
τε όμως είναι ένα βιβλίο πού, όπως καί τά
Λεξικά, πρέπει νά ύπάρχει στή βιβλιοθή
κη ένός φιλολόγου. Παλαιότερα είχα όνομάσει τήν Είσαγωγή τού Μαστροδημή
τρη «φιλολογικό Συνέκδημο» καί δέ βλέ
πω, τώρα πού έχουμε στά χέρια μας τήν
Ε’ έκδοσή της, νά υπάρχει άνάγκη νά άνακαλέσω. "Οσο καί άν φαίνεται παράδο
ξο, πιστεύω πώς έγκυρότερη είναι ή κρί
ση ένός γυμνασιακού παρά ένός πανεπι
στημιακού φιλολόγου γιά τή χρησιμότη
τα βιβλίων όπως ή «Είσαγωγή»: ό καθη
γητής τού γυμνασίου είναι έκεϊνος πού
βρίσκεται μακριά άπό άργανωμένες καί
έπαρκείς βιβλιοθήκες, καί συνεπώς τά
δικά του καθημερινά προβλήματα έρχε
ται νά λύσει κατά μέγα μέρος ή «Εισαγω
γή». Δέν Ισχυρίζομαι ότι ή «Είσαγωγή»
μπορεί νά ύποκαταστήσει τήν Ιστορία
τής Λογοτεχνίας —τής όποίας πάντως
είναι καί κλειδί καί συνοπτικό διάγραμ
μα— ούτε ότι άναπληρώνει τίς βιβλιοθή
κες. Είμαστε όμως ύποχρεωμένοι νά όμολογήσουμε ότι ύποκινεΐ συχνά τόν γυ
μνασιακό φιλόλογο στήν ά ν α ζ ή τ η σ η
τών βιβλιοθηκών, καί αύτό βέβαια δέν εί
ναι μικρό προσόν.
Στό κάτω κάτω μιά καί μονάκριβη Είσαγωγή στή Νεοελληνική Φιλολογία έχου
με, ένώ οί Ισ τορ ίες τής Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας όλο καί πληθαίνουν. Καί ό
ταν στήν Ε’ έκδοσή της, μολονότι άφαιρέθηκαν κάποια τμήματα τής προηγού
μενης, έχει αύξηθεΐ κατά 80 σελίδες, όφείλουμε έναν έπαινο στό συντάκτη της,
πού φροντίζει νά μήν άφήσει άπέξω τίπο
τε άξιόλογο. Γιατί είναι άθλος νά δαμά
σεις καί νά βάλεις σέ τάξη ένα ύλικό πού
καθημερινά ξεχειλίζει.
’Εξακολουθώ νά πιστεύω ότι τό μάθη
μα τών Νέων 'Ελληνικών πρέπει νά γίνε
ται στήν τάξη, έτσι ώστε τά παιδιά σχε
δόν νά τραγουδούν. Καί ό καλύτερος ό
μως άρχιτραγουδιστής φιλόλογος δέν
μπορεί παρά νά στηρίξει ένα μέρος αυ
τής τής διδακτικής ε ύ · θ υ μ ί α ς σέ κα
λή γνώση τών πραγμάτων τής νεοελληνι
κής φιλολογίας. Θά ήταν φυσικά μέγα
λάθος νά διδάξει στή γυμνασιακή του τά
ξη κομμάτια τής Είσαγωγής, έξίσου ό
μως σημαντικό σφάλμα θά ήταν νά τήν ά-

γνοει, άφοϋ αυτή, γιά νά περιορισϋω σε
ένα παράδειγμα, τόν πληροφορεί ποιά εί
ναι τά Λεξικά τής Νεοελληνικής, πράγμα
πού είναι κατά κανόνα άγνωστο στούς
νεοσύλλεκτους τής φιλολογίας. (Καί έπειδή ό λόγος γιά Λεξικά: ό Β’ τόμος (ΛΠ) τού Ε τυμολογικού Λεξικού τής Νεο
ελληνικής τού Κ. Δαγκίτση έχει έκδοθεΐ
πρό πολλού. Στά Είδικά Λεξικά νά προ
στεθεί καί τό σπουδαίο έννεάτομο Είκονογραφημένον Βοτανικόν - Φυτολογικόν
Λεξικόν τού Δημητρίου Σ. Καββάδα, τό
Λεξικό τής πιάτσας τού Β. Καπετανάκη
(1951, κυκλοφορεί β’ έκδοση), τό όμότιτλο τού Ά ντ. Μιχ. Κολτσίδα, Θεσσαλονί
κη 1978, καί τό παρόμοιο τού Ζάχου).
Ή πρώτη έκδοση τής «Εισαγωγής» έ
γινε τό 1974. Μέ τήν Ε’ συμπληρώνει εύδόκιμη δεκαπεντάχρονη θητεία.
Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος

Το περιοδικό «Ονόματα»
και η Ελληνική
Ονοματολογική Εταιρεία
Πριν ένα χρόνο περίπου κυκλοφόρησε ο
12ος τόμος του περιοδικού «Ονόματα».
Το μοναδικό ελληνικό ονοματολογικό
περιοδικό έκλεισε τη δεύτερη περίοδο
της ζωής του με τον θάνατο του ιδρυτή
του I. θωμόπουλου, που δεν πρόλαβε να
δει τυπωμένο τον δωδέκατο τόμο— τιμη
τικό αφιέρωμα για την προσφορά του υ
λική, ηθική και επιστημονική στις ονοματολογικές μελέτες.
Το περιοδικό «Ονόματα» άρχισε να εκδίδεται το 1952 με πρωτοβουλία του I.
Θωμόπουλου που το χρηματοδοτούσε α
ποκλειστικά μέχρι το 1981 που κυκλοφό
ρησε ο 6ος τόμος.
Ο δεύτερος κύκλος του περιοδικού αρ
χίζει με τον 7ο τόμο. Το περιοδικό αποτε
λεί, από τότε την επιστημονική έκδοση
της «Ελληνικής Ονοματολογικής Εται
ρείας» που εδρεύει στην Αθήνα και λει
τουργεί ως επιστημονικό σωματείο από
το 1981 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1749
έγκριση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η ό
ψιμη έστω ίδρυση της εταιρείας ήταν α
παραίτητη και επιβεβλημένη. Ανάλογα
περιοδικά και εταιρείες υπάρχουν σε άλ
λες χώρες από τον περασμένο αιώνα,
χρηματοδοτούμενα και υποστηριζόμενα
είτε από το κράτος, είτε από πανεπιστή
μια, είτε από ομάδες ονοματολόγων ε
ρευνητών.
Οι ονοματολογικές έρευνες στην Ελ
λάδα προσείλκυσαν το ενδιαφέρον πολ
λών σοβαρών επιστημόνων, αλλά ποτέ
δεν αποτέλεσαν ιδιαίτερο τμήμα έρευ
νας.
Συμπορεύτηκαν παράλληλα με τις
γλωσσικές έρευνες. Ο Γ. Ν. Χατζιδάκις έ
χει ασχοληθεί με ονοματολογικά θέματα
σε αυτοτελή άρθρα του, αλλά το μεγαλύ
τερο μέρος των ονοματολογικών αναφο
ρών του βρίσκεται διάσπαρτο στο ογκώ
δες έργο του και είναι συνδεδεμένο με
τις επιστημονικές περί των γλωσσικών

φαινομένων της ελληνικής απόψεις του.
Το Κέντρο του Ιστορικού Λεξικού της
Ακαδημίας Αθηνών, έχει καταγράψει και
αρχειοθετήσει ονοματολογικό υλικό που
είναι ενσωματωμένο στο γενικό γλωσσι
κό αρχείο, αλλά από το 1966 με νομοθετι
κή ρύθμιση που έγινε με πρωτοβουλία
της Ακαδημίας Αθηνών, ιδρύθηκε ξεχω
ριστό «Αρχείο τοπωνυμίων και κυρίων ο
νομάτων» προσηρτημένο στο Ιστορικό
Λεξικό.
Το ονοματολογικό υλικό που υπάρχει
στο Ιστορικό Λεξικό αποτέλεσε αντικεί
μενο έρευνας των περισσοτέρων επιστη
μόνων που υπηρέτησαν στην Ακαδημία
και κατόπιν στα πανεπιστήμια, αλλά το
προϊόν των σχετικών εργασιών τους εί
ναι ονοματολογικές μελέτες εγκατε
σπαρμένες σε διάφορα περιοδικά της ελ
ληνικής χώρας, κυρίως γλωσσικά και φι
λολογικά αλλά και σε γενικού χαρακτή
ρα τοπικά έντυπα και εφημερίδες. Για το
σημερινό ονοματολόγο οι μελέτες αυτές
είναι κατά ένα μεγάλο μέρος δυσπρόσι
τες.
Ο I. Θωμόπουλος με την έκδοση του
περιοδικού «Ονόματα» και την ίδρυση
της «Ονοματολογικής Εταιρείας» προ
σπάθησε να οργανώσει την ονοματολογική έρευνα. Πραγματικά έκανε το πρώ
το και σημαντικό βήμα. Σήμερα έχομε
στα χέρια μας τους δώδεκα τόμους του
περιοδικού, που παρά τις αδυναμίες
τους, αποτελούν τη μοναδική αξιόλογη
ονοματολογική σειρά που έχομε να επιδείξουμε.
Οι τόμοι περιέχουν ονοματολογικές
μελέτες Ελλήνων και ξένων επιστημό
νων. Η επιθυμία του Θωμόπουλου, να λά
βει το περιοδικό διεθνές κύρος πραγμα
τοποιήθηκε ήδη από τους πρώτους τό
μους.
Το ενδιαφέρον των ξένων επιστημό
νων ως επί το πλείστον επικεντρώνεται
σε ονοματολογικό θέματα σχετικά με
την κλασική αρχαιότητα και το Βυζάντιο,
ενώ οι Έ λληνες ονοματολόγοι δείχνουν
περισσότερο ενδιαφέρον σε νεώτερα ονοματολογικά θέματα. Αρκετά από τα
άρθρα αυτά είναι πραγματική προσφορά
στον τομέα αυτό της γλωσσικής επιστή

μης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν
μερικές μελέτες που αναφέρονται σε
σύγχρονα ονοματολογικό θέματα, όπως
η μελέτη του Δ. Λουκάτου (τόμ. 4ος) που
μελετά τις σύγχρονες τιτλωνυμίες εργα
στηρίων και μαγαζιών στην Ελλάδα και
του Κ. Δεσποτόπουλου (τομ. 5ος) που αναφέρεται στο σύστημα του επωνύμου
των Ελλήνων, θέμα που άπτεται τόσο
της νομικής επιστήμης όσο και της κοινωνιολογίας.
Η προσπάθεια του I. Θωμόπουλου ευωδόθηκε. Τα «Ονόματα» θεωρούνται ένα
από τα αξιόλογα ονοματολογικό περιοδι
κά. Η συνέχιση της έκδοσής τους είναι
ευχή όλων, όπως ευχή όλων είναι να ξεπεραστούν και οι αδυναμίες του περιοδι
κού —που δεν είναι λ ίγ ες — χωρίς αυτές
να θεωρηθεί ότι υποβιβάζουν την επι
στημονική αξία και συμβολή του.
Οι αδυναμίες αυτές αφορούν αφ’ ενός
στην εμφάνισή του, αφ’ ετέρου στο πε
ριεχόμενο. Οι σχετικές με την εμφάνιση
είναι απόρροια μάλλον των ισχνών οικο
νομικών πόρων του. Παρ’ όλα αυτά το
περιοδικό στο εξώφυλλό του πρέπει να

κρατήσει αυστηρή ομοιομορφία όχι μόνο
στον τίτλο του αλλά και στους υποτί
τλους (όμοια πάντα στοιχειοθεσία). Οι πί
νακες περιεχομένων να έχουν σταθερή
θέση. Να επιλεγούν τυπογραφικά στοι
χεία ορισμένων τύπων που θα εξυπηρε
τούν τις ανάγκες του ειδικού αυτού πε
ριοδικού και που δεν θα αλλάζουν από
εργασία σε εργασία. Τόσο οι συντάκτες
των άρθρων όσο και οι επιμελητές των
τόμων πρέπει να χρησιμοποιούν αυτά τα
στοιχεία.
Οι επιμελητές των τόμων σε συνεργα
σία με τους συγγραφείς οφείλουν να μας
δίνουν ορθογραφημένα κείμενα.
Σχετική με την εμφάνιση, αλλά και με
την επιστημονική συγκρότηση του περιο
δικού, θεωρώ τη θεματολογική κατάταξη
του υλικού (τοπωνύμια - ανθρωπονύμια παρωνύμια κτλ.) καθώς και την ιστορική
σύμφωνα με τις περιόδους του ελληνι
σμού (κλασική - βυζαντινή - νεώτερη). Η
κατάταξη των εργασιών κατά την αλφα
βητική σειρά του ονόματος του συγγραφέως εξυπηρετεί μεν τον αναγνώστη,
αλλά δεν είναι η κατάλληλη για περιοδι
κά που έχουν επιστημονικούς στόχους.
Ως προς το περιεχόμενο θα πρέπει να
τονίσομε την ανάγκη συντάξεως πινά
κων πραγμάτων (θεματολογικών) και λέ
ξεων. Βιβλίο που δεν είναι εύχρηστο, α
πομονώνεται στις βιβλιοθήκες. Την αδυ
ναμία αυτή τη συναντούμε και σε άλλα ε
πιστημονικά περιοδικά, αλλά σε γλωσσι
κές μελέτες, και μάλιστα ονοματολογικές, η απουσία πινάκων είναι ζήτημα ου
σίας και όχι εμφάνισης. Στο συγκεκριμέ
νο περιοδικό, όπως διαπίστωσα από το υ
λικό που περιέχουν οι δώδεκα τόμοι, οι
πίνακες πρέπει να περιέχουν όχι μόνο
τις λέξεις που αποτελούν το θέμα έρευ
νας αλλά και τους εξελικτικούς των τύ
πους.
Ιδιαίτερο βάρος επίσης πρέπει να δο
θεί στην ονοματολογική βιβλιογραφία,
διεθνή και ελληνική, αφού τα «Ονόματα»
είναι το κύριο ονοματολογικό μας περιο
δικό.
Ως προς το περιεχόμενο επίσης των
άρθρων που θα περιέχει ο κάθε τόμος, α
παιτείται κάποια αυστηρότητα. Το περιο
δικό είναι επιστημονικό και τα άρθρα που
περιέχει σημαντικά, πράγμα που απαιτεί
«υψηλό» ύφος γραφής. Η ονοματολογία
είναι παρεξη γη μένος επιστημονικός κλά
δος. Όπως η γλωσσική επιστήμη, στην
οποία και ανήκει, έτσι και αυτή συνδέεται
με άλλες περιοχές της γνώσης (ιστορία
γεωγραφία · εθνολογία · λαογραφία - κοινωνιολογία κ.ά.), γεγονός το οποίο δεν ε
πιτρέπει ερασιτεχνισμό. Ο συγγραφέας
δεν φτάνει να είναι εραστής της επιστή
μης· απαιτείται να έχει και βαθύτερη κα
τάρτιση.
Γνωρίζω ότι οι τεχνικές και επιστημο
νικές αδυναμίες που ανάφερα παραπάνω
κατά μεγάλο μέρος προέρχονται από τις
οικονομικές αντιξοότητες του πρώτου
καιρού που διαιωνίστηκαν. Πρέπει όμως
να επαναλάβω ότι τα «Ονόματα» αποτε
λούν τη μόνη συγκροτημένη ονοματολογική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο
και θεωρώ ότι οι δώδεκα τόμοι που έχο
με στα χέρια μας είναι έργο σοβαρό, επι
στημονικά αναγκαίο και επιθυμούμε να
συνεχιστεί.

Σύγχρονη λογοτεχνία
για παιδιά και για νέους

ΔΟΤΗ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Στο τσιμεντένιο δάσος
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ΔΟΤΗ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Ο μικρός αδελφός

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΠΑΤΑΚΗ
ΝΙΚΗΤΑΡΑ 3, 10678 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΑ. 36.38.362

Ελευθερία Ν. Γιακουμάκη
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ΠΕΡΙ ΓΟΥΣΤΟΥ
Αγαπητό ΑΝΤΙ,
Απ’ ό,τι φαίνεται θεώρησε ο
ημεροδηκτης κατ’ αρχήν ότι
δεν μου είναι γνωστά τα γε
γονότα της Κομοτηνής και έσπευσε να μου τα απαριθμή
σει στην απάντησή του πάνω
στην πρώτη μου επιστολή. Με
αυτό τον τρόπο έθεσε έμμεσα
σα ζήτημα το εάν είμαι ενημε
ρωμένος σχετικά και το ανήγα-γε ταυτόχρονα σε κεντρικό
σημείο και επιχείρημα της
—ας την πούμε έτσ ι— αντι
παράθεσής μας.
Μα ποτέ δεν αμφισβητήθη
κε ότι τα γεγονότα αυτά «έλα
βαν χώρα» ούτε και αυτό έχει
σχέση με τα ερωτήματα, που
έμμεσα έθετα στον ΗΜΕΡΟΔΗ·
ΚΤΗ. Προς τι λοιπόν η επανα

λαμβανόμενη απαρίθμηση γε
γονότων τα οποία προβλήθη
καν αρκετά από τον ελληνικό
αλλά και διεθνή Τύπο;
Στη συνέχεια και μέσα στα
πλαίσια της ίδιας λογικής και
τακτικής προβάλλει ο ΗΜΕΡΟΔΗΚΤΗΣ τον εαυτό του σαν το
άτομο το οποίο κατηγορείται
δήθεν μέσω της επιστολής
μου, επειδή, λέει, «κατήγγει
λε» αυτά τα γεγονότα. Και α
ναρωτιέται ταυτόχρονα εάν ε
γώ κατά βάθος τα εγκρίνω και
επιδοκιμάζω, Αν είναι δυνα
τόν. Μα καθαρά και ξάστερα
είχα γράψει ότι είμαι ριζικά
αντίθετος με τέτοιου είδους
ενέργειες. Αλλά για να πάψει
άδικα να βασανίζεται επανα
λαμβάνω ότι είμαι αντίθετος
με τις πράξεις βίας και κατα
πίεσης γενικά και στη συγκε
κριμένη περίπτωση, ρταν α
φορούν μειονότητες.
Αυτό όμως το χαρακτηρίζει
ο κ. ημεροδηκτης ως «υπεκ
φυγή» και μάλιστα διαπιστώ
νει ό τι με όσα γράφω δικαιο
λογώ τη βία! ΓΓ αυτό το σκο
πό επικαλούμαι λέει, την «ε
θνική διάσταση», την «κοινω
νική βαθύτητα» κλπ. του ζητή
ματος. Μα πόσο πιο ξεκάθαρα
πρέπει να διατυπώσω τις από
ψεις μου; Και γιατί τέλος πάν
των δεν δίνει απάντηση ο Η-

ΜΕΡΟΔΗΚΤΗΣ στα ερωτήματα
που του τείθονται; Αμφισβη
τεί μήπως ότι το μειονοτικό α
ποτελεί εθνικό και κοινωνικό
ζήτημα και όχι απλά τοπικό;
Ό σον αφορά δε τους Πόν
τιους πρόσφυγες, αμφισβητεί
μήπως ότι αποφασίστηκε η
εγκατάστασή τους στη Θράκη
προκειμένου να αυξηθεί ο ελ
ληνικός πληθυσμός της; Λό
γοι «εθνικού» συμφέροντος,
ναι ή όχι; Γ Γ αυτό το λόγο δεν
αντιτίβεται άλλωστε και η
Άγκυρα;
Γιατί πάλι καταδικάζει ο ΗΜΕΡΟΔΗΚΤΗΣ άκριτα την αντί
θεση των Συνδέσμων και Επι
μελητηρίων Κομοτηνής στην
εγκατάσταση των προσφύ
γων όσο καιρό δεν δοθούν τα
κατάλληλα αναπτυξιακά κίνη
τρα στην περιοχή, ώστε να α
ποφευχθεί η δημιουργία κοι
νωνικών προβλημάτων; Μή
πως ο ίδιος δεν γνωρίζει ότι η
Θράκη χαρακτηρίζεται ως η
πιο υποανάπτυκη περιοχή της
ΕΟΚ;
Γ ιατί τα θεωρεί όλα αυτά ο
ημεροδηκτης σαν «υπεκφυ
γές» μου; Τι εννοεί αυτός λοι
πόν με τον όρο «εθνικό ζήτη
μα»; Αναφέρεται και στη φυ
λάκιση του Σαδίκ. Ή ταν αυτή
απόφαση κάποιας «θρακικής»
ή της ελληνικής Δικαιοσύνης;

- ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛ0Π0ΤΛ0Σ Π
Εισαγωγή

στην ελληνική πολυγωνική
εκκλησιαστική μουσική
' Η έλληνική πολυφωνική
έκκλησιαστική μουσική,
πού δείγματά της άνιχνεύονται ακόμη καί στό
Βυζάντιο του 1 5ου αίοινα,
διαγράφει τήν . ιστορική
της πορεία άνάμεσα στήν
Κρήτη, στά Ε π τάνησα
καί στά προηγμένα κέ
ντρα του έλληνισμοϋ της
Δ υτικής Εύρώπης, γιά νά
φτάσει τελικά στον κυ
ρίως έλληνικό χώρο καί νά
καθιερωθεί έστο.> καί μέ
τήν άνοχή της έκκλησιαστικής άρχουσας τάξης.
Ένα βιβλίο σταθμός
στήν πορεία γιά τήν ανα
κάλυψη τής έθνοθρησκευτικής μας μουσικής ταυτό
τητας.

ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ
Μια σειρά από δέκα βιβλία που προσφέρουν στους γονείς των μικρών παιδιών μια
εξαιρετική ευκαιρία για να συζητήσουν μαζί τους μερικά λεπτά και σημαντικά
ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν.

Barbara Sailing
• Πρόσεχε στο Παιχνίδι, στο Δρόμο και στο Σπίτι
• Δεν Είμαι τόσο Αλλιώτικος από τους Ά λλους
• Ποιος κάνει Κουμάντο Εδώ;

Betty Boegehold
• Μπορείς να Λες « Ό χ ι»
Ο Μπαμπάς δεν Μένει πια Μαζί μας

Barbara Shook Hazen
Γιατί δεν Μπορείς να Μείνεις στο Σπίτι Μαζί μου;
• Είναι Δύσκολο να Μεγαλώνεις
• Αυτό Είναι αδικία
• Μικρά Ψέματα, Μεγάλα Ψέματα

Jules Older
• Μη σε Πιάνει Πανικός

J S S ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΝΕΦΕΛΗ
Μ αυρομιχάλη 9, ΆΟήν® 106 79
Ττ)λ. 360.77.44 -

36.47.93

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΔΩΡΙΚΟΣ»
Μαυρομιχάλη 64 - Τηλ. 3629675
ΑΘΗΝΑ

Τ αυτόχρονα π ρ ο τε ίν ε ι να
σταλούν οι περισσευόμενοι
κυπατζήδες «πακέτο» στην
Κομοτηνή με την ένδειξη
«Μουσουλμάνοι που νομίζουν
ότι είναι Τούρκοι» υπονοών
τας μεταξύ σοβαρού και α
στείου να τους «ξεφορτωθεί»
έτσι το ελληνικό Δημόσιο και
να τους κατασπαράξουν οι ε
κεί «βάρβαροι», «ρατσιστές»
και «αγροίκοι» «ομογενείς».
Μήπως είναι λίγο κακόγου
στο το αστείο κ. ΗΜΕΡΟΔΗ·
ΚΤΗ; Και ζητάει από μένα να
«ξεκαθαρίσω τη θέση μου»!
Και δεν αισθάνεται λέει τύ
ψεις έστω και αν τραυματίσει
«τις ευγενείς ψυχές των λε
πτεπίλεπτων ομογενών τραμ
πούκων που έδρασαν στην
Κομοτηνή». Τον πληροφορώ
ότι ούτε «έδρασα» στην Κομο
τηνή ούτε «τραμπούκος» εί
μαι αλλά ούτε και του ζήτησε
κανείς να έχει τύψεις.
Βιάστηκε για άλλη μια φο
ρά ο η μ ερο δη κτη ς . Στην
προσπάθειά του να αποφύγει
τις κακοτοπιές ακολούθησε
την πεπατημένη παρερμηνεύοντας τις προθέσεις και θέ
σεις μου και αποφεύγοντας
το διάλογο.
Ευχαριστώ το ΑΝΤΙ για την
—δεύτερη— φιλοξενία.
Φιλικά
Ευριπίδης Παπαδημητρίου
• Ο Ημεροδήκτης απαντά!

Οι εξηγήσεις του κ. Παπα
δημητρίου είναι ευπρόσδεκτες —απαράδεκτη είναι η ά
ποψή του ότι όταν καταγγέλονται οι ακροδεξιοί, οι τραμ
πούκοι και οι πλιατσικολόγοι
που έδρασαν στην Κομοτηνή,
τότε καταγγέλεται όλος ο
πληθυσμός της Θράκης. Η «υ
πανάπτυξη» δεν δικαιολογεί
τα πάντα ούτε εξιλεώνονται
όσοι έδρασαν (και δρουν) εκεί
εκ του γεγονότος ότι δεν κά
νουν άλλο παρά να εφαρμό
ζουν την επίσημη κρατική πο
λιτική. Ως προς τον «διάλο
γο», ο κ. Παπαδημητρίου στην
πρώτη του επιστολή εξέφρα
ζε απλώς «απογοήτευση» και
«αγανάκτηση» για τα γραφόμενά μου —και το μόνο ερώ
τημα που έθετε ήταν αν οφεί
λονται σε δική μου «προκατά
ληψη, κακή ενημέρωση ή διά
θεση στιγματισμού των κατοί
κων της περιοχής». Τέτοια «ε
ρωτήματα», αξίζουν και αντί
στοιχες απαντήσεις. Και όσο
για τα αστεία μου ποτέ δεν εί
ναι κακόγουστα —το αφεντι
κό, που διακρίνεται για το
γούστο του, θα με είχ ε απολύ
σει. Ας ανατρέξουν οι ενδια
φερόμενοι στα τεύχη 428 και
437 να κρίνουν.
Ημεροδήκτης

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
• Η συνεργάτης του «ΑΝΤΙ»,
Ευρυδίκη Trichon - Μιλσανή
απαντά στην κριτική που άσκησε
ο Α. Φασιανός (τεύχος 438) σε
άρθρο της με θέμα την έκθεση
δεκαεπτά Νέων Ελλήνων
I ζωγράφων στη Βιλ ΖουΤφ στο
Πορίο, (τεύχος 437) Παρ,σ( , β90

Αγαπητέ Αλέκο,
Δεν είναι στις συνήθειές μου
να απαντώ ούτε να δευτερολογώ. Η πρώτη σκέψη είναι
πάντα καίρια. Ωστόσο μου δί
νεις την ευκαιρία να διευκρι
νίσω μερικές λεπτομέρειες
. σχετικά με τα ήδη ειπωμένα.
1 Στις συζητήσεις μου με τον
, Κρεμονίνι, εξαίρετο δάσκαλο
: και καλλιτέχνη, κυριαρχούσε
; πάντα η φράση του «η τέχνη
; μου πρέπει να εκφράζει τη
4 διαφορά μου». Δεν είδα λοι^ πόν πολλές διαφορές στους
«κρεμονινικούς» της εν λόγω
έκθεσης κι αυτό με απογοή;; τευσε. Επίσης εδώ και πολύ
1 καιρό οι σουρεαλιστές μας έ[ μαθαν πως η καθαρά αισθητι; κή ομορφιά δεν είναι αρκετά
' δυνατή για να μας συγκινήσει
αν δεν περικλείει την έκπλη
ξη. Κι αυτό επίσης μου έλειψε.
Θα θυμάσαι σίγουρα Αλέκο
πως όταν έκανες την πρώτη
υ σου έκθεση στα 19 σου, η τέn χνη σου δεν είχε τίποτε που
να θυμίζει τους δασκάλους
σου κι ίσως ποτέ σου δεν υF πήρξες τόσο πρωτότυπος και
■τόσο επαναστατικός όσο εκείί: νη την εποχή που εξέφραζες
: πηγαία τη διαφορά σου.
Το συντηρητικό πνεύμα, η
αγάπη της ωραίας κλασικής
ιί; φόρμας, της παράστασης, είναι αξίες ελληνικές προς τις
ß οποίες οι Έλληνες κατευθύf νονται αυτόματα. Δεν είναι ελαττώματα αυτά, κι αν είναι
$ —αυτό εξαρτάται από την ινί στορική ανάγνωση που θα
«ντους γίνει— δουλεύοντάς τα
β μπορεί να μετατραπούν σε
( προτερήματα.
Ας μην παρεξηγούνται λοιύπόν οι νέοι —που κατά τα άλ[ϋλα τους αναγνωρίζω ποιότηΐί τα, άνεση και σοβαρότητα—
μαπό την καλοπροαίρετη κριτιot κή μου. Έχουμε σήμερα συιΐ νηθίσει τόσο πολύ να μην εκφράζεται καμιά γνώμη και αν
τίρρηση, που ο κριτικός έχει
Éπαραιτηθεί από το ρόλο του.
ni Η γνώμη του ειδικού όταν α,πορρέει από το ενδιαφέρον
jiKai την κατανόηση αποδει^κνύεται πάντοτε θετική. Ας
^φροντίσουν λοιπόν οι νέοι να
^προβάλλουν την ιδιαιτερότη^τά ταυς γιατί οι καιροί δεν εί^ναι στις σχολές και στα
jjiγκρουπ αλλά στον ατομικισμό
και στην πολυμορφία.

Ευριδίκη Trichon Μιλσανή

Έ να νέο περιοδικό
Από τις εκδόσεις «ΕΞΑΝ
κυκλοφόρησε ένα και
νούριο περιοδικό Λογοτε
χνίας, Θεωρίας και Τέχνης με
τον πολύσημο τίτλο Σ Υ Ν 
ΤΕΛΕΙΑ που διευθύνεται από
τους ποιητές Ν ά ν ο Β α λ α ω ρ ί
τη, Μ α ντώ Α ρ α β α ν τιν ο ύ και
Α ν δ ρ έα Π α γ ο υ λ ά τ ο που είναι
ο διευθυντής έκδοσής του. Το
νέο περιοδικό έχει σαν συμ
βούλους τον Ν ίκ ο Κ εσ ανλή
για τα Εικαστικά και τον Κ ώ 
στα Β ερ γό π ο υ λο για τις Επι
στήμες του Ανθρώπου.
Ανταποκριτές του είναι:
Στη Γαλλία ο γνωστός συγ
γραφέας και θεωρητικός ΖανΠ ιέρ Φάυ και στη Γερμανία ο
πεζογράφος Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς
ΤΑΣ»

Σχοινά ς.

Στο πρώτο τεύχος δήμοσιεύθηκαν πέντε αφιερώμα
τα:
1. Μια σειρά ανέκδοτα γράμ
ματα του Κώστα Ταχτσή στον
Νάνο Βαλαωρίτη με μεγάλο
λογοτεχνικό ενδιαφέρον και
άγνωστες φωτογραφίες του
Κ. Ταχτσή.

2. Ένα γράμμα-αφήγημα του
Νίκου Ταχτίτση.
3. Δυο δοκίμια του θεωρητι
κού της τέχνης Νικόλα Κό
λας.
4. Ένα απόσπασμα από τον
«Οδυσσέα» του Τζέημς Τζόυς
σε μετάφραση Μαντώς Αραβαντινού και
5. Ποιήματα του μεγάλου
Πορτογάλου ποιητή Φερνάντο Πεσόα σε μετάφραση Αν
δρέα Παγουλάτου που συνο
δεύονται με κατατοπιστικά
σημειώματα και πλούσια εικο
νογράφηση.
Παρουσιάζεται ακόμα ποίη
ση των Ελένης Αυγούστου,
Σπήλιου Αργυρόπουλου, Ν.
Βαλαωρίτη, Μ. Αραβαντινού
και Παγουλάτου και δοκίμια
των Κ. Βεργόπουλου, Πιέρ
Γκοντιμπέρ, Μπίας Παπαδοπούλου της Ζ. Σιαφλέκη.
Το εξώφυλλο του πρώτου
τεύχους, φιλοτέχνησε ειδικά
για τη ΣΥΝ-ΤΕΛΕΙΑ η ζωγρά
φος Χ ρ ύ σ α Ρω μανού και την
καλλιτεχνική επιμέλειας της
έκδοσης είχε η Μ α ρ ία Βείο-

am I
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 ραμματεϊα-Λογιστήριο:
ΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΠΟΥ
• Σελιδοποίηση, Μοντάζ:
ΤΑΣΙΑ ΛΕΒΟΝ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
• Φωτοστοιχειοθεσία —
Αναπαραγωγή φιλμς:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ»
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 72.49.300
• Εκτύπωση:
«ΕΜΕΣ ΠΡΕΣ ΕΠΕ»
ΝΙΚΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ 88
Τηλ. 51.48.983-51.23.290

πούλου.

Μη διαβάσετε αυτή την ανακοίνωση
Εκτός αν σας ενδιαφέρει. Και αυτό θα μπορούσατε να το βρείτε μέ
σα σε δύο δευτερόλεπτα με μια γρήγορη ματιά, χωρίς να διαβάσε
τε όλο το κείμενο. Η τεχνική της γρήγορης ματιάς είναι ένας τρό
πος διαβάσματος χρήσιμος σε πολλές περιπτώσεις.
Το πώς θα διαβάσετε ένα κείμενο για να έχετε την καλύτερη α
πόδοση εξαρτάται βασικά από το σκοπό για τον οποίο διαβάζετε.
Παράλληλα όμως η απόδοσή σας εξαρτάται και από τον τρόπο που
βλέπετε τις λέξεις του κειμένου. Αν η ματιά σας προχωρεί πάνω
στις τυπωμένες γραμμές λέξη προς λέξη, τότε το διάβασμα γίνε
ται με πολύ αργό ρυθμό, με εσωτερική προφορά, με επιστροφές
σε προηγούμενα και το αποτέλεσμα είναι χαλαρή συγκέντρωση
και χαμηλή απόδοση. Ενώ θα μπορούσατε να είχατε ήδη τελειώσει
αυτό το κείμενο αν διαβάζατε φράση προς φράση, με σύντομες μα
τιές, με γρήγορη αντίληψη και με ρυθμό δυο και τρεις φορές πιο
γρήγορο από αυτόν που έχετε σήμερα. Αυτόν το νέο τρόπο διαβά
σματος με γρήγορο ρυθμό —που μπορεί ναψθάσει και τις 1000 λέ
ξεις το λεπτό— μπορείτε να τον πετύχετε εύκολα μέσα σε τρεις ε
βδομάδες με ένα ειδικό πρόγραμμα συστηματικής εξάσκησης που
σας προσφέρει η Μέθοδος ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ. Εί
ναι ίσως το πιο σημαντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφού το 70%
των γνώσεών μας το αποκτούμε με το διάβασμα.
Για τη μοναδική αυτή Μέθοδο συμπληρώστε και ταχυδρομήστε
το παρακάτω Δελτίο.
Ν. Ευστρατιάδη, Ταξιαρχών 21,174 55 ΑΛΙΜΟΣ
Τηλ. 98.40.352, 98.30.718
Παρακαλώ στείλτε μου με αντικαταβολή δρχ. 10.400 τη Μέθοδο
γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι δ υ ν α μ ι κ ό ΔΙΑΒΑΣΜΑ (3 κασέτες, βιβλίο, ασκήσεις)
Ό νομα.................................................................. ............................
Οδός - αρ...............................................................................................
Ταχ. Κώδικας..................................... Πόλη.....................................
Τηλ...........................................Υπογραφή...........................................

Το Γρήγορο και Δυναμικό Διάβασμα διδάσκεται επίσης σε ειδικά
σεμινάρια που διοργανώνει το ΕΛΚΕΠΑ (τηλ. 80.69.901) και το Ελληνοαμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών (τηλ. 64.78.160).

•
•

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:

εξάμ ηνη:.................... δολ. 25
ετή σ ια :........................ δολ. 50
Η.Π.Α. - Καναδάς · Αν. Ασία ·
Αυστραλία - Ωκεανία:

εξάμ ηνη:.................... δολ. 28
ετήσ ια :........................ δολ. 56
•

Εμβάσματα, επιταγές:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δημοχάρους 60
11521 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ:
ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ:

δρχ. 200
δρχ. 300

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

• Για τα βιβλιοπωλεία
της Αθήνας:
Περιοδικό «ΑΝΤΙ»
Δημοχάρους 60
τηλ.: 72.32.713 · 72.48.240
• Για τα βιβλιοπωλεία
Β. Ελλάδας:
Κέντρο του βιβλίου
Α. Πουλουκτσή και Σια Ε.Ε.
Λασσάνη 9,
Τηλ. (031)285.857
54 622 Θεσσαλονίκη
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στη μικρή πλατεία
εκείνος χόρευ ε

ΜΕΝΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ Πλανόδιός σαλπιγκτής
ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΜΑΝΙΩΤΗΣ Η φοβερά προστασία
ΚΩΣΤΟΥΑΑ ΜΗΤΡΟΠΟ Y AO Y Στη μικρή πλατεία εκείνος χόρευε
ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΡΣΕΑΑΣ Βαμμένα κόκκινα μαλλιά
ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ Γάτα με πέταλα
ΕΛΙΑΝΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΑΟΥ Η Γ ειτονιά των Καλών Κλεφτών
Γ. Γενναδίου 3 - Τηλ. 36.02.007

καλό ταξίδι στοΤΌΚΙΟ

