'δ ΕΚΑΠΕΝΟΗΜΤΗΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Περίοδος Β'
Τεύχος 442
Παρασκευή
13 Ιουλίου 1990
Δρχ. 200

Των αφρόνων τα παιδιά
πριν

,

διψάσουν πλατσουρίζουν...

• ΑΛΒΑΝΙΑ:
Στα πρόθυρα
αιματοχυσίας;
• ΚΚΣΕ:
Ο Γκορμπατσώφ
σε λάθος κόμμα
• ΝΑΤΟ:
Ο πόλεμος τελείω σ ε
• ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ:
Λειψ υδρία και ατονία
• ΑΥΡΙΑΝΗ:
Το μυστικό χαρτί
του Ανδρέα

ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1990:
Συναντήσεις το Σάββατο 14 Ιουλίου και την Κυριακή 15 Ιουλίου

Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία
Λ ογοτεχνία τέχνη και θεω ρία

Λ

ΜΑΝΤΟΑΡΑΒΑΝΤΜΟΥ' ΝΑΝΟΙBAAAÛPtTKt ‘ ANTPCAS(UT0VAATM*KÛ£TAXKPfO(K>VAOS*(W ntOHTlW
ΑΑΙΙΑΝΔΡΟΣΣΧΜΑΙ · ΕΛΕΝΗΑΥΓΟΥΠΟΥ· ΕΠΗΑΙΟΙΑΡΓΥΡΟΠΟΥΑΟΙ· MRUΠΑΠΑΛΟΠΟΥλΟΥ· Μ. SUMIKMI

ΕΞΑΝΤΑΣ
X

01 Τ Υ Ρ Α Ν Ν Ο Ι Τ Ω Ν
Τ ΙΡ Α Ν Ω Ν
Η ΚΡΙΣΗ του σταλινικού καθεστώτος της Αλβανίας βρίσκεται
σε εξέλ ιξη μ ε απρόβλεπτη έκβαση, μολονότι είναι δύσκολο
να φανταστεί κανείς ότι το τελευταίο προπύργιο του
ολοκληρωτισμού στα Βαλκάνια μπορεί να παραμείνει όρθιο
μέσα στη θλιβερή του απομόνωση και κάτω από τη διεθνή
κατακραυγή.
01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για μετακινήσεις ελληνικών στρατευμάτων
στα αλβανικά σύνορα και η ενημέρωση των πολιτικών
αρχηγών από την κυβέρνηση δείχνουν ότι η κατάσταση είναι
περισσότερο σοβαρή απ’ όσο παρουσιάζεται.
ΤΟ τυραννικό καθεστώς των επιγόνων του Εμβέρ Χότζα
καταπιέζει και δολοφονεί εν ψυχρώ όχι μόνο τον αλβανικό
λαό αλλά ιδια ίτερα την ελληνική μειονότητα που στερείται
βασικών δικαιωμάτων.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ κυβέρνηση θα πρέπει να χειρ ισ τεί το θέμα με
σύνεση και προσοχή ασκώντας όλες τις πιέσεις που της
προσφέρονται για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της
μειονότητας.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ όμως θα πρέπει να κωφεύσει στα εξτρεμιστικά
εθνικιστικά στοιχεία και να μην συρθεί σε περιπέτειες που
θα βλάψουν και τά εθνικά συμφέροντα γενικότερα, αλλά και
τις τύχες της μειονότητας.
01 ΩΡΕΣ αυτές, όπου στην Κύπρο δυσχεραίνονται ακόμα
περισσότερο τα πράγματα με τον επεκτατισμό του Ντενκτάς
που επ ιχειρεί τον εκτουρκισμό της Αμμοχώστου, είναι
κρίσιμες για τον Ελληνισμό. Ερείσματα και ευρύτερες
συμμαχίες είναι περισσότερο αναγκαίες από ποτέ.

Η ΑΡΧΗ της μη επέμβασης είναι σεβαστή αλλά η τύχη του
αλβανικού λαού που στενάζει κάτω από το ζυγό του
δικτατορικού καθεστώτος δεν είναι «εσωτερική υπόθεση»,
όπως δεν ήταν εσωτερική υπόθεση η εφτάχρονη δικτατορία
στην Ελλάδα, όπως δεν ήταν εσωτερική υπόθεση της
Ρουμανίας ο εξανδραποδισμός ενός ολόκληρου λαού ρπό
τον Τσαουσέσκου όπως δεν είναι βέβαια «εσωτερική
υπόθεση» του ψευδοκράτους τα πραξικοπήματα του
Ντενκτάς.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ εφτάχρονη δικτατορία, ζητούσαν τότε τα κόμματα
και οι αντιστασιακές οργανώσεις την ενεργό συμπαράσταση
και βοήθεια όλων των πραγματικών φίλων της Ελλάδας και
της δημοκρατίας από Δύση και Ανατολή. Το αυτό δικαιούται
τώρα ο δύσμοιρος αλβανικός λαός —αλλά εξειδικευμένα
και η Ελληνική μειονότητα— από όλους όσους πιστεύουν και
αγαπούν πραγματικά την ελευθερία και την δημοκρατία.
ΚΑΙ ΑΠ’ ΑΥΤΗ την άποψη προκαλεί κατάπληξη η ανακοίνωση
της Πολιτικής Γραμματείας του Συνασπισμού που αφενός
κόπτεται υπέρ των «πάγιων αρχών» (sic) του ΣΥΝ περί
«ανεμπόδιστης άσκησης των δικαιωμάτων του αλβανικού
λαού» αλλά δε βρίσκει ούτε μια λέξη συμπάθειας για τη
σφαγή που υφίσταται. Ούτε όμως μια λέξη διαμαρτυρίας για
την τύχη της ελληνικής μειονότητας —ούτε καν μνεία, δεν
γίνεται. Ανύπαρκτο θέμα για τον ΣΥΝ.
ΑΥΤΗ η «μικρή παράλειψη» θυμίζει μειοδοτικές νοοτροπίες.
Στην ουσία αρνείται να υπερασπίσει την χειμαζόμενη
ελληνική μειονότητα που ασχέτως αν επιβιώνει σε άλλα
κρατικά όρια, αποτελεί συστατικό τμήμα του ελληνισμού:
πολιτιστικά, γλωσσικά, εθνικά τέλος.
ΕΙΝΑΙ κι αυτό ένα ακόμα δείγμα των αγκυλώσεων του ΣΥΝ
που μόνο θλίψη προκαλεί. Οταν όμως οι τύραννοι των
Τιράνων πέσουν, τότε θα διαπιστώσουμε και το μέγεθος της
υποκρισίας —εκ των υστέρων πάλι.
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Λόγω έκτακτης απασχόλησης του Αντήνωρα και των συνεχιζόμενων διακοπών του Α
ΦΑΝΤΟΥ η μ ε ρ ο δ η κ τ η οι αντίστοιχες σελίδες
αντικαθίστανται από ένα πολυ·ρεπορτάζ (για
το πολυ-νομοσχέβιο κλπ.) με άξονα τις 100 η
μέρες της κυβέρνησης, τις απεργιακές κινητο
ποιήσεις και τη συμπεριφορά της αντιπολίτευ
σης. Όπως επίσης και τα οξυμένα προβλήμα
τα της λειψυδρίας και του νέφους.

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
του Κ. Βασιλείου

Η πολιτική λειψυδρία των
κομμάτων της αντιπολίτευσης
έχει αφήσει ανοιχτό το έδαφος
στην κυβέρνηση για πολιτικές
πρωτοβουλίες και για επιβολή
των δικών της κανόνων σΐο
πολιτικό παιχνίδι.
Κι ενώ αυτήν την εβδομάδα
συζηίείται στη Βουλή το
«αναπτυξιακό νομοσχέδιο» του
κ. Σουφλιά, οι αποσπασματικές
αντιδράσεις των συνδικάτων
δεν μπορούν να ανατρέψουν το
σκηνικό.
Α ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ πρόσφατης δημο
σκόπησης της εταιρείας MRÈ ΕΛΛΑΣ
που δημοσιεύτηκαν στις 7 και 8 Ιου
λίου στην «ΑΥΓΗ» μπορεί να θεωρηθούν
ότι καταγράφουν τη σημερινή διάθεση
του εκλογικού σώματος και ανταποκρίνονται σε μια διάχυτη αίσθηση για την
κατάσταση των πολιτικών μας πραγμά
των.
ΜΟΛΟΝΟΤΙ ο αντίκτυπος των πρώτων
ταμειακών μέτρων της κυβέρνησης δεν
έχει γίνει ακόμα πλήρως αισθητός και οι
συνέπειες του «αναπτυξιακού νομοσχε
δίου» είναι νωρίς ακόμα να προβλεφθούν
με ακρίβεια τουλάχιστον ως προς τις α
σθενέστερες οικονομικά τάξεις, η κοινή
γνώμη φαίνεται αρκετά κατατοπισμένη

Τ

4

και ρεαλιστική στις εκτιμήσεις της.
ΘΑ ΗΤΑΝ περιττή η παράθεση δημο
σιευμένων ήδη στοιχείων. Θα πρέπει ό
μως να συγκρατήσουμε δυο βασικά συμ
περάσματα που αφορούν τις γενικές αν
τιλήψεις του εκλογικού σώματος για τη
σημερινή πολιτική κατάσταση.
Πρώτον, ότι μια συντριπτική πλειοψηφια θεωρεί ότι έπρεπε να ληφθούν σκλη
ρό οικονομικά μέτρα, αλλά ταυτόχρονα
μια εξίσου συντριπτική πλειοψηφία τα
θεωρεί και κοινωνικό άδικα, και
Δεύτερον, ότι παρά το γεγονός ό τι ορι
σμένες κυβερνητικές επιλογές τυγχά
νουν της αποδοκιμασίας του εκλογικού
σώματος εν τούτοις πιστεύεται σαφώς ό
τι τα κόμματα της αντιπολίτευσης στε
ρούνται ακόμα περισσότερο της ανα
γκαίας αξιοπιστίας και στον τομέα της οι
κονομικής πολιτικής για να προσφέρουν
πειστική κυβερνητική εναλλακτική λύση.
ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ αυτές τάσεις αποτυπώνονται και στις διαπιστούμενες μετακινή
σεις του εκλογικού σώματος που δεί
χνουν μικρή κυβερνητική φθορά —απώ
λειες δηλαδή προς ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝ— και
μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων.
ΕΙΝΑΙ επίσης ενδεικτικό ότι ο ΣΥΝ, πα
ρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό συσπεί
ρωσης των ψηφοφόρων του σε σχέση με
τα άλλα δυο κόμματα και απελπιστικά
χαμηλά ποσοστά αξιοπιστίας ως προς ο
ρισμένους κρίσιμους δείκτες που αφο
ρούν π.χ. την αντιμετώπιση της οικονομι
κής κρίσης, την ικανότητα οδήγησης της
χώρας προς την ενωμένη Ευρώπη και
την υποστήριξη των ελληνικών συμφε
ρόντων στο εξωτερικό. Και να φανταστεί
κανείς ότι η δημοσκόπηση έγινε πριν την
«πλατειά Ολομέλεια» του ΚΚΕ και τις εξε
λίξεις που διαμορφώθηκαν από τη σύγ
κρουση «ανανεωτικών» και «συντηρητι
κών» στους κόλπους του κόμματος.
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Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να ελπίζει
παρά μόνο στη διαμόρφωση μιας «σιωπη
ρός πλειοψηφίας» στην κοινή γνώμη ε
ναντίον των «συντεχνιών και των προνο
μίων της» για να προστατεύσει την εισο
δηματική της πολιτική.

Το μικρότερο κακό

Ο παράγοντας χρόνος

ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ της δημοσκόπησης αυ
τής έρχονται να ενισχύσουν απόψεις
που υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν
έχει ακόμα απωλέσει την εικόνα του «μι
κρότερου κακού», αντίληψη που κυριάρ
χησε στην κρίσιμη μάζα των μετακινηθέντων ψηφοφόρων που έδωσε την ε
κλογική νίκη στη ΝέαΔημοκρατία.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ διατηρεί προς το παρόν
την πολιτική πρωτοβουλία, νομοθετεί.κατά το δοκούν, έστω και με συνοπτικές
διαδικασίες, επιβάλλει την πολιτική της
χωρίς σθεναρή αντιπολίτευση και παρέ
χει το πικρό φάρμακο του καπιταλιστι
κού εκσυγχρονισμού δια μιας, χωρίς σο
βαρές κοινωνικές αντιστάσεις.
ΤΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ» είναι το κρίσι
μο πεδίο για τη Νέα Δημοκρατία. Οι δυ
σκολίες εδώ είναι προφανείς όχι μόνο
γιατί το «κοινωνικό προφίλ» του κόμμα
τος είναι ασθενές αλλά γιατί η αποκρατι
κοποίηση δεν θίγει τα ισχυρά εργατικά
συνδικάτα του δημόσιου τομέα. Επομέ
νως το πρόβλημα θα παραμείνει και η

Ο πιο ΚΡΙΣΙΜΟΣ παράγοντας για την κυ
βέρνηση είναι ο χρόνος. Χρειάζεται χρό
νο για να αποδείξει ότι η οικονομική της
πολιτική «δουλεύει»· χρειάζεται έμπρα
κτα αποτελέσματα που μεταφράζονται
σε μείωση του πληθωρισμού, συγκράτη
ση των δημοσίων ελλειμμάτων, αποκατά
σταση της ισορροπίας στο ισοζύγιο πλη
ρωμών, μείωση του εξωτερικού δανει
σμού, αύξηση των επενδύσεων, της απα
σχόλησης, των πραγματικών εισοδημά
των.
ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ αυτοί συνηγορούν υ
πέρ της απομάκρυνσης του ενδεχομένου
πρόωρων εκλογών για τί η κυβερνητική
φθορά δεν αποκλείεται να άυξηθεί, οπό
τε μόνο μια βελτίωση της οικονομίας
μπορεί να δώσει στην κυβέρνηση την ά
νεση της επιλογής της χρονικής στιγμής
διεξαγωγής των εκλογών προβαίνοντας
στις αναγκαίες οικονομικές προεκλογι
κές παροχές —που αποτελούν πλέον σιδηρούν νόμο της πολιτικής οικονομίας.
Διαφορετικά, σημαντικό μέρος της εκλοΝ.

γικής της υποστήριξης θα καταρρεύσει,
έστω και αν η οικονομία βελτιωθεί, όταν
κρίσιμες μάζες ψηφοφόρων των χαμη
λών και μεσαίων στρωμάτων πεισθούν ό
τι ο εκσυγχρονισμός βλάπτει τα συμφέροντά τους. Οι εκλογείς δυσπιστούν συ
νήθως στα «μακροπρόθεσμα οφέλη» και
ζητούν άμεσα, χειροπιαστά αποτελέσμα
τα μετά από κάποια περίοδο χάριτος.
ΕΙΝΑΙ, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία υπο
χρεωμένη από τα πράγματα αλλά και α
πό τη φύση της πολιτικής της να παραμείνει στην εξουσία μέχρις ότου η οικο
νομία της δώσει ορισμένα περιθώρια
διορθωτικών και βελτιωτικών κινήσεων
υπέρ των κοινωνικών στρωμάτων που η
ψήφος τους θα καθορίσει την επανεκλο
γή της. Καμιά αλλαγή του εκλογικού νό
μου δεν πρόκειται να ανατρέψει αυτό το
δεδομένο. Η Νέα Δημοκρατία, παρά τα
ρεύματα άκρατου φιλελευθερισμού, και
παλαιοκομματισμού που εμπεριέχει, δια
θέτει επαρκή λαϊκιστική παράδοση και
διακρίνεται από ισχυρό ένστικτο επιβίω
σης, ώστε να μην αυτοκτονήσει πολιτικά.
Τα όσα, επομένως, λέγονται περί αγνόη
σης του «πολιτικού κόστους» έχουν πε
ριορισμένη αξία και χρονική διάρκεια.
ΕΙΝΑΙ φανερό ότι η κυβέρνηση καθορί
ζει προς το παρόν το πλαίσιο της πολιτι
κής διαμάχης και επικρατεί, ρυθμίζοντας
σε μεγάλο βαθμό το βηματισμό της.

Παραποιούσα αντιπολίτευση
ΑΠΟ ΤΗΝ άλλη πλευρά η αντιπολίτευση
παραπαίει. Το ΠΑΣΟΚ διέρχεται βαθειά
κρίση και είναι αστείο να υποστηρίζεται
ότι το Συνέδριο με το νέο Καταστατικό
και τη Νέα Διακήρυξη —επί το σοσιαλδημοκρατικότερον, θα λύσει την κρίση αυ
τή. Ό λα τα δείγματα αντιπολιτευτικής
συμπεριφοράς του ΠΑΣΟΚ και του προέ
δρου του μέχρι στιγμής υποδηλώνουν α
κριβώς το αντίθετο: παρωχημένη ρητο
ρεία και πολιτική.
ΟΣΟ για το Συνασπισμό, τα πράγματα
είναι ακόμα πιο δύσκολα. Έχουν κατ’ επανάληψιν αναλυθεί στο «ΑΝΤΙ» μιας και
μας ενδιαφέρει απόλυτα η πορεία και η
τύχη της ελληνικής αριστεράς.
ΕΑΝ τα κόμματα της αντιπολίτευσης
δεν καταφέρουν να βγουν από την κρίση
και την καλοκαιρινή τους νάρκη, αν δεν
επιτύχουν τη ριζική εσωτερική τους ανα
συγκρότηση σε δημοκρατικές κατευθύν
σεις και δεν εκσυγχρονίσουν την πολιτι
κή και την κουλτούρα τους, τό τε το πολι
τικό παιχνίδι θα ελέγχετα ι και θα κυριαρ
χείται μέσα στις συντεταγμένες που κα
θορίζει η Νέα Δημοκρατία.
ΓΙΑΤΙ μια άλλη άκρως ενδιαφέρουσα
διαπίστωση της δημοσκόπησης που ανα
φέραμε είναι ότι η πλειοψηφία της κοι
νής γνώμης δεν ενδιαφέρεται αν η οικο
νομική πολιτική είναι σοσιαλιστική ή φι
λελεύθερη αλλά αν είναι ρεαλιστική ενώ
το ήμισυ σχεδόν των ψηφοφόρων του
ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΝ τάσσονται υπέρ της ή
πιας αντιπολίτευσης.
□

ΝΔ: Η υπεροχή
του κ. Προέδρου
εκατό πρώτες ημέρες της κυβέρ
Σ τις
νησης Μητσοτάκη ο μόνος διακριθείς

είναι ο πρόεδρός της. Ό λο ι οι άλλοι — με
εξαίρεση ίσως τον κ. Αντώνη Σαμαρά, ο
οποίος ήταν όλο αυτό το διάστημα «ένας
επιμελής υπουργός Εξωτερικών»— άλ
λοι υπουργοί επικρίνονται από την ηγε
σία της ΝΔ για την ανεπάρκειά τους, άλ
λοι για την απουσία τους από οποιοδήποτε κυβερνητικό έργο και άλλοι μόνο για
την επίδοσή τους στις «κεντροδεξιές» ίν
τριγκες διαδοχής.
Τελευταίο δείγμα της κυβερνητικής α
νεπάρκειας ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Στέ
φανος Μόνος η «επίδοση» του οποίου
στο θέμα της αντιμετώπισης του νέφους
οδήγησε το πρωθυπουργικό περιβάλλον
στο συμπέρασμα ότι «καλύτερα να τον
είχα μ ε αντίπαλο».
Ούτε ο κ. Μιλτιάδης Έβερτ δεν φαίνε
ται να διασώθηκε, αφού ήδη του καταλο
γίζεται μια «αναποτελεσματικότητα στην
κυβερνητική προπαγανδιστική μηχανή»,
την οποία έχει «χρεωθεί», προσωπικά και
μια «υπέρμετρη ενασχόληση με τη συγ
κρότηση της προσωπικής του κομματι
κής πελατείας, σε βάρος της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα», τον
οποίο επίσης έχει χρεωθεί.
Βέβαια, ο κ. Έ βερτ δεν δείχνει να ανη
συχεί από τις πρωθυπουργικές εκτιμή
σεις για την απόδοσή του, εκτιμώντας ό
τι μακροπρόθεσμα υπερέχει του κ. Μη
τσοτάκη στο παιχνίδι των δημόσιων σχέ
σεων και της προβολής λόγω του καλού
«μηχανισμού» που διαθέτει στο χώρο
των μέσων ενημέρωσης. Συνεχίζει έτσι
να κάνει δηλώσεις επί παντός, προβά
ροντας επίμονα το ρόλο του μελλοντι
κού πρωθυπουργού.
Αντίθετα, άλλες πληροφορίες είναι
πολύ ανησυχητικές για τον κ. Έβερτ. Ε
πειδή, αν αυτός διαθέτει το προβάδισμα
σε επιρροή στο δημοσιογραφικό χώρο, ο
κ. Μητσοτάκης αντεπιτέθηκε στο χώρο
των εκδοτών όπου σήμερα μπορεί να ι
σχυριστεί ότι διαθέτει ήδη σημαντικά ε 
ρείσματα. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά
τις επαφές του με τον κ. Χρ. Λαμπράκη
και την ευμενώς ουδέτερη στάση του
«Βήματος», την περίεργη παθητικότητα
της «Ελευθεροτυπίας», την προσαρμο
στικότητα της «Επικαιράτητας» του κ.
Κόκκαλη, λόγω «ψηφιακών» του ΟΤΕ, το
«Έθνος» του κ. Μπόμπολα κ.ά. Μόνο η
«Καθημερινή» και ο «Ελ. Τύπος» φαίνεται
να εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό
πρόβλημα για τον κ. Μητσοτάκη, αν και
οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν
ότι και αυτό το πρόβλημα βαίνει προς λύ
ση, με τον κ. Αλαφούζο να διαδίδει ότι θα
πουλήσει την πρώτη και στελέχη της
δεύτερης να δηλώνουν ότι «εμείς στηρί
ζουμε ΝΔ και Μητσοτάκη».

Η ενίσχυση των θέσεων του κ. Μητσο
τάκη στο χώρο του Τύπου και οι διπλω
ματικές του πρωτοβουλίες σε συνδυα
σμό με την ανεπάρκεια που έδειξε η υπό
λοιπη κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της
πολυήμερης απουσίας του στο εξωτερι
κό, την πολιτική ομηρία του Ανδρέα Παπανδρέου και τη μακρόχρονη περίοδο ε
σωτερικών ανακατατάξεων στην οποία
εισήλθε πλέον η αντιπολίτευση οδηγούν
στην αρκετά ασφαλή πρόβλεψη ότι αυτό
το φθινόπωρο θα είναι περίοδος είτε α
νασχηματισμού, είτε εκλογών.
Η επιλογή από τον κ. Μητσοτάκη της
μιας ή της άλλης λύσης εξαρτάται από
την κατάληξη που θα έχει η «υπόθεση
Κατσίκη». Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη
συμφωνήσει με τον πρόεδρο της Δημο
κρατίας Κων. Καραμανλή ότι η «καλύτε
ρη λύση για την παράταξη και τον τόπο»,
θα ήταν η επανένταξη του κ. Στεφανόπουλου και της ΔΗΑΝΑ στη ΝΔ, έτσι ώ
στε να αντιμετωπισθεί προσωρινά η κοι
νοβουλευτική αστάθεια της κυβέρνησης,
να αποφευχθεί νέα προσφυγή στις εκλο
γές και να ενισχυθεί ο κ. Μητσοτάκης α
πέναντι στον κ. Έβερτ.
Αλλά ο κ. Στεφανόπουλος φαίνεται να
αντιδρά και να αποποιείται τις προσφο
ρές του κ. Μητσοτάκη για μια «τιμητική ε
πιστροφή σε ηγετική θέση», παίζοντας
το τελευταίο προσωπικό χαρτί του. Ένα
«χαρτί» όμως το οποίο δεν είναι σε καμιά
περίπτωση «ατού», αφού όπως επίσης
διαδίδεται μετ’ επιτάσεως, «η ενσωμάτω
ση του κ. Κατσίκη στη ΝΔ βρίσκεται εν<ε·
ξελίξει», λύση η οποία θεωρείται και η πί-'
θανότερη.
Η ενσωμάτωση του μοναδικού βουλευ
τή της ΔΗΑΝΑ στη ΝΔ θα δώσει επίσης
την αφορμή στον κ. Μητσοτάκη να πραγ
ματοποιήσει τον αναμενόμενο ανασχη
ματισμό της κυβέρνησής του, με σημείο
εκκίνησης αυτή τη φορά όχι την ανάγκη
λεπτών εσωκομματικών ισορροπιών, αλ
λά την ευμενή πλέον για τον κ. Μητσοτά
κη ουδετερότητα του κ. Καραμανλή στην
εσωκομματική διαμάχη και την αναμφι
σβήτητα θετική εικόνα που έχουν σχημα
τίσει τα λαϊκά στρώματα για τον πρωθυ
πουργό λόγω κυρίως της σταθερής στά
σης που κράτησε μέχρι σήμερα.
□

ΠΑΣΟΚ: προ δικών
και συνεδρίων
Στο δεκαπενθήμερο που πέρασε επι
βεβαιώθηκαν για μια ακόμη φορά δυο
παλαιότερες διαπιστώσεις: Πρώτον, η
παντοδυναμία του Ανδρέα Παπανδρέου
στο ΠΑΣΟΚ και δεύτερον, η υποταγή ό
λης της αντιπολιτευτικής τακτικής του
Κινήματος στις δίκες για την κάθαρση
και τις προτεραιότητες που θέτουν για
την υστεροφημία του ηγέτη του.
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Βοηθητικό όργανο της παντοδυναμίας
του Ανδρέα είναι αυτή τη φορά ο κ. Γεράσιμος Αρσένης, ο οποίος προωθείται
σταθερά εναντίον των κ. Γεννηματά και
Σημίτη, μέχρις ότου υπερφαλλαγγισθεί
κι αυτός από κάποιον άλλο ««δελφίνο» και
έπεται συνέχεια. Όσο για τον κ. Κώστα
Λαλιώτη έχει τεθεί για μια ακόμα φορά
στο περιθώριο λόγω της σπουδής του να
διαρρεύσει στον Τύπο ότι το Συνέδριο θα
εκλέξει και Γραμματέα ο οποίος θα ήταν
φυσικά ο ίδιος.
Σε ό,τι αφορά ειδικά το Συνέδριο συμ
βαίνει το πρωτοφανές: το επιθυμεί ο κ. Α.
Παπανδρέου και δεν το θέλουν οι διεκδι
κητές της εξουσίας του. Αφού κατέληξε
—και ορθώς— στη διαπίστωση ότι το Συ
νέδριο θα είναι μια μεγάλη αποτυχία, ο κ.
Παπανδρέου άρχισε ήδη να στέλνει τις
προσκλήσεις στα «αδελφά» κόμματα, τα
οποία αναμένεται να κατακλύσουν την Α
θήνα για να χειροκροτήσουν τον κ. Πα
πανδρέου, μαζί με τις έξι χιλιάδες περί
που Έλληνες αντιπροσώπους, από τις 20
μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου. Ειδικά για
τους έξι χιλιάδες αντιπροσώπους λέγε
ται ότι ο αριθμός αυτός αρκεί για να εξα
σφαλίσει την επιβεβαίωση του υπόδικου
κ. Παπανδρέου στην ηγεσία της αξιωμα
τικής αντιπολίτευσης.

Κατά τα άλλα τα γκάλοπ που είδαν αυ
τήν την εβδομάδα το φως της δημοσιότη
τας έδειξαν, μια τάση επιστροφής στο
Συνασπισμό των ψηφοφόρων του που
προτίμησαν στις τελευταίες εκλογές το
ΠΑΣΟΚ και μια τάση όχι αύξησης, αλλά
συσπείρωσης των οπαδών του τελευ
ταίου. Διαπιστώσεις που οι υπέρμαχοι
της συνεργασίας στις δημοτικές από την
πλευρά του Συνασπισμού θέλουν να ερ
μηνεύουν ως «δικαίωση» της πολιτικής
τους. Ενώ ο κ. Παπανδρέου φαίνεται ότι
τα ερμηνεύει διαφορετικά και για αυτό
το λόγο «διαπιστώνει» στις συνομιλίες
του «έναν διαφορετικό τόνο στις τελευ
ταίες δηλώσεις των ηγετών της αριστε
ρός σε ό,τι αφορά τη συνεργασία».
Με άλλα λόγια, είναι πλέον βέβαιο ότι
η «νύκτα της αντιπολίτευσης» θα κρατή
σει πολλούς μήνες ακόμα. Και οι ηγεσίες
του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισμού, θα συνεχίσουν να οριοθετούν τις διαχωριστικές γραμμές, κατά πως τους αρμόζει κά
θε φορά, αφήνοντας ουσιαστικά ανενό
χλητο τον κ. Μητσοτάκη στην επιβολή
της πολιτικής του.

ΣΥΝ: Τα «αγκάθια
των δημοτικών
Ως «λοιπαί δυνάμεις»...
Η ίδια βεβαιότητα επικρατεί και για τη
συνεργασία ΠΑΣΟΚ- Συνασπισμού στους
μεγάλους δήμους της χώρας εν όψει των
δημοτικών εκλογών. Βέβαια, μέχρι την
ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές το
ΠΑΣΟΚ περίμενε ακόμα την αντιπροσω
πεία του Συνασπισμού για τις σχετικές
συνομιλίες, η σύνθεση της οποίας άλλα
ξε το περασμένο Σάββατο προκειμένου
να αποκλεισθεί από τη σύνθεσή της ο κ.
Πιτσιώρλας ο οποίος και παραιτήθηκε γ ι’
αυτό τον λόγο και όχι για αυτούς που επικαλέσθηκε δημοσίως.
Αλλά παρά τις αντιρρήσεις της πλειοψηφίας του ΕΓ της ΕΑΡ και του κ. Κουβέλη προσωπικά και την καταρράκωση του
ηθικού της κ. Μερκοϋρη, η συνάντηση
των δυο αντιπροσωπειών θα γίνει και η
συνεργασία θα προχωρήσει για να παρα
κολουθήσουμε το φθινόπωρο τους κοι
νούς υποψηφίους των δυο κομμάτων να
εκφωνούν αντικυβερνητικούς λόγους α
πό τα μπαλκόνια, την ίδια στιγμή που οι
κατήγοροι εκ μέρους του κυβερνητικού
κόμματος και του Συνασπισμού θα ανα
φέρουν ενώπιον του Ειδικού Δικαστη
ρίου τα εγκλήματα κατά του δημοσίου
που διέπραξε ο κ. Παπανδρέου.
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▼ ✓ ^ λ α δείχνουν ότι στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου ΠΑΣΟΚ και
Συνασπισμός θα συγκροτήσουν κοινά
ψηφοδέλτια με συμφωνία για τις μεγά
λες πόλεις παρά τις αντιρρήσεις που υ
πάρχουν στο Συνασπισμό για τη διαδικα
σία που ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ, η οποία
θεωρείται ότι φέρνει προ τετελεσμένων
τους εταίρους της συνεργασίας.
Η πρώτη συζήτηση μεταξύ των εκπρο
σώπων των δύο κομμάτων θα δείξει και
ποια σημεία «τριβής» υπάρχουν. Προς το
παρόν ο Συνασπισμός υποστηρίζει ότι η
συμφωνία πρέπει να γίνει με φερέγγυα
πρόσωπα ευρείας αποδοχής και ένα μίνι
μουμ πρόγραμμα για τα τοπικά προβλή
ματα, ενώ φαίνεται να μην επιδιώκει μια
συμφωνία - πακέτο. Προφανώς ο Συνα
σπισμός επιθυμεί να μειώσει τον πολιτι
κό χαρακτήρα της συμφωνίας στις δημο
τικές αποδεσμεύοντάς τον από τη συνερ
γασία με το ΠΑΣΟΚ ενώ παράλληλα με
μια τέτοια στάση ισορροπεί τις αντίθετες
απόψεις που έχουν διατυπωθεί. Χαρα
κτηριστική ήταν και η απάντηση των Γρ.
Φαράκου και Φ. Κουβέλη, μετά τη συνάν
τησή τους, σε σχετική ερώτηση. Και οι
δύο τόνισαν ότι οι δυνάμεις που συγκρο
τούν το Συνασπισμό εφαρμόζουν τις α
ποφάσεις του.
Η συνεργασία συνεπώς με το ΠΑΣΟΚ
στις δημοτικές όπως έχουν τα πράγματα

θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Και
φυσικά έχει πολιτικό χαρακτήρα ανεξάρ
τητα με το αν εμφανισθεί ως συμφωνία ·
πακέτο ή συμφωνία σε τοπικό επίπεδο.
Μια τέτοια επιλογή δημιουργεί όμως και
σωρεία ερωτηματικών. Πώς ο Συνασπι
σμός μπορεί να συμπράττει με τυχοδιω
κτισμούς, όπως στελέχη του χαρακτηρί
ζουν πολιτικές του στυλ «πωλείται η Ελ
λάς», που επαναφέρει ο κ. Παπανδρέου;
Πώς σε διάστημα έ ξ ι μηνών ανατρέπονται όλα όσα έλεγε ο Συνασπισμός προε
κλογικά για το ΠΑΣΟΚ και μπορεί από κοι
νού τώρα να υποστηρίζει μια πολιτική
—έστω για την Τ.Α.— την οποία ο ίδιος
κατήγειλε ως συντηρητική την προηγού
μενη οκταετία; Γιατί το ΠΑΣΟΚ όπως δεί
χνουν οι μέχρι τώρα αποφάσεις του δεν
άλλαξε πολιτική, ούτε και για την Τ.Α. Α
πλώς διαφοροποίησε την τακτική του.
Ποια τέλος αυτοκριτική έκανε το ΠΑΣΟΚ
για το θέμα της κάθαρσης; Μήπως την
«εθνική αποστολή» που υποστηρίζουν
στη δίκη για το καλαμπόκι οι τέως υ
πουργοί και επίλεκτα στελέχη του ως
μάρτυρες υπεράσπισης του κ. Ν. Αθανασόπουλου; Ο ΣΥΝ ταυτίζεται με τη λογική
των μαρτύρων υπεράσπισης του κ. Αθανασόπουλου;
Εκτός όμως από τα «αγκάθια» των δη
μοτικών εκλογών ο Συνασπισμός έχει και
τα «αγκάθια» των εσωτερικών προβλη
μάτων στα κόμματα που τον συγκροτούν
των οποίων η σημασία είναι καθοριστική
για το μέλλον όχι μόνο το δικό του, αλλα
και της Αριστερός. Οι «συντηρητικοί»
στο ΚΚΕ ετοιμάζουν ουσιαστικά νέες θέ
σεις για το συνέδριο στηριζόμενοι στην
πλειοψηφία της ΚΕ που ελέγχουν επιμένοντας στα «εικονίσματα» του δημοκρα
τικού συγκεντρωτισμού, του μαρξισμούλενινισμού και του προλεταριακού διε
θνισμού. Έ νας πιθανός συμβιβασμός
που θεωρείται από ορισμένους ως μια
λύση μετά και τις εξελ ίξεις στο συνέδριο
του ΚΚΣΕ δεν φαίνεται ότι θά διαταράξει
την παραδοσιακή λογική και τα συστήμα
τα άξιων του ΚΚΕ τη στιγμή που γίνονται
εξ ελ ίξ εις απροσδιορίστων συνεπειών
στις χώρες που κάποτε αποτελούσαν το
A και το Ω της «κομμουνιστικής ορθοδο
ξίας».
Η συνέπεια θα είναι η πολιτική αφυδά
τωση του Συνασπισμού και μια πορεία α
ναδίπλωσης του ΚΚΕ στην πεπατημένη
της ιστορικής Αριστερός. Και μια τέτοια
προοπτική δεν μπορούν να την ανακό
ψουν ούτε η ΕΑΡ ούτε η «Νέα Πορεία».
Μέσα σε ένα τέτο ιο σκηνικό, αν ο Συ
νασπισμός δεν αντιμετω πίζεται ως «σα
νίδα σψτηρίας» από τα κόμματα που τον
συγκροτούν, οφ είλει να αντιμετωπίσει
το μέλλον του με διαφορετικό προσανα
τολισμό από αυτόν της συμπαράταξης
δυνάμεων της Αριστερός —τη λογική
δηλαδή, Τσολάκη. Και συνεπώς να μιλή
σει για τη δική του προοπτική, αλλά και
για τις πολιτικές συμμαχίας, επί της ου
σίας όχι για τη διαδικασία.

ΤΑ ΔΟΚΑΝΑ ΕΝΟΣ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
Το π ο λ υ ν ο μ ο σ χ έδ ιο του Σ ο υ φ λ ιά
β ρ ίσ κ ε τ α ι π λέο ν π ρος σ υζή τη σ η
σ τη ν Ο λ ο μ έ λ ε ια τη ς Βουλής. Ε κεί
το π ο θ ετο ύ ν τα ι τα κό μ μ α τα . Σ το ν
κο ινω νικό χώ ρ ο η κυβέρνησ η
υ π ο χ ρ εώ ν ετα ι σε έν α ν δ ιά λ ο γ ο μ ε
τις σ υ ν δ ικ α λ ισ τικ έ ς ο ρ γ α ν ώ σ εις
των ερ γ α ζο μ έν ω ν . Οι α ν τιδ ρ ά σ ε ις
όμω ς σ υ ν ε χ ίζ ο ν τα ι κ α ι τη Δ ευ τέρ α
έ χ ο υ μ ε τη δ ο κ ιμ α σ ία τω ν Γ ενικώ ν
Ε ξετάσεω ν. Το πώς δ ια μ ο ρ φ ώ ν ετα ι
το π εδ ίο τω ν α ν τιπ α ρ α θ έσ εω ν που
ε χ ε ι π λέον ω ς επ ίκ εν τρ ο το
ν ο μ ο σ χ έδ ιο μ ε τ ις π ο λ υ σ χ ιδ ε ίς
ρ υ θ μ ίσ ε ις του α ν α λ ύ ε τα ι στο
άρθρο που ακολο υθεί.

του Αρ. Ψάλτη
μάχη μέσα και έξω από τη Βουλή
για το «αναπτυξιακό» νομοσχέδιο
των 115 άρθρων και 110 τροπολο
γιών περιέχει δυο νέα στοιχεία. Το πρώ
το αφορά την τακτική της κυβέρνησης.
Την Τρίτη, πρώτη ημέρα της συζήτησης
του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή, η κυ
βέρνηση υιοθετεί την τακτική της αναδί
πλωσης. Υποχωρεί στην αδιάλλακτη
στάση και εγκαινιάζει τον —μη δεσμευτι
κό— διάλογο με τη ΓΣΕΕ. Το δεύτερο α
φορά το συνδικαλιστικό κίνημα. Η ΓΣΕΕ
με πρωτοβουλία των συνδικαλιστικών
παρατάξεων που πρόσκεινται στο Συνα
σπισμό αντιδρά στην αντίληψη του «ξε
σπάσματος» και υιοθετεί με την πρωτο
βουλία της αναστολής της απεργίας την
τακτική της «ευθύνης» και των εναλλα
κτικών προτάσεων.
Οι εξελίξεις αυτές επιτρέπουν στην
κυβέρνηση να προετοιμάσει το έδαφος
για την αποδοχή ορισμένων τροποποιή
σεων από Tijv αντιπολίτευση. Ουσιαστι
κά όμως πρόκειται για έναν ελιγμό που
ήταν μονόδρομος για την κυβέρνηση α
φού είχε να αντιμετωπίσει εκτός από τις
απεργίες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ και την
απεργία της ΟΛΜΕ. Μια πιθανή «έκρηξη»
των απεργιακών μετώπων ήταν φυσικό
να δημιουργήσει τεράστιο πολιτικό πρό
βλημα και κοινωνικές εντάσεις με απρό
βλεπτες συνέπεις με τη συμπλήρωση
των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησης
από τη ΝΔ.
Έ τσι και με την παρέμβαση Καραμα
νλή ο οποίος συνέστησε να μην επιμείνει
η κυβέρνηση στη στάση απόρριψης κάθε
διαλόγου αλλά να επιδιώξει μια «γέφυ
ρα» με τα συνδικάτα η όλη κυβερνητική
τακτική αναπροσαρμόστηκε χωρίς να α
ναπροσαρμοστεί και η πολιτική της.
Η αναπροσαρμογή της κυβερνητικής
τακτικής δεν σημαίνει ωστόσο ότι στο
κυβερνητικό στρατόπεδο υπάρχει η μεγί
στη ομοθυμία για την τακτική που ακο
λουθεί και τα μέτρα που λαμβάνονται. Η
απεργία π.χ. των καθηγητών έχει πάρει
ευρύτερες διαστάσεις και υποκρύπτει
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αντιθέσεις χρόνιες στον εκπαιδευτικό
χώρο που δεν πρόκειται να λυθούν με
την επιβολή της επιτήρησης της Αστυνο
μίας και των εισαγγελέων στα εξεταστι
κά κέντρα αν τελικά γίνουν οι εξετάσεις.
Αναλογίες υπάρχουν και στο «σχέδιο εκ
συγχρονισμού» που φαίνεται να διαμορ
φώνει η κυβέρνηση.
Με το πολυνομοσχέδιο π.χ. επιχειρείται η τακτοποίηση εκκρεμοτήτων αλλά
και ο σχεδιασμός λειτουργίας της αγο
ράς που όπως ελέγχθη «αλλάζει τη ζωή
μας» αλλά σε σειρά θεμάτων όπως π.χ. η
Δημόσια Διοίκηση, οι εργασιακές σχέ
σεις, ως κίνητρα επανέρχονται οι κλασι
κές συνταγές της παραδοσιακής Δεξιάς,
οι οποίες ευνοούν την κομματικοποίηση,
τη συναλλαγή και την αυθαιρεσία.
Και όλα αυτά επενδύονται με το φιλε
λεύθερο «μανδύα» όπως π.χ. η απελευ
θέρωση του ωραρίου, που μπορεί να εί
ναι εκσυγχρονιστικές από μια άποψη αλ
λά επιβάλλονται με διοικητικό τρόπο.
Αλλά και η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονι
σμός που επιδιώκει η κυβέρνηση με την
αποκρατικοποίηση της οικονομίας και
την απελευθέρωση της αγοράς στηρί
ζονται σε μια αντίληψη που υποτιμά τον
κόσμο της εργασίας, περιορίζει δικαιώ
ματα των εργαζομένων —και δεν αναφε
ρόμαστε επ’ ουδενί στα προνόμια— και
υποβαθμίζει το περιβάλλον.
Η καταγγελία του «σχεδίου εκσυγχρο
νισμού» της κυβέρνησης με μόνο όπλο
την ιδεολογική αντίθεση στη ΝΔ επιτρέ
πει στην κυβέρνηση να ηγεμονεύσει πο
λιτικά, αλλά και ιδεολογικά. Από αυτή
την άποψη η αλλαγή της στάσης της
ΓΣΕΕ και οι προβληματισμοί που διατυ
πώνονται στο συνδικαλιστικό κίνημα για
την ανάγκη χάραξης μιας «αγωνιστικής
τακτικής μ ε χρονικούς ορίζοντες και
στόχους, όπου θα πείθει τη συντριπτική
πλειοψηφία των εργαζομένων» πιθανόν
να σηματοδοτήσουν και μια διαφορετική
πολιτική υπεύθυνης και μακράς αντιπολί
τευσης από το συνδικαλιστικό κίνημα
που να στηρίζεται στην προβολή λύσε
ων, να προβάλλει τα ώριμα αιτήματα και
να επιτρέπει τη διατύπωση εναλλακτι
κών λύσεων από θέσεις του προοδευτι

κού εκσυγχρονισμού.
Κάτι τέτοιο προϋποθέτει όμως ότι τα
κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει
να αναπροσαρμόσουν την πολιτική τους.
Το «σχέδιο εκσυγχρονισμού» της κυβέρ
νησης —μίγμα παραδοσιακών και νεοφι
λελεύθερων συνταγών— διαμορφώνει
τους όρους που ορισμένοι είχαν ήδη
δρομολογηθεί και από την οκταετία του
ΠΑΣΟΚ για την εφαρμογή μιας συντηρητι
κής πολιτικής που θα επιτρέπει στις κυ
ρίαρχες κοινωνικές τάξεις να αντεπεξέλθουν στις νέες συνθήκες που διαμορφώ
νονται με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Και φυσικά αυτόν τον «εκσυγχρονισμό»
θα πληρώσουν και πάλι οι εργαζόμενοι.
Η περιπέτεια π.χ. των προβληματικών θα
πρέπει να είναι διδακτική για πολλούς.
Όπως και τα κίνητρα που θεσμοθετού
νται και αλλάζουν κατά καιρούς, αλλά
και πολιτικές που εγκαινιάσθηκαν με το
άρθρο 4 στο παρελθόν.
Η αντιπολίτευση αντί των ιδεολογικών
αφορισμών οφείλει να εκπονήσει το δικό
της σχέδιο εκσυγχρονισμού και να προ
βάλει συγκεκριμένες εναλλακτικές λύ
σεις.
Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ είναι θλιβερή η
διαπίστωση ότι επανέρχεται ξανά στο
παρελθόν με εκφράσεις και τοποθετή
σεις που θυμίζουν άλλη εποχή και που
προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη διαχωριστική γραμμή δεξιά-αντιδεξιά. Ο Α.
Παπανδρέου όχι μόνο ξέχασε τα «ρετι
ρέ» και το δικό του πρόγραμμα μονό
πλευρης οικονομικής λιτότητας της πε
ριόδου 1985-87 αλλά έχει εναγγαλιστεί
πλήρως όλα τα συντεχνιακά συμφέρον
τα ενθαρρύνοντας αλόγιστα κάθε «αγω
νιστική» διεκδίκηση. Αυτή είναι η υπεύ
θυνη αντιπολίτευση που υποσχέθηκε να
κάνει.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο «σοβαρός»
κ. Αρσένης, εισηγητής του ΠΑΣΟΚ στη
συζήτηση της Βουλής για το νομοσχέδιο
Σουφλιά, ο «ντάρλινγκ» της Αυριανής και
κάποτε τσάρος της οικονομίας, ενώ δέ
χτηκε όλους τους νόμους της αγοράς, έ
βγαλε και μερικές κορώνες για «εθνι
κούς κινδύνους», για «εθνική στρατηγι
κή» και «αφελληνισμό της ελληνικής πα7

ραγωγής». Οι κακοί ξένοι έρχονται να
μας τα πάρουν όλα. Μα που νομίζει ότι
ζούμε τέλος πάντων ο κ. Αρσένης;
Για την Αριστερά θα πρέπει να πούμε
ό τι καταβάλλει προσπάθειες να τηρήσει
μεγαλύτερη υπευθυνότητα απέναντι στο
κοινωνικό σύνολο και να συζητήσει επί
της ουσίας του νομοσχεδίου. Υποστηρί
ζει τους αγώνες των εργαζομένων, γιατί
καλούνται και πάλι να πληρώσουν τα
σπασμένα, αλλά ταυτόχρονα μέσα από
τις δικές της αντιφάσεις και ταλαντεύσεις προσπαθεί να υποδείξει δρόμους
και θα επιτρέψουν στο συνδικαλιστικό
εργατικό κίνημα να βρίσκεται σε συνεχή
επαφή με την κοινωνία και να επιλέγει
μορφές δράσης και διεκδίκησης των αι
τημάτων του που δεν θα το απομονώ
νουν από την κοινή γνώμη. Γιατί μόνο έ
τσι, όντας σύγχρονο, προοδευτικό, εκ
συγχρονιστικό, πνέοντας με τους ανέ
μους των σημερινών αναγκαίων αλλα
γών και προστατεύοντας τα μακροπρό
θεσμα σύμφέροντα του κινήματος μπο
ρεί να συνδράμει στη δημιουργία ενός
κοινωνικού μετώπου που δεν θα αφήσει
τον νεο-δημοκρατικό νεο-φιλελευθερισμό να επικρατήσει και να επιβάλει τη
λογική του.
Είναι ενδεικτικές από αυτήν την άπο
ψη τόσο οι δηλώσεις του κ. Κύρκου για
την ανάγκη εκσυγχρονισμού και υπευθυ
νότητας του συνδικαλιστικού κινήματος
όσο και του κ. Δραγασάκη, αναπληρωμα
τικού μέλους του Π Γ του ΚΚΕ που τόνισε
την αυξημένη ανάγκη επαφής της συνδι
καλιστικής ηγεσίας με τη βάση της αλλά
και τη σχέση της με την κοινωνία. Αλλά
εξίσου ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις του
κ. Κωστόπουλου, γενικού γραμματέα της
ΓΣΕΕ, βουλευτή και ηγετικού στελέχους
του ΚΚΕ εναντίον των δηλώσεων Κύρ
κου. «Λάθος πόρτα χτύπησε», του απήντησε η ΕΑΡ, γιατί βέβαια το να υπερασπί
ζεσαι το συνδικαλιστικό κίνημα από τις ε
πιθέσεις που δέχεται δε σημαίνει ότι δεν
πρέπει να του ασκείς κριτική ή να μην υ
ποδεικνύεις τρόπους για τον εκσυγχρο
νισμό του.
Αλλά και οι τοποθετήσεις του ΣΥΝ στη
συζήτηση της Βουλής ήταν εμπεριστα
τωμένες και συγκεκριμένες και αποκάλυ
ψαν και την ιδεολογία του νομοσχεδίου
και τον κρυμμένο αναχρονισμό του.
Στο μεταξύ, η αναβολή της 24ωρης γε
νικής απεργίας της ΓΣΕΕ υπήρξε μια σω
στή ενέργεια εφόσον η κυβέρνηση έδει
ξε διαθέσεις διαλόγου - καθ’ υπόδειξιν
του κ. Καραμανλή στον κ. Μητσοτάκη ό
πως γράφτηκε.
Τα αποτελέσματα του διαλόγου αυτού
είναι αβέβαια και άγνωστα. Το βέβαιο εί
ναι ότι το νομοσχέδιο, που ενδέχεται να
υποστεί ορισμένες τροποποιήσεις θα ψη
φιστεί.
θα χρειαστεί όμως αρκετός χρόνος
μέχρι να δικαιωθούν ή να διαψευσθούν
οι διάφοροι προφήτες* μέχρις ότου δια
πιστωθεί αν θα έχουμε την αυγή μια νέας
δυναμικής καπιταλιστικής ανάπτυξης ή
το σκότος της γνωστής στασιμότητας
και συνεχούς καταβύθισης της οικονο
μίας και της κοινωνίας μας. Αν το όλο εγ
χείρημα καταλήξει σε μια κοινωνία πιο
βίαια με μεγαλύτερη ανεργία με υποβαθ
μισμένες κοινωνικές υπηρεσίες, με μηδε
νική κοινωνική αλληλεγγύη, με μεγαλύ
τερη φτώχεια και ανισότητα.
□
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Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜ ΟΣ ΥΠΟ
Επιβάλλεται ενίσχυση της
αμυντικής ικανότητας της
χώρας, καθώς και κάθε
ερείσματος ισχύος, στο
εσωτερικό και διεθνώς. Η
συγκυρία είναι πάντως η πιο
ακατάλληλη για «λύσεις»*.
Είτε στην Κύπρο, είτε στο
Αιγαίο, είτε στη Θράκη.
Η απόφαση 649/12.3.90 του συμβουA ■λίου
Ασφαλείας επί του Κυπριακού
ανέθετε στο Γενικό Γ ραμματέα των Ηνω
μένων Εθνών να υποβάλει, μέχρι της 31
Μαΐου, έκθεση στο Συμβούλιο για το α
ποτέλεσμα των προσπαθειών του προς
επανάληψη των δικοινοτικών συνομι
λιών. Ωστόσο, ο κ. Ντε Κουεγιάρ ανέβα
λε την έκθεσή του, προφανώς αναμένον
τας τις τυχόν επιπτώσεις στο Κυπριακό
του ελληνο-τουρκικού διαλόγου, η έναρ
ξη του οποίου έκτοτε προβλεπόταν. Ή 
δη, η έκθεση υπολογίζεται ότι θα κυκλο
φορήσει πριν από το τέλος Ιουλίου.
Αλλά πριν αναφέρθούμε στις προο■πτικές ας δούμε τα γεγονότα που
σημειώθηκαν περί το κυπριακό μετά την
απόφαση 649. Είναι τα ακόλουθα:
1. Αναπτύχθηκε εργώδης δραστηριότη
τα του ειδικού για το Κυπριακό εκπροσώ
που του State Department. Ο κ. Ledsky
περιέφερε ακαταπόνητος την σοφία και
τις «ιδέες» του στις τρεις ενδιαφερόμενες πρωτεύουσες. Στην Άγκυρα δήλωσε
ότι είναι ουσιώδες να βρεθεί νομική και
συνταγματική κατοχύρωση της παρου
σίας τουρκικού στρατού στην Κύπρο...
Στην Αθήνα είπε, μιλώντας σε πολιτικές
προσωπικότητες, ότι η απόφαση 649/90
του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και η
προηγηθείσα εναρκτήρια δήλωση του Γ.
Γραμματέα των Ην. Εθνών, θα έπρεπε να
βελτιωθούν ώστε να παρέχουν ικανοποί
ηση στον κ. Ντηνκτάς.
Σημειωτέον, εν παρενθέσει, ότι και τα
δυο αυτά κείμενα μαζί με την απολογι
στική των δικοινοτικών συνομιλιών δή
λωση Ντε Κουεγιάρ της 2.3.90, καθώς και
τη συνοδευτική προς το Συμβούλιο έκθε
ση του Γ. Γ ραμματέα είναι από τα χειρό
τερα που παρουσιάσθηκαν ποτέ για την
ελληνική πλευρά. Ικανοποιούν το μέγι
στο των τουρκικών απόψεων. Σχεδόν ό
λα εκτός από την απαίτηση για αναγνώ
ριση τουρκοκυπριακής κρατικής οντότη
τας και δικαιώματος αυτοδιάθεσης της
τουρκοκυπριακής κοινότητας. Υιοθέτη
ση των προτάσεων Ντε Κουεγιάρ θα με
τέβαλε την Κύπρο σε προτεκτοράτο της
Άγκυρας.
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Αν η Τουρκία, για λόγους που δεν είναι
του παρόντος να εκτεθούν, δεν ακολου
θούσε στο Κυπριακό απαρεγκλήτως μα
ξιμαλιστική γραμμή θα τα είχε δεχθεί τα
κείμενα Ντε Κουεγιάρ. Και οι ΈλληνεςΚύπριοι και Ελλαδίτες, θα έκλαιγαν την
ανεπανόρθωτη μοίρα τους...
Ο κ. Ledsky έδρασε, βεβαίως, και στην
Κύπρο. Είδε τόσους πολλούς και πρότεινε τόσα πολλά που είναι δύσκολο να βγει
άκρη. Πάντως επέμεινε να γίνουν δεκτά
από την Κυπριακή κυβέρνηση διάφορα
πρακτικά μέτρα, που επανειλημμένως εί
χε προτείνει υπό την επωνυμία «μέτρα
εμπιστοσύνης» και που στοχεύουν δήθεν
στην "αποκατάσταση δικοινοτικής εμπι
στοσύνης.
Στην πραγματικότητα επιδιώκεται να
παγιδευθεί η ελληνική πλευρά για να α
ναγνωρίσει, από την πίσω πόρτα, de fac
to, τα τετελεσμένα της κατοχής. Στους
πιο «επίλεκτους» συνομιλητές του ο κ.
Ledsky φαίνεται ότι επίσης μίλησε για α
νάγκη περαιτέρω βελτίω σης των κειμέ
νων Ντε Κουεγιάρ προς ικανοποίηση
του κ. Ντενκτάς. Και να σκεφθεί κανείς,
μεταξύ των τόσων άλλων θλιβερών, ότι
αυτόν τον διπλωμάτη - πραματευτή «ιδε
ών» τον δέχονται ο πρωθυπουργός της
Ελλάδος, οι αρχηγοί κομμάτων, ο υπουρ
γός των Εξωτερικών και ο ίδιος ο πρόε
δρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο τε
λευταίος μετά θερμοτάτων μάλιστα αι
σθημάτων. Όμως, στην Τουρκία συνομί
λησε με τον υφυπουργό Εξωτερικών, ε
νώ ο υπουργός Εξωτερικών τον δέχθηκε
σε εθιμοτυπική απλώς επίσκεψη...
2.
Ο πρόεδρος Bush, στις 22.6.90, α·
πηύθυνε προς το Κογκρέσο τη διμηνιαία
έκθεσή του για το Κυπριακό. Πρόκειται
περί κειμένου πραγματικά θλιβερού. 0
Ντενκτάς αναβαθμίζεται. Αφθονούν οι
εκφράσεις που υποδηλούν αναγνώριση
πολιτικής ισοτιμίας των δυο κοινοτήτων, ί
Οι πράξεις των Κυπρίων εφήβων που
προσπάθησαν να υποστείλουν την τουρ
κική σημαία χαρακτηρίζονται μικροβανδαλισμοί. Προτείνονται, επισημότατα
πλέον, όλα τα προαναφερθέντα «μέτρα
εμπιστοσύνης» του κ. Ledsky. Η έκθεση
αναφέρεται και στην ανάγκη αλλαγής
του status quo. Η φράση αυτή, που δεν
είναι νέα, χαροποίησε κάποτε ορισμέ
νους αφελείς Έ λληνες, ή προσποιούμε
νους τους αφελείς. Αλλά ο κ. Bush δεν υ
πονοεί την επάνοδο στο status quo ante.
Υπαινίσσεται τη νέα δομή της Κυπριακής
πολιτείας, αυτήν δηλαδη, που ενδεχομέ
νως θα διαμορφωθεί με την τουρκική
συγκατάθεση...
Είναι, βεβαίως, πλέον παράδοση οι δι
μηνιαίες εκθέσεις του Αμερικανού προέ
δρου προς το Κογκρέσο να πλαστογρα-

Ν ΑΠΕΙΛΗ «ΛΥΣΕΩΝ»
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φούν ασύστολα την πραγματικότητα
στην Κύπρο, για να μην εκτεθεί η Τουρ
κία στο Κογκρέσο, οπότε θα ανέκυπτε, ί
σως, θέμα διακοπής της προς την Αγκυ
ρα στρατιωτικής βοήθειας. Η τελευταία
όμως έκθεση είναι η χειρότερη. Αναγκά
σθηκαν να οργισθούν ακόμη και οι «ρεα
λιστές».
3.
Η έκθεση Bush μαζί με την αποτυχία
της δικοινοτικής συνάντησης κορυφής
του Μαρτίου, συνέβαλαν καθοριστικά
στην πτώση της δημοτικότητας του προ
έδρου της Κύπρου. Το φιάσκο της πολιτι
κής του άρχισε να επικαλύπτει τη μειδιώσα εικόνα αισιοδοξίας και δραστηριότη
τας, που για δυο χρόνια συστηματικά
προώθησε έναντι του ελληνισμού ο πρό
εδρος Βασιλείου. Σε αντιπερισπασμό,
μετά από επίμονη, πολύμηνη κωλυσιεργ ία, συρόμενος, υπέβαλε θεαματικά αί
τηση ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊ
κή Κοινότητα.
Είναι η μόνη σωστή ενέργεια της διε
τούς προεδρικής θητείας του, που μέχρι
σήμερα απέβη απολύτως εις όφελος των
Τούρκων, ενώ απολύτως έβλαψε την ελληνική πλευρά.
Ο δρόμος όμως προς την ένταξη είναι
δύσβατος και απρόβλεπτης κατάληξης
και αφθονούν οι παγίδες. Η Κοινότητα, ιδίως οι μεγάλοι εταίροι και εντελώς ιδιαίτερα οι Βρετανοί θα προσπαθήσουν
να χρησιμοποιήσουν την Κυπριακή αίτηση προς άσκηση πίεσης στην ελληνική
πλευρά για περισσότερες παραχωρήσεις στην Άγκυρα, ώστε δήθεν να εξευρεθεί λύση και να καταστεί δυνατή, εν
καιρώ, η ένταξη της Κύπρου. Από συγκλίνουσες πληροφορίες φαίνεται ότι μεταξύ της άτυπης κοινοτικής ομάδας για το
Κυπριακό (Αγγλία-Γαλλία-Γερμανία-Ιταλία, η Ελλάδα δεν προσεκλήθη σε ένδειξη αμεροληψίας έναντι της Τουρκίας...)
επικρατεί η άποψη ότι τα προαναφερθένχα κείμενα Ντε Κουεγιάρ πρέπει να βελ

του Μιχάλη Δούντα
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τιωθούν περαιτέρω υπέρ της Τουρκίας,
ώστε να τα δεχθεί ως βάση νέου γύρου
δικοινοτικού διαλόγου. Πρόκειται δηλα
δή για ευκρινέστατο «αντίγραφο» των ι
δεών Ledsky. Κατά συνέπεια είναι σοβα
ρός ο κίνδυνος εκτροπής της αίτησής έν
ταξης προς ανεπιθύμητες κατευθύνσεις.

5.
Το πλέον πρόσφατο γεγονός, που
δεδηλωμένα θα συνδεόταν με το Κυπρια
κό, είναι η συνάντηση των πρωθυπουρ
γών Ελλάδος και Τουρκίας στο Λονδίνο,
στις 6.7.90. Πρώτη διαπίστωση είναι ότι
το Κυπριακό υποβαθμίσθηκε σε σχέση
με προηγούμενες εξαγγελίες του Έλλη
να πρωθυπουργού. Δηλαδή ότι θα αποτε
4.
Στη σειρά αυτή των αξιόλογων γε
λούσε προϋπόθεση του ελληνοτουρκι
γονότων που σημειώθηκαν κατά την από
κού διαλόγου. Ήδη ο κ. Μητσοτάκης υφαση 649/90 αρμόζει να μνημονευθεί και
πεχώρησε σε «ανετότερες» διατυπώ
η δήλωση του Συμβουλίου Υπουργών
σεις. Από «προϋπόθεση του ελληνοτουρ
της Κοινότητας, στις 25-26/6/90. Συνοψί
κικού διαλόγου» η πρόοδος στο Κυπρια
ζεται στη διαπίστωση ότι «Το Κυπριακό
κό έγινε προϋπόθεση «προόδου» του ελ
πρόβλημα επηρεάζει τις σχέσεις ΕΟΚ ληνοτουρκικού διαλόγου και κάπου αλ
Τουρκίας». Και συνεκτιμώμενης της ση
λού ξέπεσε σε «προϋπόθεση οριστικής
μασίας των σχέσεων αυτών «Τονίζεται η
αποκατάστασης των ελληνοτουρκικών
ανάγκη να εξαλειφθούν σύντομα τα εμ
σχέσεων». Και ευτυχώς που έτσι συνέβη.
πόδια που παρεμβάλλονται στη συνέχι
Διότι αν επιμέναμε στο σφάλμα να συν
ση ουσιαστικών δικοινοτικών συνομι
δέουμε τα ελληνοτουρκικά με το Κυπρια
λιών» προς εξεύρεση λύσης βιώσιμης
κό υπήρχε κίνδυνός να πληρώσουμε πέ
και δίκαιης βάσει της πρωτοβουλίας Ντε
ραν της Κύπρου, και στο Αιγαίο και στην
Κουεγιάρ και του ψηφίσματος 649 (το α
Θράκη.
πίστευτο είναι ότι η μνεία της —κάκι
Το πιθανότερο είναι, ότι οι δυο πρωθυ
στης— απόφασης 649, αν είναι ακριβείς
πουργοί ανέλαβαν να συμβουλεύσουν
οι πληροφορίες του γράφοντος, έγινε με
μετριοπάθεια και εποικοδομητικό πνεύ
πρόταση της ελληνικής πλευράς, που,
μα στα εθνικά των τέκνα αντιστοίχως...
προφανώς, τελ εί ακόμη υπό την ψευδαί
Εν όψει όλων αυτών ποιες Αινήσεις
σθηση ότι η απόφαση αυτή μας οφε■ διαφαίνονται στις προσεχείς εβδο
λεί...).
μάδες και ποια η προσφορότερη ελληνι
Θα έπρεπε να σημειωθεί, προς ακριβέ
κή αντίδραση και πορεία; Το πιθανότερο
στερη αξιολόγηση της καταρχήν θετικής
είναι ότι η νέα γραμμή του Γενικού Γραμαυτής δήλωσης, ότι τα μέλη του Συμβου
ματέα θα διαγράφεται με την επικείμενη
λίου γνωρίζουν καλώς την έκταση και το
έκθεσή του σε Συμβούλιο. Θα καταβλήβάθος των ουσιωδέστατων ελληνικών υ
θεί προσπάθεια συγκερασμού των προποχωρήσεων. Με τη δήλωση αυτή θέλη
μνησθέντων κειμένων των Ηνωμένων Ε
σαν κυρίως να επιδείξουν κάποια αίσθη
θνών του Μαρτίου 1990 με τις απαιτήσεις
ση ισορροπίας προς ικανοποίηση της ελ
Ντενκτάς για αναγνώριση στους Τουρκο
ληνικής πλευράς, ιδίως αφού επίσης
κύπριους status λαού και όχι απλώς Κοι
γνωρίζουν ότι αυτή θα κληθεί και πάλι,
νότητας. Δηλαδή δυο «κράτη» θα συμφω
και ίσως μάλιστα σύντομα, σε περαιτέρω
νήσουν σε σύσταση «Ομοσπονδιακής Έ 
παραχωρήσεις. Διότι ασφαλώς δεν δια
νωσης». Άλλω στε ο κ. Ντε Κουεγιάρ μεφεύγει της προσοχής των ευρωπαίων ε
ρίμνησε να περιλάβει τη σχετική διατύ
ταίρων μας ότι η Τουρκία δεν κάμπτεται
πωση του Ντενκτάς στην έκθεσή του
με τόσο χαμηλές πιέσεις.
προς το Συμβούλιο Ασφαλείας (8.3.60).
Από εκεί και πέρα οι Τούρκοι «οργισμέ
νοι» για την αίτηση ένταξης θα ζητούν
ό,τι επιθυμούν για να στέρξουν σε επα
νάληψη του διαλόγου. Αλλά δεν θα
’πρεπε να αποκλεισθεί ότι ο Γενικός
Γραμματέας θα απέφευγε με την επικεί
μενη έκθεσή του να πάρει θέση που θα
εισήγαγε απλώς αναβλητική φρασεολο
γία. Τούτο, στην περίπτωση που θα δια
πίστωνε ότι η ελληνική πλευρά θα ’ταν α
μετακίνητη στην απαίτησή της να ανακα
λέσει ο Ντενκτάς την αξίωση τόυ όρου
για αναγνώριση δικαιώματος αυτοδιάθε
σης υπέρ των Τουρκοκυπρίων. Δηλαδή ο
Γενικός Γραμματέας προκειμένου να
διακινδύνευε νέο αδιέξοδο στο διάλογο
θα ανέβαλε τις εισηγήσεις του, με την
ελπίδα ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα με α-
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φορμή την κυπριακή αίτηση, ένταξης, θα
ασκούσε και από την πλευρά της πίεση
στην ελληνική πλευρά προς επίδειξη ε
λαστικότητας.
Έ χει επομένως σημασία η στάση της
ελληνικής πλευράς. Πρέπει να είναι απε
ρίφραστη στην επιμονή της για ανάκλη
ση των αξιώσεων - όρων του Ντενκτάς.
Επιβάλλεται εξαρχής να μην αφήσει ο
ποιαδήποτε αμφιβολία ως προς το άκαμ
πτο της θέσης της ώστε εγκαίρως να αποθαρύνει επίταση των πιέσεων.
Έ τσ ι διαμορφώθηκαν οι συνθήκες.
Και υπαγορεύουν νέα στάση.
• Επιβάλλεται όσο ποτέ άλλοτε να απορρίψει η ελληνική πλευρά κατά τρόπο
απόλυτο, που να μην επιτρέπει αμφιβο
λίες ως προς την ανθεκτικότητά της, τις
κάκιστες προτάσεις Ντε Κουεγιάρ του
Μαρτίου και τις ασφαλώς χειρότερες
που επίκεινται. Να απορρίψει επίσης τα
«μέτρα εμπιστοσύνης» του κ. Ledsky. Οι
ενέργειες αυτές είναι αναγκαίες για να
«περιχαρακωθεί» η ελληνική πλευρά ώ
στε να αποφύγει περαιτέρω παραχωρή
σεις, ή διολισθήσεις προς τις τουρκικές
θέσεις.
• Είναι η ώρα συναγερμικής κινητοποίη
σης όλων των πατριωτικών δυνάμεων
στην Κύπρο —και στην Ελλάδα— προς
τόνωση του φρονήματος του λαού και α
ναθεώρηση πολιτικής. Ο Ντενκτάς σε
μια δύσκολη στιγμή του είχε την πολιτι
κή οξύνεια και το θάρρος να υποβάλει
παραίτηση για να επιδιώξει νέα λαϊκή εν
τολή. Θα ήταν μέγιστη υπηρεσία προς
την Κύπρο, αν τον εμιμείτο ο πρόεδρος
Βασιλείου, του οποίου μάλιστα η πολιτι
κή παταγωδώς απέτυχε. Φοβάμαι όμως
ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για τέτοια
πρόβλεψη... γιατί διαφορετικά είναι τα ε
φόδια πολιτικής σκέψης και ψυχολογίας
του προέδρου της Κύπρου. Ο Ντενκτάς
είναι ακατασύγαστος Τούρκος εθνικιστής. Και κατευθύνεται από την ισχυρή
Τουρκία. Ο πρόεδρος Βασιλείου επηρεά
ζεται από έναν ήρεμο ανατολικομεσογειακό κοσμοπολιτισμό και συνακόλου
θη αισιοδοξία. Και η Ελλάδα δεν είναι
Τουρκία...
• Είναι η στιγμή επαναπροβολής του
Κυπριακού ως θέματος κατοχής. Και η κί
νηση αυτή βεβαίως, δεν θα οδηγήσει σε
λύση του Κυπριακού. Θα συμβάλλει, ό
μως, στην «περιχαράκωση» που προαναφέρθηκε. Επίσης, επαναδιεθνοποίηση
του Κυπριακού θα βοηθήσει —ή μάλλον
είναι βασική προϋπόθεσή του— τον κα
λύτερο χειρισμό της Κυπριακής υπόθε
σης, και έναντι της Ευρωπαϊκής Κοινότη
τας.

Αίτηση ένταξης

Δ

Ως προς την αίτηση καθ’ αυτήν δια. γράφονται τα εξής:
Το επόμενο βήμα είναι η παραπομπή
του θέματος στην Επιτροπή της Κοινότη
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τας για να γνωμοδοτήσει κατ’ αρχήν ως
προς το αν συντρέχουν όροι ένταξης της
Κύπρου. Για να αποφανθεί η επιτροπή θα
παρέλθουν, υπό τις σημερινές συνθήκες,
τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Έ χει όμως με
γάλη σημασία να μην καθυστερήσει η πα
ραπομπή. Και μόνο το γεγονός αυτό θα
σημάνει αναβάθμιση του κύρους της Κυ
πριακής κυβέρνησης και ενίσχυση της
κρατικής της οντότητας.
Σε περίπτωση που η Μάλτα υποβάλλει
επίσης αίτηση ένταξης προσφέρονται
θετικές προϋποθέσεις συνεργασίας Ελ
λάδος - Ιταλίας. Διότι η Ιταλία έχει την
κοινοτική προεδρία για το προσεχές εξά
μηνο και διότι είναι ο κοινοτικός κηδεμό
νας της Μάλτας. Πάντως είτε γίνει αμέ
σως η παραπομπή στην επιτροπή είτε όχι
θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε προσπά
θεια να χρησιμοποιηθεί η αίτηση ως
δίαυλος κοινοτικής επιρροής για περαι
τέρω παραχωρήσεις στο κυπριακό. Πρέ
πει να αντιστρέφουμε το ρεύμα των πιέ
σεων. Να αξιοποιήσουμε δηλ. όπως προαναφέραμε εμείς την αίτηση ως μέσο απεγκλωβισμού του Κυπριακού από το δικοινοτικό πλαίσιο και προβολής της κα
τοχικής του διάστασης. Θα είναι ενέρ
γεια που πέραν από την ασφάλεια και ε
πιβίωση του Κυπριακού ελληνισμού εξυ
πηρετεί και τα γενικότερα εθνικά συμφέ
ροντα.
Μας ωφελεί στην ευρύτερη αντιπαρά
θεσή μας με την Τουρκία. Δηλ. στα άλλα
σημεία της. Στο Αιγαίο και στην Θράκη.
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Κρίση στα εθνικά
θέματα

Η Κυπριακή κρίση που ανακυκλώθηκε
την περασμένη Τετάρτη με τις πολλα
πλές πιέσεις από την Ά γκυρα και τον
Ντενκτάς συνεπικουρούμενους από τον
«ειδικό σύμβουλο» κ. Λέντσκι και την «α
πάθεια» της Ουάσινγκτον, πρέπει να
προκαλέσει τα σωστά αντανακλαστικά
στον πολιτικό κόσμο και τους Έλληνες
πολίτες.
Οι αιτιάσεις Ντενκτάς ότι αποτελεί
«αντισυνταγματική ενέργεια» η αίτηση
ένταξης της Κύπρου στην ΕΟΚ, αποτε
λούν απίθανο δείγμα θρασύτητας. Η κα
τάλυση του ενιαίου χώρου της Κύπρου α
* * *
πό τον Α ττίλα δεν αποτελεί τετελεσμένο
και δεν θα αποτελέσει εμπόδιο σε κάθε
Το συμπέρασμα της ανάλυσης αυ·
προσπάθεια
αναβάθμισης της Κυπρια
• τής συνοψίζεται σε εισήγηση πολιτι
κής Δημοκρατίας· για τί αναβάθμιση απο
κής συντήρησης. Λύση που να συνιστά
τελ
εί οπωσδήποτε η ένταξή της στην
βελτίωση σε σχέση με το stauts quo
ΕΟΚ.
στην Κύπρο είναι αδύνατη εφόσον εξαρΤις ώρες αυτές —με τις αναταραχές
τάται από συγκατάθεση της Τουρκίας.
στα Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη και
Ούτε, εξάλλου, «κλείσιμο» του Κυπρια
την Μέση Ανατολή— όπου συσσωρεύον
κού υπό τους τουρκικούς όρους θα εται τα νέφη νέας σύρραξης— επιβάλλε
μείωνε την πίεση της Άγκυρας στα άλλα
ται προσεκτική και εθνικά συνεκτική πο
σημεία της ελληνοτουρκικής αντιπαρά
λιτική συμπεριφορά. Είναι η ώρα της ευ
θεσης. Άλλωστε, και αν ακόμη θα βρι
θύνης και της εγρήγορσης.
σκόταν ποτέ Έλληνας που θα ήταν δια
τεθειμένος να δεχθεί τέτοια παζάρια θα
ήταν, ακόμη και η κυνική αυτή υπόθεση,
ανέφικτη. Διότι ο τουρκικός επεκτατι
σμός είναι σωρευτικός. Δεν κάνει επιλο
γή λείας. Τα θέλει όλα: και την Κύπρο και
«Τη γη των προγόνων της» επισκέφτητο Αιγαίο και τη Θράκη.
καν
Αρβανίτες της Νότιας Ιταλίας για
Υπό τον σημερινό συσχετισμό δύνα
πρώτη φορά, μας πληροφορεί σχετικό
μης Ελλάδος και Τουρκίας και με δεδομέ
ρεπορτάζ της «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ» (Δευτέ
νους αμετακίνητους τους γαιωπολιτιράς 2/7). Με επικεφαλής τον γνωστό Ου
κούς στόχους της Άγκυρας μόνη επιλο
νίτη Παπά Αντόνιο Μπελούσι. Και αντίγή του ελληνισμού είναι πολιτική συντή
χησε η Ελλάδα από αρβανίτικα τραγού
δια στη γλώσσα τους, την αρβανίτικη.
ρησης του εθνικού δυναμικού του μέσα
Στο πλευρό τους και ο «Αρβανίτικος Σύν
στα «ιστορικά» του σύνορα. Προς τούτο
δεσμος» στην Ελλάδα.
επιβάλλεται ενίσχυση της αμυντικής ικα
Πουθενά στο συγκινητικό αυτό μακρο
νότητας της χώρας, καθώς και κάθε ερεί
σκελές δημοσίευμα δεν αναφέρεται αν οι
σματος ισχύος, στο εσωτερικό και διε
διάφοροι Αλμπανέζε νιώθουν Έλληνες
θνώς. Η συγκυρία είναι πάντως η πιο α
και τι σχέση έχουν με την Ελλάδα πέρα
κατάλληλη για «λύσεις». Είτε στην Κύ
από το γεγονός ότι πρόγονοί τους έζηπρο, είτε στο Αιγαίο, είτε στη Θράκη.. □
σαν κάποτε στη χώρα μας.

Ε

Αλμπανέζε δηλαδή τι;

Καλό το φολκλόρ. Αλλά είναι ανάγκη
να κατασκευάζουμε κεκαλυμμένως κι άλ
λες «μειονότητες», αμφίβολων και α
προσδιόριστων προθέσεων και πιθανό
τατα προσφερόμενων —εκούσια ή όχι—
για εκμετάλλευση από άλλους; Ό τα ν μά
λιστα είναι γνωστό ότι ο συμπαθής Ουνί
της πάστορας από εικοσαετίας συντάσ
σει χάρτες και προσπαθεί να θεμελιώσει
«επιστημονικά» ότι ο ελλαδικός χώρος ή
ταν «αναπόσπαστο τμήμα» της Αλβα
νίας. Λέτε να δούμε στο μέλλον και τίπο
τα διαμαρτυρίες γειτονικής χώρας για
«καταπίεση» της «αρβανίτικης μειονότη
τας» στην Ελλάδα;

Ο πολυδιάστατος
Κοσκωτάς
Ο Κοσκωτάς είναι πανταχού παρών.
Πριν λίγες μέρες, η δικαστική λαβίδα συ
νέλαβε και έστειλε στον Κορυδαλλό το
«νούμερο ένα» της «Γραμμής» Α.Ε. κ.
Δημ. Κουνελάκη. Δεξί χέρι ο Κουνελάκης, αριστερό ο Βακάλης· και τα δύο μαζί
ένιβαν το πρόσωπο, τον Κοσκωτά δηλα
δή. Ο Δ. Κουνελάκης ήταν ο αποφασιστι
κός κρίκος για όλες τις μεθοδεύσεις του
απατεώνα που είχαν σχέση με τα εκδοτι
κά: Καθημερινή, περιοδικά, εγκαταστά
σεις. Και βέβαια συμμετείχε και αυτός
στο στενό κύκλο εκείνων που έπαιρναν
αποφάσεις σ χετικές με όλες τις δραστη
ριότητες του κυκλώματος, της «Τράπε
ζας Κρήτης» μη εξαιρουμένης.
Ο Δ. Κουνελάκης οεν εμεινε όμως ανε
νεργός και μετά τη φυγάδευση του Κο
σκωτά. Εγκατεστημένος σε βίλα που του
είχε παραχωρήσει ο «δρ», έδρασε όλο
αυτό το διάστημα και συμμετείχε —στο
μέτρο του δυνατού— στη λεηλασία των
εγκαταστάσεων της «Γραμμής».
Η λεηλασία της «Γραμμής» —που απο

τελεί και αυτή ένα σημαντικό περιουσια
κό στοιχείο της Τράπεζας Κρήτης— εί
ναι η πτυχή εκείνη που ερευνήθηκε λιγό
τερο για τί και οι επίγονοι ήταν προσεκτι
κότεροι αλλά και γιατί νέα πρόσωπα, που
διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σήμερα,
μπήκαν στο χορό. Και ποιος δεν ενδιαφέρεται σήμερα για την Παλλήνη; Ο κ. Λεζυέρ, ο κ. Αλαφούζος, ο κ. Λαμπράκης, ο
κ. Μοάτσος και πλήθος άλλοι.
Για την υπόθεση αυτή είχε αναλυτικά
αναφερθεί το ΑΝΤΙ από τα τχ. 394, 395
κ.ε. του Φεβρουάριου του 1989. Πριν δέ
κα ημέρες, η εφημερίδα «Πρώτη», ανακί
νησε την υπόθεση και προκάλεσε την ά
μεση αντίδραση του Επιτρόπου της Τρά
πεζας κ. Γ. Καμάρα.
Υπάρχει λοιπόν θέμα και είναι καυτό.
Κατά τα άλλα η υπόθεση αναμένεται
να φουντώσει και πάλι αφού δεν δικαιο
λογείται η παράταση της κλήσης προς α
πολογίαν της κ. Αλίκης Κουτσόγιωργα
και ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Από την άλλη, η έκδοση του Γ. Κοσκω
τά από τις ΗΠΑ, θεωρείται δεδομένη. Έ 
χει προκριθεί φαίνεται από το Σταίητ
Ντηπάρτμεντ η λύση να εκδοθεί πρώτα ο
Κοσκωτάς και να ακολουθήσει η παράδο
ση του Ρασίντ εν συνεχεία. Πράγματα
συμφωνηθέντα και συμφέροντα και στις
δύο πλευρές...
Τα στοιχεία και τα δεδομένα αυτά, κά
νουν πιο ευδιάκριτο το πολιτικό κλίμα
του καλοκαιριού που προετοιμάζει μι
κρούς και μεγάλους για τις μονομαχίες
των Δημοτικών εκλογών του φθινοπώ
ρου.

Ο κ. Γαλάζιος
- Κόκκινος
Το παιχνίδι των χρωμάτων έπαιξε η κυ
βέρνηση στην επιλογή του νέου προέ
δρου του Αρείου Πάγου, διορίζοντας τον
Βασίλη Κόκκινο και ντύνοντας τη δικαιο
σύνη στα μπλε. Επί οκτώ χρόνια το ΠΑ
ΣΟΚ, έσπασε τη μέχρι τότε μονοχρωμία
στην ηγεσία της δικαιοσύνης βάζοντας
πολλές μα πολλές πινελιές πράσινο. Και
η Νέα Δημοκρατία έκρινε σκόπιμο να συ
νεχίσει τη διχρωμία στην ηγεσία και τα α
νώτατα κλιμάκια της Δικαιοσύνης.
Έτσι, μπορεί να μην «κοκκίνησαν» τα
μέλη του υπουργικού συμβουλίου στις 4
Ιουλίου όταν επέλεξαν τον Β. Κόκκινο ως
πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Αγνόησαν
πάντως τις αυστηρές προειδοποιήσεις
των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Επικαλέστηκε λοιπόν ο πρωθυπουρ
γός σαν δικαιολογία τις κομματικές αυ
θαιρεσίες στο χώρο της Δικαιοσύνης της
προηγούμενης κυβέρνησης. Βιάστηκε ό
μως να αντιγράψει τις πρακτικές της.
Με σκληρή γλώσσα και εντόνως επικριτικές ανακοινώσεις υποδέχτηκαν, ό
πως άλλωστε είχαν προειδοποιήσει, τον
διορισμό του κ. Κόκκινου στην ηγεσία
του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας, ο
Συνασπισμός της Αριστερός, το ΠΑΣΟΚ
και στελέχη των δυο κομμάτων. «Επιλο
γή του κομματικά αρεστού» χαρακτήρι
σε το διορισμό του ο Συνασπισμός της Α
ριστερός ενώ ο γραμματέας της ΕΑΡ Φώ
της Κουβέλης περισσότερο αποκαλυπτι

κός τόνισε «ο κ. Κόκκινος είναι άνθρω
πος της Νέας Δημοκρατίας. Λυπάμαι
που το λέω». Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά
του υποστήριξε ότι «με την επιλογή της
η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να επιβραβεύσει τις μακροχρόνιες υπηρεσίες
του συντονιστή του κομματικού της πυ
ρήνα μέσα στο χώρο της Δικαιοσύνης».
Τυχαία όμως η κυβέρνηση και ο πρω
θυπουργός της επέμεινε στην επιλογή
του Βασίλη Κόκκινου παραβιάζοντας την
επετηρίδα, αγνοώντας τις αντιδράσεις
της αντιπολίτευσης και τα θρυλούμενα
για τη διαιτησία του Β. Κόκκινου στην
διαφορά ΚΟΣΙΝΤ-ΔΕΗ; Στηρίχτηκε η επι
λογή της μόνο στην από ετών προσωπι
κή φιλία που διατηρεί ο νέος πρόεδρος
του Αρείου Πάγου με τον πρωθυπουργό,
και τα ερείσματα που διαθέτει στο κυβερνών κόμμα; Δικαστικοί και πολιτικοί
κύκλοι σχολίαζαν πως ο νέος πρόεδρος
του Αρείου Πάγου επελέγη για όλα αυτά
αλλά και για κάτι επιπλέον. Με την επιλο
γή Κόκκινου η κυβέρνηση προχώρησε σε
πολιτική επιλογή και κατέστησε σαφή
την πρόθεσή της να διεξαχθούν και οι δί
κες των σκανδάλων που εκκρεμούν ενώ
πιον του Ειδικού Δικαστηρίου. Η επιλογή
της αποτελεί, σχολίαζαν οι ίδιοι κύκλοι,
σαφές μήνυμα προς τον βασικό κατηγο
ρούμενο των σκανδάλων αυτών, τον Ανδρέα Παπανδρέου, για τη δικαστική εκ
καθάρισή τους.
Και κάτι ακόμα: ο Βασίλης Κόκκινος 61
ετών θα παραμείνει στην προεδρία του
Αρείου Πάγου μέχρι το 1996. Ο ίδιο'ς με
δηλώσεις μετά την ανάληψη τών καθη
κόντων ως προέδρου του Αρείου Πάγου
παραιτήθηκε της διαιτησίας στη διαφορά
ΔΕΗ-ΚΟΣΙΝΤ.

Το «Ιδρυμα
Καράγιωργα»
Οκτώ χρόνια μετά την εφαρμογή του
νόμου 1268/8 για τη δομή και λειτουργία
των ΑΕΙ, το «Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα»
διοργανώνει το 2ο επιστημονικό του συ
νέδριο με θέμα «Το Πανεπιστήμιο στην
Ελλάδα σήμερα: οικονομικές, κοινωνικές
και πολιτικές διαστάσεις».
Το συνέδριο θα γίνει στο Πάντειο Πα
νεπιστήμιο από τις 28 έως 30 Νοεμβρίου
1990 και οι θεματικές του ενότητες είναι:
η διδασκαλία στο πανεπιστήμιο, οι μετα
πτυχιακές σπουδές, η έρευνα, δημόσια
και ιδιωτικά πανεπιστήμια, κρατική πολι
τική παιδείας και έρευνας, οργάνωση και
διοίκηση ΑΕΙ και οικονομικά ΑΕΙ.
Το συνέδριο —μια από τις πρωτοβου
λίες του ιδρύματος για την προώθηση
και διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας—
είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και σημαντικό σε
σχέση μάλιστα και με την κατάσταση
που επικρατεί στα ΑΕΙ.
Θα γίνονται δεκτές εργασίες σχετικές
με τα θέματά του ως προφορικές ανακοι
νώσεις. Οι περιλήψεις των εργασιών και
το δελτίο συμμετοχής θα πρέπει να στα
λούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος μέ
χρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμε
νοι μπορούν να ζητήσουν περισσότερες
πληροφορίες από τη Γραμματεία καθη
μερινά από τις 9 μέχρι τις 2 μ.μ. στα τηλέ
φωνα 92.19.712 και 81.32.593.
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της Ιωάννας Μάνδρου

Δεκάδες προβληματικές
επιχειρήσεις δικαστικών
«εκκαθαρίστηκαν» επί ΠΑΣΟΚ η
εκκαθάρισή τους όμως ήταν
τέτοια, που δημιούργησε
προβλήματα σε ημέτερους του
, κόμματος της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, οι οποίοι
βρίσκονται πλέον υπό την
δαμόκλεια σπάθη της
δικαιοσύνης.
λόγος βέβαια περί προβληματικών
δεν αφορά εκείνες, που πρόκειται
να εκποιήσει αντί πινακίου φακής
η παρούσα κυβέρνηση, αλλά εκείνες, 29
τον αριθμό που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
έθεσε υπό δικαστική εκκαθάριση, αφού
είχαν ήδη φαληρίσει. Και η διαδικασία
της δικαστικής εκκαθαρίσεως εσκόπευε
στην ρευστοποίηση της περιουσίας των
επιχειρήσεων αυτών για την ικανοποίη
ση των απαιτήσεων των χιλιάδων εργα
ζομένων, που απολύθηκαν, και του δημο
σίου, το οποίο επί χρόνια χρηματοδοτού
σε νιέσω των κρατικών τραπεζών τις προ
βληματικές επιχειρήσεις.
Από πολλούς η δικαστική εκκαθάριση
των προβληματικών επιχειρήσεων, χα
ρακτηρίστηκε «ως το σκάνδαλο των
σκανδάλων επί ΠΑΣΟΚ». Και η δικαστική
έρευνα που γίνεται για την υπόθεση, φαί
νεται πως δικαίωσε αυτή την άποψη α
φού ήδη μόνο για τρεις επιχειρήσεις
—την ΛΑΡΚΟ, την ΠΥΡΚΑΛ και τις Χαρτο
ποιίες Δυτικής Ελλάδας, που έχουν μέ
χρι τώρα ερευνηθεί— το συνολικό ποσό
της ζημιάς σε βάρος του δημοσίου ανέρ
χεται σε 26 δις δραχμές, ενώ έπεται η έ
ρευνα σε άλλες είκοσι έξι. Και να φαντα
στεί κανείς, ότι το πολυσυζητημένο σκά
νδαλο Κοσκωτά, «εκόστισε» συνολικά
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. στο δημόσιο 33 δις δραχμές.
Γιατί όμως το μέγα αυτό σκάνδαλο δεν
φωτίστηκε όσο θα έπρεπε και σε όλη του
την έκταση; Η απάντηση είναι απλή. Γ ια
τί και η Νέα Δημοκρατία έχει ευθύνες για
τη χρεωκοπία των επιχειρήσεων αυτών,
τις οποίες παρέδωσε στο ΠΑΣΟΚ «νε
κρές» για να μετατραπούν στη συνέχεια
σε πεδίο ρέμουλας και παράνομου πλου
τισμού ημέτερων του κινήματος. Και ό
σες έμειναν θα ξεπουληθούν τώρα για
να κλείσει ο κύκλος μιας αμαρτωλής υ
πόθεσης που κόστισε και θα κοστίσει δι
σεκατομμύρια στο δημόσιο και στους ερ
γαζομένους.

Ό ργιο ρεμούλας
Αλλά ας καταγράψουμε τι αποκάλυψε
μέχρι στιγμής για τρεις μόνο επιχειρή
σεις η δικαστική έρευνα που διεξάγεται
από τον αντεισαγγελέα εφετών Γιώργο
Σανίδά εδώ και πέντε μήνες:
Αποκάλυψε, λοιπόν ότι οι επιχειρήσεις
ΛΑΡΚΟ, ΠΥΡΚΑΛ και Χαρτοποιίες Δυτικής
Ελλάδας, χρησιμοποιήθηκαν επί ΠΑΣΟΚ
ως χώρος κατάλληλος για παράνομες
προσλήψεις ημετέρων για πλουτισμό,
«κομματικά αρεστών» οι οποίοι αναδείχθηκαν σε τάξη νεόπλουτων, πρόθυμοι
πάντοτε να εξυπηρετήσουν τους πολιτι
κούς προϊσταμένους με το αζημίωτο. Κύ
κλωμα στενά συνδεδεμένων με την τότε
κυβέρνηση, ανέλαβε την δικαστική τους
εκκαθάριση με τον διορισμό ως εκκαθαριστών, προσώπων άμεσα ελεγχόμενων
από τον κομματικό και παρακομματικό
μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ Οι παρανομίες και
αξιόποινες πράξεις που έγιναν οδήγη
σαν στην άσκηση ποινικής δίωξης για
σωρεία κακουργημάτων κατά των υπευ
θύνων της ΛΑΡΚΟ, της ΠΥΡΚΑΛ και του
Οργανισμού Ανασυγκρότησης Επιχειρή
σεων.
Ο Εισαγγελέας που άσκησε τις διώ
ξεις, ζήτησε και την άρση της βουλευτι
κής ασυλίας του Ιω. Ζιάγκα βουλευτή του

ΠΑΣΟΚ ο οποίος είχε διατελέσει πρόε
δρος της ΠΥΡΚΑΛ. Για την δικαστική εκ
καθάριση της ΠΥΡΚΑΛ εμπλέκονται μετα
ξύ άλλων ο Ανδρ. Βέλης, διευθύνων σύμ
βουλος της εταιρείας και οι πρώην πρόε
δροί της Ιω. Ζιάγκας, Χρήστος Παπαγεωργίου και Γ. Κουμανάκος. Οι διώξεις
για την ΠΥΡΚΑΛ αφορούν την πώληση ό
πλων στο Ιράκ με την οποία προκλήθηκε
ζημιά 15 δις δραχμών στο δημόσιο και
παράνομες προσλήψεις από το ’85 μέχρι
και το ’89 που προκάλεσαν ζημιά, 3,5 δις
δραχμές.
Γ ια την ΛΑΡΚΟ: ασκήθηκαν διώξεις σε
βαθμό κακουργήματος κατά του δικηγό
ρου Παν. Ζαχόπουλου —άνθρωπο του
Αντ. Λιβάνη— που είχε διοριστεί ως εκκαθαριστής της εταιρείας, για απιστία
και υπεξαίρεση. Η δίωξη αφορά υπεξαί
ρεση από τον Ζαχόπουλο, 860 εκ. δραχ
μών από την εταιρεία, καθώς και την σύμ
βαση μεταξύ ΛΑΡΚΟ και Οργανισμού Α
νασυγκρότησης Επιχειρήσεων με πρόε
δρο τότε τον Ιω. Μανταγό, σύμβαση η ο
ποία προκάλεσε ζημιά στον ΟΑΕ της τά
ξης του 1,5 δις δραχμών. Επίσης ζημιά
πάνω από 100 εκ. δραχμές προκλήθηκαν
στην εταιρεία από τις δαπάνες που έκανε
ο εκκαθαριστής για αμοιβές δικηγόρων,
μηχανικών και φοροτεχνικών γραφείων
που κρίθηκαν παράνομες.
Αξίζει εδω να σημειωθεί, ό τι από το εισαγγελικό πόρισμα προκύπτει, ότι αντί ο
Οργανισμός Ανασυγκρότησης να ανα
συγκροτεί τις προβληματικές επιχειρή
σεις, συμμετείχε σε αγαστή συνεργασία
στις παρανομίες των εκκαθαριστών τις ο
ποίες εκάλυπτε. Εντός των ημερών α
σκείται δίωξη και για την Χαρτοποιία Δυ
τικής Ελλάδας, στην οποία πρόεδρος ή
ταν ο Αντώνης Καρράς μέλος του Εκτε
λεστικού Γ ραφείου του ΠΑΣΟΚ, και προ
κλήθηκαν ζημιές 5 δις δρχ. στο δημόσιο.
Και η δικαστική έρευνα συνεχίζεται σε
άλλες είκοσι επιχειρήσεις και πολλοί έ
χουν αρχίσει να χάνουν τον ύπνο τους...

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ Δημήτρη Τσιμπουκίδη
Ο ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ
Δ ΙΑ Θ Ε Σ Η Σ Τ Α Β ΙΒ Λ ΙΟ Π Ω Λ Ε ΙΑ
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1. ΓΙΑ TAPI: X. Τρικούηη 31, τη λ. 3602542
2. ΠΡΟΟΔΟΣ: Μεσολογγίου 5, τη λ. 3621001
3. ΣΤΑ Μ Ο ΥΑ Η Σ-ΚΑ Ν Α Κ Η Σ: Ζ. Πηγής 2, τηλ. 3623113
4. Χ Ρ ΙΣΤΑ Κ Η Σ:Σόλω νος 81, τηλ. 3607876

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5. Α. ΠΟ ΥΑΟΥΚΤΣΗ: Αασσάνη 9, τηλ. 031/285857
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΕΝΤΗ Μ ΑΥΡΟΜ ΙΧΑΛΗ 5, 106 79 ΑΘΗΝΑ (τηλ. 36.23.553)
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Με την αρχαιολογική τρόμπα
του Δημήτρη Χαντζόπουλου

[

3ΛΕΙΣ ] \
ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ
ΚΑΙ ΧΤίΖΑΝ ΠΟΛΕΙΣ
η I \ κΚΑΘΟΝΤΟΥΣΑΝ
αθοι
I f J L — fΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ
ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΛΕΙΠΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ.
ΗΤΑΝ ΤΡΕΛΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΑΝ ΤΡΕΛΕΣ.

ιΖΙ I
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ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΟΤΕΣ
ΑΥΤΟΙ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΦΑΡΙΑ-

ΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝΑΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΤΕΤΣΙΑ
ΓΙΑ Γ ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΤΟΥΣ.

ΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΛΛΑ
ΝΤΥΝΟΝΤΟΥΣΑΝ ΚΑΛΑ.
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ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ
του Ειδικού Συνεργάτη

ν το μελάνι που έχει χυθεί για την
ύδρευση της Αθήνας τα τελευταία
70 χρόνια ήταν νερό... ίσως δεν θα
είχαμε πρόβλημα σήμερα. Διότι το ιοστε
φές άστυ πάντοτε συγκέντρωνε πληθυ
σμό περισσότερον από εκείνον που μπο
ρούσε να εξυπηρετήσει με τις φυσικές
του πηγές.
Με την κατασκευή του φράγματος του
Μόρνου που λειτούργησε βεβιασμένα
πριν από δεκαπέντε χρόνια περίπου
—για να καλύψει κάποιες, τότε επείγου
σες ανάγκες— χωρίς να έχουν ολοκλη
ρωθεί τα έργα ελέγχου και ασφαλείας
του —όπως γράφεται τουλάχιστον στις
ανακοινώσεις των τεχνικών— εθεωρείτο
ότι θα λυνόταν το πρόβλημα της ύδρευ
σης της πρωτεύουσας για μερικές δεκαε
τίες. Όμως φθάσαμε στα σημερινά αδιέ
ξοδα.
Πριν από σαράντα χρόνια οι εφημερί
δες έγραφαν κάθε μέρα την πορεία της
στάθμης της λίμνης Μαραθώνα. Και μι
λάμε για μερικά εκατομμύρια κυβικά μέ
τρα. Επί παραδείγματι πριν από 40 χρό
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νια, τον Δεκέμβριο η λίμνη είχε 8.700.000
κυβ. μ., το 1951 είχε, τον Οκτώβριο,
4.270.000 μ3 —έπειτα άρχισε να διοχε
τεύεται σε αυτήν νερό από τις πηγές
Σουλίου Μαραθώνα, και το υδραγωγείο
Παρνασσού, Υλικής κλπ.
Οι κύριες πηγές υδροδότησης της Α
θήνας είναι:
• Η τεχνητή λίμνη του Μόρνου.
• Η λίμνη της Υλικής —που δέχεται τα
νερά του Βοιωτικού Κηφισού, αυτά που
σχημάτιζαν πριν από έναν αιώνα τη λί
μνη Κωπαΐδας.
• Η τεχνητή λίμνη του φράγματος Μα
ραθώνα.
Σε μέσες ετήσιες τιμές η κάθε μια από
α υ τέ ς τ ις «πηγές» σ υ γ κ ε ν τρ ώ ν ε ι
300.000.000 μ3 ο Μόρνος, 300.000.000 μ3
η Υλική και 20.000.000 μ3 η λίμνη Μαρα
θώνα. (Από τα 300 και πλέον εκατομμύ
ρ ια κυβικά που μπαίνουν στη λίμνη Υλι
κή, ένα μεγάλο μέρος, πάνω από 100 εκα
τομμύρια διηθείται προς καταβόθρες και
βαθύτερους ορίζοντες, προς τη θάλασ
σα).

Όπως είναι γνωστό όμως σε όσους α
σχολούνται με υδρολογικά —αλλά και
άλλα φυσικά φαινόμενα— οι μέσες τιμές
των μεγεθών δεν επαληθεύονται παρά
κατά το μέσο έτο ς που είναι μαθηματικό
κατασκεύασμα, ενώ οι κατ’ έτος τιμές
μπορεί να κυμαίνονται σε ποσοστά ή σε
πολλαπλάσια του μέσου έτος (π.χ. οι
βροχές της Α ττικής 600 χστ. κατά μέσον
όρο, έχουν εμφανίσει ελάχιστο 380 χστ.
και μέγιστο 950 χστ. ενώ οι απορροές επί
παραδείγματι του Μαραθώνα από μέγι
στο 36.000.000 κυβικά πέφτουν στα
4.000.000 μ3 ως ελάχιστο).
Κατά τα τελευταία χρόνια υπήρξε συγ
κυρία χαμηλών βροχοπτώσεων —δηλα
δή εισροών σε όλες τις λίμνες— και αύ
ξηση των καταναλώσεων.
Οι καταναλώσεις από 143.000.000 κυβι
κά το 1971 (όταν σύμφωνα με την απογραφή ο πληθυσμός της Περιφέρειας
Πρωτευούσης ήταν 2.540.000 κάτοικοι)
αυξήθηκαν σε 282.000.000 κυβικά το 1981
(όταν ο π ληθυσμός αυξήθηκε σε
3.027.000) δηλαδή αύξηση κατανάλωσης
κατά 97%, σε αύξηση πληθυσμού κατά
19%. Το 1989 η κατανάλωση έφτασε σε
ύψη ρεκόρ, 376.000.000 κυβ. μ. Και το νε
ρό αυτό διανεμήθηκε σε όλη την Ανατο
λική Αττική.
Η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά στην
τρομερά δύσκολη θέση, να διαθέτει
«στον πάτο του βαρελιού» νερό για τέσ
σερις μήνες και προσπαθεί να φέρει νε
ρό με τάνκερς —συζητιέται το έργο του
Ανάβαλου στο Κιβέρι που μπορεί να δώ
σει 200 και 300 χιλιάδες κυβ. μ. την ημέ
ρα, αλλά με αρκετά χλωριόντα, διότι οι
πηγές του Αναβάλου είναι υποθαλάσ
σιες. Συζητιέται επίσης να παίρνουν το
νερό από τις εκβολές του Αχελώου ή τις
διώρυγες που φεύγουν από τη λίμνη Τρι
χωνίδα. Και μελετάει πιο μόνιμα έργα:
• Την παροχέτευση νερού από την λί
μνη Τριχωνίδα με αντλήσεις και δεκάδες
χιλιόμετρα αγωγών για την τροφοδοσία
της τεχνητής λίμνης Μόρνου.
• Τη μελέτη φράγματος στον Εύηνο και
τη σύνδεσή του με σήραγγα 20 ή 28 χμ.
με τη λίμνη του Μόρνου επίσης.
• Την μελέτη υποθαλασσίων πηγών α
νατολικά της Ιτέας και την ενίσχυση με
αυτές του υδραγωγείου Μόρνου.
• Την ενίσχυση της Υλικής με υπόγεια
νερά από τον Βοιωτικά Κηφισό κλπ. Και
προς το παρόν γίνονται παντού γεωτρή
σεις για την ενίσχυση του υδραγωγείου
της Αθήνας. Μια παλιά πηγή ύδρευσης
της Αθήνας, τα ρεύματα του Ιλισσού με
τον Ηριδανό και την Καλλφόη, που μέ
χρι πριν 30 χρόνια έρρεαν καλλικέλαδα,
εχάθηκαν κάτω από τους όγκους του

γιά και ο Δήμαρχος εκαλούσε τους κατοί
δικτύου. Αυτό είναι εγγενές με τα εκα
κους να σηεύσουν με τις οδηγίες των δα
τομμύρια μέτρα αγωγών που έχουν κα
σοφυλάκων να προλάβουν κάτι.
λύψει ολόκληρο το νομό. Δέχονται συνή
— Το κράτος τι κάνει; Απαντούσαν οι νε
θως ως φυσιολογική (ή μάλλον ως μοι
αροί και οι νοικοκυράδες. Να βάλει αε
ραία) την απώλεια ενός λίτρου ανά δλ.
ροπλάνα να τις σβύσει.
κατά χιλιόμετρο αγωγού. Σε 1.100 χιλιό
Προ ημερών είχαμε τον καύσωνα και * μετρα αγωγών είναι κάπου 32.000.000 κυ
το ασφυκτικό νέφος. Γιατί δεν παίρνει
βικά το χρόνο. Μα αυτά δεν είναι τίποτα.
μέτρα ο υπουργός; Ή τα ν η μόνιμη επω
Ό σοι ταξιδεύουν συχνά, μπορούν να
δός των καφενόβιων.
μαρτυρήσουν για τα χάλια που έχουν οι
Μα τα μέτρα τα είπε: Μην κυκλοφορεί
βρύσες και τα καζανάκια των W.C. των
ξενοδοχείων (και των καλών) και φυσικά
τε κύριοι Γιωταχήδες χωρίς απόλυτη α
των σπιτιών. Αφ’ ότου εγίναμε όλοι «επι
νάγκη στη μολυσμένη πόλη. Και τότε δεν
έμεινε κινούμενο που να μην κυκλοφορή
στήμονες» —και θα γίνουμε ακόμη πε
ρισσότεροι με την κατάργηση των εξετά
σει.
σεων— η αυτού μεγαλειότης ο υδραυλι
Διότι με το να έβαζε σε κάποια όρια
κός κοστίζει 20.000 την ώρα (χωρίς από
δακτύλιο, η ρύπανση εκείνου του δακτυ
δειξη) οπότε ο πολίτης αφήνει τα υδραυ
λίου θα ήταν αρκετή να γεμίσει την πόλη.
λικά να τρέχουν — δεν του φαίνεται ο
Και με την οικονομία του νερού ποια
φουσκωμένος λογαριασμός.
είναι η ανταπόκριση του λαού, από το ΚεΕπιμένουμε στο χρέος και των πολι
ρατσίνι μέχρι την Πολιτεία και από την
τών.
Τα μέτρα της κυβέρνησης βρίσκον
Ραφήνα μέχρι το Σούνιο; Πλένει η κυρία
ται σε κάποιο δρόμο και θα κριθούν. Κά
το αυτοκίνητό της. «Το κράτος είναι υπο
ποιοι άλλοι πριν από χρόνια πρέπει να εί
χρεωμένο να μου βρει νερό» σου απαν
χαν ειδοποιηθεί πως το αεροπλάνο είχε
τάει. Δεν παίρνουν την αύξηση που θέ
καύσιμα για 500 μιλιά. Δεν έπρεπε να
λουν οι καθηγητές; «Λ/α αφήσουμε τις
τραβήξουν χωρίς ανεφοδιασμό στα 1.000
βρύσες ανοιχτές», απειλούν (και ίσως να
μιλιά. Κάπου θα έπεφταν πλήρωμα και
το κάνουν).
πιβάτες.
Ά λλο είναι το θέμα των απωλειών του
ώ□

μπετόν που εκάλυψαν τη γη μας. Το Αδριάνειο υδραγωγείο όμως υπάρχει. Λέ
νε πως η ΕΥΔΑΠ είχε ελέγξει την ποιότη
τα των νερών του και τα βρήκε μολυσμένα από νερά υπονόμων και πως επότισαν
με αυτά τα δένδρα του πάρκου και ξερά
θηκαν. Είναι διαδόσεις; Και πόσα είναι
αυτά τα νερά; Δεν θα ήταν σκόπιμο, μέσα
στο χορό των δισεκατομμυρίων να διατεθή ένα κονδύλι για την αποκατάσταση
αυτού του Αδριάνειου υδραγωγείου, που
ούτως ή άλλως έπρεπε να είχε οριοθετηθεί από δεκαετίες; Είναι θέμα ΕΥΔΑΠ αλ
λά κυρίως Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, η
οποία έχει και γνώσεις αλλά και ευαισθη
σία για ένα τέτοιο έργο, ευαισθησία που
δεν θα εύρεις εύκολα στους τεχνικούς.
Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώ
σει μέτρα. Υπάρχει όμως και η άλλη
πλευρά, ο λαός της Αθήνας, της Αττικής
να λέμε καλύτερα, διότι σε όλη την Α ττι
κή έχει επεκταθεί το δίκτυο. Αυτός ο κα
ταναλωτής του εκλεκτού προϊόντος νε
ρού, του πολυτελούς εν ανεπαρκεία,
κρατάει στα χέρια του τις τύχες του. Τι
να κάνει η κυβέρνηση όταν ρίχνει το πα
νάκριβο αυτό αγαθό σε πίθο Δαναΐδων;
Διότι συνηθίσαμε όλοι να εγκαλούμε το
κράτος. Προ ετών είχε γίνει μια πυρκα

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΤΟΥ ΚΑΥΣΩΝΑ
Πολύ φοβάμαι πώς τό βιβλίο του Ν ί
κου Δήμου θά τό διαβάζουμε μετά άπό χρόνια, όπως διαβάζουμε σήμερα
τό χρονικό τού Ντεφόου: «Ή πανού
κλα στό Λονδίνο». F ιατί κάτι σάν «έξευγενισμένη» πανούκλα έχει πέσει σ’
αύτή τήν πόλη τά τελευταία χρόνια.
Ν. Γ. ΔΑΒΕΤΑΣ

ΝΕΦΕΛΗ
15

ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1990

ΝΑ
ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ
ΤΗΝ
ΠΟΛΗ
ΜΑΣ
δώ αυξάνει η ελαία, μεγαλοπρε
πές δένδρον, όπερ και αυτοί οι
εχθροί απέφυγαν να βλάψουν,
φοβούμενοι την οργήν της Αθηνάς». Αυ
τά έλεγε ο Σοφοκλής στον «Οιδίποδα επί
Κολονώ» για την περιοχή που σήμερα
δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα
στην Αθήνα, τον Ελαιώνα. Την ονομασία
αυτή δικαιολογούσε, μέχρι τη δεκαετία
του ’50, η ύπαρξη χιλιάδων ελάιόδενδρων. Ο Ελαιώνάς προσέφερε στους κα
τοίκους της πρωτεύουσας οξυγόνο και
τροφή, για περισσότερο από δυο χιλιετη
ρίδες.
Κ άναρχη βιομηχανική ανάπτυξη εξα
φάνισε όμως τις ελιές και τους λαχανό
κηπους. Τη θέση τους πήραν βιοτεχνίες,
βιομηχανίες, βυρσοδεψία, πρακτορεία
μεταφορών, νεκροταφεία αυτοκινήτων,
σκουπιδότοποι αλλά και η Ναυτική Βάση
Βοτανικού!
Στις μέρες μας, στο «κάλλιστον προάστειο» της αρχαιότητας —που έχει έκτα
ση πάνω από 9 χιλιάδες στρέμματα και
βρίσκεται ανάμεσα στις οδούς Π. Ράλλη,
Κωνσταντινουπόλεως, Πειραιώς, Αθη
νών, Ιερά Οδό και Κηφισσού— βρίσκον
ται 1850 βιομηχανικές και βιοτεχνικές
μονάδες και κατοικούν περίπου 5.500 ά
τομα σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης.
Εδώ δεν θάλλει πια «η ελαία» αλλά κυ
ριαρχεί η ρυπογόνος βιομηχανία και οι
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χωματερές. Τώρα πια οι άνθρωποι, «βάρ
βαροι» και μη, δεν φοβούνται κανένα
θεό.

Η ιστορία των κινητοποιήσεων
Τον Ιούλιο του 1988 τό ΑΝΤΙ δημοσίευ
σε στο τχ. 377 μια αναλυτική έρευνα με
θέμα τον Ελαιώνα. Ή ταν, ίσως, η πρώτη
φορά που γινόταν λεπτομερής καταγρα
φή των προβλημάτων της περιοχής αλλά
και εκείνων που αυτή δημιουργεί σε ολό
κληρο το Λεκανοπέδιο. Η πρόταση του
περιοδικού ήταν να γίνει ο Ελαιώνας πη
γή ζωής, να περιοριστεί δηλαδή η βιομη
χανική δραστηριότητα και να φυτευθούν
οι μεγάλες, ελεύθερες εκτάσεις. Με α
φορμή το ειδικό αυτό τεύχος, διοργανώθηκε την Κυριακή 3 Ιουλίου 1988, μια συ
νάντηση με ανοιχτή συζήτηση στην αλάνα της οδού Αγίας Άννης αρ. 43, στο χώ
ρο ενός πρακτορείου μεταφορών. Στην
συζήτηση παρεβρέθηκαν αρμόδιοι υ
πουργοί (οι κ. Ευ. Κουλουμπής, Μ. Σκουλάκης και Ν. Σκουλάς), βουλευτές, εκ
πρόσωποι κομμάτων και των γύρω Δή
μων. Ό λο ι οι ομιλητές τόνισαν τη μεγά
λη σημασία που έχει για την πρωτεύου
σα η αναβάθμιση του Ελαιώνα. Ό μω ς α
πό ορισμένους η πρόταση του ΑΝΤΙ —να
γίνει ο Ελαιώνας περιοχή πρασίνου και
να απομακρυνθούν από εκεί όλες οι ρυ·
παίνουσες βιομηχανικές και βιοτεχνικές
μονάδες καθώς και άλλες δραστηριότη
τες που επιβαρύνουν το περιβάλλον χα
ρακτηρίστηκε «συμπαθητική αλλά ανε
φάρμοστη και ουτοπική».
Το καλοκαίρι του 1989 δεν ήταν λιγό
τερο ζεστό και πνιγηρό από το προηγού
μενο, με το φωτοχημικό νέφος να πλα
νιέται στον πάλαι ποτέ καταγάλανο Α ττι
κό ουρανό. Αυτό έδωσε το ερέθισμα στο
ΑΝΤΙ να υπενθυμίσει ότι υπάρχει τρόπος
να βελτιωθεί η κατάσταση και ότι αυτό
μπορεί να γίνει με τη μεταμόρφωση του
Ελαιώνα σε χώρο πράσινου, έκτασης
9.177 στρεμμάτων (περίπου 10 φορές με

γαλύτερο από τον Εθνικό Κήπο). Στις 27
Αυγούστου έγινε η δεύτερη συνάντηση,
στον ίδιο χώρο που είχ ε γίνει και εκείνη
του 1988. Και σε αυτή τη συνάντηση παρευρέθησαν και έκαναν εισηγήσεις ή πα
ρεμβάσεις υπουργοί, (οι κ. Μιχ. Παπα
κωνσταντίνου και X. Παπαμάργαρης),
βουλευτές, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυ
τοδιοίκησης και ειδικοί επιστήμονες. Με
τη συνάντηση συνδιάστηκε και δενδρο
φύτευση σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Κηποτεχνίας και Πρασίνου του Δήμου Α
θηναίων, ενώ ομάδα καλλιτεχνών έκανε
εικαστικές παρεμβάσεις στο χώρο. Τα υ
πολείμματα της Ελιάς του Πλάτωνα που
κάποτε γκρέμισε ένα φορτηγό, μεταφέρ
θηκαν για εκείνη την ημέρα, από τη Γεω
πονική Σχολή όπου φυλάσσονται.

Επιστροφή στον Ελαιώνα
Εφέτος, στις προγραμματικές δηλώ
σεις της Κυβέρνησης, έγινε για πρώτη
φορά συγκεκριμένη αναφορά στον Ε
λαιώνα και δηλώθηκε ότι αποτελεί στόχο
η αναβάθμισή του. Ό μω ς οι δηλώσεις
δεν αρκούν για την επίλυση ενός προ
βλήματος. Είναι απαραίτητη η κινητοποί
ηση και των πολιτών για να λυθούν προ
βλήματα που μας αφορούν όλους μας, ό
πως είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος
και η ποιότητα ζωής. Με το σκεπτικό αυ
τό το ΑΝΤΙ επιστρέφει και φέτος στον Ε
λαιώνα, αυτή τη φορά σε συνεργασία με
την Εναλλακτική Κοινότητα «Παρέμβα
ση», όχι μόνο διοργανώνοντας, κάποια
συζήτηση αλλά προτείνοντας τρόπους ε
νεργοποίησης των πολιτών.
Η Ε.Κ. «Παρέμβαση» είναι μια από τις
μονάδες του Κέντρου Θεραπείας Εξαρ
τημένων Ατόμων. Γεννήθηκε πριν εννέα
μήνες και είναι αυτοδιαχειριζόμενη κοι
νότητα. Σκοπός της είναι η θεραπεία ε
ξαρτημένων από ουσίες ατόμων και στό
χοι της η κοινωνική προσφορά, η προ
στασία του περιβάλλοντος και η πρόλη
ψη ως προς τα ναρκωτικά. Το πρόγραμμά

σαν εκπρόσωποι κομμάτων και της Τοπι
κής Αυτοδιοίκησης, αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι, κάτοικοι της περιοχής και φίλοι
του ΑΝΤΙ και της Ε.Κ. «Παρέμβαση». Το
Κουαρτέτο Εγχόρδων του Δήμου Πει
ραιά εκτέλεσε έργα κλασικών συνθετών.
Από το σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη
και το κινηματογραφικό συνεργείο του
πραγματοποιήθηκε η παραγωγή ντοκυμανταίρ με θέμα: «Η Παρέμβαση στον Ε
λαιώνα». Το Σάββατο 7 Ιουλίου έγινε η
παράδοση της παιδικής χαράς και λει
τούργησε για πρώτη φορά το «ανοικτό
σχολείο» της κοινότητας.

Ελάτε και σεις

της είναι εθελοντικό και στεγνό από ου
σίες. Μέσα από τις ευθύνες που αναλαμ
βάνουν τα μέλη της αλλάζουν τον τρόπο
ζωής που έκαναν πριν έλθουν στην κοι
νότητα. Βασικές αρχές της «Παρέμβα
σης» είναι η ειλικρίνεια, η εντιμότητα, ο
σεβασμός, και η αλληλοβοήθεια. Έμπρα
κτη απόδειξη αποτελεί όσα πραγματο
ποίησε φέτος στην περιοχή του Ελαιώνα.
Στις 4 Ιουνίου ξεκίνησε μια προσπά
θεια για την αναβάθμιση της γειτονιάς
Μαρκόνι. Η γειτονιά αυτή παρά το ότι α
πέχει μόλις δυο χιλιόμετρα από την Ομό
νοια, υδροδοτήθηκε μόλις πριν τρία χρό
νια και εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης το
Δεκέμβριο του 1989. Οι λιγοστοί κοινό
χρηστοι χώροι είναι αδιαμόρφωτοι ή
χρησιμοποιούνται σαν σκουπιδότοποι.
Τα παιδιά της Μαρκόνι πηγαίνουν σε μονοθέσιο δημοτικό σχολείο, που λειτουρ

γεί στο χώρο που παλιότερα στέγαζε έ
να βιοτεχνικό εργαστήριο. Ρόλο αυλής
του σχολείου, παίζει ένα δωμάτιο.
Τα μέλη της Ε.Κ. «Παρέμβαση» διαμόρ
φωσαν για τους κατοίκους της γειτονιάς
μια παιδική χαρά και μια πλατεία. Τα έρ
γα αυτά έγιναν με τη συμπαράσταση του
Εξωραϊστικού Συλλόγου της περιοχής
«Ά γιος Σάββας», αλλά και των κατοίκων
της γειτονιάς. Τα σχέδια έγιναν από την
αρχιτέκτονα Φωτεινή Μαργαρίτη και άλ
λους. Και άλλοι φίλοι τεχνικοί, όπως η
αρχιτέκτων Κατερίνα Μήτσιου, βοήθη
σαν στο έργο.
Παράλληλα, έγιναν δεδροφυτεύσεις
σε περιοχές του Ελαιώνα σε συνεργασία
με τους περιβάλλοντες Δήμους. Την Πα
ρασκευή 8 Ιουνίου διοργανώθηκε εκδή
λωση για την έναρξη των έργων, στη γει
τονιά Μαρκόνι, την οποία παρακολούθη

Αύριο Σάββατο 14 και μεθαύριο Κυρια
κή 15 Ιουλίου θα γίνουν δυο συναντήσεις
στον Ελαιώνα.
Η συνάντηση του Σαββάτου θα γίνει
στις 6.30 μ. μ. στην αλάνα της οδού Αγίας
Άννης αρ. 43 και θέμα της είναι «Η ενερ
γοποίηση πολιτών και φορέων στον Ε
λαιώνα», ενώ την Κυριακή θα γίνει στην
πλατεία της γειτονιάς Μαρκόνι, στις 6.30
μ. μ. με θέμα «Οι επιπτώσεις της ρύπαν
σης στην υγεία των κατοίκων του Λεκα
νοπεδίου». Την ίδια μέρα θα ακολουθή
σει συναυλία του Ross Daly με το συγ
κρότημά του.
Στις συναντήσεις αυτές είναι προσκε
κλημένοι αρμόδιοι, υπουργοί, βουλευ
τές, δήμαρχοι, επιστήμονες, τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης καθώς και όλοι οι
φίλοι και αναγνώστες του αντί και της
Ε.Κ. «Παρέμβαση».
Δεν πιστεύουμε ότι μονομιάς ο Ελαιώ
νας θα αλλάξει μορφή. Πιστεύουμε, ό
μως, ότι στην προσπάθεια θα στρατευθούν πολιτεία, φορείς και ομάδες πολι
τών. Ίσω ς έτσι αλλάξει μορφή ο Ελαιώ
νας, ίσως έτσι να υπάρξει διέξοδος σε
ζωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι κάτοικοι της Αθήνας. Ελπίζουμε ότι τα
δένδρα που φυτεύθηκαν δεν θα τα βλά
ψει κανένας «βάρβαρος» και ο σεβασμός
στη ζωή θα γίνει το πιστεύω καθενός πο
λίτη.
□

f
' ΠΩΣ ΘΑ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΛΑΝΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΑΝΝΗΣ ΑΡ. 43
ιί
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Ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η παρουσία ανεπιθύμητων στοιχείων στον
αέρα που αναπνέουμε. Οι ουσίες αυτές προέρχονται από τις ανθρώπινες
δραστηριότητες και είναι δυνατόν να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία
αλλά και στις καλλιέργειες, και το ευρύτερο περιβάλλον. Υπάρχει βέβαια
και κάποιο αισθητικό αποτέλεσμα (γκρίζα ή καφετιά ατμόσφαιρα) και
δυσάρεστες οσμές. Επειδή όμως οι δραστηριότητες που προκαλούν την
ρύπανση συνδέονται άμεσα με το σύγχρονο τρόπο ζωής, η εξαφάνισή της
δεν είναι δυνατή αφού αυτό θα απαιτούσε μεταβολή της ποιότητας και
του τρόπου της ζωής μας. Οι προσπάθειες, σε όλο τον κόσμο, στρέφονται
προς την ελάττωση της εκθέσεως του ατόμου σε υψηλές συγκεντρώσεις
ορισμένων ρυπαντών που έχει αποδειχθεί ότι επιδρούν βλαπτικά για την
υγεία.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ
Μ
ΡΥΠΑΝΣΗ
ε την μακροχρόνια παραμονή σε
περιοχές με ρύπανση της ατμό
σφαιρας συνδέονται κυρίως ανα
πνευστικά νοσήματα, όπως η χρονιά
βρογχίτης και το πνευμονικό εμφύσημα,
η παρόξυνση του βρογχικού άσθματος,
ο καρκίνος του πνεύμονος, αλλά και καρ
διολογικά νοσήματα όπως η ισχαιμική
καρδιοπάθεια. Πάντως οι επιπτώσεις ε ί
ναι σοβαρότερες στο αναπνευστικό σύ
στημα.

Ρυπαντές και επιδράσεις
Χωρίς αμφιβολία οι πνεύμονες είναι ε
κείνο το όργανο που δέχεται τις επιδρά
σεις της ρυπάνσεως της ατμόσφαιρας
περισσότερο και συχνότερα από οποιοδήποτε άλλο. Ο άνθρωπος κάθε μέρα κά
νει περίπου 20.000 αναπνευστικές κινή
σεις και ο αέρας στο αναπνευστικό σύ

στημα υγραίνεται, καθαρίζεται και γίνε
ται ανταλλαγή των αερίων (οξυγόνου και
διοξειδίου του άνθρακος) σε όγκο που
κυμαίνεται από 10 μέχρι 30 κυβικά μέτρα.
Παρά την έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύ
πανση η αναπνευστική λειτουργία παρα
μένει σε γενικές γραμμές ικανοποιητική
για πολλά χρόνια. Από ένα σημείο και με
τά όμως, οι συνέπειες αυτής της εκθέσε
ως γίνονται εμφανείς. Τα αποτελέσματα
της ρυπάνσεως της ατμόσφαιρας στην υ
γεία του ανθρώπου έχουν διαπιστωθεί
σε μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες
που έχουν γίνει σε πολλά μέρη του κό
σμου. Μάλιστα το ενδιαφέρον για τις έ
ρευνες αυτές συνεχώς αυξάνει.
Οι σημαντικότεροι ρυπαντές της ατμό
σφαιρας, οι κύριες πηγές και τα συχνότε
ρα αποτελέσματα στην υγεία του ανθρώ
που αναφέρονται στον Πίνακα 1.

ΠΙΝ ΑΚΑΣ 1
ΡΥΠΟΣ
1. Διοξείδιο
του θείου

ΠΗΓΕΣ
Καύσεις αυτοκινήτων. Τήξεις με
τάλλων. Επεξεργασία ορυκτών
που περιέχουν θειούχες ενώσεις.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
1. Παρόξυνση χρονιάς αποφρακτικής
πνευμονοπάθειας.
2. Αύξηση κινδύνου για οξείες και χρό
νιες πνευμονοπάθειες.
3. Επιδείνωση της αναπνευστικής λ ε ι
τουργίας σε παιδιά.

2. Σωματίδια

Καύσεις κυρίως βιομηχανικές

1. Οι αυτές με το διοξείδιο του θείου.
2. Συνεργική δράση με το διοξείδιο του
θείου.

3. Όζον

Δευτερογενής σχηματισμός στην
ατμόσφαιρα με φωτοχημική αντί
δραση.

1. Ερεθισμός των οφθαλμών.
2. Επιδείνωση αναπνευστικής λειτουρ
γίας.

4. Οξείδια
του αζώτου

Καύσεις σε υψηλές θερμοκρα
σίες (μηχανές εσωτερικής καύσε
ως).

1. Κίνδυνος οξειών και χρονιών ανα
πνευστικών νοσημάτων.

5. Μονοξείδιο
του άνθρακος

Ατελείς καύσεις (μηχανές εσωτε
ρικής καύσεως)

1. Παρεμπόδιση της μεταφοράς του ο
ξυγόνου στους ιστούς.
2. Αυξημένος κίνδυνος ισχαιμικής καρδιοπάθειας.

6. Μόλυβδος

Βενζίνη. Τήξεις μετάλλων.

1. Αύξηση του μολύβδου στο σώμα.
2. Αναιμία.
3. Ηπατική βλάβη.
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Α. Χατζησταύρου
Πνευμονολόγου,
Επίκουρου Καθηγητή
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Είναι γνωστό από την εποχή του Παρακέλσου ότι δεν έχει νόημα να θεωρού
με κάποια ουσία επιβλαβή για τον οργα
νισμό του ανθρώπου, εάν προηγουμένως
δεν έχουμε καθορίσει το ποσό της ου
σίας που χορηγείται. Αυτό ισχύει και για
τη ρύπανση της ατμόσφαιρας. Δεν έχει
νόημα να συζητούμε για αποτελέσματα
που οφείλονται στη ρύπανση της ατμό
σφαιρας εάν προηγουμένως δεν έχουμε
καθορίσει το βαθμό εκθέσεως του πλη
θυσμού.

Τα όρια ασφαλείας
Ως βαθμός εκθέσεω ς ορίζεται η περιε
κτικότητα του ρύπου στην ατμόσφαιρα
επί το χρονικό διάστημα της παραμονής
στο περιβάλλον αυτό. Με βάση λοιπόν
το βαθμό της εκθέσεως και τα αποτελέ
σματα σχηματίζονται ειδικές καμπύλες
(δόσεως-αποτελέσματα) με τις οποίες
διαπιστώνονται ότι τα δυσάρεστα για
την υγεία του ανθρώπου συμβάματα αυ
ξάνουν, όσο αυξάνει η περιεκτικότητα
των ρυπαντών στον ατμοσφαιρικό αέρα.
Από την αξιολόγηση των στοιχείων αυ
τών έχουν προκύφει τα επίπεδα κάτω α
πό τα οποία οι συγκεντρώσεις θεωρού
νται ασφαλείς. Στην πραγματικότητα ό
μως τα «όρια ασφαλείας» δεν προσδιορί

ζουν ότι κάτω από αυτά δεν υπάρχει απο
τέλεσμα. Απλώς θεωρείται ότι ο κίνδυ
νος για την υγεία εξακολουθεί να υφίσταται, αλλά είναι σχετικά μικρός και αποφασίζεται από την κοινωνία ότι είναι α
ποδεκτός.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαφό
ρων ερευνών έχει διαπιστωθεί ότι τουλά
χιστον για ορισμένες ουσίες δεν υπάρ
χουν όρια ασφαλείας. Το σημαντικό για
την ύπαρξη ή μη ορίων ασφαλείας είναι
δυνατόν να διατυπωθεί ως εξής: Εάν υ
πάρχουν αληθή όρια ασφαλείας τότε η
έκθεση κάτω από αυτά δεν πρέπει να
προκαλεί βλάβη, δεν πρέπει να έχει κά
ποιο αποτέλεσμα. Εάν δεν υπάρχουν ό
ρια ασφαλείας τότε οποιαδήποτε έκθεση
πρέπει να έχει και κάποιο αποτέλεσμα.
Και εφόσον εξετάζουμε τα αποτελέσμα
τα σε συγκεκριμένο πληθυσμό, η έκθεση
δεν πρέπει να προκαλεί νόσο σε καμιά υ
ποομάδα. Επομένως εάν διαπιστώνεται
βλάβη σε ηλικιωμένους ή σε ασθματι
κούς ή σε πάσχοντες από καρδιοπάθειες
τότε ο ισχυρισμός ότι υπάρχουν όρια α
σφαλείας καταπίπτει. Ο πληθυσμός κά
ποιας περιοχής ποτέ δεν είναι ομοιογε
νής.
Επίσης υπάρχουν οι περιπτώσεις κατά
τις οποίες τα αποτελέσματα της ρυπάνσεως της ατμόσφαιρας είναι έμμεσα. Σε
μελέτες σε πειραματόζωα παρατηρήθη
κε αυξημένη θνησιμότητα από λοιμώξεις
σε αυτά που εκτέθηκαν σε κάποιο βαθμό
ρυπάνσεως, σε σχέση με αυτά που ανέ
πνεαν καθαρό αέρα.

Απρόβλεπτες οι συνέπειες
Έ να ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα εί
ναι ότι οι διαπιστώσεις, σχετικά με τις ε
πιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων έγι
ναν από μελέτες στις οποίες αφενός μεν
ο πληθυσμός θεωρήθηκε ομοιογενής και
αφετέρου εξετάσθηκαν ένας-ένας ρύπος
ξεχωριστά. Στην πραγματικότητα όμως
γίνεται έκθεση σε πολλούς ρύπους συγ
χρόνως και είναι πολύ πιθανό να υπάρχει
συνέργια στη δράση ορισμένων ρύπων.
Ειδικά για τη ρύπανση της ατμόσφαι

ρας των Αθηνών μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι οι μελλοντικές συνέπειες εί
ναι άγνωστες. Οι μέχρι στιγμής διαπι
στώσεις αφορούν κυρίως σε ορισμένες
ομάδες ατόμων (ασθενείς και παιδιά), ό
που πράγματι διαπιστώνονται αποτελέ
σματα. Είναι αδύνατον όμως να προσδιο
ρίσουμε σήμερα ποιες θα είναι οι επιπτώ
σεις στην υγεία των ατόμων που θα έ
χουν ζήσει σ τις συνθήκες τις ρυπάνσεως
επί πολλά χρόνια. Αυτό δυστυχώς είναι
ένα «πείραμα» στο οποίο συμμετέχουν
παρά τη θέλησή τους όλοι οι κάτοικοι
της περιοχής.
Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που
πρέπει να σχολιασθεί είναι ότι στα νοσή
ματα τα οποία προκαλούνται από τη ρύ
πανση της ατμόσφαιρας δεν υπάρχει θε
ραπεία. Είναι όλα χρόνια και σοβαρά νο
σήματα τα οποία είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν με επιτυχία μόνον με την
πρόληψη. Και πρόληψη στην προκειμένη
περίπτωση σημαίνει δραστική μείωση
των ρύπων της ατμόσφαιρας. Σημαίνει α
ξιοποίηση περιοχών όπως ο Ελαιώνας,
οι οποίες μπορούν να μεταβληθούν από
ρυπογόνες σε χώρους ζωής.
Η πόλη των Αθηνών στη μακροχρόνια
πορεία της μέσα στην ιστορία έχει βρε
θεί σε μεγάλο κίνδυνο και σε άλλες επο
χές. Πριν από 2.300 περίπου χρόνια οι
κάτοικοι των Αθηνών αφανίζονταν από
τον λοιμό. Με τις συνθήκες που επικρα
τούν σήμερα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ό
τι πιθανότητα πανδημίας θα επικρατήσει
στο μέλλον. Ίσω ς η Ιπποκρατική σκέψη
που έσωσε την πόλη των Αθηνών από
τον λοιμό μας βοηθήσει και σήμερα να
αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο που έρχε
ται.
Σε περιοχές με βιομηχανικές και βιο
τεχνικές δραστηριότητες όπως είναι ο Ε
λαιώνας, υπάρχουν και επιπρόσθετοι κίν
δυνοι από ουσίες που συνήθως δεν υ
πάρχουν στο περιβάλλον άλλων, μη επι
βαρυμένων περιοχών. Οι σημαντικότε
ρες από τις ουσίες αυτές, οι πηγές τους
και οι επιπτώσεις στην υγεία αναφέρονται στον Πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΡΥΠΟΣ
1. Αμίαντος

ΠΗΓΕΣ
Ποικίλες χρήσεις..

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
1. Αμιάντωση.
2. Υπεζωκοτικές συλλογές και πλάκες.
3. Κακοήθη νοσήματα (καρκίνος πνεύμονος - μεσοθηλίωμα υπεζωκότος).

2. Βηρύλλιο

Μ εταλλουργικές εργασίες

1. Βηρυλλίωση.

3. Υδράργυρος

Αμαλγάματα, χυτήρια, βιοτεχνίες
καθρεπτών.

1. Τοξικότητα στο κεντρικό νευρικό σύ
στημα.
2. Τοξικότητα στους νεφρούς.

4. Βινυλοχλωρίδιο
(PVC)

Βιομηχανίες - βιοτεχνίες πλαστι
κών.

1. Αγγειοσάρκωμα του ήπατος.
2. Πνευμονίες.
3. Διάφορα είδη καρκίνου (πιθανώτατα).

LEWIS EPSTEIN

EI ΚΟΝΕΣ
ΤΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

• Το κόσμημα των βιβλίο των Σχε
τικότητας.
New Scientist
• Βιβλίο μοναδικό, γοητευτικό,
εκπληκτικό... Αμφιβάλλω αν ο Α ϊν
στάιν φανταζόταν τη θεωρία του
διατυπωμένη με τόση σαφήνεια και
απλότητα.
Galois-Guiton
• Το καλύτερο βιβλίο Σχετικότη
τας που έχω διαβάσει... Δεν εξηγεί
μόνο τη θεωρία αλλά την κάνει και
διασκεδαστική.
Astronom y Magazine
τόμος Ιος: Ε ιδική Θεωρία
130 σ ελ., 1.100 δρχ.
Εκδόσεις ΚΑΤΟΠΤΡΟ
τηλ. 7643905, fax. 7643095

Σε όλα τα βιβλιοπωλεία
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Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η αντιπαλότητα έργων και λόγων που έχει ξεσπάσει εδω και αρκετό
καιρό ανάμεσα στην ΟΛΜΕ και την κυβέρνηση φαίνεται ότι τελικά
διαδραματίζεται με όρους λογικής και ηθικής. Έτσι, από την πλευρά της
η ΟΛΜΕ πιστεύει ότι τα αιτήματα των εκπαιδευτικών είναι δίκαια γι’ αυτό
και θεωρεί λογικό να κηρύσσει απεργία στις Γενικές' Εξετάσεις· ενώ από
μέρους τους η κυβέρνηση και οι όψιμοι υπερασπιστές της θεωρούν ότι τα
αιτήματα των εκπαιδευτικών, έτσι όπως είναι ενταγμένα στο
συγκεκριμένο απεργιακό σχήμα «φαίνονται παράλογα και ανήθικα»1.
Στο σημείο αυτό και από τις δυο πλευρές αποσιωπάται, ακούσια ή
εκούσια, η παρουσία ενός τρίτου συντελεστή ο οποίος αναμφισβήτητα
συμμετέχει στην επίμαχη απεργιακή κινητοποίηση των εκπαιδευτικών και
ο οποίος θα μπορούσε να ονομασθεί συγκεφαλαιωτικά «πολίτικος». Η
αποσιώπηση αυτού του συντελεστή αποκρύπτει το βαθύτερο νόημα της
σύγκρουσης κυβέρνησης και εκπαιδευτικών, που εντοπίζεται στο
πρόβλημα της προσφοράς και της πρόσκτησης της γνώσης στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση· έτσι η αναζήτηση ενός συναινετικού
διαλόγου ο οποίος θα μπορούσε να καταλήξει στην εφαρμογή
διαφορετικού πολιτικού προγράμματος για την κρίσιμη αυτή βαθμίδα του
εκπαιδευτικού μας συστήματος, καθίσταται εξ αποτελέσματος ανέφικτη.2
Ίσως, λοιπόν, θα ήταν χρήσιμο να περιγράφουμε κάποιες όψεις της
πολιτικής διάστασης αυτού του προβλήματος, για να ελεγχθούν και οι
τυχόν παραμορφώσεις του, που το κάνουν να φαίνεται περισσότερο ως
συντεχνιακή αντίδραση παρά ως κινητοποίηση για τη διεκδίκηση
αποφασιστικών αιτημάτων για την ποιοτική αναβάθμιση της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών της Μέσης.

ΤΟ «ΔΡΑΜ Α» ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΐ
ια να είναι σε θέση ο εκπαιδευτικός
να φέρει σε πέρας την αποστολή
που η ίδια η πολιτεία του έχει ανα
θέσει, είναι απαραίτητο να διαθέτει και
αυτός «συνεταιρικό» λόγο για τη φύση
και στόχο της εργασίας που καθημερινά
ασκεί στο σχολείο. Πόσο όμως κάτι τέ
τοιο συμβαίνει στη σχολική πράξη; Μάλ
λον καθόλου.

Γ

Απογύμνωση τη ς σχολικής πράξης
Ο καθηγητής, σήμερα, έχει απογυμνω
θεί από οποιονδήποτε επιστημονικό και
εκπαιδευτικό ρόλο και έλεγχο, έχει μετα
τραπεί σε άκριτο διεκπεραιωτή της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής. Η συμμε
τοχή του στον καταρτισμό των αναλυτι
κών προγραμμάτων όσο και στο είδος
και τη μέθοδο της γνώσης που ο ίδιος
πρόκειται να διδάξει, είναι από μηδαμινή
έως ανύπαρκτη· η έλλειψη του ανα
γκαίου εκπαιδευτικού και διοικητικού
προσωπικού τον υποχρεώνει καθημερι
νά να υποδύεται παντοίους ρόλους, από
τον παιδονόμο έως τον γραμματέα· ο
σύλλογος των διδασκόντων σε κάθε
σχολείο έχει μετατραπεί σε ευκαιριακή
μάζωξη ανθρώπων που αποφασίζουν αποκλειστικώς και μόνον για τις τιμωρίες
και τις εκδρομές των μαθητών. Επόμενο
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λοιπόν είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού
να εξαντλείται στην παθητική συμμόρ
φωση προς κάποιους γενικούς και ειδι
κούς στόχους της εκπαίδευσης, ενώ η
πολιτεία κρατά για τον εαυτό της ακέ
ραιο το δικαίωμα για επιστημονικές και
παιδαγωγικές αρμοδιότητες, την ίδια
στιγμή που θεωρητικά υποστηρίζει ότι
τις έχει εκχωρήσει στους εκπαιδευτι
κούς.
Η υπαρκτή αυτή αντίφαση αποσπα
σματικά συζητήθηκε και προβλήθηκε α
πό την πλευρά της ΟΛΜΕ πήος το εσωτε
ρικό του κλάδου ή παρέμεινε στο επίπε
δο της ρητορικής καταγγελίας, με αποτέ
λεσμα η πλειοψηφία των καθηγητών να
μην είναι σε θέση να αντιπροτείνει με σα
φήνεια τη συζήτηση μιας διαφορετικής
πολιτικής πρότασης για τα προβλήματα
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εξάλ
λου η συνθηματολογική προβολή, και μά
λιστα την τελευταία στιγμή, των θεσμι
κών αιτημάτων του κλάδου στην κοινή
γνώμη και στα Μ.Μ.Ε. έδωσε την εντύπω
ση ότι οι καθηγητές διεκδικούν οικονομίστικα αιτήματα και «ότι προσπαθούν να
αρπάξουν ό,τι μπορούν από την πίττα
που μοιράζει (sic) το κράτος»3.
Από την άλλη πλευρά η πολιτεία κινη
τοποιώντας όλους τους κατασταλτικούς
και προπαγανδιστικούς μηχανισμούς, δι-

καστές, φιλοκυβερνητικό τύπο και Μ.Μ.Ε.
προσπάθησε να σπιλώσει την απεργία
των εκπαιδευτικών στρέφοντας εναντίον
τους την κοινή γνώμη· μη θέλοντας να
αντιμετωπίσει με ψυχραιμία και πολιτικά
επιχειρήματα τις κινητοποιήσεις, επικα
λείται το ιδεολόγημα του «αυτόνομου»
ρόλου του εκπαιδευτικού ως δημόσιου
λειτουργού και ποινικοποιεί την απερ
γία.

Παιδεία παπαγάλων
Αλλά από τη στιγμή που έχει αφαιρεθεί από τον εκπαιδευτικό η δυνατότητα
να διανοείται για το έργο που επιτελεί, υ
ποβαθμίζεται ή μηδενίζεται η οποιαδή
ποτε ουσιαστική και κριτική μαθησιακή
του σχέση με το μαθητή. Σε τι λοιπόν συνίσταται η παιδεία που παρέχεται στο
σχολείο σήμερα; Η μόνη ειλικρινής α
πάντηση σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα εί
ναι: σε αποσπασματική και μηχανιστική
παράθεση γνώσεων και στην άσκηση
των εξαρτημένων αντανακλαστικών των
μαθητών ώστε να είναι σε θέση να απαν
τούν σε τυποποιημένες ερωτήσεις. Μια
τέτοια μορφή γνώσης βοηθά το μαθητή
να αντεπεξέλθει με επιτυχία τις Γενικές
Εξετάσεις, οι οποίες αποτελούν το μονα
δικό λόγο ύπαρξης, και όχι μόνον, της
βαθμίδας του Λυκείου.

Η ύπαρξη του θεσμού των Γενικών Ε
ξετάσεων από τη στιγμή που αποτελεί
διαδικασία πρόκρισης μαθηιών-παπαγάλων και όχι κριτικών, ικανών να εφαρμό
ζουν τη γνώση στη ζωή ή τα κείμενα, ικα
νοποιεί μονάχα φαντασιώσεις για κοινω
νική άνοδο και την εξασφάλιση μιας θέ
σης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τα
αρνητικά αποτελέσματα του θεσμού των
Γενικών Εξετάσεων, σπανίως γίνονται
αντικείμενο συστηματικού προβληματι
σμού ώστε να αναληφθούν και οι ανάλο
γες προσπάθειες για την αντιμετώπισή
τους. Ας σημειωθεί εδώ, ότι ελάχιστοι
μέχρι τώρα είναι οι εκπρόσωποι του πο
λίτικου και εκπαιδευτικού μας κόσμου
που έχουν συζητήσει την κατάργηση αυτου του θεσμού.
Οι εκπαιδευτικοί της Μέσης εξάλλου,
από τη μια καταγγέλλουν το αχρείαστο
του θεσμού, και από την άλλη δέχονταί
κάθε χρόνο να επιτηρούν ή να διορθώ
νουν τα εντεταλμένα θέματα που δίνο
νται προς εξέταση στους μαθητές και να
τον χρησιμοποιούν ως συνδικαλιστικό ε
πιχείρημα.
Με τον τρόπο της η πολιτεία αποσιω
π ώ ντας τη συνενοχή της, εφόσον δικό
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της κατασκεύασμα είναι ο Μινώταυρος
των Γενικών Εξετάσεων, κατηγορεί τους
καθηγητές ότι χρησιμοποιούν ως όπλο
στην απεργία τους την «ομηρεία» των μα
θητών, τη στιγμή που κάλλιστα θα μπο
ρούσε να τις καταργήσει για να απαλλα
γεί μια για πάντα από τον «εκβιασμό».
Κάτι τέτοιο, προς το παρόν βέβαια, μάλ
λον είναι αδύνατο, αφού είναι δεδομένες
πλέον οι προθέσεις της πολιτείας για τα
ζητήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ
σης.

Παραταξιακή λογική
Αν η αναθεώρηση των στόχων της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένει
αδύνατη από την πλευρά της πολιτείας,
τίθεται το ερώτημα ποια είναι η στάση
των πολιτικών και κοινωνικών φορέων
που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με αυ
τήν.
Ο λόγος πρώτα για τις πολιτικές παρα
τάξεις: είναι γνωστό ότι οι θέσεις τους ε
πισημαίνουν τα τρωτά του εκπαιδευτικού
μας συστήματος και υπόσχονται κάθε
φορά την αναθεώρησή του· σπανίως ό
μως ο λόγος για τον εκσυγχρονισμό του
εκπαιδευτικού μας συστήματος και για
τη σύνδεσή του με την παραγωγικότητα
αποφεύγει τη ρητορική γενικολογία. Επιπροσθέτως, επειδή η υποστήριξη θέσε

ων που θα καθόριζαν με σαφήνεια τα μέ
σα και τους στόχους μιας διαφορετικής
εκπαιδευτικής πολιτικής, συνεπάγεται έ
να τεράστιο πολιτικό και κοινωνικό κό
στος, καταστάσεις όπως η απεργία των
εκπαιδευτικών αντιμετωπίζονται με επι
φύλαξη ή και χαρακτηριστική ουδετερό
τητα. Έ τσ ι η παρέμβαση των κομμάτων
στην επίλυση του απεργιακού προβλή
ματος των εκπαιδευτικών, φυσικό είναι
να αποσκοπεί στη διατήρηση του συναι
νετικού κλίματος, διάβαζε εκπαιδευτικού
τέλματος, ή στον εκφυλισμό του σε συ
ναλλαγή.
Στο σχηματισμό ενός-παρόμοιου κλί
ματος συμβάλλουν με τη δική τους στά
ση και οι γονείς. Οι διάφορες παρεμβατι
κές διαμαρτυρίες τους, για τα όσα συμ
βαίνουν το τελευταίο διάστημα εξαιτίας
της απεργίας των εκπαιδευτικών, δεν αί
ρουν τη χρόνια αδιαφορία τους για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουνται κα
θημερινά μαθητές και δάσκαλοι στη σχο
λική πράξη· αντιθέτως ενισχύουν τη δια
τύπωση απόψεων που τους παρουσιά
ζουν να νοιάζονται μονάχα για το μικρο
αστικό μέλλον των παιδιών τους και αυ
τό φαίνεται ότι η απεργία των εκπαιδευ-

του Λάμπρου Πόλκα
τικών απειλεί. Οι καθηγητές βέβαια κα
νένα μακροπρόθεσμο όφελος δεν έχουν,
όταν στις παλαιοημερολογήτικες δια
μαρτυρίες των γονέων της Ανατολικής
Αττικής αντιπροβάλλουν αυτές των γο
νέων της Δυτικής Αττικής, για να φανεί
με απλουστευτικό τρόπο ο ταξικός χαρα
κτήρας της διαφοράς.

Διανοουμένων αναχωρητισμός
Τέλος, παθητικοί συμμέτοχοι του α·
περγιακού δράματος αναδεικνύονται
στην πλειοψηφία τους διανοούμενοι. Εγ
κλωβισμένοι στην άυλη πνευματικότητα
και με δεδομένο πλέον τον πολιτικό αναχωρητισμό τους στέκονται άλλοτε αμή
χανοι και άλλοτε ειρωνικοί απέναντι στα
διαδραματιζόμενα γεγονότα των τελευ
ταίων ημερώ ν προφανώς η απεργία των
εκπαιδευτικών και στην περίπτωση αυτή,
έρχεται να κλονίσει τα όρια της ευρύτε
ρης πολιτικής και πολιτιστικής αγοράς
που έχει εγκαταστήσει εδώ και καιρό
στον τόπο μας, ένα μεγάλο μέρος της
διανοούμενης πνευματικής μας ηγεσίας4.
Από τη στιγμή λοιπόν, που τόσο οι εκ
παιδευτικοί όσο και οι φορείς που ανέφε
ρα προηγουμένως, διαιωνίζουν ο καθέ
νας με το δικό του λόγο και τη δική του
στάση, την απόσχιση των προβλημάτων

της εκπαίδευσης από την πολιτική τους
παράμετρο, συντηρείται η αμηχανία για
την έξοδο από την κρίση και οι στόχοι
των κάθε είδους απεργιακών κινητοποιή
σεων παραμορφώνεται.
Η μοναξιά, που ενδεχομένως νιώθουν
μερικοί εκπαιδευτικοί στις κρίσιμες αυ
τές στιγμές για την τύχη των ουσιαστι
κών τους αιτημάτων, είναι το τίμημα της
απουσίας ενός μόνιμου, ανοιχτού, εξωτε
ρικού και ενδοεκπαιδευτικού διαλόγου,
ο οποίος θα είχε ως κύριο στόχο τη χά
ραξη μιας άλλης εκπαιδευτικής πολιτι
κής. Ένας παρόμοιος διάλογος θα μπο
ρούσε να πείσει για τη φερεγγυότητά
του μόνο τη στιγμή κατά την οποία θα περιέγραφε, θα εξειδίκευε και τέλος θα ιε
ραρχούσε τα πραγματικά προβλήματα
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

1. Βλέπε άρθρο του καθηγητή κ. Γ. Μπαμπινιώτη, εφημ. «β ή μ α » 10-6-90, με τον χαρακτηριστι
κό τίτλο «Χρειάζεται μια άλλη ηθική».
2. Αξιόλογη συμβολή για τα πολιτικής τάξεως
ζητήματα της εκπαίδευσης αποτελεί ο τόμος
«Δημοσιευμένα και αδημοσίευτα κείμενα για
την Εκπαίδευση, πραγματικότητες και προο
πτικές» του Βασίλη Κρεμμυδά, Εκδ. Γνώση,
1990.
3. Βλέπε σχ. το άρθρο σχόλιο του Δ. Ψυχογιού
στο περ. α ν τ ί τ. 440 με τίτλο «Πάρεδρος, Παππάς και Συνδικαλιστής».
4. Το ζήτημα αυτό, και όχι μόνο, τέθηκε στη συ
ζήτηση που άνοιξαν ο Κ. Τσουκαλάς και ο Α.
Ρήγος στο περ. Διαβάζω τ. 233 «Ελληνική κοι
νωνία και κράτος».
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etc.).
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Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ Τ!
Το νόημα της λαϊκής ρήσεως
«ο φόβος φυλάει τα έρημα»
φαίνεται ότι γνωρίζει καλύτερα
παντός άλλου ο δικαζόμενος
ενώπιον του Ειδικού
Δικαστηρίου πρώην υπουργός
του ΠΑΣΟΚ και επί έτη
διατελέσας εισαγγελικός
λειτουργός, Νίκος
Αθανασόπουλος.

υο επίμαχες και περιέχουσες μηνύ
ματα, προς πάσαν κατεύθυνση,
φράσεις του εν λόγω κατηγορουμέ
νου οι οποίες ειπώθηκαν για λόγους ευ
νόητους στις 27 Ιουνίου στάθηκαν ικανές
να ανατρέψουν τη μέχρι τότε στάση του
ΠΑΣΟΚ και να προκαλέσουν προσέλευση
στελεχών που καταθέτουν ενώπιον του
Δικαστηρίου παρέχοντας πλήρη κάλυψη
στον πρώην συνάδελφό τους.
«Δεν είμασταν άσκερι η κυβέρνηση να
κάνει ο κάθε υπουργός πλαστογραφίες
και κανείς να μην ξέρει τίποτα, υπήρχε
και πρωθυπουργός». Αυτά είπε ο Νίκος
Αθανασόπουλος βασικός κατηγορούμε
νος στο πολυσυζητημένο σκάνδαλο του
γιουγκοσλαβικού καλαμποκιού- και το
μήνυμα ελήφθη. Πριν όμως, είχε ήδη δώ
σει δείγματα για το τι ακριβώς θα έπρατ
τε αν σήκωνε μόνος αυτός από το ΠΑΣΟΚ
«τον σταυρό του μαρτυρίου». Είχε καρ
φώσει χωρίς περιστροφές ως μετέχοντα
στη συγκάλυψη του σκανδάλου τον πρώ
ην υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Στάθη
Αλεξανδρή ο οποίος σημειωτέον μέχρι
πρότινος ήταν και συνήγορός του. «Το υ
πουργείο, Εμπορικής Ναυτιλίας, είπε
χαρακτηριστικά ο Αθανασόπουλος, συμ
μ ετείχε στη συγκάλυψη του σκανδάλου.
Το κάθε υπουργείο ανέλαβε να συγκαλύψει στον τομέα του... To YEN έκανε το
ίδιο αλλά το έπαιξε και μέσα και έξω το
παιχνίδι και με τη συγκάλυψη και με την
επικάλυψη για να φαίνεται ότι τελικά
δεν μετείχε. Το υπουργείο Οικονομικών
απλώς, είχε το συντονισμό. Την εισήγη
ση για τη συγκάλυψη έκανε ο τότε υ
πουργός Εξωτερικών Κάρολος Παπού-
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λιας. Η συγκάλυψη ήταν κοινή απόφαση
όσων μετείχα ν στο κυβερνητικό κλιμά
κιο». Αυτά είπε ο Αθανασόπουλος. Και
παραχρήμα τέσσερις πρώην υπουργοί
του ΠΑΣΟΚ, οι Κάρολος Παπούλιας, Γιώργος Κατσιφάρας, Θεόδωρος Πάγκαλος
και Ά κης Τσοχατζόπουλος αυθημερόν ε
ξέδωσαν ανακοίνωση καλύπτοντας πλή
ρως τον Νίκο Αθανασόπουλο και δηλώ
νοντας ότι η συγκάλυψη του σκανδάλου
«αποφασίστηκε μετά από συλλογικές
διαβουλεύσεις και επιλογές σε επίπεδο
συναρμοδίων υπουργών».
Έ τσ ι με την αλλαγή του μήνα (αρχί
ζοντας ο Ιούλιος) άλλαξε άρδην και το
κλίμα της δίκης. Στελέχη, πρώην υπουρ
γοί του ΠΑΣΟΚ καθημερινώς καταθέτουν
στο δικαστήριο όχι μόνον παρέχοντας
κάλυψη στον δικαζόμενο αλλά ορισμέ
νοι, δηλώνοντας ευθαρσώς ότι συμμετεί
χαν στη συγκάλυψη και τελούσαν εν
γνώσει ότι η διαδικασία καλύψεως της α
πάτης του καλαμποκιού θα γινόταν με
παρανομίες.
Ο γνωστός Γιώργος Κατσιφάρας μάλι
στα απαντώντας σε σχετική ερώτηση
του προέδρου Νίκου Σακελλαρόπουλου
είπε: « Όσοι πήραμε μέρος στη σύσκεψη
για τη συγκάλυψη της υπόθεσης γνωρί
ζαμε ότι θα γινόταν με παρανομίες. Γί
νονται κύριε πρόεδρε αυτά τα πράγματα
με το Ά γιο Πνεύμα;».
Ενώ ο κ. Παπούλιας στην επιμονή του
Νίκου Αθανασόπουλου για ακόμα μεγα
λύτερη κάλυψη δεν δίστασε να πει: «Και
εγώ θα πλαστογραφούσα».
• Οι ομολογίες πρώην υπουργών
περί συμμετοχής στη συγκάλυψη
του σκανδάλου γίνονται βεβαίως εκ
των υστέρων και με τα «νώτα» κα
λυμμένα ελέω παραγραφής. Και ο
στόχος διπλός: Η κάλυψη του Αθα
νασόπουλου από το ΠΑΣΟΚ σηματο
δοτεί έντονη πολιτικοποίηση της δί
κης, ωσάν ολόκληρο το Κίνημα να
βρίσκεται στο εδώλιο και επιπλέον
διάχυση της ποινικής ευθύνης κα
θώς η θεωρία του Ποινικού Δικαίου
είναι γνωστή «στη συλλογική ευθύ
νη καθίσταται δυσδιάκριτη η ατομι
κή». Με απλά ελληνικά όταν πολλοί
λένε ότι πήραν μέρος στη συγκάλυ
ψη, άντε το δικαστήριο να βρει ποια
ήταν η ποινική ευθύνη του Αθανασό
πουλου. Και όλα αυτά διότι ο κατη
γορούμενος όπως είπε «δεν θα έκα
νε την παλικαριά να αναλάβει και
ευθύνες άλλων», αλλά «θα μιλούσε
και αυτή η εξέλιξη δεν θα ήταν ευ
χάριστη για πολλούς».
Ως μάρτυρες λοιπόν υπερασπίσεως
του πρώην αναπληρωτή υπουργού των
Οικονομικών επί ΠΑΣΟΚ, εξέθεσαν τις α
πόψεις τους ενώπιον του Δικαστηρίου οι:
• Κάρολος Παπούλιας «Αποφασίσαμε
σε κοινή υπουργική σύσκεψη τον Ιούλιο
του ’86 να κάνουμε οτιδήποτε για να
συγκαληφθεί η υπόθεση. Με γνώμονα
βέβαια το εθνικό συμφέρον».
Στην εν λόγω σύσκεψη κατά τους μάρ

τυρες και τον Νίκο Αθανασόπουλο συμ
μετείχαν οι: Κ. Παπούλιας, Ά κ η ς Τσο
χατζόπουλος, Στ. Αλεξανδρής, Θ. Πάγ
καλος, Νίκος Αθανασόπουλος, Δημ. Τσοβόλας και δυο γενικοί γραμματείς, Β. Πα·
παδόπουλος του YEN και I. Κρανιδιώτης
του υπουργείου Εξωτερικών.
Η υπουργική σύσκεψη και κυρίως η α
πόφαση αμφισβητείται από τους βουλευ
τές κατηγόρους και το κατηγορητήριο.
Και ο πρώην υπουργός των Εξωτερι
κών στην κατάθεσή του τόνισε ότι «για
τη συγκάλυψη ο τότε πρωθυπουργός
δεν γνώριζε».
• Πριν όμως λαλήσει αλέκτωρ τρις, ο
συνάδελφός του, Θεόδωρος Πάγκαλος
καταθέτοντας το διέψευσε κατηγορημα
τικά: «Ενημέρωσα τον πρωθυπουργό για
τη συγκάλυψη. Του εξέθεσα και την άπο
ψή μου να πληρώσουμε την εισφορά
στην ΕΟΚ. Έ στειλα και επιστολή τον Ιού
νιο του ’88 και λίγο υς μήνες νωρίτερα
μνημόνιο με το ίδιο περιεχόμενο».
Οι Γιώργος Κατσιφάρας, Ά κ η ς Τσο
χατζόπουλος, Γιώργος Γεννηματάς, Νί
κος Ακριτίδης, Γεώργιος Αλέξανδρος
Μαγκάκης και Δημ. Τσοβόλας ερωτηθέντες στις καταθέσεις τους επικαλέστηκαν
ως κίνητρο το εθνικό συμφέρον. Και μά
λιστα ο Γ. Κατσιφάρας, πρόσθεσε «ο Α
θανασόπουλος είναι αθώος του αίμα
τος...» ενώ ο Γεννηματάς, «ήταν ο τελευ
ταίος τροχός της αμάξης...».
Για να ειπωθούν όμως όλα αυτά τα πο
λύ εθνικά και υπερασπιστικά, ο Νίκος Α
θανασόπουλος κατά την κατάθεση του
Γιώργου Κατσιφάρα παρενέβη και υπεν
θύμισε: «στη Βουλή το καλοκαίρι εγώ εί
πα γενικά για κυβερνητικό κλιμάκιο. Δεν
κατονόμασα ποιοι υπουργοί πήραν μέ
ρος. Για να σας καλύψω. Αν έλεγα ποιοι
ήταν θα είχα μ ε και άλλους κατηγορού
μενους εδώ». Οι υπενθυμίσεις ως φαίνε
ται ποτέ δεν βλάπτουν. Κατά τη διάρκεια
των καταθέσεων των παραπάνω μαρτύ
ρων το δικαστήριο πολλάκις μετετράπη
σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης ανά
μεσα σε μάρτυρες - στελέχη του ΠΑΣΟΚ
και βουλευτές - κατηγόρους. Κλίμα οξύ
τητας, αντεγκλήσεις και έντονοι διάλο
γοι διεμείφθησαν ανάμεσα στον Αντώνη
Σκυλλάκο, βουλευτή κατήγορο του Συ
νασπισμού και τον Γιώργο Κατσιφάρα. Η
κορύφωση όμως επήλθε με την ανταλλα
γή υβριστικών φράσεων ανάμεσα στον
Δημήτριο Τσοβόλα και τον αναπληρωτή
κατήγορο της Νέας Δημοκρατίας Από
στολο Ανδρεουλάκο. Φράσεις όπως
«κόμμα λωποδυτών» για το ΠΑΣΟΚ από
τον κ. Ανδρεουλάκο, ο οποίος ελησμόνησε τη θέση του ως εισαγγελικού λειτουρ
γού και «δεν δεχόμαστε μαθήματα από
ανέντιμους» από τον κ. Τσοβόλα που
βρήκε βήμα κατάλληλο να πει τα δικά
του, δικαίωσαν τον τίτλο του αντιπροσώ
που του έθνους και για τους δυο συμπλε
κόμενους. Και στην εκατέρωθεν διαμάχη
τους, «υψηλού» επιπέδου, έδωσε συνέ
χεια ο Νίκος Αθανασόπουλος υποβάλ
λοντας αίτημα για την εξαίρεση του Αν·
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δρεουλάκου. Το αίτημα απερρίφθη κατά
πλειοψηφία (11 ψήφοι υπέρ, 8 κατά).
Εκτός όμως από την αλλαγή πλεύσης
του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την κάλυψη του
Νίκου Αθανασόπουλου, αλλαγές και δη
σημαντικές σημειώθηκαν και στη σύνθε
ση του Δικαστηρίου.
Ο Ιω. Γρίβας στις 28 Ιουνίου, προήδρευσε για τελευταία φορά. Δυο μέρες
αργότερα συνταξιοδοτήθηκε αποχωρώ
ντας στα «χλοερά» λιβάδια της αποστρα
τείας. Τη σκυτάλη της προεδρίας στο Ει
δικό Δικαστήριο παρέλαβε ο δεύτερος
αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Νίκος
Σακελλαρόπουλος, τον οποίο μερίδα του
Τύπου ήθελε παραιτούμενο σε περίπτω
ση παραλείψεώς του από την επιλογή
για την προεδρία του Αρείου Πάγου. Ο κ.
Σακελλαρόπουλος όμως διέψευσε κατήγορηματικά τα δημοσιεύματα παραμένοντας στη θέση του και «πράττοντας» ό
πως είπε «το καθήκον του».
Αν παραιτείτο άλλωστε σε ένδειξη δια
μαρτυρίας για την παράλειψή του με την
επιλογή του Β. Κόκκινου η δίκη θα ανα
βαλλόταν αφού αναπληρωματικά μέλη
στο Ειδικό Δικαστήριο δεν υπάρχουν α
πό την 1η Ιουλίου. Και δεν υπάρχουν διό
τι εκτός του Ιω. Γρίβα, αποχώρησαν λό
γω συνταξιοδότησης, και οι αρεοπαγί
τες, Θεόδωρος Μεκάλης, Γιώργος Αντωνόπουλος και ο πρόεδρος εφετών Γιώργος Πάλλας. Την θέση τους πήραν οι α
ρεοπαγίτες: Κυριάκος Βαρβαρέσσος,
Σωκράτης Σωκρατίδης και Αθανάσιος
Γκούρας. Η έλλειψη αναπληρωματικών
μελών θέτει εν κινδύνω αναβολής ανά
πάσα στιγμή τη δίκη αν τυχόν κάποιο μέ
λος του δικαστηρίου εμφανίσει κάποιο
κώλυμα. Τον κίνδυνο αυτό επεσήμανε
προς τους παράγοντες της δίκης και ο
πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου α
πευθύνοντας έκκληση να μην παρακωλύ
ουν τη διαδικασία.
Αξίζει να μνημονεύσουμε ότι ο πρόε
δρος Νίκος Σακελλαρόπουλος, προχω
ρεί με ταχείς ρυθμούς τη δίκη, διευθύνει
με τρόπο ευέλικτο, δεν επιτρέπει πολώ
σεις, δρα κατευναστικά και κυρίως προ
σανατολίζει την έρευνα στη δικαζόμενη
υπόθεση. Με παρεμβάσεις του δίνει και
το στίγμα του προσανατολισμού της δι
καστικής κρίσης. Ενδεικτικά όταν ο Γιώργος Γεννηματάς όπως και άλλοι μάρτυ
ρες, ακολουθώντας την πεπατημένη μί
λησε επί μακράν για άλλες απάτες σε βά
ρος της ΕΟΚ ο πρόεδρος παρατήρησε
«Με τη λογική σας κύριε Γεννηματά,
μπορεί κάποιος να έρθει εδώ και να πει:
Μη με δικάζεται γ ια τί και άλλοι κλέψανε
αλλά ή δεν συνελήφθησαν ή δεν δικά
στηκαν»...
Πάντως οι μάρτυρες υπεράσπισης συ
νολικά 320 περιορίστηκαν τελικά στους
60 και θα μειωθούν ακόμα. Μέχρι το τέ
λος του μήνα η δίκη αναμένεται εκτός α
προόπτου να πλησιάζει προς το τέλος
της οπότε και θα επιβεβαιωθεί ή όχι, ότι
«Ανήθικο και άνομο αλλά και ηλίθιο το ε 
ξαπατάν».
□

της Ιωάννας Μάνδρου

Επί ορισμένω ν τυφ λώ ν σημείω ν τη ς δικαιοσύνης
Ό λο ι αναγκαζόμαστε να καταλαβαίνου
μ ε ορισμένα νομικά, τα απολύτως στοι
χειώδη τουλάχιστον, αυτά που κατ’ αντι
στοιχία θα μας βοηθούσαν να μην χαθού
με, π.χ. να παραγγείλουμε από κατάλογο
εστιατορίου σε ξένο τόπο. Αλλά και αυτά
που δεν συλλαμβάνουμε μας φαίνονται
να έχουν δέος και εσωτερική αρμονία μα
ζί με πολλή κοινή λογική και αποστάγμα
τα από τη φιλοσοφία και την παράδοση.
Τα δικαστήρια λόγου χάρη από την πλευ
ρά της διαδικασίας (δικονομία;) είναι ένα
σύστημα που οι μικρο-οικονομολόγοι και
θεωρητικοί των οργανισμών θα έπρεπε
να μελετούν στο πανεπιστήμιο υποχρεω
τικά σαν τυπική περίπτωση οργανισμού
σε βέλτιστη λειτουργία.
Κάνω αυτήν την εισαγωγή για να αντιδιαστείλω αυτά που είναι γενικώς γνω
στά και ίσως τετριμμένα με τα καινούρια
που αντιλαμβάνομαι ότι συμβαίνουν
στην πολυπαθή «κάθαρση», στον τομέα
καλαμπόκι. Είμαι βέβαιος πως οι πολίτες
που δεν είναι πολιτικοί, δημοσιογράφοι ή
νομικοί έχουν όλοι την ίδια απορία:
Πώς είναι δυνατόν να έχει χυθεί τό
ση μελάνη, τόση σοφία για την πα
ραγραφή και όχι, για τα κλητήρια θε
σπίσματα τις ατελείς συνόδους της
Βουλής, τους βουλευτές κατήγο
ρους, να έχουν αναληφθεί τόσοι πο
λιτικοί κίνδυνοι και τώρα να κινδυ
νεύει η δίκη από το απλούστατο και
τόσο φυσικό και ανθρώπινο ενδεχό
μενο να απουσιάσουν τα ήδη άρρω
στα μέλη του δικαστηρίου;
Εξαίρεσα τους δημοσιογράφους γιατί
για μιαν ακόμα φορά αποδείχθηκαν ελλειμματικοί: Το ενδεχόμενο διακοπής το
παρουσιάζουν όλοι ανεξαιρέτως επίπε
δα χωρίς κανένα χρώμα χωρίς να εντυ
πωσιάζονται· τους νομικούς γιατί έχουν
τη διαστροφή του επαγγέλματος: ουδεμία διακοπή δεν τους είναι ξένη και ού
τως ή άλλως πιστεύουν ότι το πράγμα
πήγαινε προς τα εκεί εξαρχής· και τέλος
τους πολιτικούς γιατί θεωρούν ότι ο ρό
λος τους έληξε με την παραπομπή.
Επειδή δεν πιστεύω στη θεωρία της
συνωμοσίας είμαι αναγκασμένος να σκεφτώ ότι υπήρξε αστοχία ότι τελικά δεν υ
πάρχουν βέλτιστα συστήματα. Με την εκ
των υστέρων γνώση του κινδύνου θα α
ποπειραθώ να ανασυνθέσω λύσεις ασφα
λείας που θα έκαναν την πιθανότητα δια
κοπής μικρότερη και που θα έπρεπε οι
αρμόδιοι να σκεφτούν ασφαλώς νωρίτε
ρα.
Υπάρχει βέβαια η βασική αδυναμία
μου της άγνοιας των νομικών του πράγ
ματος αλλά ελπίζω να καλύπτεται εν μέρει τουλάχιστον από την κοινή λογική
την οποία επικαλούμαι και εν όλω από τη
μετατροπή των θέσεών μου σε ερωτήμα
τα απλού πολίτη.
Ο κίνδυνος διακοπής της δίκης παρου

σιάζεται τώρα απτός αλλά στοιχεία του
έπρεπε να είναι γνωστά ήδη από μακρού
χρόνου ίσως πριν καν παραπεμφθεί ο Αθανασόπουλος. Η σύνθεση του δικαστη
ρίου ορίζεται με κλήρο μεν αλλά μέσα α
πό τους υποψήφιους ένα ποσοστό και α
σφαλώς και ο πρόεδρος ήταν γνωστό ότι
θα συνταξιοδοτηθούν αποτόμως την 30η
Ιουνίου. Είναι εύλογο λοιπόν το ερώτη
μα: θα ήταν παράνομο αν όχι να εξαιρε
θούν οι εγγύτεροι στη σύνταξη, τουλάχι
στον να οριστούν εξ αρχής περισσότεροι
αναπληρωματικοί δικαστές για να μετριασθούν οι συνέπειες μιας κλήρωσης
συνταξιοδοτούμενων;
Έστω ότι δεν ήταν παράνομο αλλά α
πό αβλεψία δεν έγινε. Είναι παράνομο να
δοθεί παράταση της θητείας δικαστού ι
διαίτερα εφόσον είναι στη μέση μιας δί
κης που ενδιαφέρει το πανελλήνιο; Η κυ
βέρνηση έχει ορισμένα εφόδια π.χ. πρά
ξεις νομοθετικού περιεχομένου και με
τέτοιες πράξεις πολλοί κυβερνώντες έ
χουν ασκήσει πολιτική.
Είναι τόσο αντίθετο με το λαϊκό αίσθη
μα ο πρόεδρος να εγκαταλείπει μια μεγά
λη δίκη στη μέση που απορώ με τη σοφΊά
του νομοθέτη που έγραψε ότι ο ΐιρόεδρος φεύγει στα 67 ακριβώς χωρίς διευ
κρινίσεις ή έστω εξαιρέσεις. Τέτοια τυπικότητα φθάνει στην καρικατούρα εύκο
λα: καθηγητές να αφήνουν μισοδιορθωμένα γραφτά και γιατροί μισοεγχειρισμένους ασθενείς.
Μήπως η κυβέρνηση φοβήθηκε ότι παρατείνοντας τη θητεία τους παρεμβαίνει
στη δίκη; Ποιος όμως θα τολμούσε να εναντιωθεί σε μια τέτοια πολιτική απόφα
ση χωρίς να φανερώσει τις σκοτεινές ε
πιθυμίες του περί αναβολής;
Τέλος υπήρχε στη διάθεση της Δικαιο
σύνης μια απλούστατη λύση που θα πα
ρέκαμπτε τα τυχόν ανορθόδοξα των πολ
λών αναπληρωματικών και των Πράξεων
Διοικητικού Περιεχομένου: Εν όψει της
καταληκτικής ημερομηνίας της 30ης,
παγκοινώς γνωστής, ακόμα και στους
δημοσιογράφους, θα μπορούσε η δίκη να
προσδιοριστεί για τον Ιούλιο μετά την ε
κλογή του νέου προέδρου.
Γνωρίζοντας τις δυνατότητες των δι
καστηρίων δεν βλέπω τι θα εμπόδιζε την
μετάθεση της δίκης κατά 40 ημέρες περί
που. Με αυτόν τον τρόπο θα εξοικονο
μούσαμε 4 αναπληρωματικά μέλη του δι
καστηρίου ενώ και πάλι κανείς δεν θα
μπορούσε να μιλήσει για καταστρεπτική
κωλυσιεργία.
Η πιθανότερη απάντηση σε αυτά τα ε
ρωτήματα του απλού πολίτη είναι «δεν
τα σκέφτηκαν». Οπότε έρχεται μοιραία
και το τελευταίο ερώτημα: Τι είναι πιο α
νησυχητικό για τη λειτουργία των θε
σμών; Η συνωμοσία ή η επιπολαιότητα;
Σ τέ λ ιο ς Π. Κ αφ αντάρης
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του Γιάννη Πεδιανού
ε τα μάτια απλωμένα στη φλόγα
του καρπού βυθίζομαι σε στιγμές
αρμονίας και ενός ορισμένου τύ
που ευτυχίας. Τότε που οι μορφές γίνον
ται ρευστές και διαδέχονται γοργά η μια
την άλλη. Σύμφωνα με τα γνωστά, δοκι
μάζω στο νου μου αφηρημένες έννοιες.
Η λευκότητα, η λάμψη και η ροή επικρα
τούν. Ό ταν φέρνω στο νου μου την έν
νοια της πολιτικής μια διαστελλόμενη
μαύρη κηλίδα εμφανίζεται. Μια μεγάλη
μαύρη οπή.
Αργότερα διαβάζοντας το «Χρονικό
του χρόνου» του St. Hawking, μαύρη οπή
είναι «το σύνολο των σημείων του χωρο
χρόνου απ’ όπου δεν είναι δυνατό να διαφύγει κάτι σε μεγάλη απόσταση».
Η μαύρη οπή είναι το αποτέλεσμα της
«κατάρρευσης ενός άστρου» και ένας
τολμηρός (;) αστροναύτης (ή πολίτης)
που θα μπλεκόταν στα όρια επιρροής της
θα γινόταν μια σούπα ύλης.

Μ

Η τρέχουσα κατάσταση
της πολιτικής
Στον κόσμο ενός μικρόπνοου και γ ι’
αυτό τυραννικού ρεαλισμού, όπου τα με
γάλα προγράμματα του ορθολογισμού έ
χουν καταλήξει σε διάχυτες δίνες καθη
μερινού παραλογισμού, ακούμε, μ’ έναν
όρο από τα παλιά ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι «ταξική».
Απέναντι σ’ αυτή την «τοξικότητα» της
ΝΔ, που είναι μια μερικότητα προς όφε
λος των ολίγων, αντιπαρατίθεται η «καθολικότητα» της Αριστερός. Πάντα έτσι
ήταν· η «καθολικότητα» της Αριστερός
προς όφελος της συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού, προς όφελος τελι
κά του έθνους, της κοινωνίας, της ιστο
ρίας.
Τώρα βέβαια η αίσθηση των πραγμά
των, της ζωής είναι διαφορετική. Η ατέ
λειωτη σειρά τακτικών κινήσεων, η κοινή
λογική του X. Φλωράκη, οι μέτριες προ
θέσεις και η κληρονομιά των αγώνων
που λαμπυρίζουν όλο και πιο απόμακρα
σε μια περίεργη καταχνιά, δεν είναι πια
αρκετά εφόδια για την Αριστερά.
Οι άνθρωποι δεν ασχολούνται πια με
την πολιτική.
Η πολιτική δεν είναι καν ο τόπος του
κουτσομπολιού και ο βεβιασμένος τρό
πος κάλυψης μιας αδύνατης βαθύτερης
επικοινωνίας και της ανάγκης των αν
θρώπων για νέους τρόπους διϋποκειμενικού παιχνιδιού.
Στην καθημερινή ζωή επικρατούν οι
ανταγωνισμοί γοητείας και ισχύος. Κάτω
από τη βαριά μάσκα της απάθειας, η συσ24

σωρευόμενη αδιέξοδη ενεργεια, οι α
πραγματοποίητοι σκοποί, προετοιμά
ζουν το απροειδοποίητο πολλές φορές
ξέσπασμα στο σιωπηλά διεξαγόμενο με
γάλο πόλεμο των ημερών μας. Αυτόν
των ανθρωπίνων σχέσεων.
Η βιωμένη αποτυχία της άολιτικής καταγραφόμενη τελικά σαν αποτυχία της
κοινωνίας επιτρέπει στα άτομα να επι
διώξουν το στενό τους συμφέρον συνασπιζόμενα σε ευκαιριακή και κερδοσκο
πική βάση, σε συντεχνίες, κόμματα και
ρέουσες κοινωνικές ομάδες χωρίς καμιά
βαθύτερη κοινωνικότητα. Η πολιτική,

νεργοποίηση της «κοινωνίας» και της
«καθολικότητας» ακούγονται όλο και πε
ρισσότερο έντονοι. Συνήθως ακολου
θούν τις κραυγές απελπισίας εμπρός
στα «συντεχνιακά φαινόμενα», την «αποδιάρθρωση του κοινωνικού ιστού», τις κι
νήσεις άκρατου εγωισμού όπου ο καθέ
νας είναι μόνος του και όλοι εναντίον της
κοινωνίας. Είναι όμως δυνατή η ανανεω
τική επανεργοποίηση της πολιτικής; Πέ
ρα από τη σημερινή εκδοχή της καθημε
ρινής φθοράς ή την πιθανότητα μιας νέ
ας βαρβαρότητας, είναι δυνατό να φαν
ταζόμαστε πια την πολιτική σαν μια με
γάλη δραστηριότητα αυτού του πολιτι
σμού;

Η μεγάλη υπόνοια

C «Στη μεγάλη

φροντίδα του
«καθολικού » εκ μέρους της
πολιτικής, στην επιδίωξη μιας
ιδανικής και ευτυχισμένης
κοινωνίας, πέρα από τους
σκοπούς και την ευτυχία των
επιμέρους ατόμων, υπάρχει
ακόμη η οσμή του αίματος και
η αίσθηση της βίας».

σαν προσπάθεια επίτευξης μιας ιδανικής
καθολικότητας ή έστω του «γενικού συμ
φέροντος», στέκει εκεί αδύναμη, παραδομένη στη λεηλασία των κομμάτων, των
κοινωνικών ομάδων, των ατόμων.

Υπάρχει χώρος
για νοσταλγία;
Αντίθετα, στις αρχές της δεκαετίας
του ’80, η πολιτική, η «κοινωνία», οι «τά
ξεις» σαν θριαμβεύουσες οντότητες, εί
χαν κορυφώσει την αξία τους. Μαγεμέ
νος τότε, στην αχνή σκηνή της φαντα
σίας μου, εκεί που οι μορφές τείνουν να
εξαλειφθούν, κατέληγα να μη διακρίνω
τις σκιές ατόμων, αλλά κάτι το συμπα
γές, ένα ευτυχισμένο συμπαγές, που αυ
τό προσδιόριζε τα άτομα στη βαριά σκιά
του.
Σήμερα, υπάρχει χώρος για νοσταλγία
αυτού του παρελθόντος; Στη μεγάλη
φροντίδα του «καθολικού» εκ μέρους της
πολιτικής, στην επιδίωξη μιας ιδανικής
και ευτυχισμένης κοινωνίας, πέρα από
τους σκοπούς και την ευτυχία των επιμέ
ρους ατόμων, υπάρχει ακόμη η οσμή του
αίματος και η αίσθηση της βίας.
Κι όμως, οι ψίθυροι που ζητούν επα-

Γιατί εκείνο που προκαλεί υποψίες,
δεν είναι τόσο η συνειδητοποίηση του τέ
λους μιας ορισμένης εκδοχής της πολιτι
κής ή δύο ή τριών, όσο η αίσθηση ότι η
πολιτική μοιάζει να έχ ει στερέψει. Δεν υ
πάρχουν πια «θεωρίες», «ιδεολογία»,
«πρακτικές» κοινωνικές ή ταξικές. Δεν υ
πάρχουν δηλαδή εκείνες οι υλοποιήσεις
που είναι απαραίτητες για τη φροντίδα
του «καθολικού» (ή της «κοινωνίας» ή του
«ανθρώπου»), φροντίδα που είναι ο τρό
πος ύπαρξης της πολιτικής.
Φαίνεται ακόμη η εξουσία να μην έχει
ανάγκη την εκπεσούσα πολιτική για την
αναπαραγωγή της.
Η ριζική κρίση της επανάστασης και
του σοσιαλισμού έχει χτυπήσει τον πυ
ρήνα της ίδιας της πολιτικής.
Ανέκαθεν, μπρος στις διαψευσμένες
ελπίδες και προθέσεις των ανθρώπων
και των θεσμών στις τελευταίες κοινω
νίες, στο κατεστραμμένο αίτημα της ευ
τυχίας, στη διαρκή ταλαιπωρία της ζωής
στις διάφορες περιόδους του καπιταλι
σμού, η πολιτική συγκροτούσε ηγεμονι
κά τις αντιρρήσεις, τις διαμαρτυρίες, τις
διαθέσεις ανατροπής.
Αγαπημένο και «τρομερό» παιδί των
τελευταίω ν κοινωνιών, η πολιτική, παρά
τις αναστατώσεις στις οποίες τις υπέ
βαλλε, μοιράτηκε όμως μαζί τους την πί
στη στην Αλήθεια και τη Γνώση και το
πάθος του κοινωνικού - καθολικού. Μετά
την κατάρρευση της επανάστασης και
του σοσιαλισμού πώς είναι πιθανό να ορ
γανώνεται από δω και πέρα η κοινωνική
δυσαρέσκεια; Υπάρχει περίπτωση να υ
πάρξουν νέοι τρόποι βίωσης της κοινωνι
κότητας και νέες πρακτικές κοινωνικής
δράσης πέρα από την πολιτική, και τότε
ποιος χώρος και τι μέλλον προοιωνίζεται
γ ι’ αυτήν;
X

Κυκλοφορεί
Η νέα συλλογή διηγημάτων
του

ΔΗΜΗΤΡΗ

ΝΟΛΛΑ

Ονειρεύομαι
τους φίλους μου
Εννέα ιστορίες μ ε φίλους, όπου τις σχέσεις,
όσο αντιφατικές ή αμφιλεγόμενες κι αν είναι, 8εν παύει
να τις διακρίνει μια βαθιά ειλικρίνεια.
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• Το τρυφερό δέρμα
• Τα καλύτερα χρόνια
• Το πέμπτο γένος
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Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ
Ο «προοδευτικός» κ. Μπους
και η «αντιδραστική» κ. Θάτσερ

του Βασίλη Ζήση

Ψυχρός Πόλεμος τελείωσε. Η
Ατλαντική Συμμαχία μετακι
νείται από την εποχή της αντι
παράθεσης, στην εποχή της συνεργα
σίας. Οικοδομούμε μια νέα Ευρώπη, μια
Ευρώπη που ενώνεται κάτω από τον ασί
γαστο πόθο των λαών της για ελευθε
ρία, δημοκρατία και ευημερία».
Η φράση αυτή και μόνο του Γενικού
Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μάνφρεντ Βέρνερ, αρκεί για να περιγράφει την ουσία
των σημαντικών πράγματι αποφάσεων
που έλαβαν οι ηγέτες των δεκαέξι κρα
τών - μελών της Ατλαντικής Συμμαχίας
στην «ιστορική» Σύνοδο Κορυφής του
Λονδίνου (5 και 6 Ιουλίου 1990).
Ύστερα από δυο ημέρες έντονων και
εξαντλητικών συζητήσεων και παρά τις
έντονες —μέχρι σημείου αποχώρησης—
αντιδράσεις της Μάργκαρετ Θάτσερ και
τους δισταγμούς του ξεπερασμένου πλέ
ον και όχι μόνο πολιτικά, Φρανσουά Μιτεράν, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ κα
τέληξε σε μια σειρά αποφάσεις, μετά την
υλοποίηση των οποίων, θα έχει αλλάξει
πράγματι η «αριχτεκτονική» της Ευρώ
πης.
Μεταξύ των άλλων οι 16 ηγέτες του
ΝΑΤΟ αποφάσισαν:
• Να ζητήσουν από τα κράτη - μέλη του
καταρρέοντος Συμφώνου της Βαρσοβίας

Ο
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την υπογραφή μιας διακήρυξης η οποία ισοδυναμεί με την υπογραφή ενός συμ
φώνου μη επίθεσης. Μιας συμφωνίας δη
λαδή με την οποία οι δυο στρατιωτικοί
συνασπισμοί θα αποδέχονται στην πραγ
ματικότητα την αυτοκατάργησή τους.
• Δεύτερον, να καταργήσουν το ψυχρο
πολεμικό στρατηγικό δόγμα της «εύκαμ
πτης απάντησης» —σύμφωνα με το ο
ποίο το ΝΑΤΟ μπορούσε να καταφύγει
πρώτο στη χρήση πυρηνικών όπλων σε
περίπτωση σύρραξης με το Σύμφωνο
Βαρσοβίας— και να διακηρύξουν, στη
θέση του ότι τα πυρηνικά όπλα της συμ
μαχίας είναι «όπλα εσχάτης ανάγκης».
Με άλλα λόγια δεν θα χρησιμοποιηθούν
ποτέ, εκτός αν οι σκληροπυρηνικοί αντί
παλοι του Γκορμπατσώφ αποφασίσουν,
να ανατρέψουν την ιστορία και να επιβά
λουν μια άλλη λογική.
• Τρίτον, να μειωθούν οι στρατιωτικές
δυνάμεις της νέας και ενιαίας Γερμανίας,
έτσι ώστε να αρθούν οι επιφυλάξεις της
Μόσχας στο θέμα της ένταξης του «Τε
τάρτου Ράιχ» στο ΝΑΤΟ.
• Τέταρτον, να αναβαθμισθεί ο ρόλος
της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και Συ
νεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ), έτσι ώστε
να καταστεί με το χρόνο «το νέο αρχιτε
κτονικό οικοδόμημα» μέσα στο οποίο θα
συναντώνται οι δυο Συνασπισμοί.

Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν μια
προσωπική νίκη του Αμερικανού προέ
δρου Τζωρτζ Μπους που πήγε στο Λονδί
νο αποφασισμένος να επαναβεβαιώσει
τον ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ στα πλαίσια
της Ατλαντικής Συμμαχίας —αυτή τη φο
ρά όχι βέβαια για να επιβάλλει μια νέα ε
ποχή στρατιωτικής αντιπαράθεσης με
την ΕΣΣΔ, αλλά με κύριο στόχο να ενισχύσει τον Μιχαήλ Γκορμπατσώφ που δί
νει σκληρή μάχη εναντίον των συνασπι
σμένων συντηρητικών δυνάμεων του
ΚΚΣΕ*
Αποτελούν επίσης μια προσωπική ήτ
τα της Μάργκαρετ Θάτσερ και του Φραν
σουά Μιττεράν, οι οποίοι πριν συνθηκο
λογήσουν με τη νέα Pax Americano-sovietica, υπερασπίστηκαν με πάθος την
παλαιά τάξη πραγμάτων.
Η ηγέτιδα της παρηκμάόμένης και γη
ραιός Αλβιώνος τάχθηκε από την πρώτη
στιγμή της Συνόδου εναντίον των προτά
σεων Μπους και υπέρ της διατήρησης
της σημερινής στρατηγικής δομής του
ΝΑΤΟ. Ό χ ι βέβαια επειδή η ίδια έχει εν
σαρκώσει πλήρως το ρόλο του «ψυχρο
πολεμικού φαντάσματος της Συμμα
χίας», όπως την κατηγορούν, αλλά επει
δή θεωρεί ότι ο Μπους την άφησε μόνη
της, μετακινούμενος υπέρ των θέσεων
της Βόννης.
Και δεν φαίνεται να έχει άδικο, από τη
δική της σκοπιά τουλάχιστον. Η Βρετα
νία τίθεται σταθερά στο περιθώριο των ε
ξελίξεω ν στην Ευρώπη και μαζί με τη
Γαλλία παρακολουθεί «από την πλα
τεία», το έργο που παίζουν στη σκηνή
της σύγχρονης ιστορίας οι Μπους, Γκορ
μπατσώφ και Κολ. Η ιστορία επαναλαμ
βάνεται συχνά.
Τόσο η πρόταση για το σύμφωνο μη ε
πίθεσης, όσο και η πρόταση για την ανα
θεώρηση της πυρηνικής στρατηγικής
του ΝΑΤΟ και την εγκατάλειψη του δόγ
ματος του «πρώτου πλήγματος», αποτε
λούν εμπνεύσεις του X. Κολ, ο οποίος ε
πιδιώκει με κάθε τρόπο τη στήριξη του
Μιχαήλ Γκορμπατσώφ, με αντάλλαγμα
την εξάλειψη και των τελευταίω ν εμπο
δίων προς την ενοποίηση της Γ ερμανίας.
Η άύγκρουση Θάτσερ - Κολ εκδηλώθη
κε πρώτη φορά λίγες ημέρες πριν την
Σύνοδο του Λονδίνου, στη Διάσκεψη Κο
ρυφής της ΕΟΚ στο Δουβλίνο. Εκεί η «σι
δηρά κυρία» αντιτάχθηκε στην πρόταση
Κολ για τη χορήγηση ενός μεγάλου πα
κέτου οικονομικής βοήθειας στην ΕΣΣΔ,
αποκλειστικός σκοπός της οποίας θα εί
ναι η στήριξη του Γ κορμπατσώφ, με το ε
πιχείρημα ότι «ας δούμε πρώτα τις με

ταρρυθμίσεις που υπόσχεται και μετά
τον στηρίζουμε». Απέτυχε όμως επειδή
παρά τις αντιδράσεις της, ο καγκελάριος
Κολ, συνεπικουρούμενος από τον πρόε
δρο Μιτεράν επέτυχε να εντάξει το θέμα
του δανείου προς την ΕΣΣΔ στο σχεδιασμό της Κοινότητας.
Η ήττα του Δουβλίνου η οποία απέδει
ξε ότι η πορεία που διάλεξε είναι μια πο
ρεία απομόνωσης της Βρετανίας από τις
μεγάλες εξελίξεις στην Ευρώπη δεν δί
δαξε όπως φαίνεται την κ. Θάτσερ η ο
ποία επανέλαβε και στο Λονδίνο την ίδια
τακτική διαφωνώντας από την πρώτη
στιγμή με τις προτάσεις Μπους - Κολ και
κυρίως με εκείνες που αφορούσαν την α
ναθεώρηση της στρατηγικής της Συμμαχίας. Έ τσ ι περιχαρακώθηκε σε τρία ση
μεία - κλειδιά κατά την ίδια, της στρατη
γικής του ΝΑΤΟ (διατήρηση των πυρηνι
κών όπλων, των αμερικανικών δυνάμεων
στην Ευρώπη και του δόγματος της «συλ
λογικής άμυνας» του ΝΑΤΟ) με αποτέλε
σμα να ηττηθεί εκ νέου και να χρειασθεί
η παρέμβαση του προέδρου Μπους για
να μην πάρει την τσάντα της και φύγει
χωρίς να υπογράψει το τελικό ανακοινω
θέν.
Ηττημένος από τη Σύνοδο του Λονδί
νου είναι και ο Φρανσουά Μιτεράν ο ο
ποίος παρά το γνωστό αυτοκρατορικό
του ύφος δεν κατάφερε να αποτρέψει ού
τε την αναθεώρηση της πυρηνικής στρα
τηγικής του ΝΑΤΟ, ούτε τη διαδικασία ε 
νοποίησης της Γερμανίας, όπως την επι
θυμεί ο κ. Κολ.

Οι «μικροί» στο προσκήνιο
Αντίθετα, μπορεί κανείς να πει ότι το
τελικό ανακοινωθέν του Λονδίνου αποτε
λεί μια νίκη των «μικρών» κρατών - μελών
του ΝΑΤΟ έστω και εμμέσως· σημείο και
αυτό των καιρών. Παράδειγμα η απόφα
ση για τη διερεύνηση του ρόλου και της
αποστολής της ΔΑΣΕ.
Από την πρώτη στιγμή, οι «μικρές» χώ
ρες του ΝΑΤΟ, όπως η Δανία και η Ολλαν
δία δήλωσαν ότι επιθυμούν την αυτοκα
τάργηση της Ατλαντικής Συμμαχίας και
την αντικατάστασή της από τη ΔΑΣΕ,
στην οποία ως γνωστόν συμμετέχουν μα
ζί με τις 32 χώρες της Ευρώπης (εκτός
της Αλβανίας) η ΕΣΣΔ, οι ΗΠΑ και ο Κανα
δάς. Η Σύνοδος Κορυφής δεν δέχθηκε
βέβαια την υποκατάσταση του ΝΑΤΟ από
τη ΔΑΣΕ. Δέχθηκε όμως τη θεσμοθέτηση
της ΔΑΣΕ ως του χώρου, μέσα στον ο
ποίον θα συναντώνται πλέον οι δυο Συ
νασπισμοί, θα συνεχισθούν οι διαπραγ
ματεύσεις για τη μείωση των συμβατικών
δυνάμεων και μέσω του οποίου θα επιλύ
ονται όλα τα προβλήματα που προκύ
πτουν από τοπικές διενέξεις μεταξύ κρα
τών - μελών της και «ασυνήθιστες» στρα
τιω τικές δραστηριότητες όπως είναι αυ
τές της Τουρκίας στην Κύπρο.
Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ποια ε ί

ναι η σημασία αυτών των αποφάσεων για
κράτη - μέλη της όπως είναι η Ελλάδα, η
Τουρκία και η Κύπρος. Με ποιο επιχείρη
μα άραγε θα μπορέσει η Άγκυρα να συ
νεχίσει και στο μέλλον την κατάληψη του
βορείου τμήματος της Κύπρου, αν θέλει
να συνεχίσει να είναι μέλος της ΔΑΣΕ;
Δεν θα αναφερθούμε στις άλλες «λε
πτομέρειες» της Συνόδου Κορυφής του
Λονδίνου. Όπως για παράδειγμα τη διέ
νεξη και πάλι μεταξύ ΗΠΑ - Βρετανίας Γερμανίας, για το είδος και τις ποσότη
τες των πυρηνικών όπλων που πρέπει να
απομακρυνθούν από το έδαφος της Γηραιάς αλλά συνεχώς ανανεούμενης Η
πείρου. Για τον απλούστατο λόγο ότι οι
διαφωνίες για τις πυρηνικές νάρκες και
οβίδες που πρέπει να παραμείνουν στο
έδαφος της νέας Γερμανίας και τα άλλα
θέματα που αφορούν το ΝΑΤΟ, τίθενται
στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων α

πό εκείνους που μένουν στο περιθώριο
των εξελίξεων —όπως η κ. Θάτσερ— και
από τους γραφειοκράτες των Βρυξελ
λών που φοβούνται ότι θα χάσουν σε λί
γο τη δουλειά τους.
Θα επισημάνουμε επίσης ότι σήμερα
το ρόλο των «προοδευτικών» δυνάμεων
στη σύγχρονη ιστορία τον έχουν αναλάβει εξ αδιαιρέτου οι κ. Μπους, Κολ και
Γ κορμπατσώφ.
Το γεγονός ότι ο πρώτος ήταν όχι μό
νο πρώην πράκτορας της CIA, αλλά και
διευθυντής της, ο δεύτερος ήταν και εί
ναι ηγέτης των συντηρητικότατων Χρι
στιανοδημοκρατών της Δυτικής Γερμα
νίας και ο τρίτος το «ανάθεμα» των ορθό
δοξων κομμουνιστών, αποδεικνύει την α
νατροπή που έχει συμβεί τους τελευ
ταίους μήνες.
Λονδίνο 5-6 Ιουλίου

Η συμφωνία για τις βάσεις.
Και λοιπόν;

Προς τι ο ελληνοτουρκικός
διάλογος;

«Η αμήχανη... κριτική της συμφωνίας
για τις βάσεις» είναι ίσως ο τίτλος που
ταιριάζει στο σύντομο σχόλιο επί της υ
πογραφής της συμφωνίας για τις βά
σεις.
Η πλήρης αντιστροφή στο διεθνές
περιβάλλον, η καταρράκωση ιδεών και
κοσμοθεωριών, στέρησαν και την αντι
πολίτευση από την ουσία των επιχειρη
μάτων της υπέρ μιας «αντιιμπεριαλιστικής εξωτερικής πολιτικής», με αποτέλε
σμα η κριτική που ασκεί κατά της συμ
φωνίας για τις βάσεις να θυμίζει αντιπο
λίτευση των πρώτων χρόνων της μετα
πολίτευσης.
Άλλω στε, σύμφωνα και με την άπο
ψη έμπειρων διπλωματών το προοίμιο
της συμφωνίας είναι «πολύ θετικό» με
αποτέλεσμα να είναι η καλύτερη ίσως
που μπορούσε να υπογράφει. Αν αυτό
μπορεί φυσικά να θεωρηθεί πλεονέκτη
μα.
Κατά τα άλλα, ο περιορισμός των α
μερικανικών βάσεων στο «ακίνητο αε
ροπλανοφόρο» που λέγεται Κρήτη σε
συνδυασμό με την αναμενόμενη από
πολλούς παρατηρητές αναζωπύρωση
των ισλαμικών κινημάτων και διεκδική
σεων θέτει για μια ακόμη φορά επί τάπητος το θέμα του προσανατολισμού
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
Η απάντηση του κ. Κων. Μητσοτάκη
στο ερώτημα αυτό είναι η απλούστερη
δυνατή: «Ανήκομεν εις την Δύση». Αλλά
εκτός του γεγονότος ότι είναι πολύ δύ
σκολο σήμερα να προσδιορισθεί η ακρι
βής τοποθεσία της «Δύσεως», έχουμε
την εντύπωση ότι η Ελλάδα θα εξακο
λουθήσει να βρίσκεται για πολλά χρό
νια ακόμα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Γεγονός, τη σημασία του οποίου φαίνε
ται να έχει αντιληφθεί πλήρως ο συν
ταγματάρχης Καντάφι, ο οποίος καλεί
μαζικά τον ελληνικό Τύπο να επισκεφθεί τη χώρα του, αλλά το οποίο αγνοεί
ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Μετά την αναφορά της ΕΟΚ για τις
σχέσεις της με την Τουρκία, την εξέλιξη
στο κυπριακό και την υπογραφή της
συμφωνίας για τις βάσεις, στα κορυ
φαία εθνικής σημασίας γεγονότα προ
στέθηκε και η επανέναρξη του ελληνο
τουρκικού διαλόγου. Ή μάλλον, για να
ακριβολογούμε, η επιστροφή του ελλη
νοτουρκικού διαλόγου, στην προ του
1981 κατάσταση που διεξήγετο ή επιχειρείτο να διεξαχθεί, σε επίπεδο Γ.Γ. των
δυο υπουργείων Εξωτερικών.
Η σχετική συμφωνία «έκλεισε» μετα
ξύ των πρωθυπουργών κ. Μητσοτάκη
και Ακμπουλούτ στα πλαίσια της Συνό
δου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο και
ανακοινώθηκε και από τους δυο με αρ
κετά συγκρατημένο τρόπο.
Το ερώτημα είναι βέβαια «τι θα συζη
τήσουμε με την Τουρκία» και πού μπο
ρεί να καταλήξει αυτός ο διάλογος. Πα
ρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώ
σεις του κ. Μητσοτάκη, οι Τούρκοι δεν
θα δεχθούν να διευκολύνουν μια πρόο
δο στο Κυπριακό ή στη διένεξη του Αι
γαίου, με «αντάλλαγμα το διάλογο με
την Ελλάδα», για τον απλούστατο λόγο
ότι ο διάλογος αφορά ακριβώς αυτά τα
θέματα, αν δεν κάνουμε λάθος η μορ
φωτική και τουριστική συνεργασία δεν
απαιτούν ειδικό διάλογο.
Ο διάλογος λοιπόν θα αφορά αναγκα
στικά τα μεγάλα εθυμικά θέματα το Αι
γαίο και την Κύπρο επειδή διαφορετικά
δεν έχει νόημα. Αλλά διάλογος σημαί
νει υποχωρήσεις και η Ελλάδα δεν έχει
κανένα περιθώριο άλλων υποχωρήσε
ων.
Περιμένουμε λοιπόν να διαπιστώσου
με επάνω σε ποια βάση θα αποφασισθεί
να διεξαχθεί ο «διάλογος», μετά τις
προγραμματισμένες ήδη συναντήσεις
εμπειρογνωμόνων των δυο υπουργείων
Εξωτερικών, μέσα στο καλοκαίρι, και
των ίδιων των υπουργών Εξωτερικών,
τον Οκτώβριο.
27

Η ΑΛΒΑΝΙΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ...
της Τέτας Παπαδοπούλου

( Αλβανία. Η τελευταία έπαλξη
του σταλινισμού στην Ευρώπη,
η Μέκκα της κομμουνιστικής
ορθοδοξίας, η πιο
απομονωμένη χώρα του
κόσμου, δεν μπόρεσε να
αποφύγει τα σημεία των
καιρών. Χιλιάδες Αλβανοί
φυγάδες πλημμυρίζουν τις
ξένες πρεσβείες και ζητούν
εκεί προστασία. Έσχατη
ταπείνωση για το «υπερήφανο
καθεστώς των Τιράνων»: η
εικόνα των πολιτών του που
σκαρφαλώνουν στα
κιγκλιδώματα των
διπλωματικών αποστολών είναι
η εικόνα της απόδρασης από
μια χώρα - φυλακή. Η ύπάρξη
σημαντικής ελληνικής
μειονότητας στην Αλβανία
αποτελεί έναν επιπλέον \ ό γο
για το ενδιαφέρον που
προκαλούν οι εξελίξεις αυτές
στην Ε λ λ ά δ α ς

Το χρονικό τη ς κρίσης
11 Ιανουάριου 1990. Η πρεσβεία της Αλ
βανίας στη Ρώμη διαψεύδει κατηγορημα
τικά δημοσιεύματα του γιουγκοσλαβικού
Τύπου σύμφωνα με τα οποία στο βόρειο
τμήμα της Αλβανίας επικρατεί αναταρα
χή και στην πόλη Σκόρδα γίνονται αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις.
Αρχές Μαρτίου. Ο Αλβανός υπήκοος, ελ
ληνικής καταγωγής, Σωτήρης Αντώνης,
καταφεύγει στην ελληνική πρεσβεία στα
Τίρανα και ζητά πολιτικό άσυλο. Μετά α
πό δυνεννοήσεις που διαρκούν δεκαπέν
τε ημέρες του χορηγείται διαβατήριο (δι
πλωματικοί κύκλοι θα μιλήσουν για
«greek solution») και αναχωρεί για την
Ελλάδα.
Τέλη Μαρτίου. Εκρήξεις δυο βομβών στα
Τίρανα. Η μια βόμβα είχε τοποθετηθεί
κοντά στον αδριάντα του Στάλιν και η
δεύτερη στο βιβλιοπωλείο που σε νεαρή
ηλικία εργαζόταν ο Εμβέρ Χότζα. Αποτέ
λεσμα: ο μεν... Στάλιν δεν έπαθε τίποτα,
το βιβλιοπωλείο όμως κατεστράφη ολοσχερώς.
Αρχές Απριλίου. Ο Αλβανός υπήκοος,
καθολικός στο θρήσκευμα, Μπερνάρ Κίτσι, καταφεύγει στην ελληνική πρεσβεία.

Δια της «greek solution» παίρνει διαβατή
ριο και μέσω Ρώμης έρχεται στην Ελλά
δα μαζί με τον Παντελή Τζάνη, ο οποίος
είχε καταφύγει στην πρεσβεία της Ιτα
λίας.
19 Απριλίου. Ο ηγέτης του κομμουνιστι
κού κόμματος Ραμίζ Αλία ανακοινώνει
σειρά πολύ «προσεκτικών» οικονομικών
και πολιτικών μεταρρυθμίσεων.
25 Απριλίου. Γιουγκοσλαβικές εφημερί
δες δημοσιεύουν ότι έγινε απόπειρα δο
λοφονίας εναντίον του Ραμίζ Αλία.
30 Απριλίου. Νεαρός Αλβανός καταφεύ
γει στην ελληνική πρεσβεία και ζητά πο
λιτικό άσυλο. Τον καταδιώκουν ένοπλοι
άνδρες της περιβόητης Σιγκουρίμι (η αλ
βανική εκδοχή της Σεκιουριτάτε), οι ο
ποίοι εισβάλλουν στην πρεσβεία, τον κα
κοποιούν και παρά τις διαμαρτυρίες των
διπλωματικών υπαλλήλων τον παίρνουν
και ...φεύγουν. Η ελληνική κυβέρνηση
κάνει έντονο διάβημα στις αλβανικές αρ
χές. Εκείνες όμως δηλώνουν ότι δεν
γνωρίζουν τίποτα γΓ αυτή την υπόθεση.
Ο Έλληνας πρέσβης κ. Σπόρος Δοκιανός καλείται στην Αθήνα για διαβουλεύσεις. Θα επιστρέφει στα Τίρανα μετά δυο
μήνες.
9 ΜαΤου. Η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι οι
Αλβανοί εφεξής θα μπορούν να ταξιδεύ
ουν στο εξωτερικό. Γίνεται επίσης γνω
στό ότι πολύ σύντομα θα δημιουργηθεί
...υπουργείο Δικαιοσύνης.
• Στην εφημερίδα «Zer/ / Popullit» («Φω
νή του Λαού», τι άλλο...) δημοσιεύεται ότι
«βελτιώ νεται» η αλβανική νομοθεσία «με
γνώμονα την προστασία των ανθρωπί
νων δικαιωμάτων». Μειώνονται τα άρ
θρα του Ποινικού Κώδικα που προβλέ
πουν επιβολή θανατικής ποινής από
τριάντα τέσσερα σε έντεκα. Η θρησκευ
τική προπαγάνδα δεν αποτελεί πλέον
«έγκλημα εναντίον του κράτους» και ε 
πομένως δεν διώκεται ποινικά. Φυσικά η
Αλβανία παραμένει «άθεη χώρα», η μόνη
παγκοσμίως, όπως ρητά ορίζεται^ στο
σύνταγμά της. Ωστόσο λέγεται ότι θα επιτραπεί να ...επαναλειτουργήσουν ορι
σμένες εκκλησίες και τζαμιά.
• Η Αλβανία ζητά να λάβει μέρος ως πα
ρατηρητής στις εργασίες της Διάσκεψης
για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία
στην Ευρώπη: το αίτημά της γίνεται δε
κτό.
12-13 ΜαΤου. Μοιάζει με ανέκδοτο, είναι
όμως γεγονός. Ο γενικός γραμματέας
του ΟΗΕ, Ξαβιέ Περέζ Ντε Κουεγιάρ,
πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην
Αλβανία. Ο Ραμίζ Αλία τον βεβαιώνει ότι
προτίθεται να φιλελευθεροποιήσει το
καθεστώς στο εσωτερικό και να επανα

συνδέσει τη χώρα με τη διεθνή κοινότη
τα. Κατά τα άλλα; Ο κ. Ν τε Κουεγιάρ (ό
που τον πήγανε) είδε κτίρια φρεσκοβαμμένα, δρόμους καλοφωτισμένους, κατα
στήματα που οι προθήκες τους ξεχείλι
ζαν από προϊόντα. Λεπτομέρεια: μόλις έ
φυγε ο υψηλός προσκεκλημένος τα
προϊόντα εξαφανίστηκαν από τα κατα
στήματα. To show είχε τελειώσει.
16 ΜαΤου. Οι έ ξ ι αδελφοί Πάπα, Αλβανοί
υπήκοοι, οι οποίοι είχαν καταφύγει στην
ιταλική πρεσβεία το 1985 (!) παίρνουν τε
λικά άδεια να αναχωρήσουν για τη Ρώμη.
Στο διάστημα 1985-1990 την ιταλική πρε
σβεία πολιορκούσαν συνεχώς τεθωρακι
σμένα οχήματα και μονάδες των ειδικών
δυνάμεων ασφαλείας. Στο ίδιο διάστημα
οι Ιταλοί είχαν καταγγείλει ότι οι Αλβα
νοί τους εφόδιαζαν με δηλητηριασμένα
τρόφιμα, πατάτες συνήθως. Από τους έξι
αδελφούς Πάπα ανεχώρησαν για τη Ρώ
μη οι πέντε. Ο έκτος πέθανε λίγο πριν α
πό την 16η ΜαΤου. Ο θάνατός του οφείλε
ται σε φυσικά αίτια.
• Η πρεσβεία της Αλβανίας στην Αθήνα
διαψεύδει φήμες προερχόμενες από δυ
τικές πηγές σύμφωνα με τις οποίες σε
πολλές πόλεις της Αλβανίας γίνονται α
περγίες και διαδηλώσεις.
28 ΜαΤου. Έ να μικρό λεωφορείο και ένα
φορτηγό με Αλβανούς φυγάδες, ελληνι
κής καταγωγής, «μπαίνουν», αντιστοίχως, στην ελληνική και τη δυτικογερμανική πρεσβεία. Την ίδια ακριβώς ώρα
στην αλβανική πρωτεύουσα δίνεται δε
ξίωση προς τιμήν των μελών επιτροπής
της Διάσκεψης υπουργών Εξωτερικών
των βαλκανικών χωρών...
30 ΜαΤου. Αστυνομικοί εισβάλλουν στην
κατοικία του Γάλλου πρέσβη Μισέλ
Μπουλμέρ για να συλλάβουν νεαρό Αλ
βανό που επ ιχειρεί να κρυφτεί εκεί. Στην
«ευγενή» αυτή επιχείρηση οι αστυνομι
κοί τραυματίζουν τον πρέσβη και τη σύ
ζυγό του.
Αρχές Ιουνίου. Οι δυο από τους τέσσερις
αδελφούς Πράσσου, ο Γιώργος και ο Δημήτρης, επιχειρούν για δεύτερη φορά
—τώρα με επιτυχία— να περάσουν πα
ράνομα τα σύνορα και να φθάσουν στην
Ελλάδα. Λίγες ημέρες αργότερα οι αλβα
νικές αρχές χορηγούν διαβατήριο και
στους άλλους δυο αδελφούς, Κώστα και
Οδυσσέα. Οι αδελφοί Πράσσου είχαν
προσπαθήσει για πρώτη φορά να διαφύ
γουν στην Ελλάδα πέρσι το φθινόπωρο.
Συνελήφθησαν όμως σ τις 11 Οκτωβρίου
κοντά στο χωριό Γριάζδανι της επαρχίας
των Αγίων Σαράντα. Κατά τη σύλληψή
τους κακοποιήθηκαν, διεδόθη δε ότι ο μι
κρότερος αδελφός, ο Οδυσσέας, πέθανε

Με φόντο ένα από τα πολλά αγάλματα του πατερούλη Εμβέρ Χότζα.

από τα βασανιστήρια.
21 Ιουνίου. Η αλβανική «βουλή» εγκρίνει
το προεδρικό διάταγμα με το οποίο επι
τρέπεται να ταξιδεύουν οι Αλβανοί στο ε
ξωτερικό. Πώς όμως είναι δυνατόν να ισχύσει το διάταγμα αυτό, αφού το σύ
νταγμα ρητά απαγορεύει στους Αλβα
νούς να ταξιδεύουν στο εξωτερικό;
20-30 Ιουνίου. Είκοσι Αλβανοί κατορθώ
νουν να περάσουν τα σύνορα και να φθάσουν στην Ελλάδα.
Τέλη Ιουνίου. Το πρακτορείο Τανγιούγκ
μεταδίδει ότι ομάδα δεκατεσσάρων Αλ
βανών φυγάδων πυροβολήθηκε στα
γιουγκοσλαβικά σύνορα της περιοχής
της Σκόρδας. Νεκροί και οι δεκατέσσε
ρις.
• Συλλαμβάνεται κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα και εκτελείται επί τόπου
ο Χρήστος Παπουτσής, Αλβανός υπή
κοος, ο οποίος επιχειρούσε να περάσει
στην Ελλάδα μαζί με τη σύζυγο και το
παιδί του.
1-2 Ιουλίου: Η ομαδική φυγή άρχισε. Στα
Τίρανα δεκάδες Αλβανών κατευθύνονται
στην περιοχή που βρίσκονται οι πρε
σβείες. Με κάθε τρόπο προσπαθούν να
μπουν μέσα και να βρουν εκεί καταφύ
γιο. Οι φυγάδες υπολογίζονται σε διακόσιους. Οι π ερισ σότεροι —ογδόντα
τρ εις— κατέφυγαν στη δυτικογερμανική
πρεσβεία. Οι υπόλοιποι βρίσκονται στις
πρεσβείες της Γαλλίας, Ιταλίας, Ελλά
δας, Πολωνίας, Τσεχοσλοβακίας. Έ γινε
επίσης γνωστό ότι οι πρεσβείες της Κί
νας, Βουλγαρίας, Κούβας και Αιγύπτου
είτε αρνούνται να δεχθούν φυγάδες είτε
τους παραδίδουν στις αλβανικές αρχές...
• Διπλωμάτες αναφέρουν ότι το βράδυ
της 1ης προς 2α Ιουλίου στα Τίρανα,
στην πλατεία Σκεντέρμπεϊ, έγινε μεγάλη

διαδήλωση την οποία διέλυσαν οι άνδρες της Σιγκουρίμι χρησιμοποιώντας
γκλομπς, ρόπαλα και πυρά! Οι συγκρού
σεις συνεχίστηκαν με μεγαλύτερη σφοδρότητα γύρω από τα κτίρια των πρε
σβειών. Οι υποψήφιοι φυγάδες έφθαναν
εκεί κατά κύματα. Ό σοι ξέφευγαν από
τους Σιγκουρίμι σκαρφάλωναν στα κιγ
κλιδώματα των πρεσβειών όπως όπως
και πηδούσαν μέσα. Επί ώρες ακούγονταν πυροβολισμοί. Τέσσερις από τους
φυγάδες που βρίσκονται στη δυτικογερμανική πρεσβεία φέρουν τραύματα από
σφαίρες. Η κατάσταση του ενός εξ αυ
τών είναι πολύ σοβαρή.
3 Ιουλίου. «Οι αλβανικές αρχές ανακοι
νώνουν ότι όσοι εγκαταλείψουν τις πρε
σβείες δεν θα διωχθούν και δεν θα διατρέξουν κανέναν κίνδυνο», μεταδίδει ο
ραδιοφωνικός σταθμός των Τιράνων! Το
πόσο αξιόπιστες είναι οι αλβανικές αρ
χές, το γνωρίζουν πολύ καλά οι Αλβανοί.
Ό χ ι μόνον δεν φεύγουν από τις πρε
σβείες, αλλά όλο και περισσότεροι ζη
τούν καταφύγιο σε αυτές...
• Αυτοσχέδια βόμβα εξερράγη σ?ο
προαύλιο της κουβανικής πρεσβείας και
προκάλεσε μικρές ζημιές. Η ενέργεια αυ
τή θεωρείται «απάντηση» στην άρνηση
των Κουβανών διπλωματών να δεχθούν
φυγάδες.
4 Ιουλίου. Το αλβανικό πρακτορείο ΑΤΑ ε
πιβεβαιώνει ότι το βράδυ της 1ης προς
2α Ιουλίου κάτι... αξιοπερίεργο συνέβη
στα Τίρανα. Μιλά όμως για «χούλιγκανς», για «εγκληματικά στοιχεία», για
«παραπλανημένους νέους» που επιδιώ
κουν... «να μειώσουν το κύρος της Αλβα
νίας στο εξωτερικό». Τα ίδια δεν έλεγε
και ο Νικολάε Τσαουσέσκου στις 20 του
περασμένου Δεκεμβρίου;

5 Ιουλίου. Σε δυο χιλιάδες ανέρχονται οι
Αλβανοί που έχουν καταφύγει στις ξένες
διπλωματικές αποστολές. Ο αριθμός
τους ολοένα αυξάνεται καθώς οι αλβανι
κές αρχές έχουν μειώσει αισθητά τις δυ
νάμεις ασφαλείας έξω από τις πρεσβείες
και η προσπέλαση σε αυτές είναι, τώρα,
ευκολότερη. Οι συνθήκες παραμονής
των φυγάδων στις πρεσβείες είναι εξαι
ρετικά δύσκολες. Τούτο ισχύει ιδίως για
τη δυτικογερμανική πρεσβεία στην ο
ποία συνωστίζονται χίλια πεντακόσια ά
τομα.
• Οι δώδεκα χώρες-μέλη της ΕΟΚ κα
λούν την αλβανική κυβέρνηση να λάβει
τα αναγκαία μέτρα ώστε να «εξασφαλισθεί η φυσική ακεραιότητα των ατόμων
που έχουν καταφύγει στις πρεσβείες, να
αποφευχθούν οποιαδήποτε αντίποινα
στα μέλη των οικογενειών τους, και να
εγγυηθεί την ελεύθερη έξοδό τους από
το αλβανικό έδαφος».
7 Ιουλίου. Οι Αλβανοί συνεχίζουν να συρ
ρέουν στις πρεσβείες όπου η κατάσταση
είναι πλέον δραματική. Ο συνολικός α
ριθμός των φυγάδων φθάνει τις πέντε χι
λιάδες. Στην ελληνική πρεσβεία βρί
σκονται είκοσι εννέα εκ των οποίων οι εί
κοσι είναι ελληνικής καταγωγής.
8 Ιουλίου. Η αλβανική κυβέρνηση ανακοι
νώνει ότι θα χορηγήσει διαβατήρια και ά
δειες εξόδου σε όλους όσους έχουν καταφύγει στις πρεσβείες. Στα Τίρανα φθά
νει ο Σουηδός διπλωμάτης, Στέφαν Ντε
Μιστούρα, απεσταλμένος του γενικού
γραμματέα του ΟΗΕ, για να διαπραγματευθεί με την κυβέρνηση το θέμα των φυ
γάδων.
9 Ιουλίου. Με απόφαση της έκτακτης ο
λομέλειας της κεντρικής επιτροπής του
κομμουνιστικού κόμματος απαλλάσσεται
των καθηκόντων του (δηλαδή εκκαθαρί
ζεται) ο υπερ-σκληροπυρηνικός Σιμόν
Στεφάνι, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης,
υπουργός Εσωτερικών και πολιτικός
προϊστάμενος της «Σιγκουρίμι». Απομα
κρύνονται επίσης άλλοι τέσσερις υπουρ
γοί και ορισμένα μέλη του πολιτικού γρα
φείου του κόμματος. Η διαμάχη μεταξύ
«συντηρητικών» τους οποίους εκπροσω
πεί η χήρα του Εμβέρ Χότζα και «μεταρ
ρυθμιστών» των οποίων ηγείται ο Ραμίζ
Αλία, φαίνεται να καταλήγει σε «νίκη»
των δευτέρων.
• Αναχωρούν οι πρώτοι φυγάδες συνοδευόμενοι από τον απεσταλμένο του
ΟΗΕ, Στέφαν Ντε Μιστούρα. Οι πενήντα
ένας Αλβανοί που είχαν καταφύγει στην
πρεσβεία της Τσεχοσλοβακίας έφθασαν
στις δύο μετά τα μεσάνυχτα στην Πράγα
όπου τους υποδέχθηκε ο υπουργός Εξω
τερικών Γίρι Ντιενστμπίερ. Ας σημειωθεί
ότι το αεροπλάνο που εστάλη για να παραλάβει τους φυγάδες είναι εκείνο που
χρησιμοποιείται για τα επίσημα ταξίδια
του προέδρου της Τσεχοσλοβακίας.
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ΠΟΣΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΧΕΤΕ, MIX
Δ
εν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Μιχαήλ
Γκορμπατσώφ, κέρδισε θριαμβευ
τικά την προσωπική μάχη που έδω
σε στο 28ο Συνέδριο. Αντιμετωπίζοντας
από πολιτικές προκλήσεις μέχρι μια σει
ρά από προσωπικές επιθέσεις, αδιανόη
τες για γενικό γραμματέα ΚΚ ένα χρόνο
πριν, κατάφερε να επανεκλεγεί με μεγά
λη πλειοψηφία, χωρίς να αντιμετωπίσει
καμιά σοβαρή απειλή από τους πολυά
ριθμους αντιπάλους του στην ηγεσία του
ΚΚΣΕ.

Στην ουσία, οι λίγοι που ενδιαφέρθη
καν για το συνέδριο του Κρεμλίνου είχαν
τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθή
σουν ένα ανεπανάληπτο προσωπικό ρε
σιτάλ ενός ακούραστου πολιτικού που
δούλευε μέχρι τιο 3 το πρωί κάθε μέρα,
πείθοντας ξεροκέφαλους συντρόφους.
Ενός θαρραλέου, μαχητή, που δεν δίστα
ζε να υπερασπίζει με πείσμα την πολιτι
κή του, αντιμέτωπος με μια υπερσυντη

ρητική πλειοψηφία. Ενός ψύχραιμου ηγέ
τη που ήξερε πότε να βάζει τις φωνές και
πότε να ακούει τα εξ αμάξης χωρίς να αν
τιδρά. Και κυρίως ενός δεξιοτέχνη που
κατάφερνε να κερδίζει τις αναμετρήσεις
στα παρασκήνια αλλά και στην μεγάλη
αίθουσα των συνεδρίων ακόμη και τις πιο
κρίσιμες στιγμές. Και οι ίδιοι οι σύνεδροι
δεν έχούν καταλάβει ακόμη πως κατάφε
ρε να τους ανατρέψει όταν είχαν αποφα
σίσει να κρίνουν με ξεχωριστές ψηφοφο
ρίες ένα προς ένα τα μέλη του ΠΓ ή να
τους πείσει ότι έπρεπε να εκλεγεί ένα
νέο ΠΓ που δεν έχει κβμιά σχέση με το
παλιό πανίσχυρο «Πολίτμπυρο».

Όμως η νίκη αυτή είναι νίκη για την
περεστρόικα, μόνο στο μέτρο που ο εμπνευστής δεν εκπαραθυρώθηκε από την
ηγεσία. Οφείλεται αποκλειστικά στο τα
λέντο του Μιχαήλ Γκορμπατσώφ, στην
πρωτοφανή αναξιοπιστία της συντηρητι
κής πτέρυγας του κόμματος, στην κοινω

νία και στην απουσία μιας άλλης ισχυρής
προσωπικότητας, αφού οι ριζοσπάστες
υποστηρικτές του Μπορίς Γιέλτσιν δεν
ξεπερνούσαν τους 100 ανάμεσα στις
5000 περίπου των συνέδρων.

Κατά τα άλλα όμως η πλειοψηφία έδιξε καθαρά, ότι η διαφωνία της με την πε
ρεστρόικα είναι εφ ’ όλης της ύλης. Α
πλώς οι σύνεδροι δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν την προσωπική τους σχιζοφρέ
νεια να μισούν από τη μια πλευρά τον
Γ κορμπατσώφ και να μην μπορούν από
την άλλη να ξεπεράσουν τον κομμουνι
στικό εαυτό τους, που επιβάλλει το σε
βασμό και την υποταγή στο γραμματέα
του κόμματος. Γιατί μπορεί γενικοί γραμ
ματείς να έχουν ανατραπεί μέσα από μικροπραξικοπήματα στο ΠΓ ή την ΚΕ...
αλλά δεν υπάρχει παρόμοιο προηγούμε
νο σε κομματικό συνέδριο.
Με το τέλος του συνεδρίου, τα παλια
προβλήματα επανέρχονται και ίσως με

ΣΚΩΤΣΕΖΙΚΑ ΝΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΡΕΜΛΙΝΟ
Κυριακή, 1η Ιουλίου.
Πάνε οι παλιές καλές εποχές. Παραμο
νή του συνεδρίου, και ούτε συνθήματα
στους δρόμους, ούτε θριαμβολογίες, ού
τε παράτες. Μόνο μια αεροπειρατία έγι
νε σε μια εσωτερική γραμμή της «Αεροφλότ», η τέταρτη τον τελευταίο μήνα.
Μια ακόμη πόλη, το Καλίνιν αποφάσισε
σήμερα να υιοθετήσει το παλιό προεπα
ναστατικό της όνομα. Ευτυχώς που βρέ
θηκε και το άγαλμα του Λένιν που έλειπε
από την αίθουσα συνεδριάσεων του δη
μοτικού συμβουλίου της Μόσχας: είχε
μεταφερθεί στις αποθήκες, με πρωτο
βουλία ορισμένων δημοτικών συμβού
λων. Το ξανάβαλαν στη θέση του, αλλά
πάλι κάποιος πήγε και του έκανε στροφή
180 μοιρών, και έτσι τώρα ο Βλαδίμηρος
κοιτάει τον τοίχο.
Δευτέρα, 2 Ιουλίου.
Αρχή συνεδρίου να σου πετύχει! Στην
διάρκεια της συζήτησης για την ημερή
σια διάταξη προτάθηκε από έναν σύνε
δρο να παραιτηθεί αμέσως όλο το Πολι
τικό Γραφείο, και τα μέλη του να απο
κλεισθούν από τις προσεχείς εκλογές,
ως υπεύθυνα για την οικονομική κρίση.
Ευτυχώς ο Γκορμπατσώφ τον αποστόμω
σε: του είπε ότι το θέμα θα εξετασθεί αρ
γότερα.
Μετά πήρε το λόγο για τρεις ώρες και
έκανε τον απολογισμό. Πρώτη φορά βλέ
πω αρχηγό κράτους που ήταν στην εξου
σία τα πέντε προηγούμενα χρόνια, να
προσπαθεί να περάσει την πολιτική του
ζωγραφίζοντας τη σημερινή κατάσταση
με τα μελανώτερα χρώματα: «καταστρο
φή της υπαίθρου», «τραγωδία της μό
λυνσης», «κολοσσιαία απώλεια πρώτων
υλών και ανθρώπων», «αφόρητη έλλειψη
αγαθών πρώτης ανάγκης και τροφών».
0 αρχιτέκτονας της περεστρόικα χαρα
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κτήρισε ηλιθιότητα να θεωρείται η πολι
τική της περεστρόικα υπεύθυνη για τις
σημερινές δυσχέρειες, τις οποίες απέ
δωσε στη βαριά κληρονομιά του παρελ
θόντος. Επέμεινε στην αναγκαιότητα της
οικονομικής μεταρρύθμισης και του πε
ράσματος στην οικονομία της αγοράς και
δικαιολόγησε τις αλλαγές που έγιναν
στην Ανατολική Ευρώπη. Τα καθεστώτα
εκεί, δεν ήταν σοσιαλιστικά αλλά σταλι
νικά.
Το παγερό ακροατήριο ελάχιστες φο
ρές χειροκρότησε. Ο άνθρωπος που έ
βλεπε μπροστά της η πλειοψηφία από
τους 4.600 περίπου συνέδρους, είχε κα
ταφέρει στα τέσσερα χρόνια που πέρα
σαν από το προηγούμενο 27ο συνέδριο,
να καταστρέψει προσπάθειες 73 χρόνων,
να ρίξει το κόμμα στην σημερινή κρίση
και κυρίως να θέσει σε δοκιμασία τα δικά
τους προνόμια. Ανήσυχοι και με φανερή
τη δυσαρέσκεια ζωγραφισμένη στο πρό
σωπό τους, οι περισσότεροι σύνεδροι
δεν θα επιδοκιμάσουν τον γ.γ. παρά την
στιγμή που, μετά από μια μακριά παράθε
ση των σταλινικών εγκλημάτων, δεν παρέλειψε να τονίσει ότι «παρ' όλα αυτά,
σε όλες τις εποχές οι κομμουνιστές
νοιάζονταν για τη βελτίωση του β ιο τι
κού επιπέδου του λαού».
Ευτυχώς που ο Γ κορμπατσώφ μίλησε
και για την ανάγκη ενότητας τού κόμμα
τος. Αμέσως όμως μόλις άφησε το βήμα
για ένα διάλειμμα της τρίωρης ομιλίας
του, ο προεδρεύων του συνεδρίου ανα
κοίνωσε από το μικρόφωνο τις ώρες που
θα συνεδρίαζαν οι διαφορετικές φράξιες
του κόμματος...
Το απόγευμα μίλησε ο πρωθυπουργός
Νικολάι Ριζκώφ: τα ίδια και τα ίδια. Δεν
τον βλέπω να παραμένει πρωθυπουργός
για πολύ, θα του φορτώσουν όλη την α

ποτυχία των οικονομικών μεταρρυθμίσε
ων. Το έχει καταλάβει καλά, γ ι’ αυτό και
είπε ότι όλες οι αποφάσεις της κυβέρνη
σης ήταν συλλογικές. Ο υπεύθυνος του ι
δεολογικού τμήματος της ΚΕ και μέλος
του ΠΓ Βαντίμ Μ εντβέγιεφ μας έκανε
πάλι να χασμουρηθούμε: εντάξει, είναι
στενός συνεργάτης του Γκορμπατσώφ,
αλλά τι να πει κανείς σήμερα για την ιδε
ολογία;
Ο λόγος του Α λεξάντερ Γιάκοβλεφ ή
ταν όαση μέσα στην έρημο. Ο διανοούμε
νος του ΠΓ τάχθηκε υπέρ των ριζοσπα
στικών αλλαγών και είπε για τους συντη
ρητικούς όσα δεν μπορούσε —ή δεν ήθε
λε;— να πει ο Γ κορμπατσώφ. Θα ήταν ο ι
δανικός νέος γραμματέας ενός ανανεω
μένου κόμματος, αλλά ποιος να τον ψη
φίσει σε αυτό το συνέδριο, όπου αντι
προσωπεύεται μόνον ο μηχανισμός; Αν
τίθετα, άφησε στο τέλος του λόγου του
να εννοηθεί ότι δεν θα ξαναβάλει υποψη
φιότητα.
Τρίτη, 3 Ιουλίου.
Μήπως τελικά είναι ο Λιγκατσώφ αρ
χηγός του κόμματος και δεν το καταλά
βαμε ακόμη; Κηρύσσοντας την αντεπίθε
ση των συντηρητικών, ο Λιγκατσώφ πή
ρε τα περισσότερα χειροκροτήματα από
όλους τους η γέτες του κόμματος που μί
λησαν μέχρι τώρα. Ούτε λίγο ούτε πολύ,
υποστήριξε ότι τα 5 χρόνια της περε
στρόικα δεν έχουν προσφέρει σχεδόν τί
ποτα στο λαό και ήταν γεμάτα από αυτοσχεδιασμούς και παλινδρομήσεις από
δω και από εκεί. Πρόσθεσε ακόμη ότι
τάσσεται υπέρ του καθοδηγητικού ρό
λου του ΚΚ για έναν αυθεντικό σοσιαλι
σμό, και εναντίον της ατομικής ιδιοκτη
σίας η οποία, όπως είπε, διχάζει τον λαό.
Τώρα με την κρατική ιδιοκτησία, είναι πο·
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μεγαλύτερη ένταση. Ό ταν τελείω νε το
άρθρο δεν ήταν ακόμη γνωστό ποιος α
ναλάμβανε το νεοκαθιερωθέν πόστο του
αναπληρωτή γραμματέα αλλά είναι βέ
βαιο ότι ο Μιχαήλ Γκορμπατσώφ θα περιστοιχιθεί από τους γραμματείς των ΚΚ
των δεκαπέντε δημοκρατιών, συντηρητι
κούς στη μεγάλη πλειοψηφία τους κα
θώς και από μερικά ακόμη ανώτατα στε
λέχη, ίσως παρόμοιων ιδεολογικών προ
σανατολισμών. Όπως, είναι βέβαιο, ότι η
νομενκλατούρα, τα ανώτερα και μεσαία
στελέχη που απαρτίζουν το μηχανισμό
θα συνεχίσουν τη λυσσώδη αντίστασή
τους ενάντια σε μια πολιτική που απειλεί
τα συμφέροντά τους.
Τι κέρδισε λοιπόν ο Γκορμπατσώφ, ε
κτός από την προσωπική του επιβεβαίω
ση; Είναι γνωστό ότι πολλοί του είχαν
προτείνει να προκαλέσει τη διάσπαση
του κόμματος, ανάμεσα στη μη δημοφιλή
συντηρητική πτέρυγα και μια κεντροριζοσπαστική συμμαχία στην οποία θα

προίστατο ο ίδιος. Πιστεύοντας ότι το
ΚΚ παρά την ιλιγγιώδη φθορά του παρα
μένει η μόνη οργανωμένη δύναμη σε
πανσοβιετικό επίπεδο, ο Γ κορμπατσώφ
αποφάσισε να παίξει το χαρτί της ενότη
τας για να κερδίσει ένα μόνο πράγμα:
χρόνο. Το χρόνο που του χρειάζεται για
να αρχίσει την οικονομική μεταρρύθμιση
και συγχρόνως να θέσει σε νέες βάσεις
τις σχέσεις αυτής της μεγάλης οικογέ
νειας των δεκαπέντε δημοκρατιών, που
έχει περιπέσει σε ένα αδελφοκτόνο, ανε
λέητο πόλεμο.
Πόσο χρόνο μπορεί κανείς να κερδί
σει, ανεβαίνοντας σε ένα πλοίο έτοιμο να
ναυαγήσει; Το βέβαιο είναι ότι για να
προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις του, ο
Γκορμπατσώφ θα χρειασθεί να προχω
ρήσει στο παραπέρα ξήλωμα του κόμμα
τος την ίδια στιγμή που θα το συγκρατεί
από τον αφανισμό επειδή το έχει ανάγ
κη. Πρόκειται για ένα πολύ λεπτό παιχνί
δι ισορροπιών.

λύ ενωμένος. Απορεί κανείς πως όλοι αυ
τοί οι άνθρωποι βρίσκονται στο ίδιο κόμ
μα με τόσες διαφορετικές απόψεις.
Μετά ο Λιγκατσώφ έδωσε τη σκυτάλη,
στον Κρουτσκώφ, τον αρχηγό της Κα
Γκε Μπε που έμοιαζε να έρχεται από άλ
λο πλανήτη: αναρωτήθηκε αν μετά από
70 χρόνια σοσιαλισμού το κόμμα είναι έ 
τοιμο να αποδεχθεί όλα τα κακά του δυτι
κού πολιτισμού, κατηγόρησε τις δυτικές
μυστικές υπηρεσίες ότι ξοδεύουν τερά
στια ποσά για να κατασκοπεύουν την Σο
βιετική Ένωση που θέλει να περικόψει
τις δαπάνες της Κα Γ κε Μπε. Λίγο πριν, ο
δυστυχής Έντουαρντ Σεβαρντνάντζε εί
χε υποστηρίξει ότι με την πολιτική του
Γκορμπατσώφ τέλειωσε ο ψυχρός πόλε
μος. Ο υπουργός πρόσθεσε ακόμη ότι
δεν θα ξαναβάλει υποψηφιότητα στο ΠΓ.
Να δούμε με ποιους θα μείνει ο Γ κορμπα
τσώφ στο τέλος.

κά: «Κάτω το ΚΚ, κάτω η Κα Γκε Μπε».
Κρατούσαν σημαίες της παλιάς προεπα
ναστατικής Ρωσίας, ακούγανε μηνύματα
συμπαράστασης από την επαναστατημένη Πετρούπολη, όπως ονομάζεται πλέον
το Λένινγκραντ. Ο εκπρόσωπος της Δη
μοκρατικής Πλατφόρμας του ΚΚΣΕ Λι·
σένκο, είπε ότι θα φύγουν από το κόμμα
μετά τη λήξη του Συνεδρίου και κάλεσε
σε διαδήλωση εναντίον των αποφάσεων
του συνεδρίου, την άλλη Κυριακή. Μετά
μίλησε ένας παπάς που μου θύμισε τον
Πυρουνάκη τις παλιές εκείνες εποχές
και μετά αυτός ο στρατηγός της Κα Γκε
Μπε που έδωσε συνέντευξη την προη
γούμενη εβδομάδα και του πήραν τα πα
ράσημα.
Τετάρτη, 4 Ιουλίου.
Δήλωση Γκόρμπυ: «αν μέσα σε 2 χρό
νια δεν πετύχει η οικονομική μεταρρύθ
μιση θα πρέπει να παραιτηθεί η ηγεσία».
Δεν διευκρίνισε πάντως αν θα παραιτη
θεί μόνο η ηγεσία του κόμματος ή της κυ
βέρνησης, ή και ο ίδιος από την προε
δρία...
Οι πληροφορίες λένε ότι δουλεύει μέ
χρι τις 3 το βράδυ- κάνει λόμπυ με συνέ
δρους. Προσπαθεί να τους πείσει ότι
πρέπει να προχωρήσει η οικονομική με
ταρρύθμιση, κάτι που δεν θέλουν σι πε
ρισσότεροι. Μιλώντας σε μια ομάδα συ
νέδρων, κάλεσε όλες τις υγιείς δυνάμεις
της κοινωνίας να ενωθούν για το καλό
της περεστρόικα και διευκρίνισε ότι στις
δυνάμεις αυτές συμπεριλαμβάνει τόσο
τους υγιείς ριζοσπάστες, όσο και τους
λεγομένους συντηρητικούς. Χάρις στους
τελευταίους, είπε, αποφεύχθηκε η λήψη
τυχοδιωκτικών μέτρων. Κάτι μου λέει ότι
την εξασφάλισε την επανεκλογή του, αλ
λά το θέμα είναι με τι αντάλλαγμα;
Το απόγευμα σημειώθηκε η πέμπτη αε·

Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων
και υπουργός Άμυνας Γιαζώφ, ήταν καταπέλτης. Κατηγόρησε τα σοβιετικά μέ
σα ενημέρωσης ότι προσπαθούν να πλήξουν το ηθικό και την πειθαρχία του
στρατού και της Κα Γ κε Μπε και προειδο
ποίησε ότι κάθε απόπειρα ουδετεροποίη
σης του στρατού και αποκοπής του από
την πολιτική, είναι καταδικασμένη σε α
ποτυχία και κατέληξε προειδοποιώντας:
ο στρατός θα παραμείνει θεματοφύλακας του κομμουνισμού.
Ύστερα από όλα αυτά δεν είχαν και
πολύ άδικο οι ριζοσπάστες που έκαναν
στις 7 το βράδυ, μια συγκέντρωση στο
κέντρο της Μόσχας με κεντρικό σύνθημα
την προάσπιση της δημοκρατίας. Ο κό
σμος ήταν πολύ λιγότερος από άλλες
φορές, δεν ξεπερνούσε τις 5-6 χιλιάδες,
αλλά τα συνθήματα πολύ πιο ριζοσπαστι

του Στέλιου Κούλογλου

ροπειρατία σοβιετικού αεροσκάφους μέ
σα σε 4 εβδομάδες. Έχω τελικά την εν
τύπωση ότι πρόκειται για τις πιο ευχάρι
στες αεροπειρατίες του κόσμους όλοι οι
επιβάτες θέλουνε να πάνε στιγ'Σουη
δία...
Πέμπτη, 5 Ιουλίου
Πρέπει τελικά να διαβάζω «Κομσομόλσκαγια Πράβδα». Η ανοικτή επιστολή 50
περίπου πολτικών, αξιωματικών και επι
στημόνων που δημοσιεύει, είναι εκπλη
κτική. Μιλάνε για τις αντιδραστικές κινή
σεις στο στρατό, υποστηρίζουν την α
νάγκη πλήρους εκδημοκρατισμού και κα
ταλήγουν: «η στρατιωτική δικτατορία εί
ναι προ των πυλών» !
Εν τω μεταξύ οι ανθρακωρύχοι της Ου
κρανίας ετοιμάζουν απεργία για την ερ
χόμενη Τετάρτη, 11 Ιουλίου: είναι η μέρα
που ξεκίνησαν πέρσι τη μεγάλη τους α
περγία. Αυτή τη φορά, ζητάνε την παραί
τηση της κυβέρνησης, τη διάλυση των
οργανώσεων του κόμματος στο στρατό
και την Κα Γ κε Μπε, το πέρασμα στην οι
κονομία της αγοράς, την εθνικοποίηση
των περιουσιακών στοιχείων του κόμμα
τος και το σχηματισμό κυβέρνησης εθνι
κής ενότητας. Είναι ολόκληρο το πρό
γραμμα της «Δημοκρατικής Πλατφόρ
μας». Περίεργα πράγματα συμβαίνουν ε
δώ: την ίδια στιγμή που οι ομιλητές στο
συνέδριο ορκίζονται στο όνομα της ερ
γατικής τάξης, οι απεργοί εργάτες δηλώ
νουν ότι δεν θεωρούν πλέον ότι το ΚΚ
εκφράζει τα συμφέροντα των εργατών.
Παρασκευή, 6 Ιουλίου.
Μήπως είμαστε ΚΟΔΗΣΟ; Το ερώτημα
αυτό έθεσε σήμερα ο Μπόρις Γιέλτσιν.
Πρώτος από τους ριζοσπάστες που πή
ραν το λόγο, ο πρόεδρος της ρωσικής ο
μοσπονδίας πρότεινε την μετονομασία
του ΚΚ σε ΚΟΔΗΣΟ, δηλαδή «Κόμμα του
31

Δημοκρατικού Σοσιαλισμού».
Ο Γιέλτσιν δεν μάσησε καθόλου τα λό
για του. Προειδοποίησε τους συντηρητι
κούς ότι τρέφουν αυταπάτες αν νομίζουν
ότι προκαλώντας την έξοδο των ριζο
σπαστικών στοιχείων από το κόμμα, θα
καταφέρουν να συγκρατήσουν την πε
ριουσία του κόμματος και την εξουσία.
Σε αυτή την περίπτωση είπε, ο λαός θα α
παιτήσει την πλήρη εθνικοποίηση όλων
των περιουσιακών στοιχείων του κόμμα
τος, ώστε τοιίλάχιστον με αυτόν τον τρό
πο να αποζημιωθεί η χώρα για την κατα
στροφή που υπέστη. Απείλησε ακόμη ότι
θα ζητηθεί η ποινική δίωξη όλων των η
γετών .σε όλα τα επίπεδα, θυμίζοντας
την τύχη που είχαν οι αρχηγοί των άλ
λων κομμουνιστικών καθεστώτων στην
Ανατολική Ευρώπη.
Καλώντας τους συνέδρους να αποφα
σίσουν την τελευταία στιγμή αν θα βαδί
σουν προς μια αναπόφευκτη ιστορική ήτ
τα ή θα ανανεωθούν, ο Γιέλτσιν έθεσε
τέσσερις όρους για την ανανέωση: Την
λειτουργία οργανωμένων δυνάμεων φραξιών μέσα στο ΚΚ, τη σύγκλιση ενός
έκτακτου συνεδρίου μέσα σε ένα χρόνο,
την κατάργηση των οργανώσεων του
κόμματος στο στρατό, την Κα Γκε Μπε
και τις κρατικές επιχειρήσεις, και τέλος
την αλλαγή του τίτλου.
Ά ν τε μετά να συγκρατήσεις το πλή
θος: ένα δικαστήριο έδωσε σήμερα πίσω
στην κόρη του Μπρέζνιεφ την περιουσία
που της είχε κατασχεθεί, όταν ο άντρας
της καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλακή
για δωροδοκία. Η Μερσεντές, η βίλα και
τα κοσμήματα, απεφόνθη το δικαστήριο
δεν ανήκαν στον άντρα της, αλλά ήταν
δώρο από τον πατέρα της... Ε άμα είναι έ
τσι...
Σάββατο, 7 Ιουλίου.
Τι συντηρητική ομοβροντία ήταν πάλι
αυτή σήμερα... Ιδίως οι σύνεδροι —ό,τι
απέμεινε— από τα κόμματα που έχασαν
την εξουσία και τα μέλη τους στις Βαλτι
κές δημοκρατίες, κατηγόρησαν την ηγε
σία ότι ευνοεί έμμεσα την ανεξαρτησία
που έχουν ζητήσει οι τρεις χώρες της
Βαλτικής από .τη Μόσχα. Οι μεταρρυθμι
στές του ΠΓ αποδοκιμάζονταν συνεχώς.
Δυο από τους στενότερους συνεργάτες
του Μιχαήλ Γκορμπατσώφ, ο Αλεξάντερ
Γιάκοβλεφ και ο Βαντίμ Μ εντβέγιεφ δή
λωσαν ότι δεν θα θέσουν εκ νέου υποψη
φιότητα για το Πολιτικό Γραφείο. Μάλι
στα ο Γιάκοβλεφ τους είπε ότι τους το
κάνει δώρο, ως απάντηση στις κριτικές
τους. Έ τσι από την παλιά πολιτική ηγε
σία, μόνο ο Γ κορμπατσώφ αναμένεται να
είναι υποψήφιος, περικυκλωμένος κατά
τα φαινόμενα από τους συντηρητικούς.
Πάντως είναι εξαιρετικά έξυπνος και ι
κανός πολιτικός ο Γ κορμπατσώφ: την τε
λευταία στιγμή έσωσε στην κυριολεξία
τα μέλη του ΠΓ. Το συνέδριο είχε μόλις
πάρει απόφαση να ψηφίσει για τον απο
λογισμό κάθε μέλους του ΠΓ ξεχωριστά.
Πέντε λεπτά πριν την ψηφοφορία, πήρε
το λόγο και τους έπεισε να το κάνουν για
όλη την ηγεσία μαζί, ειδάλλως είναι σί
γουρο ότι θα καταψήφιζαν τον Σεβαρ32

ντνάντζε και θα ενέκριναν τα αποτελέ
σματα της αγροτικής πολιτικής του Λιγκατσώφ.
Ίσω ς να πρόκειται για είδηση πολύ
σημαντικότερη από ό,τι κοινοποιείται αυ
τές τις μέρες στο συνέδριο: στην απερ
γία της ερχόμενης Τετάρτης φαίνεται ότι
προσχωρούν συνδικάτα των ανθρακωρύ
χων από την Σιβηρία και άλλες περιοχές
της χώρας.
Κυριακή, 8 Ιουλίου.
Ηρεμία σήμερα. Ούτε μια αεροπειρατία. Το Συνέδριο απασχολεί όλο και λιγότερους. Οι Ρώσοι φίλοι που συνάντησα,
με ρωτάνε τι γίνεται<πο συνέδριο. Μάλι
στα το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας κάλεσε όλα τα μέλη του που είναι και σύνε
δροι να παρατήσουν το συνέδριο και να
γυρίσουν στην Ουκρανία, «επειδή έχουν
σημαντικότερα καθήκοντα»»: η Ουκρανία
ζητάει την ανεξαρτησία της όπως και η
Μολδαβία, ενώ αρχίζουν όπου να ’ναι οι
διαπραγματεύσεις με τη Λιθουανία.
Γ κορμπατσώφ και Ριζκώφ κάλεσαν
τους ανθρακωρύχους να μην απεργήσουν και ο πρώτος είπε ότι υποκινούνται
από τους εχθρούς της περεστρόικα. Με
τά πρόσθεσε: «Αλλά τους ρωτάμε (σ.σ.
τους εργάτες): Οι εργάτες στην χημική
βιομηχανία, οι εργάτες γης, οι σιδηρο
δρομικοί, έχουν λιγότερα προβλήματα»;
Αυτό τι ήτανε πάλι; Κάλεσμα για γενική
απεργία;
Δευτέρα, 9 Ιουλίου.
Ξανάρχισαν τα όργανα στο συνέδριο.
Αυτή τη φορά, τα πυρά στράφηκαν στα
προνόμια της ηγεσίας. Ένας ρώτησε για
τί οι ηγέτες έρχονται με λιμουζίνες στο
συνέδριο και ο υπεύθυνος σύντροφος
για τα οικονομικά του απάντησε: «Επειδή
εργάζονται μέρα και νύχτα». Την απά
ντηση αυτή δεν την κατάλαβα. Λες και εί
χε ρωτήσει γιατί οι ηγέτες μας μοιάζουν
τόσο κουρασμένοι.
Ένας άλλος ρώτησε αν έχουν λογα
ριασμούς σε ξένες τράπεζες. Εδώ η α
πάντηση ήταν αρνητική και ο υπεύθυνος
εξήγησε ότι υπάρχει ένας λογαριασμός,
αλλά είναι για την αγορά οικιακών κομπιούτερς. Ένας άλλος πρότεινε να μην
εκλεγεί ο Γκορμπατσώφ στη θέση του
γραμματέα. Οι πρώτες αποφάσεις, είναι
εντελώς εκτός του κλίματος της περε
στρόικα. Το κείμενο που ψηφίσθηκε, επι
μένει ότι «υπάρχει στρατιωτική απειλή»
κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Εγκρίθηκε
και ένα ψήφισμα για τα ανθρώπινα δι
καιώματα, καθώς και εναντίον των διώξε
ων των κομμουνιστών και της απαγόρευ
σης της δράσης των ΚΚ. Να και μια διο
ρατική απόφαση...
Τελικώς ο Γ κορμπατσώφ τα κατάφερε.
Σε μια καταπληκτική επίδειξη πολιτικής
μαεστρίας έπεισε τους συνέδρους να ψη
φίσουν ώστε το νέο ΠΓ να απαρτίζεται α
πό τους γραμματείς των τοπικών ΚΚ των
δημοκρατιών και δυο-τρία στελέχη ακό
μη. Στην κυριολεξία, οι σύνεδροι ούτε
που κατάλαβαν τι ψήφισαν: στο ΠΓ δεν
θα μπουν όλοι οι συντηρητικοί, κάτι που
θα επέτρεπε ο συσχετισμός των δυνάμε
ων. Βεβαίως οι περισσότεροι από τους
15 γραμματείς των δημοκρατιών ανή
κουν στη συντηρητική πτέρυγα, αλλά με

την απόφαση αυτή αλλάζει όλη η μέχρι
τώρα δομή εξουσίας: ο ι Ρώσοι δεν θα κυ
ριαρχούν πλέον στο ΠΓ που μετατρέπεται από πολιτικό σε ένα περισσότερο
συντονιστικό όργανο ενός «ομοσπονδια
κού» ΚΚΣΕ Το ερώτημα είναι τώρα, ποιος
θα καταλάβει τη θέση του αναπληρωτή
γραμματέα, μια θέση που προβλέπεται
μετά τις αλλαγές στο καταστατικό. Η η
γεσία πάντως ήταν συνεννοημένη από
πριν για την αλλαγή του ρόλου του ΠΓ,
γΓ αυτό κάι κανείς δεν αντίδρασε. Απο
μένει να δούμε ποιον συμφώνησαν να
βάλουν αναπληρωτή γραμματέα.
Τρίτη, 10 Ιουλίου.
Αφού είχε ήδη εξασφαλίσει την εκλο
γή του στα παρασκήνια, σήμερα το πρωί
πέρασε στην αντεπίθεση. Φωνάζοντας
και χειρονομώντας και τι δεν τους είπε:
ότι δεν έχουν καταλάβει την ανάγκη οι
κονομικών μεταρρυθμίσεων, ότι θέλουν
να γυρίσουν πίσω το ρολόι της ιστορίας
και δεν έχουν εγκαταλείψ ει την ιδέα της
δικτατορίας. Ύ στερα τους ρώτησε αν κά
ποιος υποστηρίζει ότι έπρεπε να ξανασ τείλει τα τανκς στην Ανατολική Ευρώπη
για να τους «δείξουμε ξανά πως να ζήσουν»>. Πού να πάρει απάντηση... Είναι
πάντως φανερό ότι αυτό που τώρα επι
διώκει, είναι να μην φύγουν οι ριζοσπά
στες από το κόμμα.
Μερικές ώρες μετά τον ψήφισαν ενώ
κανείς δεν βγήκε να του αντιμιλήσει. Πή
ρε 3.411 ψήφους υπέρ και 1110 κατά, ενώ
ο μοναδικός αντίπαλός του, ο κομματι
κός ηγέτης μιας πόλης της Σιβηρίας συνιστά περισσότερο μια γραφική φυσιο
γνωμία του συνεδρίου, παρά έναν πραγ
ματικό αντίπαλο του Γ κορμπατσώφ είτε
τώρα ή στο μέλλον
Τετάρτη 21 Ιουλίου.
Το καλύτερο δώρο μόλις έχεις εκλεγεί
στη θέση του γενικού γραμματέα του
κόμματος της εργατικής τάξης, θα είναι
φυσικά μια απεργία των ανθρακωρύχων.
Όμως σαν σήμερα ξεκίνησε πέρσι η με
γάλη απεργία των ανθρακορύχων, που
παρέλυσε για μήνες τη σοβιετική οικονο
μία. Παρά τις εκκλήσεις και τις προειδο
ποιήσεις του πρωθυπουργού Νικολάι
Ριζκώφ και του ίδιου του Γ κορμπατσώφ,
οι ανθρακωρύχοι της Ουκρανίας ξεκίνη
σαν σήμερα το πρωί τη μονοήμερη προει
δοποιητική τους απεργία ακολουθούμε
νοι από εργάτες ανθρακωρυχείων στη
Σιβηρία καθώς και από άλλες ομάδες ερ
γαζομένων σ’ όλη τη χώρα η πιο μεγάλη
συγκέντρωση των εργατών πραγματο
ποιείται στο Ντουκιέσκ της Ουκρανίας,
την πόλη που αποτελεί το επίκεντρο της
εργατικής αναταραχής και όλες οι ενδεί
ξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η α
περγία είχε επιτυχία. Είναι 11 το πρωί,
και το «Ράδιο Μόσχα» προσέθεσε ότι και
στην Αρκτική 7 ανθρακωρυχεία πήραν
μέρος στην απεργία.
Εν τω μεταξύ, το ΤΑΣΣ μεταδίδει ότι σε
ορισμένα ανθρακωρυχεία αποφασίστηκε
να μην επιτρέπεται πλέον η δράση του
κόμματος και να διαλυθούν οι οργανώ
σεις του. Η κατάσταση θυμίζει πολωνική
Αλληλεγγύη το 1980. Έχω την εντύπωση
ότι τα μπάνια του σοβιετικού λαού θα εί
ναι φέτος θερμά.
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ρέπει τό σηντομότερον νά λυθή ή
άπεργία τών καθηγητών κέ νά δο
θούν έπί τέλους άφταί οί 18.000
πού ζητεί ή διδασκαλική όμοσπονδία μέ
τάς συνεχείς παραστάσεις εις τόν ύπουργόν κέ τάς έκτάκτους συναβλίας έξωθι τού ύπουργείου. 'Η καθηστέρησις
δημιουργεί τρομακτικά οικονομικά προ
βλήματα εις καθηγητάς κέ διδασκάλους.
Δέν έπιτρέπεται σήμερον, διά λόγους ει
σοδηματικής πολιτικής, ένας διδάσκα
λος δπως δ κύριος ’Ιωάννης Κονδυλάκης
νά μήν έχη νά πληρόση 6.500 δραχμάς
πού άφείλει εις τόν Δήμον, μέ άποτέλεσμα νά άντιμετοπίζει τόν έγκλεισμόν του
εις τάς φυλακάς. Νομίζο, χριάζεται σεβα
σμός εις τούς πνεβματικούς άνθρόπους
όταν μάλιστα άφτοί είνε διδάσκαλοι κέ έμείς θέλομαι νά λεγόμεθα πολιτισμένοι.
Δέν έχομαι πολλούς Κονδυλάκηδες. Τά
ρα είνε συνφέρουσα έποχή διά τήν έπίλησιν τών έτοιμάτων τών διδασκάλων
πού τυχένει νά είνε κέ θεατρικοί συγγρα
φείς. "Οταν άρχισεν ή άπεργία, τά άβγά
είχον 20 δραχμάς καί αί 18.000 άντιπροσόπεβαν μίαν δέσμην 900 άβγών. Σήμε
ρον δμος πού τά διολισθένοντα άβγά πή
γαν αισίως εις τάς 25, μέ τάς 18.000 έκα
στος διδάσκαλος άγοράζει μόνον 720. Κέ
άν άπό άφτά τά άβγά, τά 320 ό κύριος
Κονδυλάκης τά δώση εις τόν Δήμον (τό
σον κάνουν αί 6.500 πού τού ζητούνται)
πώς μέ τά 400 ύπόλοιπα πού τού άήομένουν θά έχη τήν άπαρέτητον ψυχικήν ήρεμίαν διά νά κάνη τήν βαθμολογίαν τών
γραπτών άπερίσπαστος;
Τήν έποχήν άφτήν τό Κράτος κερδίζει
180 άβγά άπό έκαστον καθηγητήν κέ άρα
βγαίνει μπαλωμένον. Τί περιμένει έπομένως ό κ. Κοντογιαννόπουλος διά νά δόση
λύσιν; Νά πάγουν τά άβγά εις τάς 30; Καί
άν δμως ή Τουρκία άβριον προσφέρει ά
βγά πρός 10 δραχμάς, τότε τί γίνεται;
Δέν θά είνε ύποχρεομένον τό Ύπουργείον Παιδίας νά δόση 1.800 άβγά εις έ
καστον έπιζόντα Κονδυλάκην άντί τών
720 πού σήμερον ζητούντε ώς έσχάτη ύποχόρησις τών άπεργών; Χάριν τού ’Ε
θνικού συμφέροντος άς είσάγομεν έστω
καί μέ πλαστά δικεολογητικά μερικά ά
βγά Τουρκίας τών 10 δραχμών καί άς δόσομεν τά 720 πού ζητούν οί καθηγηταί ώ
στε νά λάβουν χώραν τόν Ιούλιον αί έξετάσεις.
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Μίαν τραγικήν ίστορείαν μού διηγήθη
ένας συνεπιβάτης μου εις τό άσανσέρ, ό
που λόγω διακοπής τού ρέβματος έμείναμε έγκλωβισμένοι καί οί δύο έπί 16 ώ
ρας. Φαίνεται άπίστεφτον, άλά είναι άλη34

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΑΙ
θινόν. Καί έμείναμε τόσον διάστημα, διό
τι κατά σατανικήν σύμπτωσιν, έτυχε ό
συνεπιβάτης μου άφτός νά είναι ό Τεχνι
κός Προϊστάμενος τής Πυροσβεστικής
πού έδιδε τάς διαταγάς εις τούς πυροσβέστας διά τόν άπεγκλωβισμόν τών παγιδεβμένων. Κέ άπό τήν θέσιν πού έβρίσκετο μαζύ μου, ήτο άδήνατον νά δόση
τάς καταλήλους όδηγίας ώστε οί άρμόδιοι πυροσβέσται νά σπέφσουν πρός τόν
ίδικόν μας άνελκυστήρα κέ νά μάς άπελεφθερόσουν. Εις μίαν δέ στιγμήν πού έγώ έφόναξα «βοήθεια» διά νά μέ άκούσουν διερχόμενοι πυροσβέστε, ό συνεπι
βάτης μου μέ άπηγόρεφσε νά όρύομε
διότι όπος μού έξήγησεν, λόγον τής ύψηλής του θέσεως, ούδέποτε θά καταδέχετο νά άπελευθεροθή, πρώτος, τήν στιγ
μήν πού χιλιάδες άλλοι εις τούς θαλά
μους ύπέφεραν έξ αιτίας τών διακοπών
τού ρέβματος.
Πολλά καί διάφορα είπαμε έντός τού
σκοτινού άνελκυστήρος διά νά περάση ή
ώρα. ’Ομιλήσαμε καί διά τήν δίκην τού
Νάσιουτζικ. Ό άγνωστος, μού είπεν ότι
άσχέτως έάν είναι άθώος ή ένοχος, ό Νάσιουτζικ πρέπει νά τιμορηθή, διότι ένώ
κατά τήν δεφτέραν άθόοσίν του μάς είχεν ύποσχεθή ότι θά συνβάλη εις τήν άνέβρεσιν τού δολοφόνου, έπί 1,5 χρόνον
πού έκρύπτετο, άδράνησεν. Κέ διά τήν άδράνειαν άφτήν πού έπέδειξε, τού άξίζει
βαρεία ποινή. Εις άφτό συνφόνησα καί έγώ διότη τό βρήκα λογικόν. Αί άθετήσεις
τών ύποσχέσεων τών όσων ύψηλά καί άν
έβρίσκονται, όφείλουν νά έπισύρουν τήν
άφστηρότητα τής Δικεοσύνης. Εις τό σημϊον άφτό τόν διέκοψα κέ τού είπα ότι ή
δικαιοσήνη πρέπει νά πατάξει έπίσης άφστηρώς μέ βαρείας ποινάς καί τούς έμπόρους ναρκοτικών πού καταστρέφουν
τήν νεολέαν μας άπό ποσότητας πού έρχοντε άπό τήν Κολομβίαν κέ άλλα μέρη
κέ μέ τήν έφκερίαν άφτήν ό συνεπιβάτης
μου Μού άφηγήθη τήν κατωτέρω τραγι
κήν ιστορίαν, μέ θύμα έναν νέον τόν ό
ποιον έξ άμελείας έφόνεφσεν ό πατήρ
του,
("Οπως δέ μού έτόνισεν, τήν ύπόθεσιν
μπορεί νά τήν πάρη ό κ. Κονδυλάκης κέ
νά τήν κάνη θεατρικόν έργον, άρκεί νά
πληρόση τά δημοτικά τέλη γιά τίς άφίοες)·
★ * *
«Μίαν νύκτα καί ένώ ένα ζέβγος ήλικιομένων άκουγε είς τό ραδιόφονον τήν
είδησιν ότι είς τήν Κολομβείαν οί Βαρώνοι τής κοκαΐνης έδημιούργησαν 20 νε
κρούς τινάζοντες ισάριθμα πολυτελή άφτοκίνητα, ή γρέα σήζηγος πού έκείνην
τήν ώραν έπλεκεν, είπεν άνήσηχος είς
τόν σήζηγόν της.

— ’Εγώ νομίζω, Θεόδωρε, ότι δέν κάνα
με καλά πού τόν άφήσαμε νά πάει...
— Γιά ποιό πράγμα όμιλείς, είπεν ό σήζηγός της όνόματι Θεόδωρος πού έδιάβαζεν έφημερίδα.
— Νά, πού έδόσαμε τήν άδειαν στόν
γυιό μας νά πάγη στήν Κολονβία.
— Βρέ ’Αγλαΐα, είπεν ό γέρων Θεόδω
ρος, ρίπτων τήν έφημερίδα μέ όργήν είς
τό έδαφος. Πάλιν τά ίδια συζητώμεν διά
χιλιοστήν φοράν. ’Αφού ξέβρης πολή κα
λά, ότι ό ίδιος άπό τήν ήμέραν πού άνηγγέλθη ότι ή ’Ελλάς θά συμμετάσχη μέ
τάς άλλας χώρας είς τόν πόλεμον κατά
τών ναρκωτικών, έλύσαξε νά καταταγή
είς τό έκστρατεφτικόν σώμα τής ’Ελλά
δος, διά νά γλυτόση τούς νέους άπό τήν
μάστιγα τών ναρκωτικών. Τού έδοσα τήν
άδειαν, διότη έβαρύνθη νά τόν άκούω
"Θέλω νά πάγω είς τήν Κολονβία, θέλω
νά πάγω είς τήν Κολονβία” . ” Ε, πήγαινε
παιδάκι μου κέ άφησέ μας ήσηχους. Μήν
μάς πρήζεις καθημερινώς. “ Επειτα, μήν
λησμονής πόσον ύπερήφανη ήσουν όταν
άνεχώρει κέ πόσην ίκανοποίησιν έδοκίμάζες όταν μεταβένων στόν μπακάλη, ό
λοι οί γείτο νες έλεγον «Νά ή μυτέρα τού
ήρωος». "Αλλοστε δέν είναι ούτε ό πρώ
τος, ούτε ό τελεφ τέος πού πολεμάει ά
φτήν τήν στιγμήν είς τήν Κολονβία. Καί
χιλιάδες νέοι πού έχουν καταταγή, πράτουν τό καθήκον τους.
— Ναί, άλλά τά πράγματα έχουν άγριέφση, είπεν ή ’Αγλαΐα. Οί Βαρώνοι δέν ύποκύπτουν καί έχουν άρχίση τάς άντεπιθέσεις.
— Έ ν πάσει περιπτόσει, δέν πρέπι νά άνησηχεΐς. Είς τό τελεφ τέον του γράμα
μάς έγραψεν ότι έντός τού Άβγούστου
τελειόνει ή θητεία του καί θά έλθη.
★ ★ ★
Δέν έπέρασεν μισή ώρα άπό τόν διάλο
γον άφτόν, όταν είς τήν θύραν τού ζέβγους ένεφανίσθη νεαρός στρατιότης
φέρων στολήν έκστρατείας. “ Ητο έλαφρώς άξύριστος καί όμοίαζεν μέ βετερά
νον τού Βιετνάμ, είς δέ τό δικτυοωτόν
κράνος έφερε τεράστια φύλλα μπανα
νιάς πού ήσαν άπαραίτητα είς πόλεμον
ζούγκλας, ώστε νά είναι άθέατος έν μέ
σω πυκνής βλαστήσεως.
— Ό κήριος Θεόδωρος;
— Μάλιστα ό ίδιος... Ό κύριος παρακα
λώ;
— Είμαι συμπολεμιστής μέ τόν γυιό σας
στήν Κολονβία κέ έπειδή είχα όλιγοήμερον άδειαν, μέ παρακάλεσεν νά σάς έπισκεφθώ κέ νά σάς φέρω τούς χερετισμούς του.
— Πολή έβγενικόν έκ μέρους σας, είπεν

!>ΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ
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ή ’Αγλαΐα. Καθήστε. Πώς είναι ό γυιός
μας ό Σωτηράκης; Καλά;
— Καλά, είπεν ό στρατιότης. Δηλαδή τώρα είναι καλύτερα.
— Τί ένοείται "καλύτερα” ; τού συνέβη
τίποτε, ρότησε μέ άγονίαν ή γρέα μυτέ-
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— ”Α, τίποτε, μήν άνησυχεΐτε. Ή σψέρα
ένός Βαρώνου, τόν έβρεν έλαφρά εις τό
δεξί χέρι, τήν ώραν πού κάναμε έπίθεσιν
θυελόδη κατά τών έμπόρων ναρκωτικών,
Ό Σωτήρης θά μπορούσε νά άποφύγη
τόν τραβματισμόν άν έπαιρνε τά άναγκαϊα μέτρα, άλλά ό χαρακτήρας καί ή ίδιοσυγκρασία του άδιαφορούσε διά τάς
προφυλάξεις...
— Ναί, έτσι παράτολμος καί ριψοκίνδηνος ήτο άπό μικρός, είπεν ό πατέρας. Άγλαΐα, έτοίμασε έναν καφέ εις τόν κήριον.
— Ό χι, όχι, μήν κάμετε τόν κόπον. Είμαι
βιαστικός. Έπρεπε ήδη νά είμαι στό άεροδρόμιον διά νά μεταβώ εις τό τάγμα
μου. Πρίν άναχορήσω όμως έχω έντολήν
νά σάς παραδόσω άφτήν τήν έπιστολήν
πού μοϋ έδοσεν ό γυιός σας.
Κέ λέγων άφτά έβγαλε, ένα φάκελλον
κέ τόν προσέφερε εις τόν πατέρα.
Ή έπιστολή έλεγε. "Άγαπημένην μυτέρα κέ σεβαστέ πατέρα. Ό φέρων τό
παρόν είναι δικός μου όνθροπος κέ παρακαλώ νά τού δόσετε όλίγα σεντόνια κέ
καμίαν κουβέρτα, διότη λόγω τραβματισμοϋ μου έχω διακομισθή εις τό νοσοκομΐον κέ τά νοσοκομία έχουν πολάς έλείψεις. Έδώ χιονίζει καταρακτοδώς καί τό
ψύχος είναι δριμύ. Έάν έχετε καί χρήματα, δώστε του όσα έχετε καί θά σάς είμε
έβγνόμων. Σάς φιλώ ό γυιός σας Σωτή-

PlC* ·
— Μά ό γραφικός του χαρακτήρ δέν όμοιάζει, είπεν ό γέρων Θεόδωρος.
— Δέν μοιάζει είπεν ό στρατιότης, διότη
όπως σάς έξήγησα χτύπησεν στό χέρι
ν καί μού ύπαγόρεφσε νά τό γράψω έγώ.
0, Έν πάσει περιπτόσει, έάν θέλετε μού τά
L j δίδετε όσα λέγει μέσα στό γράμμα, άλέν0,(, ως μέ καθυστερείτε καί ίσως θεορηθώ λι,0 ποτάκτης άπό τήν μονάδα μου.
0OC;

— Μέ συγχωρείς πεδί μου, είπεν ό γέ
ρων, δέν ήθελα νά σέ προσβάλω, άλά
μού έφάνη περίεργο πού χιονίζει εις τήν
Κολονβία. Είχα τήν έντύπασιν ότι έπειδή
βρίσκεται στόν Ισημερινόν, θά έπικρατεί
κι έκεΐ ζέστη όπως καί έδώ.
— ’Έ χετε δίκιο. Παλιότερα έκανε ζέστη
τροπική καί άφόρητο, άλλά λόγω τού ό
ζοντος έχουν άλλάξει ai κερικαί συνθήκαι. Νά σκεφθήτε ότι λόγω τής τρύπας
λυόνουν κέ οί παγετόνες στόν Βόριο Πό
λο. Σάς όρκίζομαι ότι κρυώνουμε στήν
Κολονβία. Καί μέ δυό κουβέρτες νά σκε
παστούμε, πάλι τά δάκτυλά μας τό πρωί
δέν μπορούν νά πιάσουν τό όπλο.
— Ώρέα. ’Αγλαΐα, κάνε τότε ένα δέμα μέ
2 κουβέρτες καί ότι άλλο έχεις νά τό πάρη ό κήριος, νά μήν τόν καθυστερούμε.
Καί πάρτε καί άφτές τίς 30 χιλιάδες πού
έχω, ώστε νά καλύψει τάς έπειγόντας άνάγκας του.
Καί νά μήν τά πολυλογούμεν, άνεχώρησεν ό στρατιότης μέ άφθονον ρουχι
σμόν καί χρήματα άπό τήν πτωχικήν οι
κίαν τών δύο ήλικομένων γερόντων.
★ ★ ★
Δέν έπέρασεν μισή ώρα κέ ένόπιον
τών ήλικιομένων γερόντων ένεφανίσθη
καί άλλος στρατιότης μέ φυλώματα εις
τό κράνος κέ τροπικήν στολήν.
— ’Ορίστε, τί θέλετε; ήρότησεν ή ’Α
γλαΐα τόν δέφτερον βετεράνον μέ καχυ
ποψίαν.
— Είμαι συμπολεμιστής τού γυιού σας
κέ μέ παρακάλεσε νά σάς έπισκεφθώ διά
νά σάς μεταφέρω τούς χερετισμούς του.
— Μή συνεχίζετε είπεν ή ’Αγλαΐα. Πρό όλίγου έφοδιάσαμε έναν συνάδελφόν σας
μέ τά άπαρέτητα ώστε νά μήν ύποφέρη
κατά τάς ήμέρας τής άναρόσεως.
— “ Εχει κτυπήσει άσχημα τό χέρι του, εί
πεν ό γέρων Θεόδορος.
— Σάς διαβεβεώ ότι τό χέρι του είναι μιά
χαρά, είπεν ό στρατιότης. Πέσατε δυστυ
χώς θύματα άπατεώνος. Διάφοροι έπιτήδειοι μέ τό πρόσχημα ότι είναι συμπολεμισταί, έπισκέπτονται τά σπίτια πού έ
χουν στρατεβμένα παιδιά κέ άποσπούν
άπό τούς άφελεΐς γονείς χρήματα, ένδύματα καί διάφορα τιμαλφή. Έγώ έχω νά
σάς άνακοινώσω έφχαρίστους είδήσεις.
Ό γυιός σας άρραβονιάστηκε. ’Ιδού κέ ή
φωτογραφία τής μνηστής του. Είναι κό
ρη ένός έκ τών πλουσιοτέρων βαρόνων
τής Κολονβίας μέ έργοστάσια ήροΐνης,
κοκαΐνης, μαριχουάνας κέ σωρείαν άεροπορικών σκαφών διά τήν έγκαιρον διανο
μήν. Ή νέα τόν έροτέφθη ένα προΐ πού
τόν είδεν νά έξορμά άκάθεκτος κέ θυελόδης έναντίον ύπερτέρων έχθρικών δυ

νάμεων. Άρχικώς τού είχεν προτείνει νά
τήν άπαγάγει κέ νά ζητήσει λύτρα άπό
τόν βαθύπλουτον πατέρα της, άλλά ό
γυιός σας μέ άπαράμιλον ήθος κέ ώς άληθής Έ λλην δέν τό έδέχθη. "Ετσι ή νέα
τόν άγάπησεν περισότερον. " ’Εμείς θά
ζήσομε κι άς είμαστε φτωχοί” τής είπεν.
Ή νέα έπιμένει νά τόν έμφανίση είς τούς
γονείς της άλλά ό γυιός σας διστάζει,
διότι έκτός άπό τήν τιμίαν στολήν τού
στρατιότου, δέν έχει άλλην κατάλληλον
περιβολήν. Δέν θέλει νά έμφανισθή είς
τό κοσμικόν περιβάλον τής νύφης μέ ρακένδυτον άπό σφέρας ένδημασίαν.
— Καί τί μάς συμβουλέβεται νά κάνουμαι; ρότησεν ή γρέα.
— Νά τού στείλετε όλίγα χρήματα γιά νά
άγοράση μίαν έφπρεπή ένδημασίαν γιά
νά μή χαλάση ό άραβών, άπήντησεν ό
στρατιότης.
— Ό πος σάς έξήγησεν ή σήζηγός μου
—έπενέβη ό γέρων Θεόδορος— είς τόν
προηγούμενον στρατιότην τού μετόπου
έκτός τού ρουχισμού έδόσαμε κέ χρήμα
τα. Μόλις καί μετά βίας άφτήν τήν στιγμή
έχω 25 χιλιάδες, ύπόλοιπον τής συντάξεώς μου, τάς όποιας είμαι πρόθυμος νά
σάς τά δόσω χάριν τής έφτυχίας κέ άποκαταστάσεως τού πεδιού μου. ’Ορίστε άφτάς, κέ άς έλπίσομαι ότι θά τού φθάσουν.
— Σάς έφχαριστώ έκ μέρους του κέ πρίν
άναχορήσω διά τό μέτοπον σάς δίδω
μίαν συμβουλήν. Μήν άνοίξετε πλέον
τήν πόρτα είς κανέναν. Κυκλοφορούν άπατεώνες παντού. ’Ακόμη καί ό γυιός
σας νά είναι καί νά κτυπά διά νά τού άνοί
ξετε, έσείς νά κωφέφσετε. Δέν ξέβρετε
πόσας μεθόδους χρησιμοποιούν οΐ άπατεώνες προκειμένου νά άπομυζήσουν τά
θύματά των. Είναι ικανοί νά μιμηθοϋν καί
τήν φωνή άκόμα τού υιού σας διά νά τούς
άνοίξετε.
— ’Έννοια σας, είπαν ταφτοχρόνως οΐ ήλικιομένοι γέροντες, θά κλειδόσομαι έρμητικώς καί ούδείς πρόκειται νά είσέλθη.
★ ★ ★
Μόλις ό στρατιότης έφυγεν, μετά όλί
γα λεπτά, ήκούσθη κτύπος είς τήν πόρ
τα.
— Ποιός είναι; ρώτησεν ό γέρων Θεόδω
ρος.
— Έγώ πατέρα. Μόλις άπελύθην άπό
τήν Κολονβίαν όπου έτελείωσα τήν θη
τεία μου. Είμαι ό γυιός σου.
— ’Αλλού νά τά είπης άφτά. Έδώ δέν
περνάνε.
— Πατέρα έτρελάθης; ’Άνοιξέ μου σέ
παρακαλώ. Γιατί έχης κλειδωμένη τήν
πόρτα; Είμαι Ô γυιός σου...
— Ό γυιός μου είναι στήν Κολονβίαν καί
έντός όλίγου νυμφέβεται μέ μίαν όρεοτάτην νέαν πλουσίαν. Παρακαλώ πηγένετε, είπεν ό γέρων Θεόδορος.
— Πατέρα άσε τά άστεΐα κι άνοιξε. Είμαι
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πτώμα, θέλω νά κοιμηθώ. Τί συμπεριφο
ρά γονέως είναι άφτή; Μόλις γύρισα καί
μετά βίας στέκομαι εις τά πόδια μου. θέλης νά κοιμηθώ εις τόν δρόμον; Ά ν ο ιξε
σέ παρακαλώ. Είμαι ό γυιός σου, πώς τό
λένε; Δέν γνορίζεις τήν φονή μου;
— ’Ακούστε κήριε. Σάς είπα δτι ό γυιός
μου πολεμά άφτήν τήν στιγμήν εις τήν
Κολονβία. Δέν έχω δέφτερον υιόν έδώ.
’Επομένως πηγένετε καί μήν μέ άναγκάσετε νά φωνάξω τήν άστυνομίαν. Δέν
πρόκειται νά σάς άνοίξω, όσον καί νά φονάζετε.
— Πατέρα, είμαι άρκετά έκνευβρισμένος
άπό τό ταξίδι, κέ είμαι εις έξαλον κατάστασιν άπό τάς κακουχίας τού πολέμου.
Ά ν ο ιξ έ μου, διαφορετικά θά μέ άναγκάσης μέ τό όπλο πού έφερα ώς ένθύμιον
νά τινάξω τά μυαλά μου εις τόν άέρα, λό
γον τής άναλγησίας κέ σκληρότητος πού
δείχνης στό πεδί σου.
— Κάμετε δτι θέλετε κύριε. ’Επαναλαμ
βάνω δτι δέν πρόκιται νά σάς άνοίξω.
Καί τότε —είπεν ό συνεπιβάτης μου
εις τό ασανσέρ— άκούστηκε ένας ίσχηρός πυροβολισμός».
— Ά χ , τί τραγική ιστορία ήτο άφτή πού
Μοϋ είπατε. Ή σκληρότης τού πατρός
καί ή άφτοκτονία τού νέου έμπροσθεν
τής οικίας του μέ έχει συγκλονίση. Δέν έ
πρεπε νά μοϋ τήν πήτε, τού είπα.
— Ήσυχάστε. Ή Ιστορία άφτή είχε καί
έφχάριστον τέλος.
— Τί έγινε; Δέν άφτοκτόνησε ό στρατιό-

της;

— Ό χ ι. Διότι μόλις οί γέροντες γονείς άκουσαν τόν πυροβολισμόν καί άλλόφρονες άνοιξαν τήν πόρτα βέβεοι δτι θά άντικρύσουν τό πτόμα τού έπανελθόντος ά
πό τήν Κολονβία στρατιότου, είσήλθεν ό
μόλις άναχωρήσας δέφτερος στρατιότης
κέ είπεν μέ άφστηρότητα είς τόν γέρον
τα Θεόδορον.
— «Σάς είπα νά μήν άνοίξετε τήν πόρτα
μέ κανέναν τρόπο, άλλά έσεις δέν κρατή
σατε τήν συνφονίαν κέ μοϋ δόσατε ψευ
δείς ύποσχέσεις. ’Εγώ έμιμήθην τήν φονήν τού γυιού σας γιά νά σάς παρασύρω,
πράγμα πού τό έπέτυχα διά νά σάς δοκι
μάσω. Πτόμα δέν ήπάρχει».
★ ★ ★
Ή Ιστορία άφτή μάς διδάσκει δτι δέν
πρέπει νά είμεθα έφπιστοι ούτε νά άνοίγομαι τήν πόρτα έστω καί άν έξω άκούγονται πυροβολισμοί.
★ ★ ★
Ά φ τήν τήν Ιστορίαν άκουσα κατά τήν
16ωρον παραμονήν μου είς τό άσανσέρ
καί σάς τήν μετέφερα περιληπτικώς έλείψει χώρου. Καί θά άκουγα κέ άλλες Ιστο
ρίες, έάν δέν είχα τήν καλήν έμπνεφσιν
νά μιμηθώ τήν φωνήν τού προϊσταμένου
τής Πυροσβεστικής κέ νά δόσω όδηγίες
είς τούς έφπίστους πυροσβέστες νά μοϋ
άνοίξουν τήν πόρτα.
□
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Γιατί
τρέμουν
τον
A νδρέα;
του Ρεπόρτερ

% «Το ξέρεις Ανδρέα»; «Το νου
σου Ανδρέα». «Ανδρέα είσαι η
ελπίδα της Ελλάδας». Σε πρώτο
πρόσωπο καθημερινά η
«Αυριανή» και οι αδελφές της
μαζί με τον ομογάλακτο
ραδιοφωνικό σταθμό και το
«Κανάλι 29» συνομιλεί με τον
ηγέτη της —κι ας τραβά που
και που ο ένας το αυτί του
άλλου. ^
χοντας αναλάβει εργολαβικά
τη σπίλωση και τον εξευτελισμό
παντός αντιπάλου του αρχηγού
και την εξύμνηση κάθε υπάκουου υπηρέ
τη του, οι φυλλάδες του Ταύρου παρόλαβαν κατά περίσταση τους κομματικούς
αντιπάλους (γνωστούς ως Κυρκοφλωράκηδες) για κότερα και βίλες, τον άτυχο
Μπακογιάννη ως κλεπταποδόχο, τον Κ.
Στεφανόπουλο οτέ μεν ως φτωχοδιάβολο οτέ δε ως τον εντιμότερο Έλληνα πο
λιτικό. Για τα διάφορα στελέχη και τους
αστέρες του Κινήματος έχουν και πάλι
περιστασιακά άλλοτε ψάλλει ύμνους και
άλλοτε συντάξει λιβέλους: Λαλιώτης, Ά κης, Γιωργάκης, Τζρυμάκας και λοιποί
φυλάττουν τα σχετικά αποκόμματα και
τα επικαλούνται και αυτοί κατά περίπτω
ση. Προσφάτως λαμπροί ακαδημαϊκοί α
στέρες όπως ο κ. Αρσένης ή ο κ. Μαγκάκης είναι τα χαϊδεμένα τους παιδιά που
κορδώνονται για τη φιλία με τους Κουρή
δες και ακολουθούν και αυτοί το παρά
δειγμα του νεόπλουτου δανδή Γιάννου
Παπαντωνίου και του νουνεχούς καθηγη
τή Κ. Σημίτη που ανεβοκατέβαιναν προε
κλογικά στον Ταύρο προκειμένου να υιο
θετηθούν από τους Γαργαλάκους και
τους Γερονικολούς και να εισπράξουν
τους πολυπόθητους αυριανικούς ψή
φους. Στήριξη από τον Κουρή ζητούν οι
επιλήσμονες!
Αλλά σταθερή στήριξη έχουν —μέχρι
στιγμής— μόνον οι αξιότιμοι κύριοι Σ.
Κωστόπουλος και I. Σταμούλης από τους
ευρωβουλευτές, Ν. Αθανασόπουλος και

Έ

Μ. Κουτσόγιωργας από τους τέως υ
πουργούς, Φ. Τόμπρας και Κ. Τσίμας από
τους λειτουργούς του δημοσίου συμφέ
ροντος.
Πάγια τακτική στη σπίλωση και τον ε·
ξευ τελισμό εκείνων που πρόσκαιρα αντίτίθενται στο Μεγάλο Αρχηγό είναι η ανάσυρση του παρελθόντος - αδιακρίτως αν
αυτά στηρίζονται σε πραγματικά γεγονό
τα ή σε κατασκευασμένα «ντοκουμέντα».
Έ χοντας πρόσβαση στα αρχεία των υ
πουργών κάνουν χρήση κατά περίπτωση
συμφέρουσα στον Ανδρέα: ε ίτε για τον κ.
Γρίβα πρόκειται είτε για τον κ. Λαλιώτη.
Και ο Ανδρέας —που έχ ει πρόσβαση σε
όλους και σε όλα— κρατά και αυτός με
τη σειρά του τους Κουρήδες: διαβιώνουν
έτσι ηγεσία και παρακράτος με την ισορ
ροπία του τρόμου.
Για το γενάρχη Γιώργο Κουρή και τις
περίεργες οικονομικές δοσοληψίες του
με τον Κ. Μητσοτάκη έγραψε προ ημε
ρών το «Ποντίκι» αλλά συνέχεια δεν δό
θηκε από κανέναν ενδιαφερόμενο. Ίσως,
αν ζούσε ο Π. Μπακογιάννης θα έδινε
στοιχεία για την υπόθεση αυτή την οποία
καλά εγνώριζε. Αλλά δεν είναι μόνον αυ
τά και όσα άλλα έχουν κατά καιρούς γρα
φεί για τον Γ. Κουρή. Αυτός, ο τιμητής
των πάντων, και μάλιστα σε όσα αφο
ρούν τη δραστηριότητα κατά την περίο
δο της χούντας έχ ει πολλά που θα ήθελε
να κρύψει. Ό λ α εκείνα δηλαδή με τα οποια τον κρατά ο Ανδρέας. Το χαρτί είναι
το υπόμνημα που ο Γιώργος Κουρής υπέ
βαλλε σ τις 17 Απριλίου 1969 στην Ασφά
λεια και δήλωνε ότι είχ ε ταχθεί από πά
ντοτε εναντίον του Ανδρέα τον οποίο
«καταδικάζει και απεχθόνεται». Είναι
γνωστή εξάλλου η αρθρογραφία της
«Φωνής της Κεφαλλονιάς» που αποκαλούσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ «Ανδρεόσωφ» σύμφωνα και με τα πρότυπα των
σοβιετολόγων της εποχής. Αλλά και τον
αδελφό του Μάκη «καρφώνει» ο Γ ιώργος
λέγοντας ό τι «από συμφέρον» κατέθεσε
κάποτε ως μάρτυρας υπερασπίσεως σε
δίκη της Νομαρχιακής Επιτροπής της
ΕΔΑ Κεφαλληνίας. Αυτή η μαρτυρική κα
τάθεση «για λόγους συμφέροντος» είναι
και η μόνη προσφορά των αδελφών Κου-

ρή στην αριστερά. Και οι δυο δηλώνουν
κατά καιρούς ότι μόνον με την,Ε.Κ. είχαν
μπλέξει. Τώρα ποια Ένωση Κέντρου; Μα
φυσικά εκείνη των αποστατών που πρό
σφατα ανακάλυψαν ότι «ήταν η κατα
στροφή του τόπου».
Ο Γιώργος Κουρής, απέδειξε τη βαθειά συμπάθειά του στους αποστάτες και
όταν εξέδιδε σε συνεργασία την εφημε
ρίδα «Πρωινή» στον Πύργο Ηλείας, Διά*
φώνησε τότε και αποχώρησε γιατί ο συ
νεργάτης του δεν συμφωνούσε στη
γραμμή στήριξης των αποστατών και συ
νέχισε μόνος του στη «Φωνή της Κεφαλλονιάς».
Ο έτερος αδελφός, το καμάρι της κοι
νοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, ο Μά1 κης Κουρής, δεν δίστασε να υπενθυμίσει
λ —αναφερόμενος στον κομματάρχη που·
έ στήριζε η οικογένεια— ότι «ο κ. Ευάγγε
λος Δενδρινός ήταν και προσωπικός φίw λος του Κεφαλλήνος Ιωάννου ΜεταU ξά» !... Για να υποστηρίξει μάλιστα τηνα^
it μιγώς εθνικόφρονα προϊστορία της οικο», γένειας ο Μάκης αναφέρει ότι «ο πατέCKρας μου έχει υπηρετήσει εις την ΒασιλιΜ κήν Χωροφυλακήν και ε ίχ ε σταλεί εξοt, ρία εις την Ικαρία ως βασιλόφρων από
Br τους Βενιζελικούς». Ο κήρυκας της «ανχ τιδεξιάς γραμμής» διακήρυττε την «ε ιλ ι
À

κρινή αντικομμουνιστική^ τοποθέτισίν
του» j|<at ότι η «Φ^νή Ι\ς^ςφαλλονιάς>>
«εστάθη το πραγματικόν εμπόδιον της
κομμουνιστικής επεκτατικής πολιτικής
εις την Κεφαλληνίαν». Ευτυχώς λοιπόν
που βρέθηκαν ο Μάκης και ο Γιώργος και
σταμάτησαν τα στίφη του Ενβερ Χότζα α
πό τα Εφτάνησα...
Θα ήταν παράλειψη αν ξεχνούσαμε το
άλλο αστέρι του συγκροτήματος, τον
κουμπάρο του Ανδρέα και βραδυνό συ
νομιλητή του Μάκη στις ανεκδιήγητες ε
κείνες εκπομπές του Καναλιού 29. Τον α‘ ξιό τιμ ο κ. Κ. Γερονικολό που ξανακέρδι
ζ ε στα σημεία τον Φαέθφγρ^ηρυ Κινήμα
τος κ, Κ. Λαλιώτη.
Ο Κώστας Γερονικολός ξεκίνησε την
πολιτική του καριέρα ως μέλος της EPEN
με δραστήρια συμμετοχή· στί^ εκλογές
βίας'κάι' νοθείας tob 1961. Σ’έ' θύο χρόνια
μεταπήδησ&'.στη νεολαίά
Ένωσης
Κέντρου αλλά ατύχησε για τξσ ε κάποια
συνεδρίαση εξύβρισε το μέλλ$γτα κουμ
πάρο του Ανδρέα Παπανδρέσυ. Τον διέ
γραψαν. Τι να κάνει; Σηκώόηιίέ' και πήγε
στον «Ελεύθερο Κόσμο» τού/Σάββα Κωνσταντόπουλου. Από τις κοκής/παρέες
τον τράβηξε ο δημοσιογράφος^ Ν. Αλε
ξίου που φρόντισε να διοριστεί μετά από
μερικούς μήνες στην «Αθηναϊκή». Ό τα ''

έγινε το πραξικόπημα, ο Γερονικολός μα
ζί με δυο πρώην συναγωνιστές του στην
ΕΔΗΝ έγραψε και σκόρπισε στη γειτονιά
του άπαξ μερικές αντιχουντικές προκη
ρύξεις. Πιάστηκε, δικάστηκε από το
στρατοδικείο αλλά στην ανάκριση κάρ
φωσε τους συνεργούς του Κρητικό και
Ανδρουτσόπουλο. Ό ταν ήρθε ο καιρός
καταδίκασε και την απόπειρα του Παναγούλη εναντίον του δικτάτορα Παπαδόπουλου. Και φυσικά κατήγγειλε κάθε
προσέγγιση που διακήρυσσε ότι θα έ
πραττε ο Ανδρέας με την αριστερά γιατί
«η Ένωση Κέντρου πολεμά τον κομμου
νισμό με κάθε τρόπο και μέσον».
Αυτά τα ολίγα μέχρι στιγμής για τρία
επίλεκτα στελέχη του Ταύρου του ΠΑ
ΣΟΚ. Και είναι μέρος των μυστικών με τα
οποία τους κρατά ο αρχηγός τους Ανδρέ
ας Παπανδρέου.
Λαλιώτη, μην φοβάσαι τους Κουρήδες. Να είσαι πειθαρχικός στον Ανδρέα
γιατί όσο αυτός θέλει, θα σε προστατεύ
ει από τον Γερονικολό και τους υπολοί
πους. Πολιτικοί είναι οι αγώνες σήμερα:
Πώς λ.χ. θα εξουδετερώσεις τον «Κεφαλλήνα» Αρσένη, που ο Μάκης εναγγαλίζεται σήμερα όπως άλλοτε τον Ευάγ
γελο Δενδρινό «προσωπικό φίλο» του ε
πίσης «Κεφαλλήνα Ιωάννη Μεταξά».

ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ
ΜΟΥΣΤΑΚΙ,
ΜΟΥΣΙ, ΜΥΤΗ
ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ...
...ΕΧΟΥΝ
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REMINGTON
ΜΒ·1 Ηκουρευτική μηχανή
μπαταρίας που ξέρει
ναπεριποιείται μούσι,
μουστάκι και φαβορίτα.
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ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ:

Μ ετά φανών και λαμπάδων
ο Δημήτριος στις ΗΠΑ
«Πρέπει να συντελεσθούν και άλλες
μεταβολές στην Αν. Ευρώπη και ελπίζω
η ελληνορθόδοξη Εκκλησία, να αναπτύ
ξει ενεργητικό ρόλο σχετικά με αυτό».
Τα αποκαλυπτικά αυτό λόγια, περιέχονταν σε επιστολή που απέστειλε ο Αμερι
κανός πρόεδρος Μπους στον Αρχιεπί
σκοπο Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιά
κωβο, με την ευκαιρία της 30ης κληρικολαϊκής Συνέλευσης της Αρχιεπισκοπής
Αμερικής που πραγματοποιήθηκε στην
Ουάσινγκτον από 9-12 του Ιούλη. Αυτήν
ακριβώς την περικοπή πρόβαλε προς
τους δημοσιογράφους έξι μέρες νωρίτε
ρα, ο ίδιος ο Ιάκωβος, σε σχετική συνέ
ντευξη Τύπου, για να τονίσει τη σημασία
που απέδιδε ο Λευκός Οίκος, στην πρώ
τη ιστορική επίσκεψη ειΚοσαήμερης
διάρκειας που πραγματοποιεί στις ηπα
από τις 2.7.90, ο Οικουμενικός Πατριάρ
χης Δημήτριος, προσκεκλημένος από
την Αρχιεπισκοπή.
Τα λόγια αυτά, μαζί με τη λαμπρότητα
της υποδομής, τις τιμές «αρχηγού κρό
τους» που του αποδόθηκαν, τις συναντή
σεις υψηλού επιπέδου με τον ίδιο τον
Μπους και το Γ.Γ. του ΟΗΕ Ξαβιέ Περέζ
Ντε Κουεγιόρ καθώς και δημοσιότητα με
την οποία περιβάλλεται η παρουσία του
Οικουμενικού Πατριάρχη σ τις ΗΠΑ,
προσδίδουν στην επίσκεψη αυτή τα χα
ρακτηριστικό ενός αναμφισβήτητα εξαι
ρετικού γεγονότος.
Σε τι, ωστόσο, οφείλεται αυτό το α
προσδόκητα, ζωηρό ενδιαφέρον της αμε
ρικάνικης ηγεσίας προς την Ορθόδοξη
Εκκλησία, που έδωσε την ευκαιρία στον
Αθ. Κανελλόπουλο που παρευρίσκεται
στις τελετές αυτές εκ μέρους της Ελλη
νικής κυβέρνησης να δηλώσει, ότι «ήρθε
η ώρα της ορθοδοξίας στα πλαίσια του
νέου κόσμου που οικοδομείται»;
Η απάντησή στο ερώτημα αυτό βρί
σκεται ακριβώς στα λόγια του Μπους
που προαναφέρθηκαν. Ό τα ν ο Αμερικα
νός πρόεδρος αναφέρεται σε επιπλέον
«μεταβολές» που πρέπει να «συντελε
σθούν στην Αν. Ευρώπη», δεν εννοεί α
σφαλώς τις χώρες της Κεντρικής Ανατο
λικής Ευρώπης (Αν. Γερμανία, Πολωνία,
Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία), όπου έχουν
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ήδη κυριαρχήσει κοινωνικές και πολιτι
κές δυνάμεις καθώς και καθεστώτα δυτι
κού τύπου. Εννοεί ασφαλώς πρώτα και
κύρια τις Αν. χώρες της Βαλκανικής, ό
που η κατάρρευση του λεγάμενου «υπαρ
κτού σοσιαλισμού» δεν συνοδεύτηκε α
πό καθεστωτικές αλλαγές του ύφους
που σημειώθηκαν στις χώρες της Κεντρι
κής Αν. Ευρώπης, αλλά εννοεί δευτερεύοντος και την ίδια την Σ. Ένωση σε επό
μενη φάση.
Στην αποστολή αυτή, που αποκτά τα
χαρακτηριστικά μιας νέας, σύγχρονης,
«σταυροφορίας», συνυπολογίζεται ήδη
και ο ρόλος που θα πρέπει να ασκήσει η
Ορθόδοξη Εκκλησία με την εντονότερη
παρουσία και τα ερείσματα που διαθέτει
συγκριτικά με τη Ρωμαιοκαθολική εκκλη
σία, στον ευρύτερο χώρο της Εγγύς και
της Μ. Ανατολής για την ανάσχεση της
διάδοσης του φανατικού φονταμελιστικού Ισλαμισμού, φαινόμενο που παρακο
λουθεί με ανησυχία η Δύση και για το ο
ποίο έγινε συχνή αναφορά σε διάφορες
συναντήσεις του Οικουμενικού Πατριάρ
χη στις μέρες αυτές στις ΗΠΑ.
Ενδιαφέρον είναι να επισημανθεί, τέ
λος ότι η αμερικάνικη ηγεσία, προβαίνει
σε αυτή την αναβάθμιση των σχέσεων
και της συνεργασίας της με την Ορθόδο
ξη Εκκλησία και το Οικουμενικό Πατριαρ
χείο, αψηφώντας, διακριτικά βέβαια, τις
αναμενόμενες και ήδη εκφρασμένες αν
τιδράσεις δυσαρέσκειας, της προσφιλέ
στατης κατά τα άλλα στην Ουάσινγκτον
τουρκικής ηγεσίας.
Είναι προφανές ότι η ευρύτητα των γ ε
νικότερων επιδιώξεων που προσδοκώνται από την ενεργοποίηση της Ορθόδο
ξης Εκκλησίας, απαιτούν την υπέρβαση
της ιδιότυπης «αιχμαλωσίας» που επιμέ
νει αναχρονιστικά να διατηρεί στο τέλος
του 20ού αιώνα η Άγκυρα σε βάρος του
Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης, του
οποίου αρνείται την Οικουμενικότητα, έχοντάς το υποβιβάσει σε έναν «εσωτερι
κό τουρκικό θεσμό», με βάση ειδικό νομοδιάταγμα(1092/του 1923) του Κεμάλ Ατατούρκ, που καμιά νομική κάλυψη δεν
αντλεί από τις «Συνθήκες της Λωζάνης», όπως θρασύτατα επικαλείται η
τουρκική προπαγάνδα προκειμένου να
συγκαλύψει την αυθαιρεσία της.
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ:

Κίνδυνοι
νέας πολεμικής σύρραξης
Κλιμακώνονται επικίνδυνα οι συνθήκες
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια
νέα πολεμική έκκρηξη στη Μ. Ανατολή,
καθώς κορυφώνονται η αδιαλλαξία και η
προκλητικότητα των σιωνιστών του Ισ
ραήλ, μετά το σχηματισμό, στις αρχές
του Ιούνη, της νέας κυβέρνησης του Γιτζάκ Σαμίρ, κατά γενική ομολογία της πιο
δεξιάς κυβέρνησης που αναδείχθηκε
στο Ισραήλ από την εποχή της ίδρυσής
του.
Πράγματι, εκτός από τα λόγια, όπως οι
φιλόδοξες δηλώσεις Σαμίρ μετά το σχη
ματισμό της κυβέρνησής του ότι πρώτος
στόχος του είναι «να συντρίψει την Ιντιφάντα», ή όπως του ακροδεξιού νέου υ
πουργού Εξωτερικών Ντάβιντ Λέβι, ο ο-

ποιος είπε πως «η υπόθεση της ειρήνης
στη Μ. Ανατολή εξαρτάται από μια προ
καταρκτική συμφωνία ΗΠΑ-Ισραήλ εναν
τίον της PLO και της ιδέας του σχηματι
σμού ενός παλαιστινιακού κράτους», ήρ
θαν και οι πράξεις με την επανάληψη των
αεροπορικών επιδρομών εκ μέρους του
Ισραήλ εναντίον παλαιστινιακών θέσεων
στην κοιλάδα Μπεκαά στον Λίβανο.
Ανησυχία για την τροπή που δείχνουν
να παίρνουν τα πράγματα έκφρασε και α
νώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οί
κου ο οποίος δήλωσε στο Newsweek (2530/6) ότι «πρόκειται για την πιο επικίνδυ
νη εποχή στη Μ. Ανατολή τα τελευταία
χρόνια».
Ο αραβικός κόσμος, μετά την τελευ
ταία επιτυχημένη σύνοδο κορυφής που
έγινε στη Βαγδάτη στις 30 του Μάη, βρί
σκεται συσπειρωμένος και σε επαγρύ
πνηση. Ενδεικτικές είναι και οι προειδο
ποιητικές δηλώσεις του ηγέτη του Ιράκ,
Σαντάμ Χουσεΐν, ότι «θα πλήξει το Ισ
ραήλ εάν από την πλευρά του εξαπολυ
θεί επίθεση σε βάρος οποιοσδήποτε α
ραβικής χώρας».
Θετική εξέλιξη στα πλαίσια αυτά απο
τελεί και το γεγονός της πρόσφατης ε
πανάληψης του διαλόγου μεταξύ Ιράν
και Ιράκ, για την εξεύρεση μιας οριστι
κής ομαλοποίησης των σχέσεων μεταξύ
τους, μετά την ανακωχή του 1988.
Οι φόβοι πάντως που εκφράζονται εί
ναι μήπως η κυβέρνηση του Ισραήλ, στα
πλαίσια αιφνιδιαστικών επιθέσεων σε
βάρος τής Ιορδανίας ή της Συρίας, βρει
την ευκαιρία να προβούν σε μεγάλης έ
κτασης σφαγή αμάχων Παλαιστινίων στα
κατεχόμενα.
Ανδρέας Μπίστης
ΟΥΓΓΑΡΙΑ:

Ραψωδία...
Η ουγγρική κυβέρνηση, αντιμετωπί
ζοντας αυξανόμενες πιέσεις από διε
θνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς για
να επιταχύνει τις οικονομικές της μεταρ
ρυθμίσεις, έδωσε στη δημοσιότητα το
πλαίσιο των μέτρων που αποσκοπούν να
μεταρρυθμίσουν την κρατικά ελεγχόμε
νη οικονομία της προς την κατεύθυνση
της αγοράς.
Στα μέτρα περιλαμβάνονται προτά
σεις για τις διαδικασίες πτώχευσης 30 έ
ως 35 μεγάλων κρατικών υπερχρεωμέ
νων επιχειρήσεων. Σε επόμενο στάδιο η
ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί για άλ
λες 600 κρατικές επιχειρήσεις. Σε άλλες
300 κρατικές προβληματικές επιχειρή
σεις θα δοθεί περίοδος χάριτος, για να
διαπιστωθεί αν είναι σε θέση να αναδιαρθρωθούν και να επιβιώσουν μέσα σε ένα
νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. «Αναδό
μηση» όμως περιμένει και τους διοικητές
των επιχειρήσεων αυτών που καλούνται
προς επανεξέταση μια και οι περισσότε
ροι από αυτούς έχουν διοριστεί από της
εποχής της βασιλείας του ΚΚ.
Γύρω στις 15 επικερδείς κρατικές επι
χειρήσεις, μεταξύ των οποίων και οι κρα
τικές αερογραμμές MALEV θα εισαχθούν
στο χρηματιστήριο της Βουδαπέστης.·
Η ουγγρική κυβέρνηση επιδιώκει επί
σης να ιδιωτικοποιήσει 30.000 έως 40.000
μικρά καταστήματα που απασχολούν λι·

γότερους από 15 εργαζόμενους, συμπε
ριλαμβανομένων εστιατορίων και ξενο
δοχείων.
Αλλά η λαίλαπα της ιδιωτικοποίησης
θα συμπαρασύρει και τις τιμές των «πο
λυτελών» αγαθών, κατά 25% περίπου ό
πως υπολογίζεται, μεταξύ των οποίων
τσιγάρα, οινοπνευματώδη ποτά και βεν
ζίνη για να καλύψουν εν μέρει τα τερά
στια ελλείμματα του κρατικού προϋπο
λογισμού.
Με ταχύτατους ρυθμούς λοιπόν και η
Ουγγαρία προς την οικονομία της αγο
ράς, που μετά την εμπειρία του κομμου
νιστικού καθεστώ τος, παρουσιάζεται
πλέον ως μονόδρομος και πανάκεια —με
λαϊκή μάλιστα συναίνεση— για τη θερα
πεία της ασθενούς οικονομίας της χώ
ρας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέ
δου. Το θέμα είναι ότι τα πράγματα θα
πρέπει να χειροτερέψουν πριν αρχίσουν
να βελτιώνονται. Πρόκειται για έναν κα
νόνα ο οποίος φαίνεται να ισχύει για ό
λες τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
Και ασφαλώς το πρόβλημα να συνοψίζε
ται στο «πόσο χειρότερα», «μέχρι πότε»
και «ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα».

ΕΣΣΔ:

Σπίτι μου σπιτάκι μου
Η πρώτη ελεύθερη, ιδιωτική αγορά κα
τοικίας είναι πλέον γεγονός για τους Μο
σχοβίτες. Το ριζοσπαστικό δημοτικό
συμβούλιο της πόλης, ψήφισε τήν ιδιω τι
κοποίηση της κατοικίας, χωρίς καμιά
κρατική επιβάρυνση, για τους κατοίκους
της πόλης που θα αποκτήσουν τίτλους
κυριότητας και θα μπορούν κατά συνέ
πεια να πουλούν και να αγοράζουν ελεύ
θερα στην αγορά οικίες και διαμερίσμα
τα.
Ανατρέπεται έτσι το ιδιοκτησιακό κα
θεστώς της κατοικίας που ίσχυε από το
1917 και σύμφωνα με το οποίο οι κατοι
κίες ανήκαν μόνο στο κράτος ή σε άλ
λους κρατικούς οργανισμούς, δήμους ή
εργοστάσια. Η έλλειψη στέγης στη σο
βιετική πρωτεύουσα ήταν βέβαια εμφα
νής καθώς δύο και τρ εις οικογένειες α
ναγκάζονταν να μοιράζονται ένα διαμέ
ρισμα ενώ η κατασκευή νέων πολυκατοι
κιών καθυστερούσε, λόγω έλλειψης οι
κονομικών υλικών.

Τα ενοίκια βέβαια κρατήθηκαν για δε
καετίες σε απίστευτα χαμηλά επίπεδα,
γύρω στα 25 ρούβλια το μήνα, με ελάχι
στες διαφοροποιήσεις λόγω μεγέθους ή
τοποθεσίας.
Μαζί όμως με την ιδιοκτησία έρχονται
και οι ευθύνες συντήρησης που μέχρι τώ
ρα ανήκαν στο κράτος. Οι Μοσχοβίτες,
θα πρέπει τώρα να αντιμετωπίσουν τους
φουσκωμένους λογαριασμούς των υ
δραυλικών και των ηλεκτρολόγων του ι
διωτικού τομέα. Δεν θα αργήσουν να φα
νούν και οι διάφοροι κτηματομεσίτες κα
θώς και η κερδοσκοπία στα ακίνητα.
Το πρακτορείο TASS χαρακτήρισε την
κίνηση αυτή «σαν σημαντικό πολιτικό βή
μα προς την κατεύθυνση της αγοράς».
Αλλά θα πρέπει κανείς να περιμένει αρ
κετά χρόνια για να διαπιστώσει αν αυτό
το μέτρο θα βελτιώσει ουσιαστικά τις
συνθήκες στέγασης των Μοσχοβιτών.
ΚΙΝΑ:

Μ έτρημα κεφαλών
Κάθε λεπτό 25 άτομα γεννιούνται στην
Κίνα. Κάθε χρόνο ο πληθυσμός της αυξά
νεται κατά 15 εκ. κατοίκους, μιάμιση Ελ
λάδα περίπου. Στο τέλος του περασμέ
νου έτους εκτιμήσεις ανέβαζαν τον πλήθυσμό της Κίνας στο 1 δισ. 112 εκ. κατοί
κους.
Η επίσημη απογραφή του πληθυσμού
άρχισε την 1η Ιουλίου. Θα απασχολήσει
7 εκατ. άτομα και θα διαρκέσει 10 ημέ
ρες. Κατά το διάστημα αυτό ο πληθυ
σμός της χώρας θα έχει αυξηθεί κατά
400.000 κατοίκους.
Στην ύπαιθρο τα προβλήματα απογραφής είναι τεράστια. Ο αγροτικός πληθυ
σμός που επιθυμεί μεγάλες οικογένειες
καταφεύγει στη δωροδοκία των τοπικών
αρχών για να ξεφύγει από το δόκανο του
νόμου του 1980 που επιβάλλει βαρειά
πρόστιμα στις οικογένειες με πάνω από
ένα παιδί.
Γύρω στα 50 με 80 εκ. υπολογίζονται
όσοι παρανόμως συρρέουν στις πόλεις
από τις αγροτικές περιοχές.
Αυτή η τεράστια κινητοποίηση ανθρώ
πινου δυναμικού στην πολυπληθέστερη
χώρα του κόσμου, δείχνει και τη διαφορά
κλίμακος στα προβλήματα που αντιμετω
πίζει. Το δέος των αριθμών.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛ0Π0ΤΑ0Σ
Εισαγωγή
στην έλλψιχή πολυφωνιχή
εκκλησιαστική μουσική

Ή έλληνική πολυφωνική
έκκλησιαστική μουσική,
πού δείγματά της άνι
χνεύονται άκόμη καί στό
Βυζάντιο του 15ου αιώνα,
διαγράφει τήν ιστορική
της πορεία άνάμεσα στήν
Κρήτη, στά Ε π τά νη σ α
καί στά προηγμένα κέ
ντρα του έλληνισμου τής
Δυτικής Εύρώπης, γιά νά
φτάσει τελικά στον κυ
ρίως έλληνικό χώρο καί νά
καθιερωθεί έστω καί μέ
τήν άνοχή τής έκκλησιαστικής άρχουσας τάξης.
Έ ν α βιβλίο σταθμός
στήν πορεία γιά τήν άνακάλυψη τής έθνοθρησκευτικής μας μουσικής ταυτό
τητας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΝΕΦΕΛΗ
Μαυρομιχάλη 9, ’Αθήνα 106 79
Τηλ. 360.77.44 -

36.47.93

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΦΕΛΗΣ
Κείμενα κλασσικά κα ί σύγχρονα σε
άριστα φροντισμένες κα ί επιλεγμέ
νες έκ8όσεις

J

\

Μιά διαφορετική άποψη
γιά τό Π Α ΙΔ ΙΚ Ο Β ΙΒ Λ ΙΟ
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ΛΕΧ ΒΑΛΕΣΑ: «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣ!
της Τέτας Παπαδοπούλου

«Εάν ο Λεχ Βαλέσα επιθυμεί να είναι υποψήφιος για το
προεδρικό αξίωμα έχει, ασφαλώς, πολλές πιθανότητες να
εκλεγεί. Στις εκλογές αυτές πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να
συμπορευθούμε. Τούτο όμως μόνον υπό την προϋπόθεση ότι ο
Λεχ Βαλέσα θα γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας της Πολωνίας
και όχι μονάρχης μιας μετακομμουνιστικής αυτοκρατορίας».
("Αρθρο του Άνταμ Μίχνικ στην Gazeta Wyborcza, 7 Ιουνίου ’90).
«Λεν θέλω να γίνω πρόεδρος της χώρας. Όμως είναι ανάγκη να
γίνω (...). Οι συνεργάτες μου ακολουθούν με λανθασμένο τρόπο
το σχέδια που εγώ ο ίδιος επεξεργάστηκα. Τώρα για να
επαναφέρω τα πράγματα στο σωστό δρόμο, πρέπει να
προκαλέσω θύελλες (...). Εγώ διακινδυνεύω την καριέρα μου.
Αγωνίζομαι για ένα νέο σύστημα, για τί δεν μου αρέσει αυτό
που οι συνεργάτες μου επιχειρούν να εφαρμόσουν».
(Συνέντευξη του Λεχ Βαλέσα στην Gazeta Wyborcza,

20 Ιουνίου *90).
κίνημά μας συνηθίσαμε να μην υπάρχουν ηγέτες και
υπηρέτες, αλλά πολίτες και φίλοι. Τι συμβαίνει λοιπόν τώρα»;
(Από την παρέμβαση του Μπρόνισλαβ Γκέρεμεκ στη σύνοδο της
Εθνικής Επιτροπής Πολιτών της Αλληλεγγύης, 24 Ιουνίου ’90,
στην οποία βεβαίως ήταν παρών ο Λεχ Βαλέσα).
«Με τη στάση τους, ο Άνταμ Μίχνικ και ο Μπρόνισλαβ
Γκέρεμεκ, μπλοκάρουν την πορεία της πολωνικής κοινωνίας
προς τον πλουραλισμό (...). Εγώ δεν είχα έγκαιρα αντιληφθεί ότι
ανάμεσα μας είχαν αρχίσει να παρουσιάζονται φαινόμενα
σήψης και διαφθοράς. Είμαι όμως λιγότερο μορφωμένος από
τον Μίχνικ και τον Γκέρεμεκ. Εκείνοι όφειλαν να τα εντοπίσουν
πριν από εμένα ». (Συνέντευξη του Λεχ Βαλέσα στο γαλλικό
περιοδικό Globe, τχ. Ιουλίου - Αυγούστου)

«Σ το

ψ

σο περνούν οι ημέρες, αντί να εί
1 κτονώνεται, διογκώνεται η κρίση στην ηγεσία της Αλληλεγγύ
ης. Η πρωτοβουλία των κινήσεων, που ο
δήγησαν στην παρούσα κατάσταση εμ
φύλιου σπαραγμού, ανήκει εξ ολοκλή
ρου στον Λεχ Βαλέσα. Τούτο κανείς δεν
το αμφισβητεί· ούτε κςν ο ίδιος. Εκείνος
κήρυξε τον πόλεμο στα τέλη Μαίου εναν
τίον των στενών συνεργατών του, του
πρωθυπουργού Ταντέους Μαζοβιέτσκι,
του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της
Αλληλεγγύης Μπρόνισλαβ Γκέρεμεκ,
του διευθυντή της εφημερίδας Gazeta
Wyborcza Άνταμ Μίχνικ και εν γένει των
«αριστερών και διανοουμένων».
Όσοι γνωρίζουν τον Λεχ Βαλέσα μι
λούν για το εντυπωσιακό πολιτικό του
ένστικτο αλλά, επίσης, για την αυταρχικότητό του. Επί πλέον τονίζουν πόσο
«θεατρική» και πομπώδης είναι συχνά η
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συμπεριφορά του. «Μερικές φορές θυμί
ζει φιγούρα της κομέντια ντελ άρτε»,
μας έλεγε, προ καιρού στη Βαρσοβία, ο
βουλευτής της Αλληλεγγύης Γιαν Γιόζεφ Λίπσκι (ΑΝΤΙ, τχ. 431). Ωστόσο, τους
τελευταίους μήνες ο «άνθρωπος του
Γκντανσκ» μοιάζει να έχει χάσει κάθε αί
σθηση του μέτρου. Πότε επιτίθεται κατά
του Άνταμ Μ ίχνικ και μάλιστα, προτείνει
στους συντάκτες της Gazeta να του ζη
τήσουν να ...υποβάλλει τήν παραίτησή
του. Πότε απαιτεί να αφαιρεθεί το σήμα
της Αλληλεγγύης από το λογότυπο της
εφημερίδας ισχυριζόμενος ότι είναι πλέ
ον, μια ιδιωτική επιχείρηση που δεν εκ
φράζει το κίνημα. Πότε, πάλι, βάλλει ευ
θέως κατά της κυβέρνησης και του δημο
φιλέστατου Ταντέους Μαζοβιέτσκι, διότι
θεωρεί πως οι μεταρρυθμίσεις δεν προ
χωρούν με τους ρυθμούς που εκείνος ε
πιθυμεί. Και όλα αυτά με εκφράσεις με

λοδραματικές και κορώνες, όπως, π.χ. «η
υπομονή μου εξα ν τλ είτα ι», «δεν μπορώ
άλλο να συγκρατώ τους σιδηροδρομι
κούς και τους ερ γά τες των ναυπη
γείων...», «δυστυχώς υπάρχει στην Βαρ
σοβία μ ια ομάδα που την απαρτίζουν ο
ρισμένοι παντογνώστες και η οποία λυ
μαίνεται σήμερα όλες τις επιτυχίες
μας».
Ακριβώς ένα χρόνο μετά από τον
θρίαμβο της Αλληλεγγύης, στις ημιελεύθερες εκλογές της 4ης Ιουνίου 1989,
η Πολωνία αντιμετω πίζει σοβαρή πολιτι
κή κρίση εξ αιτίας των συγκρούσεων στο
εσωτερικό της Αλληλεγγύης. Αλληλοκα
τηγορίες, οξύτατες αντιπαραθέσεις, ο
μαδικές παραιτήσεις, κλίμα καχυποψίας.
Η ενότητα της Αλληλεγγύης κρέμεται
κυριολεκτικά από μια κλωστή. Δεδομέ
νων δε των τρομερών κοινωνικών και οι
κονομικών προβλημάτων, το τελευταίο
πράγμα που μπορεί να αντέξει η σημερι
νή Πολωνία είναι η πολιτική αστάθεια.
«Αυτό που οφ είλετε να γνωρίζετε κύ
ρ ιε Βαλέσα είναι ότι στις Ηνωμένες Πο
λ ιτ ε ίε ς προσέχουν πολύ τι κάνετε. Και,
ξέρετε, οι καπιταλιστές δεν είναι φιλάν
θρωποι. Εάν αισθανθούν ότι η Πολωνία
είναι ασταθής, δεν θα έλθουν. Πιστέψτε
με, τους γνωρίζω καλά». Έ τσ ι μίλησε
στον πρόεδρο του ιστορικού συνδικάτου
ο, πολωνικής καταγωγής, Ντόναλντ Ροστενκόφσκυ, μέλος του αμερικανικού
Κονγκρέσου, ο οποίος επισκέφθηκε πρό
σφατα την Πολωνία επικεφαλής ομάδας
Αμερικανών επενδυτών.
Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι της
σύγκρουσης του Λεχ Βαλέσα με όλους ε
κείνους που ήταν μαζί του από την πρώ
τη στιγμή, από το καλοκαίρι του 1980;
Δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι ο «αγαπη
μένος ηλεκτρολόγος» των Πολωνών έχει
τυφλωθεί από το πάθος της προσωπικής
του φιλοδοξίας. Θέλει οπωσδήποτε να
γ ίνει πρόεδρος της Πολωνίας. Καθώς
μάλιστα θεωρεί εαυτόν αναντικατάστατο
και μοναδικό εγγυητή της ομαλότητας,
απαιτεί να γίνέτ πρόεδρος εδώ και τώρα.
Το πρόβλημα του Λεχ Βαλέσα είχε
διαφανεί ήδη από τις αρχές του χειμώνα.
Από τότε υποβόσκει η κρίση. Ο ηγέτης
της Αλληλεγγύης αισθάνεται παραγκω
νισμένος. Βλέπει ό τι δεν είναι, πλέον,
στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται στη Βαρσο
βία. Ε κείνος β ρ ίσ κ ετα ι πάντα στο
Γκντανσκ. Οι σύμβουλοί του έχουν γίνει
—ασφαλώς και με τη δική του βοήθεια—
πρωθυπουργοί, υπουργοί, διευθυντές ε
φημερίδων. Ο δικός του ρόλος είναι δευ-
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ΘΥΕΛΛΕΣ»...
τερεύων, η δημοτικότητά ίο υ μειώνεται.
Στις δημοσκοπήσεις και στην ερώτηση
«ποιος θα προτιμούσατε να είναι πρόε
δρος;» προηγείται ο Ταντέους Μαζοβιέτσκν δεύτερος ο Μπρόνισλαβ Γκέρεμεκ· τρίτος ο Ά νταμ Μ ίχνικ■τέταρτος ο
...στρατηγός Γιαρουζέλσκι και μόλις
πέμπτος ο Λεχ Βαλέσα. Το γεγονός ότι
τα αποτελέσματα αυτής της δημοσκόπη
σης δημοσιεύθηκαν στην Gazeta Wyborcza το εκλαμβάνει ως προσωπική προ
σβολή. Υποτιμημένος αισθάνεται, επί
σης, όταν τον Ιανουάριο ο Βάτσλαβ Χάj.’.,
I·..· βελ επισκέπτεται επισήμως την Πολω
νία, αλλά στο ταξίδι του Τσέχου προέ
ife*.
δρου - συγγραφέα δεν προβλέπεται κά
l'i.“
ποια στάση το Γκντανσκ.
Σιγά σιγά ό,τι συμβαίνει, το οποίο δεν
ελέγχει ο ίδιος, το θεωρεί μια επιπλέον
ένδειξη της περιθωριοποίησής του. Ω
στόσο, ακόμη δεν αντιδρά βίαια. Περιμέ
ET.
νει να γίνει τον Απρίλιο το δεύτερο συνέ
in δριο της Αλληλεγγύης, στο οποίο επανε
«i'r κλέγεται θριαμβευτικά πρόεδρος του ι
ωΐί στορικού συνδικάτου. Στο μεταξύ πλαι
Τι!'. σιώνεται από ομάδα νέων συμβούλων.
Στη θέση του Μπρόνισλαβ Γκέρεμεκ, του
Γιάτσεκ Κουρόν, του Άνταμ Μίχνικ, βρί
il
σκονται τώρα οι αδελφοί Λεχ και ΓιάροσΈ~- λαβ Καζίνσκι «οι δαίμονες του Βαλέσα»
jiii1· όπως τους αποκαλούν πολλοί. Ο πρώτος
W1 μάλιστα θα αναλάβει τη διεύθυνση της ε
aïtî<: βδομαδιαίας εφημερίδας της Αλληλεγ
i# γύης Tigodnyk Solidarnosc. Οι αδελφοί
ιώ'ί- Καζίνσκι ενισχύουν όλους τους φόβους
του Βαλέσα περί «παραγκωνισμού» και
*01^ «περιθωριοποίησης». Στην Tigodnyk So
jo μί"· lidarnosc θα δημοσιευθούν άρθρα εναν
απο τίον «των νέων σαλονιών της Βαρσο
]ipit β ία ς» και «της νέας νομενκλατούρας» η
1 0 οποία είναι πολύ συγκαταβατική με
ilo^ τους... κομμουνιστές.
Στο τέλος Μαΐου ο Λεχ Βαλέσα είναι έ
|ζ προί·
τοιμος για τη μεγάλη επίθεση. Οργισμέ
I# \ νος και αυταρχικός όσο ποτέ άλλοτε.
Qlf# Και, επί πλέον, δημαγωγικός στο έπα
ςομ#' κρο. Θα κατηγορήσει την κυβέρνηση, ό
λους τους παλιούς φίλους και συνεργά
! 10 τες του ότι συμβιβάστηκαν. Γνωρίζοντας
δε πολύ καλά την ευαισθησία των Πολω
■ς#
νών θα υπαινιχθεί, εμμέσως πλην σα
)Μ φώς, ότι ο Μπρόνισλαβ Γκέρεμεκ και ο
{ΙΟΙI# Άνταμ Μίχνικ δεν ενδιαφέρονται ιδιαι
ί είν®' τέρως για τον πλουραλισμό. Θα μιλήσει
*û)^! επίσης για ...διαχωριστικές γραμμές με
ΌΙ^ ταξύ καθολικών και αριστερών. Αλλά
δεν θα σταματήσει μέχρι εχεί. Θα πολώ
1υ£ σει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
τ<#, Θα ζητήσει να διαλυθεί η Εθνική Επιτρο
Jlîlf πή Πολιτών της Αλληλεγγύης για να α
0

Πριν από τη θύελλα. Ταντέους Μαζοβιέτσκι · Λεχ Βαλέσα, 20 Αυγαϋστου 1989.

νοίξει ο δρόμος «προς τον πλουραλισμό,
να δημιουργηθούν κόμματα, να επιτα
χυνθούν οι πολιτικές εξελίξεις».
Ολοκληρώνοντας την επίθεσή του ο
Λεχ Βαλέσα θα δηλώσει κατ’ επανάληψιν ότι, για το καλό της Πολωνίας, πρέ
πει να γίνει πρόεδρος της χώρας. Κά
ποια στιγμή μάλιστα θα πει «μα δεν κατα
λαβαίνω γ ια τί ο στρατηγός Γιαρουζέλσκι βρίσκεται ακόμη στην προεδρία...».
Η αλήθεια είναι ότι όσο ο Λεχ Βαλέσα
ενδιαφέρεται για τον προεδρικό θώκο
άλλο τόσο ο Βόυτσεκ Γιαρουζέλσκι ενδιαφέρεται για την υστεροφημία του. Θέ
λει να τον θυμούνται όχι ως τον άνθρω
πο που κήρυξε στις 13 Δεκεμβρίου 1981
το στρατιωτικό νόμο, αλλά ως εκείνον
που, έστω υπό την πίεση των γεγονότων,
δέχθηκε να «αποχαιρετήσει» η Πολωνία
το κομμουνιστικό σύστημα. Ας μη λησμο
νούμε ότι η Πολωνία ήταν η πρώτη χώρα
στην Ανατολική Ευρώπη όπου οι κομμου
νιστές παρέδωσαν την εξουσία. Ό ταν
πέρσι στις 20 Αυγούστου ορκιζόταν η, υ
πό τον Ταντέους Μαζοβιέτσκι, κυβέρνη
ση της Αλληλεγγύης, το τείχος του Βε
ρολίνου δεν είχε γκρεμισθεί και η βελού
δινη επανάσταση της Πράγας δεν υπήρ
χε ούτε στα πιο όμορφα όνειρα του Βά
τσλαβ Χάβελ.
Πάντως στη Βαρσοβία όλοι συμφω
νούν ότι ο στρατηγός Γιαρουζέλσκι δεν
δημιουργεί κανένα απολύτως πρόβλημα
στην κυβέρνηση. Είναι περίπου σαν να
μην. . υπάρχει. Εξάλλου, έχει διακριτικά
εκφράσει την επιθυμία να παραιτηθεί αρ
κετά π|ί>ιν από τη λήξη της θητείας του.

Το στενό του περιβάλλον υποστηρίζει ό
τι θα δεχόταν να παραιτηθεί ακόμη και
στους αμέσως προσεχείς μήνες εάν επρόκειτο να τον διαδεχθεί είτε ο Ταντέ
ους Μαζοβιέτσκι είτε ο Μπρόνισλαβ Γκέ
ρεμεκ όχι όμως ο Λεχ Βαλέσα, γιατί φο
βάται τις ρεβανσιστικές του διαθέσεις.
Αλλά η πιθανή άνοδος του Λεχ Βαλέσα
στην προέδρία ανησυχεί, επίσης, σημα
ντική μερίδα της Αλληλεγγύης. Ένα από
τα ηγετικά της στελέχη, που θέλησε να
κρατήσει την ανωνυμία του, δήλωσε στη
γαλλική εφημερίδα Le Monde (2 Ιουλίου
’90) ότι «ο< θεσμοί μας δεν είναι ακόμη
αρκετά ισχυροί και ο Βαλέσα θα μπο
ρούσε, ενδεχομένως, να γίνει ο Καντάφι
της Ευρώπης».
Αυτή τη στιγμή η Αλληλεγγύη είναι
χωρισμένη σε δυο αντίπαλα στρατόπε
δα. Την κρίση την προκάλεσε ο Λεχ Βα
λέσα με την έξαλλη συμπεριφορά του
και τις προσωπικές φιλοδοξίες του. Ω
στόσο, πίσω από τις προσωπικές φιλοδο
ξίες προβάλλει μια βαθιά πολιτική αντι
παράθεση. Είναι πλέον σαφές ότι ο Λεχ
Βαλέσα και όσοι συμφωνούν μαζί του έ
χουν διαφορετικές απόψεις από τους αν
τιπάλους τους σε πολλά και σημαντικά
θέματα. Κατ’ ουσίαν αναμετρώνται, δυο
τάσεις, δυο κουλτούρες. Στην πρώτη εί
ναι έκδηλα τα στοιχεία του καθολικι
σμού, του σωβινισμού, του λαϊκισμού.
Στη δεύτερη προβάλλουν τα σημαντικά
στοιχεία της δημοκρατικής ευρωπαϊκής
παράδοσης.
Π
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ι αναγνώστες που έχουν περάσει τα τριάντα, ασφαλώς θα
θυμούνται τις «ιδεολογικές » συζητήσεις, οι οποίες φούντωναν μετά
από κάποιο ταξίδι στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης πριν από
μερικά χρόνια. Ο επισκέπτης έβλεπε εκείνα που είχε προαποφασίσει να
δει, προτού ακόμη ξεκινήσει. Αν ήσουν «αριστερός», ξεχώριζες τη
γαλήνια ατμόσφαιρα που συναντούσες και αμέσως τη συνέκρινες με το
βουητό της Αθήνας. Αν ήσουν «δεξιός» παρατηρούσες ότι δεν υπήρχαν
αυτοκίνητα στους δρόμους ούτε σοκολάτες στα καταστήματα. Η
συζήτηση εξελισσόταν συνήθως σε καβγά, που όμως ξεφούσκωνε
γρήγορα. Κάτι το κατοστάρι κι ο μεζές, κάτι η διπλοπενιά στο συνοικιακό
ταβερνάκι, επανέφερε τους αντιδικους στην ευχάριστη ελλαδική
πραγματικότητα. Κακά τα ψέμματα. Ο τουρίστας που πήγαινε στη
Ρουμανία ας πούμε, σχεδόν τίποτε δεν έβλεπε. Για να καταλάβεις πως
ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι δεν φτάνουν ούτε δέκα ταξίδια και να σου
διηγιούνται αληθινές ιστορίες με τις ώρες. Όχι, εκεί δεν ήταν Βαλκάνια.
Κάτι άλλο ήταν, που χρειάζεται πολύς κόπος για να το προσδιορίσουμε.

Ο

BOYKO

Εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
για να ολοκληρωθεί το αισθητικό ανοσιούργη
μα. Άλλοι γιατί αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν
τα σπίτια τους και χάθηκαν στα ερείπια της
κατεδάφισης* άλλοι —τεχνίτες, οικοδόμοι και
μηχανικοί— που είχαν επιστρατευθεί από όλη
τη χώρα και μετά από εργασία ενός μηνός εξα
φανίζονταν ώστε η επόμενη φουρνιά των ει
λώτων να μην γνωρίζει τα κατατόπια των κτισμάτων.

Στα χρόνια της ουτοπίας, το Βουκουρέστι το ονόμαζαν στη Δύση «Παρίσι της Ανατολής». Πράγ
ματι είχε αρκετές προϋποθέσεις για να αναδειχτεί σε πόλη-πρότυπο. Μεγάλα πάρκα, άνετοι λιθό
στρωτοι δρόμοι, λίμνες και ποτάμια, αρχοντικό κτίρια από το μεσοπόλεμο, οργανωμένη ρυμοτομία
και χώροι για άνετη επέκταση. Τις δυο τελευταίες δεκαετίες η πόλη δέχτηκε τη βάναυση επέμβα
ση του ολοκληρωτικού μεγαλοϊδεατισμού, που θέλησε να τη μετατρέψει... κανείς δεν ξέρει σε τι.
Λέγεται ότι ο Τσαουσέσκου, μετά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, εντυπωσιασμένος από την Πόλη
του Ουρανού, θέλησε κι αυτός να αναγείρει παλάτια αντάξια της δικής του μεγαλοσύνης. Οι εκ
σκαφείς γκρέμισαν το μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού κέντρου και στη θέση των παλιών αρχον
τικών έχτισαν ογκώδη αλλόκοτα τέρατα. Στις φωτογραφίες σχεδιαγραμμάτων από μια έκθεση
που έγινε πρόσφατα στο Βουκουρέστι, φαίνονται οι περιοχές του ιστορικού κέντρου της πόλης
που κατεδαφίστηκαν.

Μια τεράστια λεωφόρος στον άξονα του Παλατιού του Τσαουσέσκου, έχει δεξιά και αριστερά πολυκατοικίες που προορίζονταν για τα ανώτερο
κομματικά στελέχη και των οποίων οι εξωτερικές όψεις, διαμορφωμένες με επιχρίσματα, αποτελούν κακή μίμηση και συσσώρευση ρυθμών και στυλ:
μια άθλια σοσιαλιστική, μεταμοντέρνα ούλληψη. Στο μέσα αυτής της πλακόστρωτης λεωφόρου —και σε όλο το μήκος της χιλιομετρικής ανάπτυξής
της— έχουν γίνει διαμορφώσεις με αλαβάστρινους πίδακες ηλεκτροφωτισμένους.
Η αποθέωση όμως είναι το ίδιο το Παλάτι* μια σοσιαλιστική οικοδομική τούρτα που είχε στόχο να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο σε μέγεθος και
χλιδή. Αρκετά έχουν γραφεί γι’ αυτό.
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ΡΕΣΤΙ: Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ
Το αξιοπερίεργο στις λαϊκές αγορές του
Βουκουρεστίου δεν είναι τόσο αυτά που βρί
σκεις όσο το γεγονός άτι μόνον εκεί μπορείς
να τα βρεις. Η απουσία κάθε Ιχνους οικονο
μίας της αγοράς όλη τη μεταπολεμική περίο
δο, καθιστά τη λαϊκή αγορά σήμερα, ατραξιόν
πρώτου μεγέθους.
Απ’ έξω, η απαραίτητη ουρά. Μέσα, αφθονία
τροφίμων. Γ ι’ α υ τ ό ά λ λ ω σ τ ε σχηματίστηκε η
ουρά, επειδή τα υπόλοιπα καταστήματα είναι
άδεια και μόνον αυτό το κεντρικό κατάστημα
διαθέτει κοτόπουλα. Συνηθισμένοι από ουρές
οι Ρουμάνοι, περιμένουν με υπομονή τη σειρά

τους. Στο ψυγείο με τα αυγά δεν πάει κανέ
νας, γιατί τα βρίσκει και στο κατάστημα της
γειτονιάς του. Το ίδιο συμβαίνει και με τα αλ
λαντικά. Όσο για τα ξύγκια που κρέμονται α
πό δίπλα... Πρόσφατα, στους πολύ χαλεπούς
καιρούς, όταν ο δικτάτορας έχτιζε παλάτια, ό
ταν η γυναίκα του φόραγε γούνες, όταν το
κρύο μαστίγωνε στους δράμόυς και άλη η οι
κογένεια στριμωχνάταν σε ένα δωμάτιο για να
ζεσταθεί ο ένας με το κορμί του άλλου, επειδή
δεν υπήρχε θέρμανση — τότε ξύγκια έτρω
γαν, καθώς και πολυκαιρισμένα σαλάμια.

Περάστε κόσμε, έχουμε απ’ όλα. Εσώρρουχα, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, περιοδικά της
δεκαετίας του ’60 κι ό,τι άλλο θέλετε. Σε μια ά
κρη, κάποιος πούλαγε μια (και μόνη) βιντεοκα
σέτα VHS. Στο κέντρο του υπαίθριου χώρου,
λίγα εκατοστά απά τις λασπωμένες όχθες της
λιμνούλας που είχε σχηματιστεί από τη νυχτε
ρινή βροχή, μπορούσες να αγοράσεις σουβλά
κια σε καλαμάκι.

■
Η Ρουμανία, είναι η πιο μολυσμένη χώρα της
■ I Ευρώπης. Ας έχει πράσινο και ελεύθερες ε^ κτάσεις. Στις πόλεις ο αέρας μυρίζει αποπνικτικά. Τα μόνα που δεν έφταιξαν είναι βέβαια
ill#*11τα παιδάκια, αλλά πρώτα απά όλους αυτά θα
πληρώσουν με την υγεία τους και με τη ζωή
, τους. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις της δεκαε-

τίας του ’50, με τεχνολογία της δεκαετίας του
’40. Ένα αυτοκίνητο ρυπαίνει όσο δέκα στη
Δύση. Οι έφηβοι που κάνουν το σήμα της νίκης
μπροστά στο παλάτι όλο και κάποιο γνωστό
συνομήλικο θα έχουν, που κουτσαίνει από α
δενοπάθεια γιατί υποσιτιζόταν ή γιατί το νο
σοκομείο στο οποίο χρειάστηκε κάποτε να εγ

χειριστεί δεν είχε τα στοιχειώδη μέσα περί
θαλψης. Πιστεύουν άραγε, άτι η αλλαγή του
καθεστώτος είναι αρκετή για να αισιοδοξούν;

Π. Μούτουλας
Φωτογραφίες: Σ. Ιλιεσίου
Ρεπορτάζ:

1#
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Οίκος εμπορίου
Θα πρασίνιζε από ζήλεια ο Οργουελ, αν διάβαζε την
υποδειγματική «μεταγραφή» της αλήθειας για το
«Σικιαρίδειο», σε ρεπορτάζ των «Νέων» της 3ης Ιουλίου 1990.
Σύμφωνα μ ε το ρεπορτάζ αυτό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Ανδρέας Γίαπανδρέου, ήθελε να κάνει το ερειπωμένο
«Σικιαρίδειο», πολιτιστικό κέντρο, πράγμα που ανακοίνωσε
και σε συνέντευξη Τύπου πέρσι, λίγο πριν από τις εκλογές.
Και ήρθαν τώρα οι αντίπαλοί του στην κυβέρνηση, και
πούλησαν σε γερμανούς επ ιχειρηματίες το «Σικιαρίδειο», και
πάει το όνειρο της πολιτιστικής αναβάθμισης που είχαν δει
στο ενύπνιόν τους οι οραματιστές του ΠΑΣΟΚ, με τον αρχηγό
τους αρχάγγελο στο όνειρο...
Τώρα που δακρύσατε από συγκίνηση, μ ε την παράθεση της
σύνοψης του εν λόγω ρεπορτάζ, μπορείτε να κλάψετε μ ε
λυγμούς, μαθαίνοντας πώς ακριβώς συνέβη η όλη ιστορία, η
οποία εξάλλου είναι καταγεγραμμένη στις πολιτιστικές
σελίδες όλων των εφημερίδων του Μαρτίου και Απριλίου
1989: Ιδέα του «Αντιφεστιβάλ» ήταν —από το τέλος του ’88—
να μετατραπεί το ερειπωμένο και λεηλατημένο
«Σικιαρίδειο», σε κέντρο πολιτιστικής δράσης, για τις
εκδηλώσεις του «Αντιφεστιβάλ» κατ’ αρχήν και μετά για
όποιους καλλιτέχνες ή φορείς θα έδιναν εγγυήσεις σοβαρής
παρουσίασης. Μάλιστα, το «Α ντί» έφ τιαξε τις στοιχειώ δεις
εγκαταστάσεις υποδομής και καθάρισε το ερείπιο
μετατρέποντάς το σε λειτουργικό χώρο και πληρώνοντας
από το ταμείο του 6.000.000 δρχ. Το ποσό, υποτίθεται ότι θα
το πλήρωνε τελικά η Εμπορική Τράπεζα, στην οποία ανήκε
το «Σικιαρίδειο». Δεν πλήρωσε όμως. Προτίμησε να
«δανείσει» την ιδέα αξιοποίησης του «Σικιαρίδειου» στον κ.
Α. Παπανδρέου, για να την παρουσιάσει σαν κυβερνητικό
μεγαλεπήβολο —και προεκλογικό— σχέδιο του Π Α Σ Ο Κ .
Ομως, οι καλλιτέχνες που ζήτησαν τη χρήση του
επισκευασμένου από μας «Σικιαρίδειου» μετά το
«Αντιφεστιβάλ», δεν το πήραν. Και το «Σικιαρίδειο» ρήμαξε
και πάλι.
Δανεική ιδέα για τον πολιτισμό, δανεική «εύφημος μνεία»
για τον ξαναζωντανεμένο χώρο από το «Αντιφεστιβάλ»,
καθώς όλες οι εφημερίδες τότε επαινούσαν την
πρωτοβουλία του «Αντί» και αντιμετώπιζαν μ ε καχυποψία
τις εξαγγελίες του Ανδρέα.
Δεν ευλογούμε τα γένεια μας. «Ερευνούμε τις γραφές» των
εφημερίδων της εποχής —περσινές είναι εξάλλου— και
ερευνούμε τις τσέπες μας, ξαλαφρωμένες κατά 6.000.000
δρχ. Ας αποδίδονται τουλάχιστον τα του Καίσαρος τω
Καίσαρι, κι όχι τω «Σουλτάνω»...
Υ.Γ.: Στο υστερόγραφο, πάντως βρίσκεται η ουσία πολλών
κειμένων: Ασχετα με τα μεγάλα λόγια και τις υποσχέσεις
για το ποιοι επιθύμησαν την εκμετάλλευση του
«Σικιαρίδειου» ως χώρου πολιτισμού, σημασία έχ ει ότι
ειλημμένη απόφαση, πλέον, είναι να γίνει εμπορικό κέντρο.
Ο πολιτισμός δεν περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες των
«νέων ιδεών»...
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Η μ ο υ ν κ α ι γω ε κ ε ί
Τον τελευταίο εν ζωή ζω
γράφο της γενιάς των κλασι
κών του αιώνα μας τον κόμητα Balthasar Klossowski de
Rolla, γνωστότερο ως Μπαλτίς και τον «αει ζώντα» ποιητι
κό λόγο του Ανδρέα Εμπειρι
κού, τίμησε στις αρχές του
μήνα το Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη
και Ελίζας Γουλανδρή στην
«εύανδρο» Άνδρο.
Συγκεκριμένα, το προπερα
σμένο Σάββατο 30 Ιουνίου
1990, στις 12 το μεσημέρι ο υ
πουργός Πολιτισμού κ. Τζανής Τζαννετάκης, με καρρώ
πουκάμισο και αμφίεση καθόλα θερινή, έκοβε την κορδέ
λα, στην έκθεση ζωγραφικής
του Μπαλτίς, για να ξεχυθεί
ένα πλήθος καλλιτεχνών, δια
νοούμενων, δημοσιογράφων
και κοσμικών και να αποθαυμάσει τα 121 καταπληκτικά
έργα που κατάφεραν να συγ
κεντρώσουν οι Γουλανδρήδες από 20 και πλέον ιδιωτι
κές συλλογές και γκαλερί της
Ευρώπης και της Αμερικής.
Απών από την τελετή ο με
γάλος ζωγράφος, αφού ένα α
πρόβλεπτο πρόβλημα με την
υγεία του μας αποστέρησε
την παρουσία του. Αντ’ αυτού
ο γιός του Στανισλάς («φτυ
στός, καλέ ο πατέρας του»,
«ωραίος και απόμακρος» μερι
κά από τα σχόλια που ακού
στηκαν), και η 17χρονη κόρη
του, καρπός του ερωτά του με
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τη δεύτερη γυναίκα του, τη
Γιαπωνέζα ζωγράφο Ζετσούκο.
Στις 8 το βράδυ οι προσκε
κλημένοι του Ιδρύματος κατέ
βαιναν τις σκάλες του Μου
σείου για να παρακολουθή
σουν την ταινία του Γιάννη
Σμαραγδή «Άνδρος-Εμπειρίκος» και να ακούσουν τη φω
νή του ποιητή από κασετόφωνο να απαγγέλλει τα ποιήματά του, παρουσιασμένα από
τον Γιώργη Γιατρομανωλάκη.
Παλλόμενη και ζεούσα η ένρι
νη φωνή του ποιητή, ακούσθηκε σε ποιήματα από την
Ενδοχώρα, την «Υψικάμινο»
και τις άλλες του συλλογές. Η
«Οδός Φιλελλήνων» σίγουρα
έκανε πολλά βλέμματα να κοι
τάξουν αμήχανα το ταβάνι. Η
δεξίωσις που επηκολούθησε
στο Ναυτικό Ό μιλο του νη
σιού, αποκάλυψε πλην της γαστριμαργικής δεινότητας του
έχοντος την επιμέλεια του
προσφερθέντος μπουφέ, και
τη χορευτική δεινότητα πολ
λών εκ των προσκεκλημένων,
όπως λ.χ. του «οργισμένου
ροκά» κ. Γεωργίου Βέλτσου.
Την επομένην και περί ώραν
ενδεκάτην πρωινήν πραγμα
τοποιήθηκε συζήτηση στρογ
γυλής τραπέζης στην οποίαν
συμμετείχον η κ. Ελένη Γλυκατζή - Αρβελλέρ, ως συντονίστρια και οι κ. Νάνος Βαλαωρίτης, Ζακ Μπουσάρ, Γιώρ
γος Γιατρομανωλάκης και
Γιώργος Χειμωνάς.

Η διακοπή του ηλεκτρικού
φωτός δεν εμπόδισε ούτε
τους ομιλητάς, ούτε το ακροατήριον, να ολοκληρώσουν οι
μεν και να παρακολουθήσουν
οι δε τις εισηγήσεις περί της
ζωής και του έργου του μεγί
στου των Ελλήνων υπερρεα
λιστών ποιητών.
Ο Γ. Γιατρομανωλάκης ανα
φέρθηκε σύντομα στην εποχή
της εμφάνισης του Εμπειρι
κού στην ελληνική λογοτε
χνία, στις αντιδράσεις που
δημιούργησε. Ο Νάνος Βαλαωρίτης απλός και μειλίχιος,
στάθηκε στην φιλική του σχέ
ση με τον ποιητή και προσπά
θησε να μεταδώσει στους α
κροατές την υπερρεαλιστική
διεργασία που υφίστατο η
κληρονομημένη ελληνική ποι
ητική θεματολογία στην υψι
κάμινο της Εμπειρικείας προσωπικότητος. Ο μεταφραστής
του ποιητή Ζακ Μουσάρ, με
τα πολύ σωστά ελληνικά του,
εξιστόρησε τις μεταφραστι
κές δυσκολίες που συνάντη
σε στην απόδοση του Εμπει
ρικού στα γαλλικά, ενώ ο
Γιώργος Χειμωνάς επανα
προσδιόρισε τη σχέση ψυχα
νάλυσης και ποίησης όπως
συναντάται στο έργο του Ανδρέα Εμπειρικού.
Τέλος, η Ελένη Αρβελέρ απεκάλυψε παρουσία της κ. Βιβίκας Εμπειρικού την ερωτική
σχέση της Μαργαρίτας Γιουρσενάρ και του Ανδρέα Εμπει
ρικού, που ανεπτύχθη το 1935
στην Κωνσταντινούπολη και
της οποίας μνεία υπάρχει στο
έργο «Πυρκαγιά» της μεγά
λης συγγραφέως. Η δημιουρ
γία «Διεθνούς Εταιρείας Φί
λων του Ανδρέα Εμπειρικού»,
με έδρα την Αθήνα που ανα
κοινώθηκε προς το τέλος της
συζητήσεως σίγουρα ενδια
φέρει όλους εκείνους που κα
τά καιρούς παρακολούθησαν
τον πλου του αεροστάτου
«Αργώ» ή περιπλανήθησαν
στην «Οδό Φιλελλήνων», εν α
ναμονή της έλευσης του υπερωκεανείου «Μεγάλος Ανατο
λικός».

Μιχ. Βαλιανάτος

Ο «Τοίχος»
του Κώστα Βαρώτσου
και η πορεία
της σύγχρονης τέχνης
Το «οδοιπορικό της φόρ
μας» το οποίο παρακολουθού
με στο έργο του Κώστα Βαρώ
τσου είναι κάθε φορά μια πε
ριπέτεια η οποία γίνεται και
για τον ίδιο μια καινούρια εμ
πειρία στο χώρο της τέχνης.
Ο Βαρώτσος έχει ξεκάθαρη
συνείδηση της τοποθέτησής
του στο χρόνο που διάλεξε γ ι’
αυτόν η ιστορία. Η συνείδηση
αυτή είναι ένα στοιχείο το ο
ποίο συχνά λείπει από πολ
λούς σύγχρονους κα λλιτέ
χνες —η συνείδηση των ανα
καλύψεων της τέχνης της
« Μ εγά λη ς Π ρω τοπ ορίας»
(1906-1939) και της «Δεύτερης
Πρωτοπορίας» (1945-1975).
Διότι η τέχνη δεν είναι μόνο η
έκφραση του εσωτερικού κό
σμου του καλλιτέχνη (και αν
είναι έτσ ι μιλάμε συνήθως για
τη λαϊκή τέχνη ή τέχνη των
παιδιών) αλλά μια μορφή της
δημιουργίας του ανθρώπου
στα πλαίσια του πολιτισμού,
με τους αυτόνομους νόμους
και τους κανόνες της.
Αν και δεν μπορούμε να μι
λήσουμε για την «ανάπτυξη»
της τέχνης, με την έννοια που
έχ ει ο όρος αυτός όταν ανα
φερόμαστε στις άλλες μορ
φές της δημιουργίας (όπως
για παράδειγμα η επιστήμη
και η τεχνολογία) αναμφισβή
τητα μπορούμε να μιλήσουμε
για «αλλαγές» στην τέχνη, το
αποτέλεσμα των οποίων είναι
να μην επαναλαμβάνονται οι
ίδιες λύσεις της δομής του
έργου στην ιστορία της τέ
χνης. Οι αλλαγές αυτές ορί
ζουν το βασικό στοιχείο της
δ ημ ιο υργικής διαδικασίας:
την ανακάλυψη του καινού
ριου.
Το παλιό έργο τέχνης με το
πέρασμα του χρόνου δεν χά
νει την αξία του, όπως τη χά
νει ένα παλιό τεχνολογικό ε
πίτευγμα, δεν μειώνεται η εκφραστικότητά του, η «φρε
σκάδα» του. Αλλά η δομή του,
η πολύπλοκη σχέση των στοι
χείων του σε όλα τα επίπεδα
της ύπαρξής του (από την αρ

χική σύλληψη έως τα πρακτι
κά προβλήματα της υλοποίη
σής του σε μορφή αντικειμενι
κής κατασκευής) δεν επανα
λαμβάνεται ποτέ ξανά με την
ίδια μορφή. Είναι λοιπόν ά
σκοπο να ασχοληθεί ο σύγ
χρονος καλλιτέχνης με την έ
ρευνα π.χ. της λειτουργίας
της κεντρικής προοπτικής
στην εικόνα, με τον ίδιο τρό
πο που είχε απασχολήσει το
φαινόμενο αυτό τους καλλιτέ
χνες της Αναγέννησης. Μπο
ρεί όμως να χρησιμοποιήσει
άλλες δυνατότητες της προο
πτικής αυτής στη δομή του
σύγχρονου έργου τέχνης. Ε
ξίσου είναι άσκοπο να ασχο
ληθεί ξανά με το φαινόμενο
της οφθαλμαπάτης του φω
τός όπως το πραγματοποίησε
η φλαμανδική ζωγραφική. Γε
νικά άσκοπο είναι να παρα
βιάζει κανείς ανοιχτές πόρ
τες...
Η συνείδηση των αλλαγών
στην τέχνη είναι ιδιαίτερα ση
μαντική στην εποχή μας, στην
εποχή της μαζικής καλλιτε
χνικής παραγωγής, των παγ
κόσμιων μηχανισμών της διε
θνούς αγοράς της τέχνης,
στην εποχή της ταχείας πλη
ροφόρησης και του ανοίγμα
τος των πολιτισμών. Ο καλλι
τέχνης που δεν έχει συνειδη
τοποιήσει τη θέση του στην ι
στορική πορεία της τέχνης,
αν και μπορεί να είναι πετυχη
μένος εμπορικά, ουσιαστικά
—αργά ή γρήγορα— θα βρε
θεί στην περιφέρεια της τέ
χνης.
Ο Κώστας Βαρώτσος έχει
τη συνείδηση αυτή η οποία
τον βοηθά να κάνει διάλογο
με την τόσο γεμάτη από ανα
καλύψεις τέχνη του 20ού αιώ
να, αν και η θέση του, όπως
και άλλων καλλιτεχνών, είναι
ιδιαίτερα δύσκολη αφού υ
πήρξε ο Κ. Μάλεβιτς, οι Ντα-

νταϊστές, ο Μ. Ντυσάν και
πολλοί άλλοι που άλλαξαν
την έννοια της τέχνης. Ο Βα
ρώτσος δημιουργεί επίσης σε
μια εποχή, η οποία περισσό
τερό από την ανακάλυψη και
την ουσία λατρεύει το καλλι
τεχνικό στυλ. Μπροστά σε αυ
τό τι πρέπει να κάνει ένας α
νήσυχος καλλιτέχνης και κλη
ρονόμος των δυο καλλιτεχνι
κών πρωτοποριών;
Στη μέχρι τώρα δημιουργία
του Βαρώτσου φαίνονται τα ί
χνη πολλών απόψεων για την
τέχνη. Στην πορεία του αξιό
λογο είναι το ότι* περνώ
ντας τις διάφορες φάσεις και
αλλάζοντας τα εκφραστικά
μέσα προσπάθησε να μη χά
σει αυτό που ο ίδιος θέλει να
πει..
Μέσα σε λίγα χρόνια ο Βα
ρώτσος πέρασε σαν αστραπή
τις εμπειρίες της arte povera,
του εξπρεσιονισμού (δεν εν
νοώ μόνο την εκφραστικότη
τα του έργου παρούσα σε όλα
τα έργα του καλλιτέχνη αλλά
τα παραδοσιακά μέσα του εξ
πρεσιονισμού όπως είναι π.χ.
το έντονο χρώμα), τα καινού
ρια υλικά και τη μορφή της
μνημειακής γλυπτικής. Μέχρι
τώρα ο Βαρώτσος δεν δοκίμα
σε όμως τις δυνατότητες τόυ
στο χώρο της ελάχιστης τέ
χνης — μιας τέχνης πολύ σε
μνής, φτωχής θα έλεγα σε εκ
φραστικά μέσα και περιορι
σμένης μορφοπλαστικά σε α
πλές γεωμετρικές φόρμες.
Η εξπρεσιονιστική έκφρα
ση του καλλιτέχνη «ηρέμησε»
στη «γυάλινη περίοδό» του.
Αυτή η περίοδος αποτελού
νταν από μια σειρά έργων,
των οποίων η αποκλειστική ύ
λη ήταν το γυαλί και το σίδε
ρο. Οι δυνατότητες του γυα
λιού έδωσαν στον καλλιτέχνη
την ευκαιρία να συνδυάσει
στο έργο του την εκφραστικό
τητα με την καθαρή μορφή
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και την αυστηρή δομή του
καλλιτεχνικού αντικειμένου.
Σε αυτήν την περίοδο, εκτός
από μια καινούρια ύλη, ο Βαρώτσος δοκίμασε και ένα άλ
λο σημαντικό στοιχείο του έρ
γου τέχνης — το μέγεθος· α
πό γυαλί και σίδερο κατα
σκευάστηκαν τα έργα του των
μεγάλων διαστάσεων όπως ο
«Ποιητής» και ο «Δρομέας».
Στην τελευταία έκθεσή του
(ή καλύτερα «επέμβαση»)
στην γκαλερί I. Τούντα (5-15
Ιουνίου 1990) είδαμε μια αλ
λαγή της «γυάλινης ιδέας»
προς τη μινιμαλιστική φόρμα
του έργου τέχνης.
Ο κεντρικός τοίχος που χω
ρίζει τις δυο αίθουσες της
γκαλερί ήταν κεκλιμένος κα
τά λίγες μοίρες αριστερά.
Δ ιακριτική κατασκευή δη
μιουργούσε αυτή την ψευδαί
σθηση, σαν μικρή «διόρθωση»
της πραγματικής κατάστασης
του χώρου. Στο πάτωμα, από
τη ρωγμή που άφηνε ο κεκλι
μένος τοίχος πρόβαλλαν πα
ραλληλόγραμμα κομμάτια α
πό χοντρό γυαλί.
Αυτή η περίπτωση μπορεί
να είναι ένα παράδειγμα για
το πόσο σημαντικό ρόλο παί
ζει η φόρμα στο έργο τέχνης.
Παρόλο ότι ο Βαρώτσος χρη
σιμοποιεί ξανά το παλιό του
υλικό η λειτουργία του στις
δομές του έργου είναι εντε
λώς διαφορετική και δεν έχει
καμιά σχέση με την εκφραστι
κότητα που παρατηρούμε στα
έργα της γυάλινης σειράς.
Η σύνθεση είναι καθαρή, μινιμαλιστική στη σύλληψη και
στη μορ φ οπ λα σ τική τη ς
πραγματοποίηση. Δεν είναι ό
μως μια ψυχρή μινιμαλιστική
κατασκευή! Στις δομές του
έργου υπάρχει ένα λεπτό κα
λαμπούρι και το παράλογο
που υπήρχε στην τέχνη ανέ
καθεν αλλά το οποίο φέρανε
στην επιφάνεια και το κάνανε
συνειδητό στοιχείο της τέ
χνης οι Ντανταϊστές και ο
Μαρσέλ Ντυσάν.
Στον «Τοίχο» του Βαρώτσου υπάρχει και ένα άλλο
στοιχείο που απασχολούσε,
σε διάφορες μορφές του επί
αιώνες τους καλλιτέχνες: το
φαινόμενο της οφθαλμαπά
της το οποίο επιτρέπει στον
καλλιτέχνη να κάνει το απίθα
νο πιθανό και να παίξει με την
αντίληψη του θεατή για να πι
στέψει αυτός στο ψέμα που
ουσιαστικά είναι... η αλήθεια
της τέχνης.
Πράγματι ο καλλιτέχνης
μπορεί τα πάντα. Με μια απλή
επιλογή των καθημερινών α
ντικειμένων, βασισμένη σε
μια ιδέα, δημιουργείται το έρ
γο τέχνης (ready mades). Με
το «έτσι θέλω» του καλλιτέ
χνη άλλαξε και ο τοίχος της
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γκαλερί Ιλεάνας Τούντα. Πολ
λοί από τους επισκέπτες ανα
ρωτιούνταν «Το έργο που εί
ναι;». Και όμως ένα μινιμαλιστικό καλαμπούρι ήταν δίπλα
τους.
Δεν ξέρω αν αυτό το έργο
θα μείνει στη μνήμη της νεο
ελληνικής τέχνης. Όμως α
ναμφισβήτητα αξιόλογη είναι
η τόλμη του Βαρώτσου να
συνδυάσει τα στοιχεία του
ψυχρού μινιμαλισμού με το
«παράλογο» του Ντανταϊσμού
και το αινιγματικό στοιχείο
του κονσεπτουαλισμού. Το ο
λίγον ειρωνικό ύφος αλά Ντυ
σάν παρακολουθούμε αρκετά
συχνά και στα παλιά έργα του
Βαρώτσου, π.χ. στην «Επικίν
δυνη Μπαλαρίνα» (ΤόποςΤομές, ΔΕΣΤΕ, 1989) και στην
κατασκευή που εκ τέθ η κ ε
στην έκθεση «Υπερ-προϊόν»
(Αθήνα, 1988). Τα ίχνη των εννοιακών στοιχείων, συνδυα
σμένα με τη φόρμα της arte
povera, φαίνονται επίσης στο
έργο του στην έκθεση της Mi
nos Beach στην Κρήτη («Η
Βάρκα», 1988). Η ρομαντική
βάρκα από σιδερένιο πλέγμα
(το παράλογο της τέχνης...)
παλεύει με ένα μικρό κύμα α
πό πλαστικό υλικό, αποδίδον
τας, την ιδέα και την αίσθηση
της κίνησης καθώς και τη δια
φάνεια του νερού.
Ο Κώστας Βαρώτσος γενι
κά θέλγεται από περίεργους
συνδυασμούς που ξαφνιά
ζουν* διαφορετικά ποτέ δεν
θα τολμούσε να τοποθετήσει
τον «Δρομέα» στο κέντρο της
Ομόνοιας. Γιατί λοιπόν ο μινιμαλισμός πρέπει να είναι τό
σο σοβαρός και επιστημονι
κός; Γ ιατί να μην έχει λίγη ει
ρωνεία, λίγο χιούμορ, λίγα
στοιχεία της άλλης πλευράς
της τέχνης;
Το έργο του Βαρώτσου εί
ναι αξιόλογο και για έναν ακό
μη, θα έλεγα «τοπικό», λόγο.
Οι έρευνες και οι δοκιμές των
δυνατοτήτων που έχει η εννοιακή τέχνη γίνονται στα
πλαίσια του νεοελληνικού πο
λιτισμού πολύ σπάνια. Οι έλληνες καλλιτέχνες προτιμούν
τις εκφραστικές τάσεις της
τέχνης. Και όμως η Ελλάδα εί
ναι ένας.τόπος στον οποίο η
σύνδεση αυτών των δυο από
ψεων στην τέχνη μπορεί να
δώσει έργα που αδυνατούν
να πραγματοποιηθούν στο
δυτικό πολιτισμό ο οποίος
δεν διαθέτει την κατάλληλη
απόσταση για να δει πόσο
κοντά είναι αυτές οι δυο
πλευρές της τέχνης ή της αν
θρώπινης φύσεως.
Παρακολουθώντας την πο
ρεία του Κ. Βαρώτσου και το
τελευταίο του έργο στην γκα
λερί Τούντα σκέπτομαι αν
πρέπει να του εύχομαι να ωρι

μάσει και επιτέλους να απο
φασίσει ποια κατεύθυνση της
τέχνης προτιμά, ή καλύτερα
να μην ωριμάσει ποτέ...

Elzbieta Koscielak
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Η « Ο ρ χή σ τρ α
Χ ρω μάτω ν»
σ το Η ρ ώ δ ειο :
Η ε π ιβ ρ ά β ε υ σ η
τ η ς π ο ιό τ η τα ς
Κι ενώ βρισκόμαστε στο μή
να Ιούλιο, που η Κ.Ο.Α. έχει α
φιερώσει τις συναυλίες της
στη μνήμη του Δημήτρη Μητρόπουλου, συμπεριλαμβάνοντας στα προγράμματά της
δυο έργα του (τα μόνα από
Έλληνα συνθέτη) η ελληνική
μουσική μπόρεσε να ηχήσει
στο χώρο του Ηρωδείου, σε ό
λο της μεγαλείο, με μια άλλη
συναυλία. Αυτή της «Ορχή
στρας των Χρωμάτων».
Η μικρή συμφωνική ορχή
στρα του Μάνου Χατζιδάκι ή
δη από την πρώτη της εμφάνι
ση έδωσε το στίγμα των καλ
λιτεχνικών της αξιώσεων κα
τακτώντας έτσι τη θέσή που
της αρμόζει στη μουσική σκη
νή του τόπου μας.
Στις 3 Ιουλίου, με το 5ο της
πρόγραμμα πραγματοποίησε
μια αρμονική σύζευξη διαφο
ρετικών ήχων και αισθητικής.
Ένα πρόγραμμα χωρισμένο
σε δυο αυτούσιες ενότητες.
Ενότητες, όμως, που η ευαι
σθησία και η μουσική αξία
των έργων που τις αποτελού
σαν, καθώς και η ειλικρίνεια
της εκτέλεσης, τις έφερναν
στο επίπεδο εκείνο που καταλύονται τα διαχωριστικά όρια
του «διαφορετικού». Εκεί που
η μουσική ως μια παγκόσμια
γλώσσα δρα μεταχειριζόμενη
όποιες «προσφορές» θέλει,
χωρίς να μας ξενίζει η εναλ
λαγή των χρωμάτων της.
Το πρώτο μέρος της συναυ
λίας ήταν ολοκληρωτικά αφιε
ρωμένο στην ελληνική μουσι
κή με έργα που όπως γράφει
ο Μάνος Χ α τζιδ ά κις τον
«σφράγισαν συγκινησιακά».
Το συμφωνικό πρελούδιο του
Μάριου Βάρβογλη «Αγία Βαρ
βάρα», η «Βυζαντινή Θυσία»

του Πέτρου Πετρίδη, και το
συμφωνικό ποίημα του Μενέ
λαου Παλάντιου «Προσευχή
στην Ακρόπολη». Έργα που
τώρα «θεώρησε χρέος του να
τα αποκαλύψει στους νεώτερους όσο καλύτερα μπορού
σε». Και πραγματικά ήταν μια
αποκάλυψη της ελληνικής
μουσικής η παρουσίαση αυτή.
Γιατί ας μην ξεχνάμε ακόμα,
ότι σε αρκετές από τις τακτι
κές συναυλίες της Κ.Ο.Α. α
πουσιάζει παντελώς η ελληνι
κή μουσική.
Ό σο για το δεύτερο μέρος
της συναυλίας, σε αυτό κυ
ριάρχησε η μορφή και τα έρ
γα του Astor Piazzolla, του
δημιουργού του «Νέου Ταγ
κό».
Ο Πιατσόλλα γνωστός στο
ελληνικό κοινό, ή μάλλον σε
μια μερίδα του κοινού, ερμή
νευσε έργα δικά του. «Τρία
ταγκό για μπαντονεόν και ορ
χήστρα», «Κοντσέρτο για
μπαντονεόν και ορχήστρα»
και το «Αντιός Νονίνο».
Έ ργα που είχαν ερμηνευθεί για πρώτη φορά στην Ελ
λάδα το 1981 στα πλαίσια του
«Μουσικού Αυγούστου» στο
Ηράκλειο Κρήτης, και τότε με
διευθυντή ορχήστρας τον
Μάνο Χατζιδάκι.
Κλείνοντας την αναφορά
μας αυτή στην πρόσφατη συ
ναυλία της «ορχήστρας των
χρωμάτων» θα θέλαμε να ση
μειώσουμε το οφθαλμοφανές
της εκπλήρωσης των προθέ
σεων του Μάνου Χατζιδάκι ό
ταν γεννιόταν η ορχήστρα.
Στόχος ήταν οι εκτελέσεις
να αγγίζουν την ποιότητα των
ηχογραφήσεων των δίσκων
για να μπορέσουν οι συναυ
λίες να προσελκύσουν ένα ευ
ρύτερο κοινό που υπάρχει αλ
λά απομακρύνεται. Και φυσι
κά το κατάμεστο Ηρώδειο και
η συνεπής καλλιτεχνική πο
ρεία ενός σχεδόν χρόνου εί
ναι οι καλύτερες αποδείξεις.
Ν. Μητρόπουλος

...κα ι σ ύ γ χ ρ ο ν η
μ ο υ σ ικ ή
Με την τυπικά πρώτη συ
ναυλία του Ηρωδείου, εκπλη
ρώθηκε και η υποχρέωση του
Φεστιβάλ Αθηνών έναντι της
σύγχρονης μουσικής.
To Ensemble Intercontem
porain (σύνολο διασύγχρονης
μουσικής) με διευθυντή ορχή
στρας τον Pierre Boulez, ήρ
θε, μας παρουσίασε τους ή
χους του ανοίγοντας αλλά και
κλείνοντας ουσιαστικά, για το
φετεινό φεστιβάλ τον τομέα
της «μοντέρνας έντεχνης»
μουσικής έκφρασης.
Ιδιάζουσα είναι η αίσθηση
που μας αφήνουν οι μεμονω

μένες αυτές εμφανίσεις στη
γενική εικόνα του θεσμού. (Υ
πενθυμίζουμε και την παρου
σία του «Xenakis ensemble»
στο π ερασμένο φ εσ τιβ ά λ
6.8.89 εν μέσω συμφωνικών
στιγμών).
Μέσα σε μια τρίμηνη περίο
δο κλασικού κυρίως ρεπερτο
ρίου, τα σύνολα αυτά της σύγ
χρονης μουσικής δίνουν την
εντύπωση μιας ασύνδετης με
τάκλησης. Μια παρουσία που
λειτουργεί μάλλον ως άλλοθι
για τον εξοστρακισμό της
σύγχρονης μουσικής από τα
γεμάτα αίγλη καλοκαιρινά φε
στιβάλ.
Δεν οικειοποιούμαστε τον
τίτλο του τιμητή ή του επικρι
τή της μουσικής του καιρού
μας. Αναγνωρίζουμε την ισό
τιμη —ως δημιουργικού έρ*
γου— ύπαρξή της πλάι στις
«κλασικές» μορφές της έντε
χνης έκφρασης και την ανά
γκη να γνωστοποιηθεί σε ένα
πλατύτερο κοινό. Την ανάγκη
να γεφυρωθεί το χάσμα μετα
ξύ του σύγχρονου δημιουρ
γού και του ακροατή.
Το σύνολο διασύγχρονης
μουσικής παρουσίασε μια α
ξιοπρεπή εικόνα της δου
λειάς του. Απέδωσε έργα ε
ξαίρετης δεξιοτεχνίας —τ ε 
χνικών απαιτήσεων μπροστά
σε ένα όχι ιδιαίτερα πολυπλη
θές και θερμό ακροατήριο,
παρά την παρουσία του Pierre
: Boulez στο πόντιουμ, της ορ
χήστρας και το αρκετά ενδιαί φέρον πρόγραμμα που είχε ε' τοιμάσει.
Το να μεμψιμοιρήσουμε για
Γ την αδιαφορία του κόσμου
: μπροστά στη δυσκολονόητη
: τέχνη του αιώνα μας θα ήταν
,: εφικτό κάτω από άλλες συν: θήκες. Αν η μουσική μας παιδεία και η δεκτικότητά μας
βρίσκονταν σε υψηλότερα ση,/ μεία. Από την άλλη πλευρά οι
οικονομίστικοι παράγοντες
που καλώς ή κακώς διέπουν
. τη φιλοσοφία των φεστιβάλ
* δεν αφήνουν και πολλά περι
θώρια δημιουργίας μιας άλ
λης σχέσης με τις τέχνες.
Έ τσι χωρίς ιδιαίτερη «δό
ξα» ή μάλλον επιδοκιμασία α. κούστηκαν έργα των Edgard
Varese, Olivier Messian, Ιάννη
Ξενάκη και Pierre Boulez. Με|[' ταξύ τους και το εκπληκτικού
δυναμισμού και φόρμας «Intec.. grales» του Ε. Varese που έχει
^.θεωρηθεί σταθμός για την ιστορία της μουσικής του αιώι^να μας, το «Jalons» του Ξενά0·' κη που από τα φαινόμενα έχει
ιί!; καθιερωθεί στα σύγχρονο ρει(ΐ-περτόριο. Ακόμα το «Oiseaux
^ exotique» του Messian με σοιο<λίστ στο πιάνο τον Alain Nev£:i eaux, και το εντυπωσιακότε; ρο λόγω δυσκολιών για τον
ηû: σολίστ «Dialogue de Γ ombre
jiF-

double» του Boutez, που έτυχε μιας μοναδικής εκτέλεσης
από τον Andre Trouttet (κλα
ρινέτο).
Όπως αναφέραμε αυτή ή
ταν ουσιαστικά η μοναδική
παρουσία σύγχρονης μουσι
κής — ως ολο κλη ρ ω μ ένο
πρόγραμμα— στα πλαίσια
του Φεστιβάλ Αθηνών 1990.
Για τον τρέχοντα μήνα στον
τομέα της μουσικής τα μόνα
που μας απομένουν είναι οι
δυο συναυλίες της Κρατικής
Ορχήστρας Αθηνών. Συναυ
λίες που είναι αφιερωμένες
στη μνήμη του Δημήτρη Μητρόπουλου για τη συμπλήρω
ση τριάντα χρόνων από το θά
νατό του, με τη συμμετοχή
του Λεωνίδα Καβάκου (16.7)
στην «Σκωτική φαντασία» του
Μ. Bruch, και Δημήτρη Σγούρου (23.7) στο «Κοντσέρτο για
πιάνο αρ. 5» του L. Beethoven.

π τ έ ρ υ γ α το υ Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης ό π ο υ
ε κ τ ίθ ε ν τ α ι τ α έ ρ γ α τ ο υ Έ λ λ η ν α
γ λ ύ π τ η Μιχαήλ Τόμπρου. Τα
δ η μ ιο υ ρ γ ή μ α τ ά το υ
ε π η ρ ε α σ μ έ ν α α π ό τ ο γ α λ λ ικ ό
ν ε ο κ λ α ο σ ικ ισ μ ό τ ο υ M a illo l
α π ο τ ε λ ο ύ ν έ ν α α ισ θ η σ ια κ ό
α μ ά λ γ α μ α τ η ς ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς μ ε
τ η ν ε λ λ η ν ο ρ ω μ α ϊκ ή τ έ χ ν η .
Ο Τ ό μ π ρ ο ς α π ο τ έ λ ε σ ε ÿ ta τη ν

Ε λ λ ά δ α το υ '3 0 κ α ι το υ '40 έ ν α
π ρ ό δ ρ ο μ ο το υ ν έ ο υ π ν ε ύ μ α τ ο ς
σ τ η ν τ έ χ ν η , π ου α ξ ί ζ ε ι τη ς
προσοχής μας.
• Ε ά ν π ά λ ι π α ρ α μ ε ίν ε τ ε «ε ν τό ς
τω ν τε ιχ ώ ν » μ η ν π α ρ α λ ε ίψ ε τ ε
τ η ν ε π ό μ ε ν η ε β δ ο μ ά δ α (18,19,
21 και 22 Ιουλίου) να
π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ε τ ε τ ις
π α ρ α σ τ ά σ ε ις το υ Μπαλέτου της
Μάρθας Γκράχαμ σ το Ηρώδειο

Μ1ΚΗΣ ΘΕΟΔΩΕΜΗΣ
Α Ν Α Τ Ο Μ ΙΑ

Ν. Μητρόπουλος

• «Κακοί μάρτυρες ανθρώποισιν
οφθαλμοί και ώτα βαρβάρους
ψυχάς εχόντων» έ γ ρ α φ ε ο
Η ρ ά κ λ ε ιτ ο ς α γ ν ο ώ ν τ α ς φ υ σ ικ ά
τ ο ν π λ ε ισ τ η ρ ια σ μ ό τω ν 4 3
κ λ α π έ ν τ ω ν κ υ κ λ α δ ικ ώ ν ε ιδ ω λ ίω ν
α π ό τη ν ή σ ο Κ έ ρ ο π ο υ
π ω λ ή θ η κ α ν τ ις μ έ ρ ε ς α υ τέ ς από
τ ο ν ο ίκ ο «Σ ό θ μ π ις » τ ο υ
Λ ο ν δ ίν ο υ , π α ρ ά τ ι ς ε ν σ τ ά σ ε ις
τ η ς ε λ λ η ν ικ ή ς π λ ε υ ρ ά ς . Το
α γ γ λ ικ ό δ ικ α σ τ ή ρ ιο χ α ρ α κ τ ή ρ ισ ε
το α δ ίκ η μ α τ η ς α ρ χ α ιο κ α π η λ ία ς
π α ρ α γ ρ α φ έ ν μ ε τ ά α π ό 3 0 χ ρ ό ν ια
κ α ι τ η ν π ώ λ η σ η τω ν α γ α λ μ α τ ίω ν
ν ό μ ιμ η .
Α λ λ ά α ν τί να κ α τα ρ ώ μ ε θ α το υ ς
Ε γ γ λ έ ζ ο υ ς α ς α ν ο ίξ ο υ μ ε
ο φ θ α λ μ ο ύ ς κ α ι ώ τ α γ ια τη ν
π α ρ ε μ π ό δ ισ η α ν ά λ ο γ ω ν
σ υ μ β ά ν τω ν .

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΓΝΩΣΕΙΣ»

Μόλις κυκλοφόρησε
Στη νέα σειρά των Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν Θ Ε Μ Ε Λ ΙΟ

«ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΥΡΩ ΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ»

• Ό σ ο ι π ρ ο τ ιμ ο ύ ν τ ο α ρ χ α ίο
δ ρ ά μ α υ π ε ν θ υ μ ίζ ο υ μ ε ό τ ι, τα
φ ε τ ε ι ν ά Επιδαύρια
ε γ κ α ιν ι ά ζ ο ν τ α ι σ τ ι ς 13 Ιουλίου
α π ό τ ο Εθνικό Θέατρο μ ε το υ ς
«Π έ ρ σ ε ς » το υ Α ισ χ ύ λ ο υ .
Π ρ ό κ ε ιτ α ι γ ια τ η ν α ρ χ α ιό τ ε ρ η
α π ό τ ι ς σ ω ζ ό μ ε ν ε ς τ ρ α γ ω δ ίε ς
π ο υ ε π ε ξ ε ρ γ ά ζ ε τ α ι τ ο ισ τ ο ρ ικ ό
γ ε γ ο ν ό ς τ η ς ε κ σ τ ρ α τ ε ία ς το υ
Ξ έ ρ ξ η ε ν α ν τ ίο ν τ η ς Ε λ λ ά δ α ς μ ε
β α σ ικ ό α π ό φ θ ε γ μ α τ η ν τ ιμ ω ρ ία
τ η ς α λ α ζ ο ν ε ία ς ό τ α ν α υ τ ή
υ π ε ρ β α ίν ε ι τ α α ν θ ρ ώ π ιν α ό ρ ια .
Ο ι «Π έ ρ σ ε ς » π ρ ω τ ο π α ίχ ο η κ α ν
σ τ η ν Α θ ή ν α το 4 7 2 π .Χ . α λ λ ά η
δ ιδ α κ τ ικ ή τ ο υ ς α ξ ί α π α ρ α μ έ ν ε ι
— δ υ σ τυ χ ώ ς— μ έ χ ρ ι σ ή μερα
α ν ε κ τ ίμ η τ η .
Η π α ρ ά σ τα σ η θ α ε π α ν α λ η φ θ ε ί
κ α ι σ τ ις 14 Ιουλίου.
• Α ν π ά λ ι β ρ ε θ ε ί τ ε σ τ η ν Άνδρο
γ ια τ η ν π ε ρ ίφ η μ η π λ έ ο ν έ κ θ ε σ η
το υ B a lth u s μ η ν π α ρ α λ ε ίψ ε τ ε να
ε π ι σ κ ε φ θ ε ίτ ε κ α ι τ η ν π α λ α ιά
• Γ ια λ ό γ ο υ ς τ ε χ ν ικ ο ύ ς το Β '
μ έ ρ ο ς το υ ά ρ θ ρ ο υ «Για μ ία
α ρ χ α ιο λ ο γ ία τ ο υ α ν θ ρ ώ π ο υ » , τη ς
κ. Λ . Μ ό σ χ ο υ , α ν α β ά λ λ ε τ α ι γ ια
το ε π ό μ ε ν ο τ ε ύ χ ο ς

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ - ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Σόλωνος 84 - τηλ.: 36.08.180
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01 ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΤ:

Η ΤΕΧΝΗ ΣΕ «ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ ΚΑ
Μια κατάληψη αλλιώτικη από
τις άλλες, είναι αυτή που εδώ
και δυόμισι σχεδόν μήνες
επιχείρησαν οι σπουδαστές της
Σχολής Καλών Τεχνών,
συγκεκριμένα από τις 2
Απριλίου. Εγκαταστάθηκαν στα
κτίρια της Σχολής Χημικών του
Μετσόβειου Πολυτεχνείου,
ύστερα από τη μεταφορά της
Σχολής αυτής στην
Πολυτεχνιούπολη. Περί του
«διαφορετικού» της κατάληψης
δηλαδή της ανακατάληψης των
χώρων που τους ανήκαν αλλά
και για τα χρόνια προβλήματα
της Σχολής, λοιπόν ο λόγος...

.· )' .>*» ιΟ
.
• Στην οδό ιΑρπυτοτέλους, σε δυο ορό
φους πολυκατοικιών, το εργαστήριο σκη
νογραφίας; oTDcεργαστήριο της γλυπτι
κής και το.λογιΟτήριο.της σχολής.
• Και στο κεντρικό κτίριο του Πολυτεχνείου έναεργαστήριο ζωγραφικής, δυο
εργαστήρικτ γλυπτικής, διάφορα εργα
στήρια στό;Μπόγειο και οι διοικητικές υ
πηρεσίες, V /V Λ

Σ το

χώρο αυτό του υπογείου της Χέϋδεν, γίνονται οι
διπλωματικές εξετάσεις.

Χαμηλοτάβανα και υποφωτισμένα τα εργαστήρια στε
γάζονται σε υπόγεια μαγαζιά. Σ ή φωτογραφία το ερ
γαστήρι της οδού Νοταρά.

ο γεγονός ότι η ΑΣΚΤ αντιμετωπίζει
οξύτατο κτιριακό πρόβλημα, αυτό
το ξέρουμε όλοι και καλύτερα βέ
βαια οι σπουδαστές. Μια πανσπερμία κτι
ρίων σε διαφορετικά μέρη του άστεως,
εντελώς ακατάλληλα για τη στέγαση και
για τη δουλειά των σπουδαστών. Απα
ριθμούμε:
• Στην οδό Πατησίων και Αγίου Μελε
τίου, στο παλιό «Μικρό Πολυτεχνείο», υ
πάρχουν δυο εργαστήρια ζωγραφικής.
• Στην οδό Χέυδεν, σε μια παλιά πιτσα
ρία (!) —ισόγειο και υπόγειο— δυο εργα
στήρια ζωγραφικής.
• Στην οδό Νοταρά 37, σε μια παλιά πο
λυκατοικία προοριζόμενη για γραφεία, έ
να εργαστήριο ζωγραφικής και ένα εργα
στήριο χαρακτικής.
• Στην οδό Νοταρά και Τοσίτσα, σε ένα
ισόγειο μαγαζί, το εργαστήριο ψηφιδω
τών.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι σπου
δαστές δεν είναι ενήβεροι των καλλιτε
χνικών γεγονότων που συμβαίνουν στη
Σχολή τους. Το βασικό πρόβλημα όμως
όλων των κτιρίων πλην τού κεντρικού,
έγκειται στο ότι είναι ακατάλληλα, για
την εγκατάσταση των σπουδαστών. «Η
ακαταλληλότητα των χώρων φαίνεται
καθαρά από τις εκθέσεις ασφαλείας που
συνέταξε η Πυροσβεστική» μας λέει χα
ρακτηριστικά η σπουδάστρια Γιώτα Σαραντοπούλου. «Με αυτές τις εκθέσεις η
Πυροσβεστική συνιστά στη Σχολή ή να
εγκαταλείψει τους χώρους ή να τους ε
πισκευάσει. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν είναι
δυνατόν για τί όταν νοικιάζεις έναν χώ
ρο δεν μπορείς να πεις στους ιδιοκτήτες
να ανασκευάσουν τα συστήματα πυρα
σφάλειας και αναγκαστικά το πρόβλημα
παραμένει».
y
Όσο για τις συνθήκες εργασίας των

Τ
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σπουδαστών μέσα σε αυτά τα κτίρια αρ
κεί να αναφέρουμε το εξής. Με τις υπάρχουσες προδιαγραφές, όταν σχεδιάζεται
μια Σχολή Καλών Τεχνών, ο χώρος που
αναλογεί σε κάθε σπουδαστή είναι 25 τε
τραγωνικά μέτρα μικτά και 12 τετραγωνι
κά μέτρα ωφέλιμα. Στη Σχολή Καλών Τε
χνών τα νούμερα είναι εύγλωττα: 8,5 τε
τραγωνικά μέτρα μικτά ανά σπουδαστή
και ωφέλιμα 3,5 τετ. μέτρα! Τη σοβαρό
τητα του προβλήματος την αναγνώρισε
και ο υπουργός Παιδείας κ. Βασ. Κοντογιαννόπουλος όταν επισκέφθηκε τη Σχολήί'σ,τις 25 Απριλίου.
Ούτως εχόντως των πραγμάτων, οι
σπουδαστές της ΑΣΚΤ όταν είδαν να α
δειάζουν οι χώροι της Σχολής Πολιτικών
Μηχανικών στο ΕΜΠ στις 2 Απριλίου
τους κατέλαβαν αρνούμενοι την εγκατά
σταση γραφείων των καθηγητών του Πο
λυτεχνείου σε αυτούς. Χώροι που ας ση
μειωθεί ανήκαν από παλιά στην ΑΣΚΤ αν
μάλιστα λάβει κανείς υπόψη του ότι το ι
σόγειο του Αβερώφειου, του κεντρικού
δηλαδή κτιρίου, του Πολυτεχνείου, μέ
χρι το 1940 ήταν τμήμα της Σχολής Κα
λών Τεχνών. (Μετά έγινε νοσοκομείο α
πό τους διάφορους κατακτητές και το
1945 στέγασε στην Αρχιτεκτονική Σχολή
χωρίς καμιά προσυνεννόηση με τη Σχο
λή Καλών Τεχνών). Εν ολίγοις δηλαδή τα
παιδιά της Σχολής δεν παίρνουν τίποτε
παραπάνω από ό,τι τους ανήκει. Εξάλλου
μόνο με καταλήψεις οι κατά καιρούς
σπουδαστές των Καλών Τεχνών πήραν
τα κτίρια που ανήκουν στη Σχολή. Όπως
το 1976, που κατέλαβαν το Μικρό Πολυ
τεχνείο και έκτο τε παρέμεινε στην ΑΣΚΤ,
έναντι μιας συμβολικής αμοιβής η οποία
δεν δόθηκε ποτέ. Δηλαδή, το Πολυτε
χνείο ανεγνώρισε το παλιό του χρέος έ
ναντι της Σχολής. Αλλά το οξύ πρόβλη
μα της κτιριακής ενοποίησης της Σχολής
παραμένει και από την πλευρά του μπο
ρεί να δώσει λύση, αφού έχει στην κατο
χή του άδειους χώρους στα κεντρικά του
κτίρια. Αλλά οι αντιθέσεις μεταξύ των
1 διαφόρων ομάδων των καθηγητών, μετα
ξύ των σχολών και διαφόρων συμφερόν
των δεν επιτρέπουν τη γειτνίαση διαφό
ρων τμημάτων του Πολυτεχνείου.
Έ τσ ι παρουσιάζεται το εξής κωμικο
τραγικό. Μια σχολή δεν έχει χώρους να
βάλει ο σπουδαστής της το καβαλέττο
του για να δουλέψει και άλλες σχολές
ζητούν και παίρνουν χώρους από το Πο
λυτεχνείο για να οργανωθεί το γραφείο
ενός καθηγητού, λέκτορα ή επίκουρου,
«του έτσι, του αλλοιώς», όπως μας είπαν
χαρακτηριστικά σπουδαστές της κατά
ληψης. «Δηλαδή χά νετα ι ο καθαρά ε*· I
\
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f παιδευτικός χαρακτήρας του Πολυτε, χνεϊου και γίνετα ι κάτι άλλο. Ένας χώρος γραφείων, ένας γραφειοκρατικός
, μηχανισμός»...
Και βέβαια ουδέν το μεμπτόν στη δη!. μιουργία γραφείων για τους καθηγητές
ν του Πολυτεχνείου. Ό τα ν όμως υπάρχει
^ ένα τόσο οξυμένο πρόβλημα διδακτικών
χώρων, η δημιουργία γραφείων φαντάζει
·. σαν μια μεγάλη πολυτέλεια.
Από την πλευρά τώρα του Πολυτεχνεϊου τι έγινε; Λίγο μετά την κατάληψη,
άρχισαν οι επισκέψεις καθηγητών του
εμπ στόυς σπουδαστές που απαιτούσαν
την έξοδό τους για τί «εδώ είναι το δικό
μου γραφείο, το δικό μου παράθυρο
1; κλπ.». Στη συνέχεια οι πρυτανικές αρχές
. του Πολυτεχνείου κάλεσαν τον πρύτανη
• της ΑΣΚΤ και τον προειδοποίησαν ό τι θα
’ καταθέσουν μήνυση, θέλοντας να κατα*
’· στήσουν τη Σχολή συνυπεύθυνη της κα: τάληψης, ανέφεραν μάλιστα και ονόματα
Γ των καθηγητών Κεσανλή, Μπότσογλου
κ.ά. Μετά την αποτυχία όμως και αυτής
της ενέργειας, οι αρχές του Πολυτεχνίου σκέφθηκαν επιτέλους και το διάλο
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γο με τους σπουδαστές. Οι «καταλήψιες·»
από την πλευρά τους αντιπρότειναν τη
χρησιμοποίηση άλλων άδειων χώρων για
τις ανάγκες της Σχολής όπως είναι η Λέ
σχη, τα κτίρια Γκίνη κ.ά. Η απάντηση του
Πολυτεχνείου ήταν ότι κάτι τέτοιο δεν
μπορεί να γίνει διότι θα γειτνιάσει η ΑΣΚΤ
με άλλες σχολές, πράγμα που δεν επι
τρέπεται. Τελικά μετά την επίσκεψη του
υπουργού Παιδείας Β. Κοντογιαννόπουλου στην ΑΣΚΤ στις 25 Απριλίου συνεστήθη με επιτροπή αποτελούμενη από εκ
προσώπους της Πρυτανείας του Πολυτε
χνείου, της Σχολής Καλών Τεχνών και
τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου
με σκοπό μέσα σε έναν μήνα να υποβάλ
λ ει προτάσεις για τη μακροπρόθεσμη λύ
ση του προβλήματος της στέγασης της
ΑΣΚΤ. Μέχρι στιγμής η εν λόγω επιτροπή
έχ ει εντοπίσει έναν χώρο πενήντα περί
που στρεμμάτων στην Πολυτεχνειούπολη, ο οποίος προσφέρεται, και απομένει
η διερεύνηση του ιδιοκτησιακού καθε
στώτος του. Σε περίπτωση που δεν υπάρ
χει ιδιοκτησιακό πρόβλημα η περιοχή θα
αποδοθεί στην ΑΣΚΤ.

Πέρα όμως από την μακροπρόθεσμη
αυτή λύση υπάρχει και ο Σεπτέμβριος. Τι
πρόκειται να γίνει; Οι φοιτητές θα επι
στρέφουν στα μπουντρούμια τους ή θα
πρραμείνουν στα κτίρια που κατέλαβαν;
«Η ενιαία στέγαση μας είναι το βασικό
μας αίτημα και σε αυτό επιμένουμε» μας
λένε. «Αν όχι στα ίδια κτίρια σε άλλα
που υπάρχουν μέσα στο Πολυτεχνείο, ό
πως η Λέσχη, το Γυμναστήριο, οι αίθου
σες του κτιρίου Γκίνη... Σκοπός μας είναι
να κρατήσουμε την κατάληψη όλο το κα
λοκαίρι, ούτως ώστε τον Σεπτέμβριο
που θα έχουν επιστρέφει οι φοιτητές α
πό τις άλλες σχολές να αρχίσουμε διά
φορες εκδηλώσεις, συναυλίες και προ
βολές έτσι που να πιέσουμε ακόμη πιο
πολύ το Πολυτεχνείο».
Το πρόβλημα λοιπόν είναι δεδομένο.
Δεδομένες και οι λύσεις. Τελικά τι απο
μένει; Αναμφίβολα η παραχώρηση, από
το Πολυτεχνείο των άδειων χώρων του
για την ενιαία στέγαση των φοιτητών, η
ενεργός συμπαράσταση της Πρυτανείας
της ΑΣΚΤ στον αγώνα των σπουδαστών
και μακροπρόθεσμα η αξιοποίηση των 50
στρεμμάτων της Πολυτεχνειούπολης για
την στέγαση της ΑΣΚΤ... Ό λα αυτά εννο
είται συν τον πατριωτισμό των υπευθύ
νων αφού, ακόμη και τα συντάγματα σε
αυτόν επαφίενται...
□

Κυκλοφόρησε
Το νέο βιβλίο
του

ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΤΕΣΙ

Η μητέρα
του σκύλου
To βιβλίο αυτό και η ηρωί8α του ξεκίνησαν
παρέα για μια 8ολοφονικά εύθυμη εκ8ρομή -που αρχίζει από την Κ α 
τοχή. Προχωρούν 7τολύ πρόσχαρα προς ένα άσκοπα τραγικό φινάλε
που Θα.7τραγματωθείμετά το τέλος του βιβλίου.
Συνο8ός τους ενοχλητική η Μούσα της Τραγω8ίας -που καθ’
ο8όν τής τσακίστηκε ο ένας κόθορνος και συνεχίζει κουτσαίνοντοις. Κ ι έτσι έγινε Μούσα εύθυμα μελο8ραματική.
Ό π ω ς η Ε λλάς.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
Η σύγχρονη εκδοτική παρουσία στα ελληνικά γράμμ*τα
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TEXNOKPATIKH KAI ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ
σύγχυση για το τι ακριβώς είναι η οικο
λογία και τι όραμα εκφράζει το Πράσινο
κίνημα θα προσπαθήσω στο άρθρο αυτό
να αναλύσω την κεντρική σύγκρουση μέ
σα στο κίνημα που, κατά τη γνώμη μου,
θα μπορούσε να περιγράφει σαν σύγ
κρουση μεταξύ αυτού που θα ονομάσω
«τεχνοκρατική» και «ριζοσπαστική» οικο
λογία1. Παρά το γεγονός ότι ο διαχωρι
σμός αυτός είναι αρκετά γενικός και μπο
ρεί να μην καλύπτει στα επιμέρους ση
μεία τους όλες τις τάσεις στο κίνημα, α
πό τις οικο-φιλελεύθερες μέχρι τις οικοσοσιαλιστικές, νομίζω ότι είναι χρήσιμος
στην ταξινόμηση των διαφόρων οικολο
γικών τάσεων. Μολονότι, φυσικά, στην
πράξη δύσκολα θα συναντήσει κανείς α
μιγείς τις παραπάνω μορφές οικολογίας.
Ακόμα, ο διαχωρισμός αυτός είναι ιδιαί
τερα χρήσιμος για να ξεκαθαρίσει τις
διαφορές μεταξύ, από τη μια μεριά, των
επαγγελματιών πολιτικών μέσα στα πα
ραδοσιακά κόμματα (από τη φιλελεύθε
ρη δεξιά μέχρι τη σοσιαλδημοκρατική α
ριστερά) που τελευταία, για ευνόητους
ψηφοθηρικούς λόγους, επαγγέλλονται
«οικολογικές ανησυχίες» και, από την άλ
λη, των οικολογικών κινημάτων.

Οικολογία και ανθρωποκεντρισμός
ελευταία, πληθύνονται και στον τό
πο μας οι επιθέσεις από τα παραδο
σιακά κόμματα και κύρια από την πα
ραδοσιακή αριστερά κατά του οικολογι
κού οράματος. Και είναι βέβαια απόλυτα
φυσικές και αναμενόμενες αυτές οι αντι
δράσεις. Ιδιαίτερα σήμερα που μετά τη
σχεδόν ολοκληρωτική προσχώρηση των
τέως κομμουνιστών στη σοσιαλδημοκρα
τία η ένδεια τους στην ανάπτυξη μιας νέ
ας προβληματικής και ενός νέου οράμα
τος είναι απελπιστική. Γιατί βέβαια τα
χωρίς τιμές ταφέντα κομμουνιστικά κόμ
ματα είχαν τουλάχιστον να παρουσιά
σουν ένα εναλλακτικό όραμα, κουτσό,
στραβό, αλλά εναλλακτικό στην καπιτα
λιστική κοινωνία. Κάτι βέβαια που δεν
συμβαίνει με τους σοσιαλδημοκράτες
της ευρω-αριστεράς που αποδέχονται ό
λες τις θεμελιακές δομές (οικονομικές,
κοινωνικές, πολιτικές) της διεθνοποιημένης καπιταλιστικής κοινωνίας και θέτουν
μοναδικό τους στόχο τον εξωραϊσμό και
την ορθολογικότερη διαχείριση, τον «εκ
συγχρονισμό», του συστήματος που
προσδιορίζεται από τις δομές αυτές.
Αν, όμως, η συλλήβδην απόρριψη ε
ναλλακτικών οραμάτων ως «μη πρακτι
κών» ή ουτοπικών είναι αναμενόμενη α
πό κόμματα που έχουν ενταχθεί στο στά
τους κβό (οι αστοί φιλελεύθεροι κριτικοί
του κομμουνιστικού οράματος ακριβώς
την ίδια κατηγορία απεύθυναν μόνιμα κα
τά των τέως κομμουνιστών και σήμερα ασπασθέντων το καπιταλιστικό σύστημα)
δεν παύει να είναι δόλια η προσπάθεια α
πόρριψης ενός εναλλακτικού οράματος
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σαν το οικολογικό με βάση τη γνωστή
«μέθοδο του αχυράνθρωπου», της κατα
σκευής δηλαδή ενός τεχνητού και εύκο
λα να κατατροπωθεί εχθρού. Η μέθοδος
αυτή συνήθως παίρνει τη μορφή των «σα·
ρωτικών γενικεύσεων» δηλαδή της μονο
μερούς παρουσίασης μερικών ρευμάτων
από ένα πολύμορφο κίνημα, ως αντιπρο
σωπευτικών του όλου κινήματος.
Ό τα ν το μαρξιστικό κίνημα, παρ’ όλη
την ύπαρξη της αυθεντικής βίβλου του
και των ευαγγελίων του στα έργα των
κλασικών, ήταν ιστορικά διαιρεμένο σε
ευάριθμες αιρέσεις θα ήταν τουλάχιστον
εξωφρενικό να απαιτούμε μονολιθικότητα στο Πράσινο κίνημα που δεν διαθέτει
—ευτυχώς— ανάλογες πηγές αυθεντι
κής ερμηνείας των αρχών του. Πολύ πε
ρισσότερο μάλιστα όταν το Πράσινο κί
νημα στη διεθνή κονίστρα καταλαμβάνει
σχεδόν όλο το πολιτικό φάσμα από «μονοθεματικά κόμματα», που πρόσκεινται
στο κέντρο ή ακόμα και τη δεξιά, μέχρι
ριζοσπαστικά κινήματα και κόμματα που
βρίσκονται εντελώς έξω από τα όρια της
παραδοσιακής αριστερός. Το να παίρ
νουμε επομένως μια τάση μέσα στο Πρά
σινο κίνημα και να γενικεύουμε για το τι
εκφράζει η οικολογία και κατόπιν, με βά
σή τη μονομερή αυτή αντίληψη, να απορ
ρίπτουμε το δυναμικότερο παγκόσμια
νέο κίνημα, είναι σα να παίρνουμε αντί
στοιχα τις σταλινικές ή τις τροτσκιστικές
ή οποιεσδήποτε άλλες τάσεις μέσα στο
μαρξιστικό κίνημα για να απορρίψουμε
συλλήβδην τον μαρξισμό.
Με αφορμή τις σκέψεις αυτές και τη

Όπως είναι γνωστό ο όρος οικολογία,
που ξεκίνησε πριν ένα αιώνα από τον Haeclek σαν μια «διερεύνηση των συνολι
κών σχέσεων του ζώου τόσο με το οργα
νικό όσο και με το ανόργανο του περι
βάλλον», σήμερα έχει πάρει μια ευρύτε
ρη έννοια και δηλώνει τη διερεύνηση της
γενικής ισορροπίας της φύσης. Εφόσον
όμως η φύση περιλαμβάνει τον άνθρω
πο, το μόνο δηλαδή ζωντανό όν που έχει
τη δυνατότητα συνειδητά να μεταβάλλει
το φυσικό του περιβάλλον, το ερώτημα
αμέσως τίθεται για το χαρακτήρα των
σχέσεων ανθρώπου και φύσης. Εδώ θα έ
πρεπε να ανοίξουμε μια μικρή παρένθε
ση για να αναφερθούμε στην ιστορική ε
ξέλιξη της αντίληψης της σχέσης μεταξύ
ανθρώπου και φύσης.
Μια χρήσιμη έννοια για τη μικρή αυτή
ιστορική αναδρομή είναι η έννοια της κο
σμοθεωρίας. Η κοσμοθεωρία ορίζεται
σαν το σύνολο των γενικά αποδεκτών
δοξασιών για τη σχέση του ατόμου με το
φυσικό κόσμο, τους άλλους ανθρώπους
και το θεό. Στο προκαπιταλιστικό σύστη
μα, ιδιαίτερα στη μεσαιωνική δυτική Ευ
ρώπη, η κοσμοθεωρία προσδιοριζόταν α
πό χη θρησκεία, ενώ στο καπιταλιστικό
σύστημα τη θέση της θρησκείας κατέλα
βε η επιστήμη. Η ιδέα του κόσμου, με την
έννοια μιας καθολικής αρμονίας, ενός ε
νοποιημένου συνόλου όπου η παρουσία
του θεού και του πνεύματος ήταν ενσω
ματωμένες σε όλα τα έμψυχα όντα, βρι
σκόταν στο κέντρο της μεσαιωνικής κο
σμοθεωρίας. Ό λ α τα τμήματα του κό
σμου ήταν δεμένα σε μια αμετάβλητη ιε
ραρχική τάξη που αντιστοιχούσε πλή

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ρως στην ιεραρχική τάξη του φεουδαρχι
κού συστήματος. Αντίστοιχα, στο κέντρο
της κοσμοθεωρίας που διαδέχεται τη
θρησκεία μπαίνει ο άνθρωπος που, κατά
τον Καρτέσιο, έχει σκοπό να φτάσει στη
γνώση και την αλήθεια «για να γίνει α
φέντης και κτήτωρ της φύσης». Έ τσι, η
απεριόριστη ανάπτυξη των παραγωγι
κών δυνάμεων γίνεται κεντρική φαντασιακή σημασία της καπιταλιστικής φά
σης, στο πλαίσιο της οποίας η ίδια η
πρόοδος ορίζεται με βάση την ανάπτυξη
και τη συνακόλουθη έννοια της οικονομικής αποδοτικότητας.
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Είναι δε χαρακτηριστικό ότι όχι μόνο ο
καπιταλισμός αλλά και η πιο σοβαρή ιστορικό κριτική του, ο μαρξισμός, στηρί
ζονται στην ίδια φαντασιακή σημασία,
στην ίδια έννοια της προόδου και της αποδοτικότητας, στον ανθρωποκεντρισμό. Η μόνη φωτεινή εξαίρεση στη μαρ
ξιστική θεωρία ήταν οι αιρετικοί της Σχολής της Φρανκφούρτης και κύρια ο Μαρκούζε που είδαν ότι η κυριαρχία του αν
θρώπου πάνω στη φύση δεν προωθεί αναγκαστικά την ανθρώπινη απελευθέρωση γιατί η κυριαρχία αυτή είναι άρρηκτα
δεμένη με την εδραίωση του ταξικού συ
στήματος και χρησιμεύει όχι μόνο στην
καταπίεση της κοινωνικής πλειονότητας
από ένα κοινωνικό σύστημα που είχε γίνει γι’ αυτήν «δεύτερη φύση» αλλά και
στην ενίσχυση του καταπιεστικού μηχανισμού. Έτσι, οι νόμοι της θείας τάξης
αντικαθίστανται από τους επιστημονικούς νόμους που κυβερνούν, με την ίδια
βεβαιότητα όπως οι πρώτοι, όχι μόνο τη
φύση αλλά ακόμα και την οικονομία και
την κοινωνία.
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Αν, όμως, η «επιστήμη του σοσιαλισμού» είχε ένα «δι-επιστημονικό» (interdisciplinary) χαρακτήρα, στα πλαίσια βέβαια πάντα του κλειστού μαρξιστικού συστήματος, δεν συνέβαινε το ίδιο με την
ορθόδοξη επιστήμη που γρήγορα μετά
τη βιομηχανική επανάσταση άρχισε να
γιγαντώνεται μέσα σε χωριστούς κλάδους, αυστηρά καθορισμένους. Κεντρικό
ρόλο στην ορθόδοξη επιστήμη έπαιζε
πάντα η ιδέα της αρμονίας και της ισορροπίας, είτε αναφερόμαστε στους νόμους του Νεύτονα στη φυσική, είτε
στους νόμους της αγοράς στην κλασική
πολιτική οικονομία. Η ιδέα αυτή της αρμονιάς και η παράλληλη «αρχή της βεβαιότητας» στα επιστημονικά πορίσματα, που συνάγονται με την εμπειρική/θετικιστική μέθοδο, καθώς και η συνακόλουθη ιδέα της αντικειμενικότητας, άρχισαν να κλονίζονται μόλις στη διάρκεια
αυτού του αιώνα, μετά από σειρά εξελίξεων στις θετικές επιστήμες (θεωρία της
σχετικότητας, αρχή της αβεβαιότητας
του Heisenberg κλπ.) και στη φιλοσοφία

του Τάκη Φωτόττουλου

της επιστήμης (θεωρία των επιστημονι
κών επαναστάσεων του Kuhn κ.ά.).
Έτσι, η ιδέα της αλληλεξάρτησης με
ταξύ οργανικού και ανόργανου περιβάλ
λοντος που εξέφραζε η έννοια της οικο
λογίας και, αντίστοιχα, η ιδέα της διεπι
στημονικής ανάλυσης είναι πρόσφατα
σχετικά φαινόμενα στο χώρο της ορθό
δοξης επιστήμης. Με μια, όμως διεπιστη
μονική ανάλυση εύκολα μπορεί να δει
χτούν οι καταστροφικές επιδράσεις στο
περιβάλλον από τη σύγχρονη βιομηχανι
κή παραγωγή μεταποιητικών ή αγροτι
κών προϊόντων. Και αυτό ακριβώς είναι
το σημείο εκκίνησης της τεχνοκρατικής
οικολογίας.
Η κεντρική έννοια της τεχνοκρατικής
οικολογίας είναι η έννοια του οικο
συστήματος. Το οικο-σύστημα ορίζεται
σαν ένα τεχνικο-παραγωγικό σύστημα
που περιλαμβάνει «όλους τους ζώντες
οργανισμούς, το φυσικό τους περιβάλ
λον και τις μεταξύ τους σχέσεις σε μια
συγκεκριμένη μονάδα χώρου». Η οικοσυστημική ανάλυση βασίζεται στην αντί
ληψη ότι όλα τα στοιχεία ενός φυσικού ή
τεχνητού περιβάλλοντος που υποστηρί
ζει ζώντες οργανισμούς είναι τμήματα ε
νός ενιαίου δικτύου μέσα στο οποίο κάθε
στοιχείο βρίσκεται σε άμεση ή έμμεση
αλληλεπίδραση με όλα τα άλλα στοιχεία
επηρεάζοντας έτσι τη λειτουργία του συ
νόλου. Ό λα τα οικοσυστήματα περιλαμ
βάνονται μέσα στο μεγαλύτερο σύστη
μα, την οικο-σφαίρα, που περικλείει τόσο
τη γαιο-σφαίρα, δηλαδή όλη τη γη, όσο
και τη βιο-σφαίρα, δηλαδή όλα τα βιολο
γικά συστατικά της.
Όπως είναι φανερό από τον παραπά
νω ορισμό, που είναι γενικά αποδεκτός,
η αλληλεξάρτηση που αποτελεί το αντι
κείμενο μελέτης της οικο-συστημικής,
δηλαδή της τεχνοκρατικής οικολογίας,
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Η εξουσιαστική σχέση
τόσο στις ανθρώπινες
σχέσεις όσο και στις σχέσεις
ανθρώπου με τη φύση είναι
εκείνη που δεν επιτρέπει την
απελευθέρωση του
δημιουργικού δυναμικού που
ενυπάρχει στις φυσικές ή
κοινωνικές καταστάσεις. Την
απελευθέρωση δηλαδή τόσο
του ανθρώπου όσο και της
φύσης, με την έννοια της
διαχείρισης αντί
της αναδόμησης του
οικοσυστήματος %

αναφέρεται στα στενά όρια του τεχνικοπαραγωγικού συστήματος. Αντίθετα, η
ριζοσπαστική οικολογία βλέπει την αλ
ληλεξάρτηση σε σχέση με το γενικότερο
κοινωνικό σύστημα πάνω στο οποίο θε
μελιώνεται το τεχνικο-παραγωγικό σύ
στημα. Με αυτή την έννοια, το πρόβλημα
της αυτονομίας των κοινωνικών ατόμων,
το πρόβλημα της αυτο-θέσμισης της κοι
νωνίας των πολιτών αποτελεί μαζί με το
πρόβλημα της εναλλακτικής κουλτού
ρας, του εναλλακτικού τρόπου ζωής, το
θεμελιακό δίπτυχο που διακρίνει τη ρι
ζοσπαστική οικολογία από την τεχνο
κρατική.
Αν λοιπόν η οικολογία γενικά έχει αν
τικείμενο της μελέτης της την εναρμόνι
ση της φύσης με τον άνθρωπο η διάκριση
που κάνουμε μεταξύ τεχνοκρατικής και
ριζοσπαστικής οικολογίας βοηθά στην
κατανόηση του τρόπου επίτευξης της ε
ναρμόνισης αυτής.

Ο μύθος της ουδέτερης
τεχνολογίας
Η τεχνοκρατική οικολογία, με δεδομέ
νες τις καπιταλιστικές δομές, έχει στόχο
την επίλυση του σημερινού οικολογικού
προβλήματος με τεχνολογικά κυρίως μέ
σα. Η αντίληψη αυτή προϋποθέτει φανε
ρά, η συνήθως σιωπηρά, ότι η τεχνολο
γία είναι κοινωνικά ουδέτερη και ότι δεν
μένει παρά να τη χρησιμοποιήσουμε για
τους σωστούς σκοπούς για να οδηγη
θούμε στη λύση όχι μόνο του οικολο\*»
κού αλλά του κοινωνικού προβλήματος
γενικότερα. Αγνοείται δηλαδή η κοινωνι
κή θέσμιση τόσο της επιστήμης όσο και
της τεχνολογίας και το γεγονός ότι ο
σχεδιασμός και προπαντός η εφαρμογή
νέων τεχνικών είναι άμεση συνάρτηση
της κοινωνικής οργάνωσης γενικά και
της οργάνωσης παραγωγής ειδικότερα.
Στην καπιταλιστική κοινωνία, όμως, ό
πως άλλωστε και σε κάθε κοινωνία, η τε
χνολογία ενσωματώνει τις συγκεκριμέ
νες σχέσεις παραγωγής, την ιεραρχική
οργάνωσή της και φυσικά τον πρωταρχι
κό στόχο της που στην περίπτωση της
καπιταλιστικής κοινωνίας αναφέρεται
στη μεγιστοποίηση της ποσοτικής ανά
πτυξης και της αποδοτικότητας, ορισμέ
νης με στενά μικρο-οικονομικά κριτήρια.
Για παράδειγμα, οι νέες τεχνολογίες
που προβάλλονται από τεράστιες πολυε
θνικές, όπως η ICI, για την αντιμετώπιση
του προβλήματος του όζοντος στην α
τμόσφαιρα δεν αμφισβητούν καθόλου
τις παραγωγικές και καταναλωτικές δο
μές της σύγχρονης καπιταλιστικής κοι
νωνίας, ή την ιδέα της ανθρώπινης κυ
ριαρχίας πάνω στη φύση, αλλά, αντίθε
τα, επιδιώκουν να διευκολύνουν την κυ
ριαρχία αυτή, μειώνοντας τους κινδύ
νους που συνεπάγεται, ενώ συγχρόνως
βρίσκουν την ευκαιρία να επεκτείνουν με
τις νέες «οικολογικές» επενδύσεις τη
συσσώρευση κεφαλαίου τους.
Οι τεχνοκράτες-οικολόγοι, επομένως,
αν και μιλούν και αυτοί για αλληλεξαρτή
σεις οικονομίας, φύσης κλπ. εντούτοις
δέχονται τις παραμέτρους του κοινωνι
κοοικονομικού συστήματος, την ίδια δη
λαδή τη δομή του. Αντίθετα, οι ριζοσπάστες-οικολόγοι ασχολούνται ακριβώς με

αυτά που παίρνουν δεδομένα οι τεχνοκράτες, δηλαδή το ίδιο το κοινωνικοοικο
νομικό σύστημα. Ενώ δηλαδή οι τεχνοκράτες-οικολόγοι, με βάση τα πορίσματα
των θετικών επιστήμων, αναλύουν τις ε
πιπτώσεις της κοινωνικής και οικονομι
κής δραστηριότητας πάνω στο περιβάλ
λον, οι ριζοσπάστες, παίρνοντας δεδομέ
να τα πορίσματα της τεχνοκρατικής οικο
λογίας, εξετάζουν τη σημασία των κοινω
νικοοικονομικών δομών στη δημιουργία
της συγκεκριμένης κοινωνικής και οικο
νομικής δράσης που έχει τις περιβαλλο
ντικές επιπτώσεις οι οποίες, με τη σειρά
τους, αποτελούν το αντικείμενο ανάλυ
σης της τεχνοκρατικής οικολογίας.
Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να χαρακτη
ρίσουμε την τεχνοκρατική οικολογία ως
την επέκταση του τεχνοκρατικού λόγου
στην ανάλυση του περιβάλλοντος. Δηλα
δή, οι τεχνοκράτες, αντιλαμβανόμενοι ό
τι η εξειδίκευση της επιστήμης, ο χωρι
σμός της γνώσης σε στεγανούς κλά
δους, οδηγούσε σε αγνόηση των συνε
πειών των αλληλεξαρτήσεων που υπάρ
χουν στην πραγματικότητα και, κύρια,
της οικολογικής καταστροφής, επεκτεί
νουν το αντικείμενο της μελέτης τους
στην εξέταση των οικολογικών αλληλε
ξαρτήσεων. Έ τσ ι με την τεχνοκρατική
οικολογία, όπως εύστοχα παρατηρεί ο
Murray Bookchin (Οικολογία της ελευθε
ρίας), «η οικολογία και η ολική φιλοσοφι
κή της θεώρηση, που αποσκοπεί στην εγ
καθίδρυση της αρμονίας μεταξύ ανθρω
πότητας και φύσης ...όπου η κοινωνία θα
γινόταν αντιληπτή σαν ένα οικοσύστημα
με βάση την ενότητα στην πολυμορφία,
τον αυθορμητισμό και τις μη ιεραρχικές
σχέσεις... εκφυλίζεται σε "περιβαλλοντισμό” , σε μια απλή μηχανολογία του περι
βάλλοντος, η οργανική σκέψη εκφυλίζε
ται σε ανάλυση συστημάτων και η "νέα
τεχνολογία” σε τεχνοκρατική χειραγώ
γηση».
Για να πάρουμε μερικές χαρακτηριστι
κές περιπτώσεις. Το πρόβλημα των σχέ
σεων ανάπτυξης και περιβάλλοντος έχει
αναλυθεί συχνά από την τεχνοκρατική
οικολογία. Η ανάλυση όμως, εξαντλείται
συνήθως στις βλαβερές επιδράσεις πά
νω στα οικο-συστήματα από την παραγω
γή η κατανάλωση ορισμένων προϊόντων
ή από την τρόπο παραγωγής τους. Το
πρόβλημα δηλαδή κατά κανόνα τίθεται
με όρους που δεν θίγουν την κοινωνική
δομή της παραγωγής, το γεγονός, με άλ
λα λόγια, ότι στο καπιταλιστικό σύστημα
το κίνητρο της παραγωγής δεν είναι η
κάλυψη των αναγκών αλλά η κάλυψη της
ζήτησης με στόχο το κέρδος, πράγμα
που οδηγεί στη θεώρηση της παραγω
γής και της ανάπτυξης σαν αυτοσκοπών.
Ακόμα, το ίδιο πρόβλημα τίθεται συνή
θως με όρους που δεν θίγουν την κοινω
νική δομή της κατανάλωσης, δηλαδή το
κατά πόσο πολλές από τις «ανάγκες»
που εκδηλώνονται μέσω του μηχανισμού
της αγοράς απλώς εκφράζουν τη λογική
του καπιταλιστικού συστήματος, πράγμα
που σημαίνει ότι ένας άλλος τρόπος ζω
ής θα συνεπαγόταν μια διαφορετική
διάρθρωση αναγκών και κατανάλωσης.
Τέλος, το πρόβλημα των σχέσεων ανι
σότητας και ανάπτυξης, το πώς δηλαδή
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η ανισότητα στη σύγχρονη κοινωνία μπο
ρεί να στηριχθεί μόνο στην ανάπτυξη εί
ναι θέμα που αγνοείται από την τεχνο
κρατική οικολογία. Το ότι δηλαδή η κοι
νωνική αδικία μπορεί να διαιωνίζεται και
να γίνεται ανεκτή από τις μάζες των αδι
κημένων, μόνο όταν και αυτές παίρνουν
ψίχουλα από την ανάπτυξη και βλέπουν
κάποια βελτίωση του επιπέδου διαβίω
σής τους, είναι δυνατόν να αποτελέσει
αντικείμενο ανάλυσης μόνο στα πλαίσια
της ριζοσπαστικής προβληματικής.
Αλλά και στο ίδιο το επίπεδο της τ ε 
χνολογίας είναι χαρακτηριστικές οι δια
φορές μεταξύ τεχνοκρατικής και ριζο
σπαστικής οικολογίας. Έτσι, η πρώτη
υιοθετεί είτε αποσπασματικές λύσεις
στα οικολογικά προβλήματα, υπό μορφή,
συνήθως, επιδιορθώσεων της υπάρχουσας υποδομής —που κατά κανόνα συνε
πάγονται τη δημιουργία άλλων οικολογι
κών προβλημάτων— είτε λύσεις που εν
σωματώνουν τις θεμελιακές αρχές της
καπιταλιστικής τεχνολογίας, δηλαδή τη
μαζικοποίηση και την ομοιομορφία. Αντί
θετα, η δεύτερη υιοθετεί μια ολική τε 
χνολογική αντίληψη που ενσωματώνει
τη βασική οικολογική αρχή της ποικιλίας
και της πολυμορφίας.

Οικολογία
και βιομηχανικός πολιτισμός
Μια άλλη παρανόηση αυτών που βλέ
πουν κριτικά την οικολογία είναι ότι δή
θεν οι Πράσινοι τάσσονται γενικά ενα
ντίον του βιομηχανικού πολιτισμού και,
με αυτή την έννοια ουσιαστικά ζητούν ε
πιστροφή στη φύση. Όπως όμως Πράσι
νοι θεωρητικοί, σαν τον Rudolf Bahro,
Murray Bookchin κ.ά. έχουν δείξει, η α
ντίληψη αυτή δεν εκφράζει γενικά το
Πράσινο κίνημα. Σχετικά, τονίζεται από
τον Bahro (Socialism and survival) ότι α
ντικείμενο της οικολογικής κριτικής δεν
είναι η βιομηχανία γενικά αλλά η καπιτα
λιστική βιομηχανία με τη συγκεκριμένη
τεχνοδομή της. Γιατί είναι ακριβώς αυ
τού του είδους η βιομηχανική διαδικασία
που, ταυτίζοντας την πρόοδο με την πο
σοτική ανάπτυξη και τη μεγιστοποίηση
της μικρο-οικονομικής αποδοτικότητας,
οδήγησε στις σημερινές παραγωγικές
και καταναλωτικές δομές και την εκτετα
μένη οικολογική καταστροφή. Ή δη από
τη δεκαετία του 70, ακόμα και τεχνοκράτες-οικολογόγοι σαν τον Barry Conjrno-

ner, είχαν δ είξει ότι η αύξηση της μόλυν
σης οφειλόταν σε μεταβολές των μεθό
δων παραγωγής που υπαγορεύτηκαν α
πό οικονομικά συμφέροντα (μεγαλύτερο
κέρδος, ψηλότερη παραγωγικότητα), και
όχι στην αύξηση του πληθυσμού ή του
κατά κεφαλή εισοδήματος.
Αλλά, και ο υπαρκτός σοσιαλισμός εί
χε υιοθετήσει την ίδια βιομηχανική τε
χνοδομή όπως και στη Δύση (τα ίδια ερ
γοστάσια, τα ίδια συστήματα παραγωγής
κλπ.). Ο Λένιν είχ ε ήδη από το 1918 εισά
γ ει τον Ταιυλορισμό, ο Στάλιν μιλούσε
για την «επιστημονική τεχνολογική επα
νάσταση» ενώ ο Τρότσκυ έγραφε χαρα
κτηριστικά «ο σωστός στόχος τού κομ
μουνισμού είναι η κυριαρχία της φύσης
από την τεχνολογία και η κυριαρχία της
τεχνολογία από το πλάνο ώστε οι πρώ
τες ύλες της φύσης να δώσουν στην αν
θρωπότητα ό,τι χρειάζεται και ακόμα πα
ραπάνω». (Η προδομένη επανάσταση). Οι
μόνες δηλαδή διαφορές μεταξύ ανατολι
κών και δυτικών μονάδων παραγωγής α
ναφέρονταν στον ιδιοκτησιακό καθε
στώς και τη συνακόλουθη μεγαλύτερη
γραφειοκρατικοποίηση στην οργάνωση
παραγωγής και την πιο καθυστερημένη
τεχνολογία των πρώτων. Τόσο δηλαδή ο
στόχος (η συνεχής ποσοτική ανάπτυξη
και αύξηση της αποδοτικότητας) όσο και
τα μέσα (η τεχνοδομή) ήταν κοινά, παρά
την ιδιωτικοποίηση του οικονομικού πλε
ονάσματος στις δυτικές επιχειρήσεις έ
ναντι της «κοινωνικοποίησής» του στις α
νατολικές. Τα περιβαλλοντικά αποτελέ
σματα της ανάπτυξης αυτής είναι επίσης
κοινά σε Ανατολή και Δύση.
Η παραπάνω κριτική της καπιταλιστι
κής βιομηχανίας δεν σημαίνει βέβαια ότι
η βιομηχανική ανάπτυξη, ακόμα και ό
πως έγινε, δεν ικανοποίησε και υπαρκτές
ανάγκες στον πρώτο τουλάχιστον κό
σμο. Αυτό που σημαίνει είναι ότι το συγ
κεκριμένο αυτό μοντέλο βιομηχανικής α
νάπτυξης εξάντλησε αντικειμενικά τα ό
ριά του. Μολονότι δηλαδή η ποσοτική α
νάπτυξη στον πρώτο κόσμο θα μπορού
σε να συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακό
μα, εντούτοις, η συνέπεια θα ήταν μια συ
νεχής ποιοτική υποβάθμιση του επιπέ
δου ζωής που, όπως δείχνουν το «φαινό
μενο του θερμοκηπίου» και το πρόβλημα
του ατμοσφαιρικού όζοντος, δεν θα'εξαι
ρούσε τις αναπτυγμένες χώρες, ακόμα
και αν κατάφερναν να μεταφέρουν όλες
τις «βρώμικες» βιομηχανίες τους στον

τρίτο κόσμο. Γ ι’ αυτό ακριβώς η ανάγκη
για ένα εναλλακτικό μοντέλο π οιοτικής.
ανάπτυξης, μια εναλλακτική τεχνοδομή
που θα στηρίζεται σε ένα διαφορετικό
πολιτιστικό μοντέλο, είναι σήμερα επιτα
κτική σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οικολογία
και κοινωνική αυτονομία

ως προς το θέμα της κοινωνικής αυτονο
μίας, μεταξύ της ριζοσπαστικής και της
τεχνοκρατικής οικολογίας είναι ότι ενώ
στην πρώτη η οικολογική κοινωνία αντι
προσωπεύει ένα αίτημα που εκφράζει
την πρακτική των ανθρώπων, στη δεύτε
ρη, η κοινωνία αυτή εκφράζει μια ιδεολο
γία που βασίζεται στα συμπεράσματα
μιας ουδέτερης, «αντικειμενικής» επι
στημονικής γνώσης που ισχύει για όλη
την κοινωνία. Στηρίζεται δηλαδή σε αυτό
που ονομάστηκε «οικοσυστημισμός», μια
θεωρία που, όπως είδαμε, είναι στερημέ
νη κοινωνικού περιεχομένου και δίκαια
θα μπορούσε να κριτικαριστεί σαν ένας
νέος α υ τα ρ ^ φ ς · λόγος.

Το ερώτημα επομένως αν κυρίαρχος
είναι ο άνθρωπος ή η φύση αποτελεί
ψευτο-δίλημμα στα πλαίσια της ριζοσπα
στικής προβληματικής. Στα διακόσια
χρόνια της ζωής της η βιομηχανική κοι
νωνία έδειξε περίτρανα, όχι μόνο τη δυ
νατότητα του ανθρώπου να αλλάξει δρα
στικά το φυσικό περιβάλλον, αλλά kai
Π ολιτικές επιπτώσεις
την αδυναμία του να κατακτήσει τη φύ
ση. Και η ριζοσπαστική οικολογία ακρι
Οι πολιτικές επιπτώσεις από τη διάκρι
βώς προϋποθέτει την ανθρώπινη αδυνα
ση που κάναμε είναι προφανείς. Η τεχνομία να κυριαρχήσει τη φύση και παράλ
κρατίκή οικολογία είναι απόλυτα συμβιληλα στοχεύει στην κοινωνική αυτονο
βαστή με ιό υπάρχον κοινωνικοοικονο
μία του ατόμου. Γι’ αυτό και βάζει στο
μικό σύστημά και τις δομές του. Γι’ αυτό
κέντρο της την αυτο-θεσμιζόμενη οικο
και δεν υπάρχει' κανένα πρόβλημα συ
λογική κοινωνία, μια κοινωνία δηλάδή
νεργασίας, για παράδειγμα, μεταξύ πα
που προϋποθέτει τόσο την κοινωνική αυραδοσιακών κομμάτων και τεχνοκρατών
1 τονομία του ατόμου όσο και τον αυτοοικολόγων. Ό λ ο ι συμφωνούν, βλέπο
περιορισμό του ως προς τις σχέσεις του
ντας τον κίνδυνο να βουλιάξει το καράβι
με τη φύση. Κατά τη γνώμη μου, η ριζοπου λέγεταΓπλανήτης γη, να βουλώσουν
: σπαστική οικολογία αποτελεί ιστορική
όσες τρύπες μπορούν ώστε να συνεχίσει
σύνθεση μεταξύ της προ-βιομηχανικής
να επιπλέει με το ίδιο σκαρί, δηλαδή τις
r κοινωνίας που έβαζε στο κέντρο το φυσικοινωνικές κάι οικονομικές δομές της α
i κό κόσμο και της βιομηχανικής που βάζει
νισότητας, της εκμετάλλευσης και της
• στο κέντρο τον άνθρωπο. Η προαγωγή
αλλοτρίωσης.
:ι της ελεύθερης αλληλεπίδρασης μεταξύ
Εκεί που άρχίζουν οι διαφωνίες είναι
; των ειδών στο οικοσύστημα αλλά και μεστο θέμα της έκτασης που θα πάρει αυτή
• ταξύ των αυτόνομων ατόμων στην κοινωη επισκευαστιΚή διαδικασία γιατί μερικοί
: via αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της
τεχνοκράτες οικολόγοι, στην προσπά'f. ριζοσπαστικής οικολογίας.
θειά τους νά μειώσουν την οικολογική
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Αντίθετα, όμως, με τη ριζοσπαστική οικαταστροφή, καταλήγουν αναγκαστικά
y κολογία, στην τεχνοκρατική οικολογία
σε λύσεις που θίγουν προνόμια. Γι’ αυτό
κ πάντα μπαίνει πραγματικό το δίλημμα
και είναι για παράδειγμα πιο δύσκολη η
(ι της κυριαρχίας του ανθρώπου ή της φύσυνεργασία μεταξύ τεχνοκρατών οικο■I σης. Ακριβώς για τί η τεχνοκρατική οικολόγων και δεξιών κομμάτων σε σχέση με
$ λόγια παίρνει δεδομένη-την επικρατούαυτή με αριστερά κόμματα επειδή τα τε
$ σα εξουσιαστική αντίληψη του κόσμοϋ όλευταία στηρίζονται σε μια εκλογική πε
£ που πρέπει κάποιος να παίζει ηγεμονικό
λατεία που κυριαρχείται από τα λιγότερο
^ ρόλο, να κυριαρχεί σε ένα χώρο. Ή ο άνπρονομιούχα κοινωνικά στρώματα. Στο
“j θρωπος ή η φύση. Ή δηλαδή γυρίζουμε
βαθμό όμως που στη σημερινή φιλελεύ
, στους φυσιοκράτες και πιο πριν, ή καταθερη συναίνεση και τα αριστερά κόμμα
^ λήγουμε στο φιλελευθερισμό. Η εξουτα δέχονται το υπάρχον σύστημα και τις
• σιαστική σχέση τόσο στις ανθρώπινες
δομές του, υπάρχουν πολλά περιθώρια
σχέσεις όσο και στις σχέσεις ανθρώπου
για την επίτευξη συναίνεσης μεταξύ τε 
με τη φύση είναι εκείνη που δεν επιτρέχνοκρατών οικολόγων και παραδοσια
ό;, πει την απελευθέρωση του δημιουργικού
κών κομμάτων.
ιν1 δυναμικού που ενυπάρχει σ τις φυσικές ή
Το ίδιο όμως δεν ισχύει για τους ριζο
, κοινωνικές καταστάσεις. Την απελευθέσπάστες οικολόγόυς που αμφισβητούν
^ ρωση δηλαδή τόσο του ανθρώπου όσο
τις ίδιες τις δομές του συστήματος. Τόσο
if και της φύσης, με την έννοια της διαχείτην πολιτική δορή, δηλαδή τη συγκέ
ρισης αντί της αναδόμησης του οικοσυντρωση της πολιτικής δύναμης στα χέ
στήματος.
ρια μιας ελίτ μέσώ των θεσμών της έμμε
\f[ Αν λοιπόν η μαρξιστική μεΐατροπή του
σης δημοκρατίας, όσο και την κοινωνική
όΓ'σοσιαλιστικού οράματος σε επιστήμη οδομή, δηλαδή τις. κοινωνικές διακρίσεις
#;δήγησε στη λεννινιστική επαναστατική
που στηρίζονται σε βιολογικά χαρακτη
^ πρωτοπορία των «ειδικών», των κατόχων
ριστικά (φύλο φυλή κλπ.) ή σε κοινωνικά
ι#; δηλαδή της νέας επιστήμης τόυ σοσίαλι- ' χαρακτηριστικά (εκπαίδευση κλπ.) ή τέ
λος την οικρνομική δομή, δηλαδή τη συγ
θεσμού, και από εκεί στα ολοκληρωτικά σοκέντρωση της οικονομικής δύναμης στα
^ σι ολιστικά καθεστώτα, άλλο τόσο η τεχέρια μιας μειονότητας και τη συνακό
ή^χνοκρατική αντίληψη της οικολογίας,
λουθη ανισότητα. Για τους ριζοσπάστες
,tin‘που προϋποθέτει την ουδετερότητα της
δηλαδή οικολόγοϋς είναι οι ίδιες οι δο
ν^επιστήμης και της τεχνολογίας, θα μπομές αυτές που αποτελούν τη βάση πάνω
0#ρούσε να οδηγήσει σε εξίσου-αυταρχι
στην οποία στηρίζεται το πολιτιστικό
κ έ ς κοινωνικές δομές με αυτές που μόλις
μοντέλο της οικολογικής καταστροφής.
^ίκατέρρευσαν.
Επομένως, πραγματική οικολογική ισορ
jo* Τέλος, μια άλλη σημαντική διαφορά,

ροπία συνεπάγεται την κατάργηση της
βάσης αυτής. Η συνεργασία, λοιπόν, με
ταξύ ριζοσπαστών οικολόγων και παρα
δοσιακών κομμάτων είναι δύσκολη αν ό
χι αδύνατη και γι’ αυτό ακριβώς όπου τέ
θηκε θέμα παρόμοιων συνεργασιών, ό
πως στη Γερμανία, προκλήθηκαν σοβα
ρές συγκρούσεις μέσα στο Πράσινο κίνη
μα. Όμως, το θέμα της στρατηγικής και
τακτικής των ριζοσπαστών οικολόγων
για τη μετάβαση στην οικολογική κοινω
νία είναι ένα άλλο πολύπλευρο θέμα που
από χρόνια απασχολεί τα ριζοσπαστικά
ρεύματα και σαφώς ξεπερνά τα όρια του
άρθρου αυτού.

Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, αν στερήσουμε την
οικολογία από το ριζοσπαστικό της πε
ριεχόμενο είτε αυτό αναφέρεται:
• στην αμφισβήτηση της κοινωνικής δο
μής της παραγωγής, δηλαδή της παρα
γωγής για το κέρδος αντί για την κάλυψη
αναγκών,
• στην αμφισβήτηση της κοινωνικής δο
μής της κατανάλωσης, δηλαδή της κατα
νάλωσης για την ικανοποίηση «αναγ
κών» που γεννά η λογική του καπιταλι
στικού συστήματος,
• στην αμφισβήτηση της ουδετερότη
τας της τεχνολογίας και της αντικειμενι
κότητας της επιστήμης,
• στην αμφισβήτηση της επικρατο&σας
έννοιας της προόδου και αποδοτικότητας καθώς και του ανθρωποκεντρισμού
και, τέλος,
• στην κοινωνική διάσταση της οικολο
γίας, δηλαδή το αίτημα για την εναρμόνι
ση του ανθρώπου με άνθρωπο, πέρα από
το αίτημα της εναρμόνισης ανθρώπου
και Φύσης,
τότε, όχι μόνο το αίτημα της εναρμόνι
σης ανθρώπου και φύσης γίνεται ουτοπι
κό αλλά και η οικολογία η ίδια μετατρέπεται σε:
α) μια νέα τεχνοκρατία στην οποία βρί
σκουν πεδίο πλήρους απασχόλησης
στρατιά ολόκληρη νέων οικο-τεχνοκρατών, επιστημόνων κλπ.,
β) μια νέα «μπίζνα» και πηγή επενδύ
σεων για την απρόσκοπτη συνέχιση της
συσσώρευσης κεφαλαίου,
γ) μια νέα πηγή πολιτικής χειραγώγη
σης τόσο από τα παραδοσιακά κόμματα
(φιλελεύθερα και σοσιαλδημοκρατικά) ό
σο και από τα τεχνοκρατικά - οικολογικά
που, εκμεταλλευόμενα τις ανησυχίες
των μαζών για την εν εξελίξει οικολογική
καταστροφή, βρίσκουν την ευκαιρία, με
τα «ρεαλιστικά» ημί-μετρα που προτεί
νουν, να διαιωνίζουν τη μονοπώληση της
πολιτικής δύναμης από τους επαγγελματίες πολιτικούς.
Σημείωση
1. Μολονότι η συνηθισμένη διάκριση είναι με
ταξύ περιβαλλοντολόγων και οικολόγων, προ
τιμώ, προς αποφυγή συγχύσεων, τη διάκριση
που εισηγούμαι στο κείμενο μεταξύ τεχνοκρα
τών και ριζοσπαστών οικολόγων. Πολλοί αυτόαποκαλούμενοι σήμερα οικολόγοι υποστηρί
ζουν θέσεις που, ενώ δύσκολα θα μπορούσαν
να τους κατατάξουν στους περιβαλλοντολόγους, έχουν, συνήθως, ελάχιστη σχέση με τις
θέσεις της ριζοσπαστικής οικολογίας.
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕΧΙ
Η πορεία των προτάσεων για τα Α.Ε.Ι.
ρόθεση του παρόντος άρθρου εί
ναι η συνεισφορά ορισμένων στοι
χείων για την θεμελίωση της θέ
σης ότι στην Ελλάδα, ο πολιτικός λόγος
για το πανεπιστήμιο, κοινωνικός και κρα
τικός, είναι, μονομερής, στο βαθμό που ε
ξετάζει τις αιτίες της κρίσης του, προτείνοντας και λύσεις, ορμώμενος και εξαν
τλούμενος σε μια εσωτερική-ενδοπανεπιστημιακή οπτική, δίχως να θεμελιώνε
ται αλλά και να αποβλέπει με τρόπο συγ
κροτημένο στη διασύνδεση πανεπιστημίου-παραγωγής. Ενώ στην πραγματικό
τητα η πανεπιστημιακή και η παραγωγι
κή διαδικασία διαπλέκονται στενά, ο λό
γος που αρθρώνεται για την πραγματικό
τητα αυτή είναι ελαττωματικός, στο μέ
τρο που χαρακτηρίζεται από την απου
σία τόσο συγκεκριμένης ανάλυσης όσο
και συγκροτημένης απόπειρας σχεδιασμού των σχέσεων πανεπιστημίου και
παραγωγής- αντ’ αυτών, η ανωτέρω σχέ
ση χρησιμοποιείται συνθηματολογικά εί
τε για να παράσχει άλλοθι θεωρητικών α
ναγωγών και αφαιρέσεων είτε για να βα
φτίσει τεχνοκρατικές κάποιες επαγγελματικίστικες προτάσεις. Η μονομέρεια
αυτή του πολιτικού λόγου για το πανεπι
στήμιο είναι, κατά τη γνώμη μας, η βασι
κή του αδυναμία, δίχως όμως να είναι η
μόνη- συμπληρώνεται με την εξάντλησή
του σε μια νρμική πλαισιολογία και τη
συντεχνιακή λογική του. Μοιραία, λοι
πόν, συνέπεια των κοινών πηγών της κα
κοδαιμονίας, των κοινών χαρακτηριστι
κών και των κοινών ελαττωμάτων του
κρατικού και του κοινωνικού λόγου για
το πανεπιστήμιο είναι, όπως θα δούμε, η
εντυπωσιακή ομοιότητα και των τελικών
προτάσεων, από οπουδήποτε σχεδόν και
αν προέρχονται.

Π

σίας προσδιορίζει τόσο τη συγκρότηση
του ίδιου του θεσμού της ανώτατης εκ
παίδευσης (πρβλ. τη σχέση της διάρθρω
σης της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε
βαθμίδες με τον κοινωνικό καταμερισμό
της εργασίας) όσο και συγκυριακές εκ
φάνσεις της (ιδίως τη συζήτηση περί α
ναβάθμισης ή υποβάθμισης τμημάτων
και σχολών).
Η διαπλοκή πανεπιστημίου - παραγω
γής εμφανίζεται: α)στην κατανεμητική

1. Τα ελαττώματα του λόγου για τα
Α.Ε.Ι. — επισημάνσεις
1.
Παρ’ ότι η σύνδεση πανεπιστημίου
■παραγωγής συμπεριλαμβάνεται, ως γε
νική διαπίστωση, στις αναλύσεις πολιτι
κών σχηματισμών και πανεπιστημιακών
φορέων, αποτελώντας ακόμη και μέρος
των προγραμματικών δηλώσεων κυβερ
νήσεων, εντούτοις ούτε χαρακτηρίζει ού
τε καθορίζει τις τελικές τους προτάσεις.
Στην πραγματικότητα, όμως, η σχέση
πανεπιστημίου - παραγωγικής διαδικα* Ο Δ. Σαραψιανός διατύπωσε το σημείο I και ο
Α. Λοβέρδος το σημείο II· ο πρώτος είναι ε.μ.υ.
και ο δεύτερος’ λέκτορας στο Πάντειο Πανε
πιστήμιο.
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λειτουργία των ΑΕΙ, στην απονομή δηλα
δή των γνωστικά στοιχειωδών και νομικά
τυπικών (απονομή τίτλων, δηλ. απονομή
εργασιακών δικαιωμάτων και απαγορεύ
σεων) προσόντων και κατευθύνσεων του
πτυχιούχου. Ειδικά στην παρούάα συγ
κυρία, η διαπλοκή αυτή προσδιορίζει τον
υπερπληθυσμιακό (άρα υποβαθμισμένο)
ή μη χαρακτήρα ορισμένων τμημάτων ή
σχολών. Η εύρυθμη λειτουργία του πα
νεπιστημίου, σύμφωνα με τις παραγωγι

κές ανάγκες, ή η δυσλειτουργία του, α
ποτελεί το στοιχείο που, και σε ευρωπαϊ
κό επίπεδο, υπερκαθορίζει την αξιολογι
κή ιεράρχηση τμημάτων των ΑΕΙ. $)Στην
ερευνητική λειτο υρ γία των ΑΕΙ- ένα πα
ράδειγμα: ο αναβαθμισμένος ή υποβαθ
μισμένος χαρακτήρας των ελληνικών ΑΕΙ
στον ευρωπαϊκό αξιολογικό πίνακα πανε
πιστημιακών ιδρυμάτων εξαρτάται, κυ
ρίως, από το στοιχείο της έρευνας και
συγκεκριμένα από την σύνδεση ερευνη
τικών προγραμμάτων - επιχειρήσεων
δεν ενδιαφέρει δηλαδή η ανάπτυξη της
έρευνας στο εσωτερικό μιας σχολής, ό
σο η δυνατότητα άμεσης εφαρμογής και
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της
στον επιχειρηματικό τομέα, γ) Στη διδα
κτική λειτουργία, ιδίως μέσω του προσα
νατολισμού των προγραμμάτων σπου
δών σε τεχνικές κατευθύνσεις, όσο και
αν το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος
εξαρτάται και από τις διαθέσεις του δι
δάσκοντα.
2.
Τις περισσότερες φορές και ιδίως
πριν το 1982, ο λόγος για τα Α.Ε.Ι. εξαν
τλείτα ι στο νομικό πλαίσιο. Είναι σύνηθες το φαινόμενο η επανεξέταση μιας
συγκεκριμένης ιεραρχικής δομής των
κέντρων εξουσίας στον πανεπιστημιακό
μηχανισμό να επικαλύπτεται από την συ
ζήτηση περί της «αποτελεσματικής» (ή
μη) διάρθρωσης αρμοδιοτήτων, όπως
προκύπτει από τον κάθε φορά ισχύοντα
νόμο. Γενικά άλλωστε η αλλαγή του
νόμου-πλαίσιου αποτελεί τη μαγική λέξη
για κάθε κυβέρνηση* ακόμη και η επίδρα
ση των τροποποιήσεών του, ή των υ
πουργικών εγκυκλίω ν (που συνήθως
προσλαμβάνουν στην πράξη κανονιστικό
χαρακτήρα) και της ίδιας της διοικητικής
πρακτικής στο εσωτερικό των ΑΕΙ, δεν
λαμβάνεται πάντα υπόψη, παρ’ ότι επικάθορίζει πολλές φορές την κυριαρχία
b
μιας από τις αντιτιθέμενες κατευθύνσεις
που περιλαμβάνει ο νόμος αυτός. Η εμ
μονή στην μαγεία της συνολικής νομικής
αλλαγής, προσανατολίζει τη συζήτηση
στα ψυχολογικά μονοπάτια της εξωτερί
κευσης και ερμηνείας της «πολιτικής ή
νομοθετικής βούλησης»· κατ’ αυτό τον
τρόπο αποκρύπτονται οι κοινωνικοί
προσδιορισμοί της εκπαιδευτικής διαδι \
κασίας που θα προσανατόλιζαν τη συζή %
τηση στην έννοια του συσχετισμού δυνά \
μεων, τόσο στο κεντρικό πολιτικό επίπε
δο (θέσπιση νόμου-τροπολογίες) όσο και
στο εσωτερικό του κοινωνικού χώρου
«Πανεπιστήμιο» (σύγκρουση διοικητικών %
πρακτικών, αλλά και κέντρων εξουσίας).
S

S

ΣΗΜΕΡΑ
Η κυριαρχία του (νομικού κυρίως) λό
γου για το εποικοδόμημα επηρεάζει και
τον τύπο εμφάνισης της τεχνοκρατικής ι
δεολογίας στην Ελλάδα, όσον αφορά
τουλάχιστον τη συζήτηση για τα ΑΕΙ: η ι
δεολογία της αποτελεσματικότητας δεν
εμφανίζεται μέσω μιας συγκεκριμένης
προγραμματικής διαπλοκής ανώτατης
εκπαίδευσης - παραγωγής, αλλά μέσω
του αιτήματος για δημοσιονομική απο' τελεσματικότητα (απορρόφηση πιστώσε
ων), που απευθύνεται στη διοίκηση των
: ΑΕΙ.
3.0 συντεχνιακός χαρακτήρας του λό

γου για το πανεπιστήμιο προσδιορίζεται
από δυο παραμέτρους: αφενός τη δομικά
συντεχνιακή νοοτροπία του επιστημονι
κού προσωπικού, που επιφέρει αποτελέ
σματα και στη διοικητική λειτουργία του
πανεπιστημίου (επικέντρωση στη διαδι
κασία κρίσεων, αλλά και ανυπαρξίας
συγκρούσεων με κοινωνικά χαρακτηρι
στικά στο εσωτερικό του δεπ ): και αφ’ ε
τέρου τον ιδιόρυθμα «συντεχνιακό» (με
την έννοια του πολυσυλλεκτικά κομματι
κού) προσανατολισμό των πολιτικών δια
μεσολαβητών της φοιτητικής κατηγο
ιί ρίας.
*ι,
4. Από τα προαναφερθέντα ελαττώμα
τα του λόγου για την ανώτατη εκπαίδευ
ϊ·: ση, προκύπτουν και ορισμένα γενικά του
c χαρακτηριστικά: αποτελεί λόγο α-ιστοiC ρικό (με μορφή κυρίως νομική-τυπική),
ap λόγο εύκολο και μαξιμαλιστικό, αφενός
!ip γιατί εκφέρεται συνήθως προεκλογικά
5DC‘ (βουλευτικές · πρυτανικές - φοιτητικές ε
SÏ κλογές) για να ξεχαστεί ύστερα, και αφ’
I>!'· ετέρου γιατί απευθύνεται σε ένα ήδη πε
πεισμένο (προσανατολισμένο κομματικά
για
άλλους πολιτικούς λόγους) και διαρ
:oit.■'
10t■ κώς μειούμενο, ακροατήριο.
5. Όπως ήδη αναφέρθηκε η έως τώρα
Jlßf'
επιχειρηματολογία προσπαθεί και υπ’
#
l1li'< αυτή την οπτική γωνία προσφέρεται το
εμπειρικό υλικό που ακολουθεί, να τονί
HOP1'
σει την έλλειψη ενός συγκροτημένου λό
m»4: γου για το πανεπιστήμιο, που θα εκκινού
σε αλλά και θα κατέληγε στη σχέση Α.Ε.ι.
(Qli*
- παραγωγής. Μπορεί, βέβαια, η έλλειψη
oltf αυτή να προσδίδει σε τελευταία ανάλυifl®: ση μιαν οικουμενική (και άρα νομιμοποιη10μένη) διάσταση στην κάθε φορά ασκούΓ,·μενη εκπαιδευτική πολιτική, αφού δεν α*0,'ναδεικνύει τις όποιες πολιτικές διαφθ
ο ρ έ ς ολόκληρου του επίσημου πολιτικού
^.φάσματος για ένα τόσο σημαντικό ζήτηό^μα, πλην όμως για τον ίδιο ακριβώς λόγο
^αποκαλύπτει τις συμπτώσεις (όχι βέβαια
ι#ιην ισοπεδωτική εξίσωση) των σχετικών
^ μ ε το πανεπιστήμιο πολιτικών διαθέσειΐι)#ων και στρατηγικών, από την δικτατορία
ιοί51;έως σήμερα,

των Δ. Ιαραψιανβύ καβ A Λοβ^ραο>■/

II. Οι μετα ρρ υθμ ισ τικές επιθυμίες
τη ς δικτα το ρία ς

1. Η απουσία ιστορικού - συνεκτικού ι
στού από τις προτάσεις για τα Α.Ε.ι. όπως
αυτές διατυπώνονται από κομματικούς
σχηματισμούς και φορείς της ακαδημαϊ
κής κοινότητας, γίνεται έκδηλη αν η από
πειρα καταγραφής και αξιολόγησής τους
προχωρήσει στην τελευταία, πριν την με
ταπολίτευση, περίοδο. Ο α-ιδεολογικός,
τελικά, χαρακτήρας του δήθεν μεταρρυθμιστικού λόγου για το ελληνικό πανε
πιστήμιο δεν έχει αφετηρία τις μέρες
που ακολούθησαν την Συντακτική Πράξη
3/74 για την αποχουντοποίηση στα Α.Ε.Ι.·
αρθρώνεται αμέσως μετά τα γεγονότα
του Πολυτεχνείου από τα ίδια τα μέλη
της κυβέρνησης Ανδρουτσόπουλου,
στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τις
αιτίες της ανάπτυξης του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος. Και δεν απα
σχόλησε μόνο μια συνεδρίαση εκείνου
του Υπουργικού Συμβουλίου (Υ.Σ.) αλλά
εννέα: από τις 13.2.1974 έως κυριολεκτι
κά την παραμονή της κατάρρευσης της
δικτατορίας.
2. Η έναρξη της σχετικής με την ανώ
τατη παιδεία συζήτησης στο χουντικό
Υ.Σ. έγινε στην συνεδρίαση της 13ης Φε
βρουάριου 1974 με την εισήγηση του υπ.
Κοινωνικών Υπηρεσιών X. Γεωργιάπουλου «περί νεότητος»* ο εισηγητής προ
σπάθησε να συνδέσει το φαινόμενο της
αντιδικτατορικής πάλης του φοιτητικού
κινήματος με τα κινήματα στην Ευρώπη
και την Αμερική και να αποδώσει την
στάση της νεολαίας στην εξάπλωση Της
«υλιστικής κοινωνίας» σε βάρος των ηθι
κών αξιών. Ο πρώην πρύτανης του Πανε
πιστημίου Θεσσαλονίκης και υφυπ. Παι
δείας Σπ. Βλάχος εντόπισε τις πηγές της
κακοδαιμονίας στην ανεργία, τα εσωτε
ρικά προβλήματα της εκκλησίας, τη στέ
ρηση ιδανικών από την οποία πάσχει η
ελληνική οικογένεια, την στείρα αρχαιο
λογία, την ανεπάρκεια της οικογένειας
και τη μη επαρκή τόνωση του προσκοπι
σμού (!), ενώ ο υφυπ. παρά τω Πρωθυ
πουργό) Δ. Κοροκώστας επεσήμανε την
έλλειψη ιδανικών, διευκρινίζοντας ότι
αυτά δεν συνδέονται μόνο με εδαφικές
διεκδικήσεις (!), χωρίς βέβαια και αυτές
να αποκλείονται κ.ο.κ.
3. Από τις θεωρητικές αναγωγές και α
ναλύσεις των χουντικών υπουργών είναι
δυνατό, με την ψυχραιμία που επιτρέπει
πλέον η χρονική απόσταση από την πε
ρίοδο εκείνη, να επιχειρηθούν χρήσιμες
αξιολογήσεις για την ιδεολογική βάση,
τον τρόπο σκέψης, τη συνοχή και την
ποιότητα όσων συμμετείχαν στην άσκη

ση της δικτατορικής εξουσίας (εντυπω
σιακότερες, πάντως, στις σχετικές συζη
τήσεις ήταν οι επισημάνσεις του υπ. Πο
λιτισμού και Επιστημών Δ. Τσάκωνα για
την έλλειψη λόγου και παραδείγματος,
την απουσία πνευματικής ηγεσίας —σελ.
2 Πρακτικών Υ.Σ., 13.2.1974— την ταξική
προέλευση των καθηγητών των Α.Ε.ι. σε
συνδυασμό με την αλλαγή ταξικής θέσης
που συνεπάγεται η καθηγητοποίησή
τους —σελ. 20 Πρακτικών Υ.Σ. της
9.7.74— και την «εν ονόματι του Παρθε
νώνα σκύλευση από τους νεοέλληνες
πραγμάτων που δεν τους ανήκουν» που
κατέληγε στην πρόταση για την κατεδά
φισή του —σελ. 14 Πρακτικών Υ.Σ. της
9.4.74) * δεν είναι όμως αυτό το θέμα μας.
Από τις συζητήσεις που διεξήχθησαν
στις εννέα συνεδριάσεις του Υ.Σ. οι ο
ποίες κατέληγαν σε σχέδιο νόμου για τα
Α.Ε.Ι. —που δεν πρόλρβε να ολοκληρω
θεί διότι το καθεστώς της 21.4.67
κατέρρευσε— θα καταγράψουμε τις πιο
σημαντικές μεταρρυθμιστικές εμπειρίες
της δικτατορίας, καταθέτοντας έτσι ένα
κριτήριο σύγκρισης αλλά και πολιτικής ιδεολογικής αξιολόγησης του μετέπειτα
αναπτυχθέντος μεταρρυθμιστικού λό
γου για το πανεπιστήμιο.
4. Η βούληση της δικτατορίας για την
ολοκληρωτική υποταγή του πανεπιστη
μίου στο υπουργείο Παιδείας εκφράστη
κε στις προτάσεις για την αλλαγή της
σύνθεσης και των διαδικασιών ανάδει
ξης των πρυτανικών αρχών* η προσχημα
τική επισήμανση του συντεχνιακού πνεύ
ματος που διέπει το σώμα των τακτικών
καθηγητών κατέληγε, μεταξύ άλλων, σε
προτάσεις κατάργησης της αυτοδιοίκη
σης του πανεπιστημίου (υπ. Κοινωνικών
Υπηρεσιών, X. Γεωργιόπουλος, Πρακτικά
Υ.Σ. της 9.4.74) και υποβιβασμού των πα
νεπιστημιακών δασκάλων σε απλούς δη
μόσιους υπαλλήλους {Δ. Καρακώστας, υ
φυπ. παρά Πρωθ. σελ. 4, Πρακτικά Υ.Σ.
5.7.74) . Η πιο ενδιαφέρουσα, όμως, ενόψει των μετέπειτα εξελίξεων στο χώρο
του πανεπιστημίου, πρόταση αφορούσε
την ίδρυση του Συμβουλίου Ανώτατης
Παιδείας (Σ.Α.π.) με εποπτικές αρμοδιό
τητες σε ζητήματα διοίκησης έρευνας
και διδασκαλίας (βλ. υπ. Παιδείας Π. Χρή
στου, σελ. 18 και υπ. Εσωτερικών Β.
Τσούμπας, σελ. 22, Πρακτικών Υ.Σ. της
16.2.74) . Στην σύνθεση του Σ.Α.Π. δεν α
ποκλείστηκε εξορισμού αλλά συζητήθη
κε το ενδεχόμενο φοιτητικής συμμετο
χής, που θα αποτελούσε και μια πρώτη

και περιορισμένη μορφή συμμετοχής
των φοιτητών στην διοίκηση των Α.Ε.Ι. (υ
φυπ. Εσωτερικών Αθ. Τσαρμάκης, ό.π.
σελ. 23). Τελικά, στη συνεδρίαση της
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Μετά το
Πανηγύρι των Μαθηματικών
Μ ' 1. / ο<·;·ά V:

Το τσίρκο
των Μαθηματικών
του Martin Gardner
Το μείγμα είναι, όπως πάντοτε,
ένα συμπαγές και πνευματώδες αμάγαλμα μαθηματικών, φυσικής, πνευ
ματικών παιχνιδιών και διασκέδα
σης.
«Ο Martin Gardner έχει το κατα
πληκτικό ταλέντο να εμβαθύνει και
να ερμηνεύει μαθηματικές έννοιες,
κάνοντάς τες προσιτές σε κοινό χω
ρίς ειδικές μαθηματικές γνώσεις, αλ
λά ταυτόχρονα και να διατηρεί την
αυστηρή επιστημονική συλλογιστι
κή».
Isaac A sim ov
«Για άλλη μια φορά δύσκολες μα
θηματικές έννοιες μεταδίδονται με
ευκολία, χάρη και τέλεια διαύγεια.
Η μαστοριά του Gardner παραμένει
αξεπέραστη».
New Scientist

σελ. 190,1.700 δρχ.
Εκδόσεις
ΤΡΟΧΑΛΙΑ
Γριβαίων 5 (πάροδος Σκουφά 64)
106 80 Αθήνα,
τηλ. 364.64.26, fax 362.19.32
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9.7.74 η ίδρυση του Σ.Α.Π ως γνωμομοδοικού Ον·:·.Ο1· έγινε δεκτή, ως προς δε
i)
.
; το·... συμφώνησαν να αποτελειται ατιο καθηγητές και περιορισμένο
αριθμό εκπροσώπων της κοινωνίας.

αποτελεί απόπειρα διατύπωσης μιας
συντηρητικής πρότασης για το πανεπιοτήμ.ο, αλλά απλώς μια νέας μορφής δη
μαγωγία που αναπτύσσεται πάνω στην α
νάγκη επιστροφής στα παλαιά πρότυπα
6. Οι σκέψεις που βρήκαν, επίσης, κα και στηρίζεται α) στην αποτυχημένη πο
ρεία των συμμετοχικών διαδικασιών και
θολική αποδοχή, αφορούσαν την ίδρυση
περιφερειακών πανεπιστημίων (βλ., λ.χ.
β) στον εκφυλισμό όσων δικαιωμάτων
Πρωθυπ. Α. Ανδρουτσόπουλος, σελ. 9-10
και ελευθεριών έχουν το κέντρο βάρους
τους στο πανεπιστήμιο.
Πρακτικών Υ.Σ. της 9.7.74) και την προ
2. Από τον ορυμαγδό των μεταρρυθμισπάθεια αλλαγής του αναχρονιστικού
στικών προτάσεων για τα α .ε.ι. δύσκολα
θεσμού της έδρας που ενώ έπρεπε να εί
προκύπτει η συναίσθηση ιστορικότητας,
ναι πυρήνας διδασκαλίας, τελικά αποτε
ή η διαφορετικότητα των ιδεολογικών α
λεί κλειστό θεσμό αναπαραγωγής του
ναφορών, της πολιτικής στρατηγικής και
πανεπιστημιακού κατεστημένου- έγιναν,
των αντιλήψεων για το πανεπιστήμιο και
μάλιστα, επικλήσεις της προσπάθειας
το ρόλο του. Έτσι η πρόταση μεταρρύθ
του Κ. Καραμανλή να μελετήσει το φαι
μισης αποξενώνεται από τον ιστορικό
νόμενο του νεποτισμού της έδρας (υπ.
της περίγυρο και μετατρέπεται σε ένα
Κοιν. Υπηρ. X. Γεωργιόπουλος, σελ. 30
ζητούμενο αυτή καθεαυτή. Αρκεί, λοι
Πρακτικών Υ.Σ. της 9.4.74) καθώς και τις
πόν, η ευφυΐα, ο εμπλουτισμός των προ
καταγγελίες των Γ. Παπανδρέου, Ε. Πα·
τάσεων με «νέες ιδέες» και η ικανότητα
πανούτσου και Κ. Μητσοτάκη (υφυπ.
στη διατύπωση και τη διάδοσή τους για
Παιδείας Σπ. Βλάχος, ό.π., σελ. 32) κατά
να αποκτηθούν από κόμματα, συνδικαλι
του πανεπιστημιακού κατεστημένου. Ρι
στικές παρατάξεις και πανεπιστημιακούς
ζοσπαστικότερος ήταν ο υφυπ. Κ. Ράλφορείς, τα μέσα άσκησης «πανεπιστημια
λης (Πρακτικά Υ.Σ. της 12.7.74) προτείκής πολιτικής».
νοντας την επανάκριση, ανά 7 χρόνια,
των τακτικών καθηγητών.
3. Γνώμη μας είναι πως χαρακτηριστι
Πολλά, επίσης, ελέχθησαν για την κα
κότερη απόδειξη του, μετά τη μεταπολί
τάργηση της παραπαιδείας (υπ. Βιομηχ.
τευση, δημαγωγικού χαρακτήρα του μεΜ. Κυπραίος, σελ. 2 Πρακτικών Υ.Σ. της
ταρρυθμιστικού για τα Α.Ε.Ι. βερμπαλι
9.4.74), την καλυτέρευση της υλικοτεχνισμού, είναι η κατάδειξη της συγγένειας ή
κής υποδομής (ό.π., σελ. 2-14), τον εμ
και, ορισμένες φορές, της ταυτότητάς
πλουτισμό της διδασκαλίας ακόμη και
του με τον αντίστοιχο που επιχείρησε να
μ ε τη διδασκαλία του μαρξισμού (υπ. Ε
αρθρώσει η μη νομιμοποιημένη κρατική
σωτερικών Β. Τσούμπας, σελ. 28 Πρακτι
εξουσία, το 1974. Όσο και αν φάνηκαν
κών Υ.Σ. της 13.2.74), για την ανάγκη δι
κατά καιρούς ριζοσπαστικές και εκσυγ
δασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας
χρονιστικές οι προτάσεις για κατάργηση
(υπ. Παιδείας Π. Χρήστου, σελ. 15 Πρα
της έδρας, τη συνδιοίκηση, την ίδρυση
κτικών Υ.Σ. της 16.2.74), την εισαγωγή
του Σ.Α.Π. τα εξάμηνα, κ.ο.κ., θα είχαν
του θεσμού των εξαμήνων (ό.π., σελ. 21)
πραγματοποιηθεί, μέσα βέβαια σε άλλο
την κατάργηση της πολυθεσίας (ό.π.,
ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο και από την
σελ. 35), τη βελτίωση της αναλογίας διίδια τη δικτατορία. Αν στην σταδιακή α
δασκώντων - διδασκομένων με την πρόσ
πομάκρυνση των όσων ζουν το ελληνικό
ληψη προσωπικού των κατωτέρων, κυ
πανεπιστήμιο από τους φορείς οι οποίοι
ρίως, επιστημονικών βαθμιδών (Πρω
ασκούν πανεπιστημιακή πολιτική, που α
θυπ. Α. Ανδρουτσόπουλος, σελ. 10 Πρα
ποτελεί αδιάψευστο κριτήριο της αποτυ
κτικών της 9.7.74) κ.ο.κ.
χίας των έως σήμερα πολιτικών και συν
δικαλιστικών προτάσεων, προστεθεί και
III. Έ να συμπέρασμα
η διαπίστωση πως από όποιον επίσημο
1. Στην Ελλάδα, μετά τη μεταπολίτευση,
πολιτικό χώρο και αν προέρχεται ο μεο λόγος που αρθρώθηκε για την ανώτατη
ταρρυθμιστικός λόγος για τα Α.Ε.Ι. είναι
παιδεία ήταν μόνιμα προεκλογικός και
σχεδόν κοινός, τότε τα αδιέξοδα πολλάμαξιμαλιστικός. Στους αρχικούς του φο
πλασιάζονται. Και όσο μονιμοποιείται η
ρείς, που ήταν οι κομματικοί σχηματισμοί
απουσία ανάλυσης και σχεδιασμού για
τις σχέσεις πανεπιστημίου - παραγωγής,
της αριστερός και του κέντρου καθώς
και οι συγκροτημένες πανεπιστημιακές
με την ταυτόχρονη αποσπασματική σύν
δεση πανεπιστημίου - επιχειρήσεων
ομάδες, προστέθηκαν, μετά το 1981, και
—που διαιωνίζει τη σημερινή δομή της
το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με τις
συνδικαλιστικές του παρατάξεις. Ακόμη
ελληνικής οικονομίας— άλλο τόσο θα
μονιμοποιείται ο «στρεβλός» και «αναπο
και η πιο συντηρητική ερμηνευτική εκδο
τελεσματικός» χαρακτήρας των πολιτι
χή των αποτελεσμάτων του Ν. 1268/82
—που σημειωτέον, δεν εκφράζεται από
κών προτάσεων που συνοδεύουν τις επι
σημάνσεις για τον πρωταρχικό ρόλο της
τον πολιτικό σχηματισμό της δεξιάς ή τη
παιδείας στο σύγχρονο κράτος και την α
φοιτητική του συνδικαλιστική παράταξη
νάγκη βελτίωσης της «για το καλό του
αλλά από τους αντιδραστικούς καθηγη
λαού και του τόπου».
0
τές των δυο ανώτερων βαθμιδών— δεν

ΕΤΒΑ

«
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.

Αποσπάσματα Προσφώνησης του Διοικητή της ΕΤΒΑ
Καθηγητή Κωνσταντίνου Δρακάτου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
στις 28 Ιουνίου 1990

Η ΕΤΒΑ διαθέτει ένα εκτεταμένο
χαρτοφυλάκιο συμμετοχών συνολικού
ύψους, στο τέλος του 1989, 66 δισ.
δρχ. Συγκεκριμένα, μετέχει σε 108 ε
πιχειρήσεις, από τις οποίες 14 είναι
εταιρείες κυριάτητάς της, 14 εταιρεί
ες συμμετοχής της σε πλειοψηφία
και 80 εταιρείες συμμετοχής της σε
μειοψηφία. Πρόθεση της Διοικήσεως
είναι οι θυγατρικές αυτές εταιρείες
της ΕΤΒΑ, που ανήκουν σε ποικί
λους μεταποιητικούς κλάδους, να πε
ριέλθουν σε ιδιωτικούς φορείς με
πλήρη διαφάνεια.

X';
N
C
11»
r>
c
«wr
r;
JOT

ί ;ί
;ow
icr:
ri:

if f *

Ο Διοικητής της ΕΤΒΑ
Καθηγητής Κωνσταντίνος Δρακάτος.
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Α. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ 1989
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Το σύνολο των πάσης φύσεως α
καθαρίστων εσόδων της ΕΤΒΑ κατά
το 1989 έφθασε στο ποσό των 58,2
δισ. δρχ., έναντι 45,2 δισ. δρχ. της
παρελθούσας χρήσεως, σημειώθηκε
δηλαδή άυξηση κατά 28,8%. Εξάλλου,
κατά το 1989 τα κέρδη της Τράπε
ζας πριν από τις αποσβέσεις, τις
προβλέψεις και τους φόρους διαμορ
φώθηκαν στο ποσό των 4,6 δισ. δρχ.
περίπου, δηλαδή στο ίδιο ύψος του
1988. Τα θετικά αυτά αποτελέσματα
μεταφέρθηκαν σχεδόν στο σύνολό
τους στις προβλέψεις για ενδεχόμενη
υποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού.

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
Οι εκταμιεύσεις της ΕΤΒΑ κατά
το 1989 για δάνεια, εγγυήσεις και
συμμετοχές έφθασαν τα 73,7 δισ.
δρχ., έναντι 56,6 δισ. δρχ. το 1988,
δηλαδή αυξήθηκαν κατά 30,4%. Από
το συνολικό ποσό των χορηγήσεων
αυτώντο74,6%αφορούσετη Βιομηχα
νία, το 12,4% τη Ναυτιλία, το 13% τον
Τουρισμό και το 1% τα Ορυχεία.

Δ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Σημαντικό είναι το έργο που εκτελέσθηκε κατά το 1989 στον τομέα
των Βιομηχανικών Περιοχών, το οποίο
απορρόφησε 5,3 δισ. δρχ. (αύξηση
6% σε σχέση με το 1988). Οι υπηρε
σίες που προσφέρονται σήμερα
στους υποψηφίους επενδυτές, στα
πλαίσια του θεσμού των Βιομηχανικών
Περιοχών θα συμπληρωθούν και θα
επεκταθούν. Μάλιστα, για την προ
σέλκυση επενδύσεων υψηλής τεχνολο
γίας μελετάται η δημιουργία και στη
χώρα μας «τεχνοπόλεων».

Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
Η ΕΤΒΑ στα πλαίσια των αναπτυ
ξιακών δραστηριοτήτων της, έχει κα
ταρτίσει μελέτες για επενδυτικές ευ
καιρίες που προσφέρονται στην περι
φέρεια (Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο,
Εύβοια, Ιόνια Νησιά). Η πρωτοβουλία
αυτή της Τράπεζας αποβλέπει στην
αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων οι
κονομικής αναπτύξεως της περιφέ
ρειας.

ΣΤ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Στον τομέα της προηγμένης τεχνο
λογίας η ΕΤΒΑ καταρτίζει και ε
φαρμόζει σημαντικά και πρωτότυπα
προγράμματα και ενισχύει τις προ
σπάθειες του Δημοσίου, των Οργανι
σμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, των
Συνεταιρισμών και Ιδιωτών για την
πραγματοποίηση ανάλογων έργων.

Ζ. ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΟΡΩΝ
Τα κυκλοφορούντο Ομόλογα της
ΕΤΒΑ στις 31.12.1989 ανέρχονταν
στο ποσό των 300 δισ. δρχ. και αντι
στοιχούσαν στο 5% του συνόλου των
αποταμιευτικών καταθέσεων και στο
60% του συνόλου του υπολοίπου Ο
μολόγων όλων των Τραπεζών που με
τέχουν στην αγορά αυτή. Πόρους ό
μως είναι δυνατό να αντλήσει η Τρά
πεζα και από την εξωτερική κεφαλαι
αγορά χάρις στην υψηλή δανειοληπτι
κή ικανότητα που διαθέτει.

Η. ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η ΕΤΒΑ προετοιμάζεται να δρα
στηριοποιηθεί μέσα στο νέο πλαίσιο
που διαμορφώνεται από την απελευ
θέρωση και ενοποίηση των χρηματα
γορών και κεφαλαιαγορών του ευρύ
τερου χώρου της Ε.Ο.Κ. Για να μπο
ρέσει να επιβιώσει ως σύγχρονη Τρά
πεζα Επενδύσεων διευρύνει το φάσμα
των υπηρεσιών που κατά παράδοση
παρέχει προς τις ακόλουθες κατευ
θύνσεις:
• Παροχή υπηρεσιών χρηματοπιστωτι
κού συμβούλου προς επιχειρήσεις
του δημόσιου και του ιδιωτικού το
μέα.
• Ανάληψη της διαθέσεως νέων εκδό
σεων χρεωγράφων (μετοχών ή ο
μολογιών).
• Ανάληψη προγραμμάτων εξυγιάνσεως και ανασυγκρστήσεως επιχει
ρηματικών μονάδων.
• Αναζήτηση πηγών χρηματοδστήσεως των επενδύσεων και έργων.
• Παροχή υπηρεσιών συμβούλου και
διαχειρίσεως επενδύσεων ατομικών
και θεσμικών επενδυτών.
• Χρηματοδότηση επενδύσεων υψη
λής τεχνολογίας και καινοτομίας.
• Παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτικής
μισθώσεως.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ
ΑΘΗΝΑ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 1990.

advertising

Γ. ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ.
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ΓΙΑ TON
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΑΡΑ
Στις 4 Ιουνίου το Κέντρο Πολιτισμού
«Δημήτρης Γληνός» τίμησε τον
διαπρεπή φιλόλογο και σεβαστό
δάσκαλο Εμμανουήλ Κριαρά με ομιλίες
και την παρουσία φίλων, μαθητών και
συνεργατών του. Στις σελίδες που
ακολουθούν δημοσιεύεται το κείμενο
της ομιλίας του καθηγητή και
ακαδημαϊκού κ. Μ.Ι. Μανούσακα· κριτική
παρουσίαση του μνημειώδους Λεξικού
της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους
Γραμματείας συνέγραψε ο διευθυντής
του Ινστιτούτου Νεοελληνικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης κ. Βασίλειος Δ. Φόρης.
Το πρόγραμμα της τιμητικής
εκδήλωσης στις 4 Ιουνίου
συμπληρώθηκε με ομιλίες των:
Χρήστου Αλεξίου, Μ.Ι. Μανούσακα,
Ελένης Κακουλίδη-Πάνου, Ερατοσθένη
Καψωμένου, Κομνηνής Πηδώνια, Γ.Α.
Μαγκάκη και Σταύρου Πόνου.
Ο Εμμανουήλ Κριαράς γεννήθηκε
στον Πειραιά το 1906. Εγγρόφεται στη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών το 1924, όπου παρακολουθεί με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα μαθήματα των
καθηγητών Κωνσταντίνου Άμαντου
(Βυζαντινή Ιστορία), Νίκου Βέη
(Βυζαντινή και Νέα Ελληνική
Φιλολογία), Παναγή Λορεντζάτου
(Αρχαία Ελληνική Φιλολογία). Το 1930
στο Μόναχο ως υπότροφος της
Ακαδημίας Αθηνών εργάζεται για τον
Θησαυρό της Λατινικής Γλώσσας, όπου
κατατοπίζεται και ασκείται σε
λεξικογραφικά ζητήματα. Το 1938
ανακηρύσσεται διδάκτορας της
Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου
Αθηνών με τη διατριβή του
«Μελετήματα περί τας πηγάς του
Ερωτοκρίτου». Ακολουθεί νέα περίοδος
περαιτέρω σπουδών στο Παρίσι
(Βυζαντινή και Νέα Ελληνική
Φιλολογία, Συγκριτική Γραμματολογία).
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Επιστρέφει στην Ελλάδα με την έναρξη
του δευτέρου πολέμου και διορίζεται
διευθυντής στο Μεσαιωνικό Αρχείο της
Ακαδημίας Αθηνών.
Το Μάιο του 1944 συλλαμβάνεται από
τους Γερμανούς και κρατείται στο
Χάίδάρι ώς το τέλος της Κατοχής. 1945·
1948, νέες έρευνες στη Γαλλία. 1950,
τακτικός καθηγητής της Μεσαιωνικής
Ελληνικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Στη δεκαετία του 1950
αρχίζει η προσπάθεια για τη
συγκρότηση του Λεξικού της
Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους
Γραμματείας (1100-1669): Α' τόμος, àάμαξοτροχός, Θεσσαλονίκη 1969. 1966,
πρόεδρος Κέντρου Βυζαντινών
Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Εκείνη την εποχή ορίζεται μέλος του
συμβουλίου στο Ινστιτούτο
Νεοελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (ιδρυτής Μανόλης
Τριανταφυλλίδης). Το 1968 απολύεται
από το Πανεπιστήμιο για πολιτικούς
λόγους. Υπήρξε πρόεδρος της
επιτροπής που καθόρισε το είδος του
μονοτονικού συστήματος που
αναγνώρισε η πολιτεία (μεταρρύθμιση
1982). 1982, πρόεδρος επιτροπής που
όρισε το υπουργείο Δικαιοσύνης για τη
μεταγλώττιση των νομικών κωδίκων.
Έ χει τιμηθεί από ελληνικά και ξένα
πνευματικά ιδρύματα και είναι
αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας
Αθηνών.
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ Ε. ΚΡΙΑΡΑ
1. Ευρετήριον της Επετηρίδος Βυζαντινών
Σπουδών, τόμ. 1-10, Αθήνα 1934.
2. Μελετήματα περί τας πηγάς του
Ερωτοκρίτου, Αθήνα 1938.
3. Γϋπαρις, κρητικόν δράμα. Πηγαί κείμενον, Αθήνα 1940.
4. Κατσαΐτης. Ιφιγένεια - Θυέστης · Κλαθμός
Πελοποννήσου, ανέκδοτα έργα, Αθήνα 1950.
5. Η μεσαιωνική ελληνική γραμματεία, Αθήνα
1950.
6. Οι τρεις μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας
και τα αρχαία γράμματα, Θεσσαλονίκη 1955.
7. Βυζαντινά ιπποτικά μυθιστορήματα, Αθήνα
1955.
8. Το Ανακάλημα της Κωνσταντινόπολης, α'
εκδ. Θεσσαλονίκη 1956- β' εκδ. Θεσσαλονίκη
1965.
9. Διονύσιος Σολωμός (Ο βίος - Το έργο).
Θεσσαλονίκη 1957- β' εκδ. Αθήνα 1972.
10. Ψυχάρης, Θεσσαλονίκη 1959· β' έκδ.
συμπληρωμένη, Αθήνα 1981.
11. Istiän Söter, Η ουγγρική λογοτεχνία.
Γεγονότα και προβλήματα (μετάφραση),
Θεσσαλονίκη 1966.
12. Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής
Δημώδους Γραμματείας, τόμοι 11,
Θεσσαλονίκη 1969-1990.
13. Γεωργίου Χορτάτση, Πανώρια, κριτική
έκδοση με εισαγωγή, σημειώσεις και
γλωσσάριο, Θεσσαλονίκη 1975.
14. Άρθρα και σημειώματα ενός δημοτικιστή,
Αθήνα 1979.
15. Φιλολογικά μελετήματα, 19ος αιώνας,
Αθήνα 1979.

16. Η σημερινή μας γλώσσα, Μελετήματα και
άρθρα, Θεσσαλονίκη 1987.
17. Πρόσωπα και θέματα από την ιστορία του
δημοτικισμού, τόμος Α \ Αθήνα 1986.
18. Τα πεντάλεπτά μου στην ερτ και άλλα
γλωσσικά, Θεσσαλονίκη 1987.

(Για τη σύνταξη του παραπάνω
σημειώματος συμβουλευτήκαμε την
εργοβιογραφία του Ε. Κριαρά
παρουσιασμένη από τον καθηγητή κ.
Εύδοξο Τσολάκη και δημοσιευμένη στο
«Αφιέρωμα στον Εμμανουήλ Κριαρά»,
Θεσσαλονίκη 1988, σ. 16-19).

Μ έ τόν Κριαρά
ατό
Μ εσαιω νικό ’Αρχείο
τή ς ’Ακαδημίας
καί στή
Φ ιλοσοφική Σχολή
τοϋ Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
τ ο ϋ Μ. I. Μανούσακα
ά ήθελα νά εύχαριστήσω τούς όργανωτές τής άποψινής έκδήλωσης
γιά τόν καθηγητή Εμμανουήλ
Κριαρά, πού μού έκαμαν τήν τιμή νά μέ
καλέσουν νά μιλήσω άπόψε γιά τόν δια
πρεπή έρευνητή, τόν έκλεκτό άνθρωπο
καί τόν παλιό μου προϊστάμενο, άργότερα συνάδελφο καί πάντα άγαπημένο φί
λο, έναν άπό τούς πιό δημιουργικούς έρ·
γάτες, σέ διεθνή κλίμακα, τών βυζαντι
νών καί μεταβυζαντινών σπουδών. Τό έ·
πιβλητικό σέ έκταση καί έξαίρετο σέ
ποιότητα έρευνητικό, διδακτικό καί συγ
γραφικό έργο τοϋ Κριαρά έχει ήδη άποτιμηθεΐ, στούς τόμους ιδίως πού τού έχουν
άφιερωθεϊ, καί θά άναλυθεϊ καί έδώ σήμέρα άπό τούς έπόμενους όμιλητές. Γιά
ν’ άποφευχθούν λοιπόν οί έπαναλήψεις,
δέν θά κάμω έδώ άξιολόγηση τού όλου
έργου του, άλλά κάτι πολύ άπλούσχερο
Θά περιοριστώ νά έκθέσω μερικές άνα
μνήσεις μου άπό τίς δυό περιόδους τής
συνεργασίας μου μαζί του, πρώτα στό
Μεσαιωνικό Α ρ χείο τής ’Ακαδημίας Ά
θηνών (1942-1950), όπου τόν είχα διευ
θυντή, καί, λίγο άργότερα, στή Φιλοσοφι
κή Σχολή τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονί
κης (1961-1966>, όπου τόν είχα συνάδελ
φο.
Πρώτο γνώρισα τόν Κριαρά τό 1938, ό
ταν πήρα τό θάρρος, νεαρός τότε φιλά
λογος, νά τόν έπισκεφθώ στό γραφείο
του, γιά νά τόν παρακαλέσω νά μέ καθο
δηγήσει στή σύνταξη_τών Πινάκων τού
έργου τού Στέφανου =ανθουδίδη «Ή Ε
νετοκρατία έν Κρήτη κ α ί οί κατά τμν 'Ε
νετών άγώνες τών Κρητών», πού θά έκδι
δόταν, τόν έπόμενο χρόνο, μέ τήν έπιμέλεία τού άκαδημαϊκού Ιωάννη Καλιτσου
νάκη καί μέ τή βοήθεια τού ίδιου ιοί
Κριαρά, τού Σπυριδάκη καί τή δική μου
στή σειρά τών «Texte und Forschungen>

Θ

τού Νίκου Βέη. Ό Κριαράς είχε ήδη συντάξει τό Ευρετήριο των δέκα πρώτων τό
μων τής «Έπετηρίδος Ε τα ιρ εία ς Βυζαν
τινών Σπουδών» (1934) καί σκέφτηκα νά
έπωφεληθώ άπό τήν πείρα του. Μέ δέ
χτηκε μέ εύγενική προθυμία, πού μέ έντυπωσίασε, καί θυσίασε άρκετό χρόνο,
γιά νά μου δώσει πολύτιμες συμβουλές.
Τόσο πολύ μέ έκαμε νά καταλάβω πόση
εύσυνείδητη φροντίδα άπαιτεί ή σύνταξη
ένός σωστού Εύρετηρίου, ώστε ποτέ στή
ζωή μου δέν έμπιστεύθηκα σέ βοηθό ή
συνεργάτη μου τή σύνταξη πινάκων τών
δικών μου έργασιών.
Ό Κριαράς είχε ήδη τυπώσει καί τή δι
δακτορική του διατριβή γιά τίς πηγές τού
«Έρωτοκρίτου» (1938) καί δημοσιεύσει
πολυάριθμες φιλολογικές καί γλωσσικές
έργασίες, ιδίως διορθώσεις σέ κείμενα
τής Κρητικής Λογοτεχνίας. Ή πρόθεσή
του ήταν νά τελειοποιήσει τή μέθοδο κρι
τικής έκδόσεως τών κειμένων, πού έφαρμόστηκε άπό τό Στέφανο Ξανθουδίδη, είσάγοντας στό κριτικό ύπόμνημα τούς κα
νόνες έκδόσεως πού είχαν καθιερωθεί
γιά τά κείμενα τής κλασσικής φιλολο
γίας. "Οταν διαπίστωσε ότι είχα παρό
μοια ένδιαφέροντα, μέ ένεθάρρυνε, μού
πρόσφερε τήν ύποστήριξή του καί τή φι
λία του καί μέ βοήθησε νά διοριστώ
(1942) στό Μεσαιωνικό ’Αρχείο, τού ό
ποιου είχε ήδη άπό τό 1939 άναλάβει τή
διεύθυνση.
Περνούσαμε τότε τά μαύρα χρόνια τής
Κατοχής,-τά τραγικότερα τής νεότερης ι
στορίας μας: πείνα, στερήσεις, άγώνες,
βασανιστήρια, συλλήψεις, άγωνίες, έκτελέσεις. Οί συνεργάτες τών Κέντρων τής
’Ακαδημίας (Ιστορικού Λεξικού, Μεσαιω
νικού καί Λαογραφικού ’Αρχείου κλπ.)
δέν ήταν άπρόσβλητοι άπό τίς δοκιμα
σίες αύτές. ’Αλλά ή άφοσίωσή τους στήν
έρευνα, οί προβληματισμοί καί τά αισιό
δοξα σχέδιά τους γιά τό μέλλον ήταν ή
παρηγοριά καί ή έλπίδα τους. Σ’ όλόκληρη τήν ’Ακαδημία έπικρατοϋσε ένα κλίμα
συνεργατικότητας καί δημιουργικής έ
ξαρσης. Μ ελέτες σοβαρές έτοιμάζονταν
(κι άς μήν τυπωνόταν τότε τίποτε), έρευνητικά προγράμματα σχεδιάζονταν. ’Α
καδημαϊκοί μεγάλου κύρους, παλιοί κα
θηγητές μας, όπως ό Κωνσταντίνος "Α
ξαντος, ό Σωκράτης Κουγέας, ό ’Ιωάν
νης Καλιτσουνάκης, ό Νίκος Βέης, όλοι
μαθητές τού μεγάλου Γεωργίου Χατζιδά:χι, πού είχε Ιδρύσει τά πρώτα έρευνητικά
.Κέντρα τής ’Ακαδημίας, έδειχναν ζωηρό
Ενδιαφέρον γιά τήν άποδοτική λειτουρ
γία καί τήν πρόοδο τών Κέντρων αύτών,
(Καί ώς μέλη τών ’Εφορευτικών ’Επιτρο
πών τους, καί μάς παρείχαν τήν καθοδή
γηση καί τήν ένθάρρυνσή τους. "Ετσι, τά
ερευνητικά Κέντρα τής ’Ακαδημίας ήταν
Λαση έπιστημονικής έργασίας, άλλά καί
ϊυτώριο μελλοντικών πανεπιστημιακών
καθηγητών: Στό Ιστορικό Λεξικό έργάί ονταν ό Νίκος Άνδριώτης, ό Στέλιος
Καψωμένος (οί πρώτοι πού έγιναν καθη
γητές στή Θεσσαλονίκη), ό Σταμάτης Κα7'<ατζάς, στό Λαογραφικό ό Γιώργος Σπυ1Ιιδάκης, ό Δημήτρης Λουκάτος, ό Δημή^‘ρης Πετρόπουλος καί στό Μεσαιωνικό
5|1,'Αρχείο ό Γιώργος Κόλιας καί ό Νίκος
* βορώνος γιά νά περιοριστώ στούς γνω
στότερους. Ό Κριαράς, πού είχε ήδη με^εκπεδευθεΐ στή Γερμανία καί στή Γαλ
λία, ήταν ό νεότερος καί δραστηριότε
ρος διευθυντής Κέντρου. ’Οργανωτικός,
ιβ·

μεθοδικός, στό έπακρο εύσυνείδητος καί
αύστηρά ύπηρεσιακός, ήταν πρόθυμος ά
πό τήν άλλη μεριά νά μάς καθοδηγεί καί
νά μάς συμβουλεύει. Κοντά του διδαχτή
καμε όλοι τήν πειθαρχία, τήν εύσυνειδησία καί τήν αύστηρή μέθοδο, άλλά καί τό
σα άλλα χρήσιμα πράγματα. Τό κύριο έρ
γο τού Μεσαιωνικού ’Αρχείου ήταν τότε
ή άποδελτίωση κειμένων καί μελετών ά
πό ιστορική καί γλωσσική άποψη καί ή
άλφαβητική κατάταξη τών δελτίων πού
συγκεντρώνονταν.
"Οταν πρωτοανέλαβα ύπηρεσία, ό
Κριαράς μού άνέθεσε δοκιμαστικά, γιά
μικρό διάστημα, ώσπου νά κατατοπιστώ
σέ όλα, τό εύκολο έργο τής άλφαβητικής
κατάταξης τών δελτίων. Διαπιστώνοντας
όμως, μετά λίγες ήμέρες, πώς μπορούσα
νά περάσω άνετα στό ύπεύθυνο έργο
τής άποδελτίωσης, μέ προώθησε άμέσως χωρίς δισταγμό σ’ αύτό. Ή πρώτη ά
ποδελτίωση πού μού άνέθεσε ήταν τού
έργου «’Επιτομή τής Ίεροκοσμικής Ι 
στορίας» τού Νεκταρίου Ιεροσολύμων.
Όμολογώ πώς τήν άνέλαβα χωρίς ιδιαί
τερο ένθουσιασμό (θά προτιμούσα λογο
τεχνικά κείμενα), τό άποτέλεσμα όμως ή
ταν ότι άπό τήν άποδελτίωση αύτή βγήκε
ένα μεγάλο μελέτημα γιά τό έργο αύτό
καί τίς πηγές του, πού τυπώθηκε λίγο άργότερα, τό 1947, καί ξανατυπώθηκε τό
1980.
Παρ’ όλες τίς άντιξοότητες τής έποχής, δουλεύαμε όλοι άδιάκοπα καί δη
μιουργικά καί τά δελτία (μερικές έκατοντάδες χιλιάδων) όλο καί πλήθαιναν, μέ
τήν άκοίμητη φροντίδα τού διευθυντή
μας. Γιά τήν προάσπιση τών δικαίων τού
χειμαζόμενου Ελληνισμού ή ’Ακαδημία
μάς είχε άναθέσει, θυμούμαι, πρόσθετο
έργο, μιά πρώτη συγκέντρωση ύλικού
γιά τούς λογίους τής Βορείου Ηπείρου.
Γεμίσαμε άρκετές δελτιοθήκες, άλλά ή
έργασία μας σκόνταψε σέ ένα ύλικό έμπόδιο: τήν έλλειψη χαρτιού γιά γράψιμο!
Ζητήσαμε λίγο άπό τό Υπουργείο, πού
μάς χορήγησε μερικές άθλιες διαφανείς
κόλλες άκατάλληλου κίτρινου χαρτιού,
πού σχιζόταν στό γράψιμο καί μάς ταλαι
πωρούσε. Τά πάντα ήταν τότε δύσκολα
καί βασανιστικά. Δουλεύαμε, οί συντά
κτες καί οί διευθυντές όλων τών Κέν
τρων μαζί, στή μεγάλη ΒΑ πτέρυγα τού
μαρμάρινου μεγάρου τής ’Ακαδημίας,
πού έμενε διαρκώς άθέρμαστο. Μπαίνα
με σ’ αύτό, στίς όκτώμιση τό πρωί, ξεπα
γιάζαμε άπό τήν πρώτη ώρα τής δου
λειάς, συνεχίζαμε μέσα στό κρύο καί
βγαίναμε στή μιάμιση, παγεροί σάν τό
μάρμαρο τού κτηρίου, τόσο πού άναγκαζόμαστε νά πεζοπορούμε χιλιόμετρα
πρός τά σπίτια μας, μόνο καί μόνο γιά νά
ζεσταθούμε λίγο μέ τήν κίνηση. Ό Κριαράς κατοικούσε κοντά καί έτσι ήταν στε
ρημένος άπό τό ««προνόμιο» αύτό, έγώ ό
μως μέ τόν Καψωμένο περπατούσαμε
δρόμους και δρόμους, συζητώντας άνεξάντλητα φιλολογικά θέματα.
Τούς τελευταίους μήνες τής Κατοχής,
ό Κριαράς γνώρισε μιά σοβαρή περιπέ
τεια, πού παρά λίγο νά τού στοιχίσει καί
τή ζωή. Πιάστηκε, μαζί μέ τή γυναίκα του
(πού τού παραστεκόταν καί τού παραστέ
κεται πάντα μέ γενναιότητα καί άφοσίωση) άπό τούς Γερμανούς γιά άντιστασιακή δράση καί κλείστηκε στό Χαϊδάρι.
Συγκλονισμένοι οί συνάδελφοί του, προ
σπαθούσαμε νά βρούμε τρόπο νά τόν

Ο καθηγητής Εμμ. Κριαράς.

σώσουμε. ’Αλλά ποιός μπορούσε νά βοη
θήσει; Σκεφτήκαμε διάφορους άνθρώπους τών γραμμάτων, τί δύναμη όμως
μπορούσαν νά έχουν κι αύτοί; Μέ τά πολ
λά, πήραμε τήν άπόφαση νά έπισκεφτοΰμε τόν Ά γ γ ελ ο Σικελιανό καΓνά ζητή
σουμε τήν παρέμβασή του. Ό ποιητής
μάς δέχτηκε μέ τή γνωστή του καλοσύνη
καί άρχοντιά, μάς έξέφρασε τή βαθειά
του λύπη, άλλά ήταν φανερό πώς δέν
μπορούσε νά κάμει τίποτε. "Ετσι κυλού
σε, μέσα στήν άγωνία γιά τήν τύχη τού
φίλου μας, τό φοβερό έκεϊνο καλοκαίρι
τού 1944, τό τελευταίο τής Κατοχής. Έπισκεφτήκαμε μιά-δυό φορές τό Χαϊδάρι,
γιά νά τόν δούμε, έστω καί άπό μακριά,
στήν τραγική γραμμή τών κρατουμένων,
καί νά τού έκδηλώσουμε μέ νεύματα τή
συμπαράστασή μας. Εύτυχώς, τήν παρα
μονή τής άποχώρησης τών Γερμανών ά
πό τήν ’Αθήνα (τόν ’Οκτώβριο τού 1944),
οί κρατούμενοι τού Χαϊδαριοϋ άφέθηκαν
έλεύθεροι. Θυμούμαι άκόμη μέ πόση χα
ρά καί συγκίνηση τρέξαμε καί τόν συναν
τήσαμε στό σπίτι τής πενθεράς του.
Μέ τή λήξη τού Πολέμου, δέν έλειψαν
βέβαια τά προβλήματα γιά τόν τόπο μας,
άφού σέ λίγο άρχιζε ό έμφύλιος. Ή έρ
γασία μας όμως στά Κέντρα συνεχιζόταν
μέ άνανεωμένη αισιοδοξία. Τώρα μπο
ρούσαμε πιά νά τυπώνουμε στά έπιστημονικά περιοδικά πού ξανάρχισαν νά έκδίδονται, καί πρώτα στή δική μας «’Επε
τηρίδα τού Μεσαιωνικού ’Αρχείου». Ό
Κριαράς συνέλαβε άπό τότε τό σχέδιο
νά έτοιμάσει ένα μεγάλο έρμηνευτικό
Λεξικό, όχι όμως τής Μεσαιωνικής Δημώ
δους Γραμματείας, άλλά τής Νεοελληνι
κής Λογοτεχνίας. Συγκρότησε δραστή
ρια έναν όμιλο άπό καμιά εικοσαριά έθελοντές φιλολόγους. Κατανείμαμε άναμεταξύ μας τήν άπέραντη ύλη καί ριχτήκα
με στήν άποδελτίωση τών κειμένων. ’Ε
γώ θυμούμαι πώς είχα πάρει τόν λιγοσέλιδο Μαβίλη καί τόν πολυσέλιδο Βουτυ
ρά, άλλος πήρε τόν Παλαμά, άλλος τόν
Έλύτη. Καί βρέθηκε καί κάποιος πού άνέλαβε τόν άπέραντο Καζαντζάκη, άλλά
(υπάρχουν πάντα καί τά άπρόοπτα!) κα59

τέθεσε γρήγορα τά όπλα καί βρήκε πιό
βολικό νά συγγράφει ένα δοκίμιο γ ι’ αύτόν (καί μάλιστα έπικριτικό). Διάφορα έμπόδια συνετέλεσαν στό νά μείνει ή τερά
στια αύτή έργασία ήμιτελής, στά κουτιά,
πού άργότερα ό Κριαράς τά παραχώρη
σε στό Λίνο Πολίτη, στό Νεοελληνικό
Σπουδαστήριο τού Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης, όπου καί πρέπει νά βρίσκον
ται άκόμη, δέν ξέρω σέ ποιό βαθμό άξιοποιημένα. Τό σχέδιο πάντως αύτό στάθη
κε ίσως ή άφετηρία τού άλλου του Λεξι
κού.
’Αλλά, έκτός άπό τούς έπιστημονικούς
σχεδιασμούς, μού έρχεται τώρα στό νού
καί μιά άλλη τότε πρακτική ιδέα καί πρω
τοβουλία τού Κριαρά: Καθώς τά βιβλία
πού άρχισαν νά έκδίδονται είχαν τσου
χτερές τιμές, άπρόσιτες στά ισχνά μας
βαλάντια, έπρότεινε στούς συντάκτες
τών Κέντρων τής ’Ακαδημίας, άντί νά άγοράζει χωριστά ό καθένας τά ίδια περί
που βιβλία, νά τά άγοράζουμε όλοι μαζί
μέ κοινή συνεισφορά, ώστε μέ τά ίδια
χρήματα νά προμηθευόμαστε πολύ πε
ρισσότερα, καί νά τά κυκλοφορούμε γιά
διάβασμα έκ περιτροπής άναμεταξύ μας.
Σχέδιο προσφυές, πού τό έφαρμόσαμε
μέ έπιτυχία γιά άρκετά χρόνια καί πού τό
όνομάσαμε «Ό γύρος τού βιβλίου». Στό
τέλος μοιράσαμε τά έργα άκριβοδίκαια
άναμεταξύ μας.
’Ανάμεσα στό 1947 καί στό 1948, ό
Κριαράς, γιά νά συμπληρώσει τίς έρευνές του, ξαναπήγε στό Παρίσι. ’Εκεί τόν
βρήκα, τό Δεκέμβριο τού 1947, φτάνον
τας καί έγώ μέ γαλλική ύποτροφία, πού
θά μέ κρατούσε στή γαλλική πρωτεύου
σα ως τόν ’Απρίλιο τού 1951. Είχα τήν κα
λή τύχη νά μέ χειραγωγήσει καί έκεΐ, στά
πρώτα μου βήματα, καί νά μού προσφέ
ρει τίς πολύτιμες συμβουλές του. Σ’ έκείνον χρωστώ τήν παρακολούθηση τών έ
ξοχων μαθημάτων τού Jean-Marie Carré,
καθηγητή τής Συγκριτικής Λογοτεχνίας
στή Σορβόννη καί διαδόχου τού Van Tieghem, τού δασκάλου τού Κριαρά. Τόν άκουσα μέ μεγάλη ώφέλεια, χωρίς φυσικά
νά άπομακρυνθώ άπό τίς κύριες βυζαντινολογικές μου σπουδές. Γυρίζοντας
στήν ’Αθήνα, τό 1948, ό Κριαράς βρήκε
σχεδόν έρημο τό Μεσαιωνικό ’Αρχείο, ό
πως μού έγραφε μέ στενοχώρια στά
γράμματά του: Ό Σβορώνος καί έγώ πα
ραμέναμε στό Παρίσι, ό Κόλιας έκλεγόταν καθηγητής στή Θεσσαλονίκη, ό Κριαράς χρειαζόταν βοήθεια, έστω καί άπό
μακριά. Γιά νά τροφοδοτώ λοιπόν τούς
νέους τόμους τής «’Επετηρίδας» τού
’Αρχείου μας, πού άρχισε νά τήν έπανεκδίδει ό Κριαράς, τού έστελνα γιά συνερ
γασία μελέτες μου βγαλμένες άπό τίς
παρισινές έρευνές μου. Εκείνος πάλι έτοίμαζε τή μεγάλη κριτική έκδοση τών
έργων τού Πέτρου Κατσαίτη (πού τυπώ
θηκε τό 1950) καί δημοσίευσε πολυάριθ
μα μελετήματα στά περιοδικά τής έποΧής-

Τό Μάρτιο τού 1950, ό Κριαράς έξελέγη τακτικός καθηγητής τής Μεσαιωνικής
Ελληνικής Φιλολογίας στή Φιλοσοφική
Σχολή τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονί
κης. "Ετσι άποχώρησε, τό φθινόπωρο, ά
πό τό Μεσαιωνικό ’Αρχείο τής ’Ακαδη
μίας. Ό ίδιος μέ παρακίνησε νά ύποβάλω
ύποψηφιότητα γιά τή θέση τού διευθυν
τή τού Κέντρου, πού άφησε κενή. Καί
πραγματικά, ή ’Ακαδημία μέ έξέλεξε διά
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δοχό του, τό Μάρτιο τού 1951 καί τόν ’Α
πρίλιο γύρισα άπό τό Παρίσι, άφού έν τώ
μεταξύ πήρα τό διδακτορικό δίπλωμα ά
πό τή Σορβόννη. Στή διεύθυνση τού Κέν
τρου, όπου παρέμεινα δέκα χρόνια, προ
σπάθησα νά συνεχίσω τό έργο τού Κριαρά καί παρά τήν άπογύμνωση άπό προ
σωπικό τού ’Αρχείου, πού παρέμεινε ώς
τό 1956 μέ ένα μόνο συντάκτη καί ένα
γραφέα. Ό Κριαράς είχε συντάξει ένα
μελετημένο καί διεξοδικό Κανονισμό Άποδελτιώσεως τού Μεσαιωνικού ’Αρ
χείου, πού τόν άκολουθούσαμε πάντα
καί πού άργότερα (τό 1958) έκρινα χρήσι
μο νά τόν τυπώσω στήν «Επ ετηρίδα»>
τού Κέντρου μέ προλεγόμενα καί Εύρετήριο. Πρόβλημα, όξύτερο παρά ποτέ,
παρουσίαζε ή συνέχιση τής έκδοσης τής
« Επετηρίδας», γιατί έπρεπε νά τή συν
τάσσω όλόκληρη μόνος μου. Σκέφτηκα
τότε νά καταφύγω στόν άείμνηστο Νίκο
Βέη, μέλος τής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής
τού Κέντρου, ό όποιος άρχισε πρόθυμα
νά συνεργάζεται στούς τόμους πού έξέδιδα κάθε χρονιά μέ πολύτιμες έργασίες
του, τίς τελευταίες τής ζωής του.
Κατά τή δεκαετία αύτή, 1951-1961, ή
συνεργασία μου μέ τόν Κριαρά άραίωσε,
άλλά δέν διακόπηκε. ’Εκείνος είχε νά όργανώσει τά μαθήματά του καί τό Σπουδα
στήριό του στό Πανεπιστήμιο, ένώ πα
ράλληλα δημοσίευε συνθετικά έργα γιά
τό Σολωμό καί τόν Ψυχάρη καί πλήθος
μικρότερων έργασιών, καί έγώ είχα άρχίσει νά προσανατολίζομαι στήν έρευνα
τών άρχείων τής Βενετίας, πού είχαν νά
μάς άποκαλύψουν άπίστευτα σημαντικά
πράγματα.
Τό 1961, ή Φιλοσοφική Σχολή τού Πα
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης μέ έξέλεξε
τακτικό της καθηγητή. Περιττό νά πώ ότι
άπό τούς κυριότερους ύποστηρικτές τής
ύποψηφιότητάς μου (καί μάλιστα άπό
τούς εισηγητές) ήταν ό Κριαράς. “ Ετσι, ή
καλή τύχη τό θέλησε νά βρεθούμε καί
πάλι κοντά, ώς συνάδελφοι, στήν ίδια
Σχολή, γιά άλλα έξι χρόνια, άπό τό 1961
ώς τό 1966, όπότε, μετά τή λήξη τής Κο
σμητείας μου, άποσπάστηκα άπό τήν πα
νεπιστημιακή μου έδρα καί άνέλαβα (γιά
δεκάξι χρόνια) τή διεύθυνση τού Ε λλη νι
κού ’Ινστιτούτου τής Βενετίας.
Στά χρόνια αύτά τής Θεσσαλονίκης
(1961-1966) ή Φιλοσοφική Σχολή τού Πα
νεπιστημίου μας βρισκόταν —όπως άλ
λωστε καί στά έπόμενα— σέ άξιόλογη άκμή. Τή συγκροτούσαν έπιστήμονες σάν
τόν Κακριδή, τόν Άνδριώτη, τόν Καψω
μένο, τόν Πολίτη, τόν Κριαρά, γιά νά πα
ραλείψω τούς νεότερους. 'Η πανεπιστη
μιακή διδασκαλία διεξαγόταν σέ ύψηλό
έπίπεδο καί πολυάριθμοι ήταν οί καλοί
νέοι φιλόλογοι καί οί προικισμένοι έρευνητές πού ξεπηδούσαν άπ’ αύτήν συνε
χώς. Οί σχέσεις όλων τών καθηγητών ά
ναμεταξύ τους ήταν άψογες καί φιλικό
τατες. Ή συνεργασία μας, μακριά άπό
στείρες άντιθέσεις καί μικρόψυχους άνταγωνισμούς, ήταν τόσο στενή καί γόνι
μη, ώστε τά όρια τών ειδικοτήτων μας άλληλοεμπλέκονταν κατά τόν πιό περίεργο
τρόπο: Ό κλασσικός φιλόλογος καί έξο
χος όμηριστής Κακριδής έγραφε λαμ
πρές μελέτες γιά τά παραμύθια, τή δη
μώδη ποίηση καί τό νεοελληνικό ήθος.
Ό νεοελληνιστής Πολίτης ζήτησε άπό
μένα καί συνέγραψα διδακτικό έγχειρίδιο γιά τήν Κρητική Λογοτεχνία, πού αύ-

τός τή δίδασκε, ένώ ό ίδιος έξέδιδε τόν
«Κατζούρμπο» τού Χορτάτση. Ό προικι
σμένος κλασσικός φιλόλογος Καψωμέ
νος έτοίμαζε τίς «Τραχίνιες» τού Σοφο
κλή καί συγχρόνως μάς βοηθούσε δλοιις
στήν έκδοση τών έργων τής Κρητικής
Λογοτεχνίας μέ τίς εύστοχότατες διορ
θώσεις του. Καί ό Κριαράς έτοίμαζε τή
δεύτερη έκδοση τού «Γύπαρη» (ή σωστό
τερα τής «Πανώριας») τού Χορτάτση, μέ
τή βοήθεια καί τού νέου χειρογράφου
πού είχε τό τε πρόσφατα άνακαλυφθεί,
καί παράλληλα έθ ετε τίς βάσεις τού Λε
ξικού του, ένώ ό γλωσσολόγος Άνδριώτης έτοίμαζε τό νέο του Λεξικό. Έγώ, τέ
λος, δημοσίευα βενετικά έγγραφα, πού
άνέτρεπαν κάποτε τίς ώς τό τε θέσεις γιά
πρόσωπα καί έργα τής λογοτεχνίας μας
καί πού έκαναν τόν Πολίτη ν’ άναφωνεί:
«“Αχ, έσεΐς οί άρχειοδίφες, τί τά θέλετε
νά τά άνακαλύπτετε αύτά καί νά μάς
μπερδεύετε;...».
’Αλλά καί στή διοίκηση τής Σχολής, ό
Κριαράς, ώς μέλος σημαντικών ’Επιτρο
πών, πρόσφερε μέ τήν πολύτιμη πείρα
του, άξιόλογες ύπηρεσίες. Ή Σχολή μας
προσκαλούσε συχνά γιά διαλέξεις κορυ
φαίους ξένους έρευνητές, όπως τόν
Beck άπό τήν Δυτική Γερμανία, τόν Lesky καί τόν Hunger άπό τήν Αύστρία,τόν
Thiriet άπό τήν Γαλλία, τόν Runciman ά
πό τήν ’Αγγλία, τόν Pontani άπό τήν ’Ιτα
λία κ.ά., καί άνακήρυσσε έπίτιμους διδά
κτορες μεγάλα όνόματα, όπως τόν ’Ιταλό
Bruno Lavagnini καί τόν πρώτο "Ελληνα
νομπελίστα Γιώργο Σεφέρη.
’Αλλά τό πιό βαρυσήμαντο έργο, πούή
άγαθή τύχη έπεφύλαξε στή Σχολή μας
νά έπ ιτελέσ ει τότε, ήταν ή έκλογή άπ’
αύτήν τών πρώτων καθηγητών τής νεοίδρυτης Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπι
στημίου Ίωαννίνων, κατά τό διάστημα
τής Κοσμητείας μου (1965-1966) καί τήν έ·
πόμενη χρονιά. Ή νέα Σχολή ήταν Πα
ράρτημα τής δικής μας, ώσπου ν’ αύτονομηθεΐ, καί τής είχαμε σ τείλει γιά πρόε
δρο έναν άπό τούς πιό άξιους συναδέλ
φους μας, τόν άλησμόνητο Στέλιο Καψω
μένο. Οί άδιάβλητες αύτές έκλογές, στις
όποιες έλαβε μέρος ένεργό (καί ώς ειση
γητής) καί ό Κριαράς, έξασφάλισαν, πι
στεύω, τήν καλή ποιοτική συγκρότηση
καί τήν αύτοτέλεια τής Σχολής τών Ίω
αννίνων, πού ήταν καί ή πρώτη τού νέου
Πανεπιστημίου.
Τό περιορισμένο (σέ δυό μόνο χρονι
κές περιόδους) θέμα μου δέν μού έπιτρέπει νά έπεκταθώ στήν μετά τό 1966 πε·
ρίοδο τών πολύπλευρων δραστηριοτή
των τού Κριαρά, γιά τήν όποια θα μιλή
σουν οί άλλοι συνάδελφοι πού θά μέ δια
δεχθούν στό βήμα. Δέν μπορώ δμωςνά
μήν έξάρω, μέ ένα μονάχα λόγο, τήν τε
ράστια σημασία πού έχ ει γιά τήν έπισιημονική έρευνα τό μεγάλο έργο τής ζωής
του, τό πολύτομο καί πολύτιμο «Λεξικό
τής Μεσαιωνικής Δημώδους Γραμμα
τείας».
Καί τελειώ νοντας θά ήθελα νά έκφρόσω στόν κορυφαίο έρευνητή πού τιμούμε
άπόψε καί άγαπημένο φίλο καί συνάδελ
φο τήν εύχή νά ζήσει μέ ύγεία καί δύνα
μη γιά πολλά άκόμη χρόνια, γιά νά μπο
ρέσει νά όλοκληρώσει τό έργο του αύτό,
πού είναι καί θά παραμείνει «aere peren
nius», κατά τόν Λατίνο ποιητή.
4 6.10
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Το «Λ εξικό
τη ς Μ εσαιω νικής
Ελληνικής
Δημώ δους Γρ α μμα τεία ς
1100-1669»

το υ καθηγητή
Εμμ. Κριαρά
του Βασιλείου Δ. Φόρη
f ρ " χουν κλείσει κιόλας είκοσι ένα
χρόνια από τό τε που ο κ. Εμμ.
'
Κριαράς, ομότιμος καθηγητής
της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας
rou Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έδινε
στη δημοσιότητα τον πρώτο τόμο του λε
ξικού του (Θεσσαλονίκη, 1969), που τον
πλήρη τίτλο του τον βλέπει ο αναγνώ
στης στο σημείωμα αυτό εδώ. Ή τα ν εκεί
νος ο τόμος των 409 συνολικά σελίδων
μικρό μόνο μέρος του υλικού που θα πε
ριλάμβαναν οι επόμενοι τόμοι, και μάλι
στα καθαυτό λεξιλογικό υλικό έδιναν μό
νο οι 253 σελίδες του (α-αμαξοτροχός),
r/ιατί οι άλλες 156, τόμος μέσα στον τό
μο, μιλούσαν για άλλα πολλά.
■ Έδιναν δηλαδή εκείνες οι σελίδες
ιρώτα πρώτα τα Προλεγόμενα, που εξη
γούσαν τα καθέκαστα της όλης έκδοσης.
Από τα Προλεγόμενα αυτά, «ενισχυμέ!να» και από άλλες πληροφορίες που πολ
λοί ερευνητές έδωσαν ως τώρα στην επι
στήμη, ο αναγνώστης θα διαπιστώσει με
(’πνάμεικτα συναισθήματα —ας πω, οργής
„;αι συνάμα ευχαρίστησης— ότι χρειά
στηκε περίπου ολόκληρος αιώνας μετά
*ην απελευθέρωσή μας από τους Τούρ
κους για να προταθεί δειλά και να πραγ
ματοποιηθεί «δειλότερα» (σα να ήτανε
'..ανένα εθνικό έγκλημα) η ίδρυση έδρας
:^ης μεσαιωνικής και νεοελληνικής φιλο
λογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Η
‘ .αρχαιομάθειά» μας απαξίωνε ν’ ασχολη
θ εί «τώρα» με κείμενα «κατωτέρας πνευ^ατικότητος», που είχαν ήδη χαρακτηριί: τεί κατάλληλα «ν’ αναγινώσκωνται υπό
Λον θεραπαινίδων ημών» —και τέτοια ή?-'αν φυσικά ο Ερωτόκριτος, η Ερωφίλη, η
ΐυσία του Αβραάμ. «Έξω» όμως τα
φράγματα πήγαιναν καλύτερα, αφού εκεί
Ιδρώτα, στη Μεσευρώπη ιδίως, είχαν ι
δρυθεί πανεπιστημιακές έδρες με περιε
χόμενο ακριβώς τα μεσαιωνικά και νεο
ελληνικά γράμματα, και σ’ αυτές τις αίεόυσες άκουσαν και λίγοι, διαλεγμένοι,
ποί»Ξλληνες μεταπτυχιακοί σπουδαστές τα
οίΰδικά μαθήματα που δίδασκαν οι ενημε
ρωμένοι ξένοι...
Ένας από αυτούς και ο κ. Κριαράς, α
σκήθηκε συστηματικά στη λεξικογραφιÿtil εργασία που πρόσφεραν οι ξένοι, επιΐμανε όμως ταυτόχρονα και τις ελλεί
πεις σε επιστημονικά εγχειρίδια που σε
^υνέδρια τα αναζητούσαν οι επιστήμοΡ^ς, και έβαλε φαίνεται στο νου του για
ΐ# όχο του επιστημονικό, για πραγματικό
(Ι|ί·ργο ζωής», τη συγγραφή ενός λεξικού
να καλύπτει ό,τι άφηναν ως κενό και
^/ιπόσταση η χρονική της αρχαίας ελλη^κή ς από τη νέα, αλλά και τα λιγοστά λε<ά περιόδων της μεσαιωνικής γλώσ

σας, όπως του Du Cange ή του Sopho
cles (μεταγενέστερα και του Lampe το
Πατριστικό, που ακριβώς περιορίζεται
σε κείμενα των Πατέρων της Εκκλησίας).
Το σχέδιό του αυτό ο κ. Κριαράς δεν
το εγκατέλειψ ε βέβαια ποτέ, για να το
πραγματοποιήσει όμως χρειαζόταν και
μέσα (επιστημονικά και οικονομικά), αλ
λά και ανθρώπους που να τον βοηθή
σουν. Ως συντάκτης πρώτα (ως το 1939)
και ως διευθυντής αργότερα (ως το 1950)
του Μεσαιωνικού Αρχείου της Ακαδη
μίας Αθηνών πρότεινε, χωρίς να εισα
κουστεί, να ξεκινούσε από εκεί ένα τέ
τοιο έργο, τις βάσεις όμως τις έβαλε ο ί
διος, όταν ως καθηγητής από το 1950
στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης ορ
γάνωσε έτσι τα μαθήματά του, ώστε οι
φοιτητές του και να ασκούνται στη λεξι
κογραφία και να προσφέρουν ταυτόχρο
να «με τα πολλά τους χέρια» τις χιλιάδες
τα δελτία που θα προέρχονταν από την
αποδελτίωση μεσαιωνικών λογοτεχνι
κών έργων. Και πάλι όμως οι ατέλειωτες
πανεπιστημιακές ασχολίες δεν επέτρε
παν ν’ αρχίσει να τυπώνεται το έργο που
καθηγητής, βοηθοί επιστημονικοί και
φ οιτητές από χρόνια απάρτιζαν. Ώσπου,
αλίμονο, έλειψαν οι «ατέλειωτες πανεπι
στημιακές ασχολίες», όταν η χούντα
(διαβάζετε: ο Θεοφύλακτος Παπακων
σταντίνου) τον απέλυσε το 1968 μαζί με
άλλους καθηγητές από το πανεπιστήμιο,
ο ίδιος βρήκε φιλόξενη στέγη στο Κέν
τρο Βυζαντινών Ερευνών στη Θεσσαλο
νίκη και μέσα σε πέντε μόνο μήνες υπέ
γραφε τα Προλεγόμενα του 1ου τόμου,
που εκδόθηκε το 1969. Κι από τότε, με
«μέση» συχνότητα ενός τόμου τη διετία,
τυπώθηκαν συνολικά έντεκα τόμοι, με τελευταίον το φετινό, που καλύπτει τις λέ
ξεις από μοναξά - ξεκάθαρα. Έ ντεκα ογ
κώδεις και πυκνοτυπωμένοι τόμοι, που ε
πιβλήθηκαν από την αρχή στο επιστημο
νικό κοινό, ελληνικό και διεθνές, έτσι
που να έχει πια καθιερωθεί το όνομα
«Κριαράς» στη θέση του «μεσαιωνιστή
λεξικογράφου» («ας δούμε τι λ έει ο
"Κριαράς” », ακούγεται πλέον στους επι
στημονικούς κύκλους...).
Να κλείσουμε όμως με τις 156 «εκεί
νες» σελίδες, όπου δίνεται ακόμη μια ε
κτενέστατη βιβλιογραφία: τα βασικά κεί
μενα από όπου έγινε η αποδελτίωση έ
φταναν το 1969 τα 305, τα βοηθητικά άλ
λα 90 περίπου, και από κει και πέρα έρχε
ται ο ατέλειωτος πίνακας των μελετητών
που ασχολήθηκαν με εργασίες τους γύ
ρω από τα θέματα της μεσαιωνικής γενι
κώς γραμματείας, λήμματα τέτοια πάνω
από 1.000, σύνολο «αναφορών» στον 1ο
τομο 1.460, που τώρα, με τον ενδέκατο
τομο, φτάνουν τις 3.388.
Στα «εσωτερικά» του λεξικού. Στο εύ
λογο ερώτημα του αναγνώστη, «γιατί α
πό το 1100 και γιατί ως το 1669», ο κ.
Κριαράς δίνει νομίζω την ικανοποιητική
απάντηση ότι από τη μια μεριά, και κατά
το Γεώργιο Χατζιδάκι, η ελληνική γλώσ
σα τον ενδέκατο αιώνα είχε εξελιχτεί
πλέον σε μεγάλο βαθμό και «εφαίνετο
νέα ελληνική», ενώ από την άλλη μεριά η
σχεδόν συμβατική χρονολογία 1669 ορί
ζει το τέλος της βυζαντινής παράδοσης
από γλωσσική πλευρά. Καθώς όμως τα ό
ρια αυτά δεν είναι πάγια, ο κ. Κριαράς
χρησιμοποίησε, βοηθητικά έστω, και κεί
μενα από παλαιότερους μεσαιωνικούς
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χρόνους, αν αυτά παρείχαν νεοτερικότερα γλωσσικά στοιχεία.
Κατά τη διάρθρωση του υλικού του ο
συγγραφέας του λεξικού ακολούθησε τη
σωστή μέθοδο που χρησιμοποιεί το «<Ι
στορικόν Λεξικόν» της Ακαδημίας Αθη
νών, δηλαδή την τριμερή «διάσπαση»
των λημμάτων: Στο πρώτο μέρος, αμέ
σως μετά την αναγραφή της λέξης - λήμ
ματος, αναφέρονται οι διάφοροι τύποι
της, ιδίως στις περιπτώσεις των κλιτών
μερών του λόγου, και οι συγγραφείς
στους οποίους απαντούν αυτοί οι τύποι
(μια αλλαγή έγινε εδώ «καθ’ οδόν»: για
να μη βαρυφορτώνεται αυτό το πρώτο
μέρος, η αναφορά όλων των συγγραφέ
ων πέρασε στο τρίτο μέρος). Εδώ όμως
πρέπει να υπογραμμιστεί η μεγάλη αρε
τή του λεξικού, να δίνει αυτούς τους δεύ
τερους και τρίτους τύπους ως παραπεμ
πτικά λήμματα προς το κεντρικό, έτσι
που ο αναγνώστης ή ο χρήστης του λεξι
κού να εξυπηρετούνται άμεσα (το ακλουθώ π.χ. μας στέλνει από τη θέση του, α-κ·
λ, στο πλήρες ακολουθώ, διδάσκοντας
έτσι απευθείας το φωνητικό πάθος...).
Στο δεύτερο μέρος δίνονται κατά το
δυνατό όλες οι ετυμολογήσεις ή οι ετυ
μολογικές προσπάθειες που έχουν γίνει
ως τη σύνταξη του οικείου άρθρου. Μια
κουραστική αλλά πολυτιμότατη εργασία,
που τελικά θα δώσει και το Ετυμολογικό
Λεξικό της μεσαιωνικής γλώσσας.
Τέλος, ακολουθεί το τρίτο και το ου
σιαστικότερο μέρος του λήμματος, το

σημασιολογικό. Για πολλές λέξεις με λ ί
γες σχετικά έννοιες και αποχρώσεις τα
πράγματα είναι κάπως εύκολα. Είναι ό
μως και άλλες, όχι λίγες, για τις οποίες
χρειάζεται ταξινόμηση εννοιών, δεύτερη
και τρίτη υποταξινόμηση και υποδιαίρε
ση, για να πάει η κάθε φράση στο εκφρα
στικό της κλίμα και έτσι να ερμηνευτεί η
λέξη. Η καθαρά εγκεφαλική αυτή εργα
σία είναι οπωσδήποτε η πιο κουραστική
και η πιο χρονοβόρα, όταν ξέρουμε ότι
πολλές έννοιες συγγενεύουν μεταξύ
τους και θέλουν παραλληλισμό και αμοι
βαίες παραπομπές, για να προσδιοριστεί
το «στίγμα» τους. Πρόσθετη προσπάθεια
εδώ, και μόχθος όχι λίγος, να αποφασί
σει ο λεξικογράφος ποιαν από τις πολ
λές συχνά γραφές που αναφέρονται στα
μεσαιωνικά χειρόγραφα για μια λέξη έρ
γου είναι ευλογότερο να δεχτεί. Εδώ παρατηρείται ακόμη και το ακόλουθο: για
πολλά μεσαιωνικά έργα νεότερες εκδό
σεις ή νεότερα «ευρήματα» αποκαθιστούν παλαιότερες, λαθεμένες, αναγνώ
σεις λέξεων — και αυτό δεν μπορεί να το
αγνοήσει ο λεξικογράφος ή τουλάχιστο
οφείλει να το αναφέρει, έστω και αν δια
φωνεί με τη νέα «ανάγνωση». Πάνω σ’
αυτό μάλιστα ο κ. Κριαράς ξεπέρασε τα
συνηθισμένα μέτρα: επειδή και ο ίδιος εί
χε εκδώσει, παλαιότερα, μεσαιωνικά λο
γοτεχνικά έργα, όταν πείθεται ότι η νεό
τερη έρευνα δείχνει τη δική του «ανά
γνωση» λαθεμένη, δε διστάζει να το ανα
φέρει. Διαβάζουμε έτσι, 1,159: «όχι πιθα

νή διόρθωση του Κριαρά, B-NJ 19, 1966,
281, σε ακομή». Δηλαδή, ο «Κριαράς»
διορθώνει τον Κριαρά...
Να προσθέσω τη λεπτομέρεια: Καθώς
η καθιέρωση του μονοτονικού συστήμα
τος βρήκε τον κ. Κριαρά στην αρχή ακό
μη του έργου του, ο κ. καθηγητής δε δί
στασε διόλου: το καθιέρωσε από τον 5ο
τόμο του λεξικού, για τί φυσικά θεώρησε
ότι, όπως και για τη νέα ελληνική, έτσι
και για τη μεσαιωνική ελληνική γλώσσα
οι τόνοι και τα πνεύματα των αρχαίων
δεν παίζουν κανένα ρόλο. 'Ακούσε βέ
βαια παρατηρήσεις γ ι’ αυτό, ιδίως από
ξένους, τις αντιμετώπισε όμως και με τη
μετριοπάθεια και με την αποφασιστικό
τητα που τον διακρίνουν.
Έ να ερώτημα αιωρείται χρόνια τώρα
στις συζητήσεις για το λεξικό του κ.
Κριαρά: θα είχ ε κάποια χρησιμότητα πέ
ρα από τους ειδικούς επιστημονικούς κύ
κλους; Την απάντηση θα τη δώσουν στο
άμεσο μέλλον κάποιες νηφάλιες σκέ
ψεις, αν υπάρξουν, και κάποιες προσε
χτικές αποφάσεις για τη σωστή γλωσσι
κή παιδεία των Νεοελλήνων. Θα φανεί
τότε ότι το λεξικό αυτό, μαζί και με άλλα
βοηθήματα ίδιας υφής, θα παίξουν ρόλο
καθοδηγητικό στη γλωσσική μας αγωγή,
θα γνωρίσουμε μέσα από αυτά τον πραγ
ματικό εαυτό μας και θ’ αποδείξουμε άλ
λη μια φορά την αλήθεια ότι, όπως η φύ
ση, έτσι και η παιδεία δεν κάνει (και δεν
πρέπει να κάνει) άλματα...
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Γ ια Τ ην Εκπαίδευση
ΠΡΑΓΜ ΑΤΙΚΟ ΤΗ ΤΕΣ ΚΑΙ Π ΡΟ Ο Π ΤΙΚΕΣ

Ileίώς μ π ορεί να διατυπωθεί και να εφ αρμοστεί σ τ η ν εκπ α ίδευση μια
π ο λ ιτ ικ ή , με την π λήρη έννοια του όρου;
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υπά ρξει κάποια σ υ νο λ ικ ή αντιμετώ πιση και π ρ ό τα σ η , από την

πλευρά των πολιτικώ ν κομμάτω ν, κάποια ιδέα για μετα ρρύθμιση σ τη ν εκπαί
δευση, τη στιγμή που τα ίδια κ λα ίνε και οδύρονται για τα χ ά λ ια της και
δηλώ νουν ότι θα έχ ει προτεραιότητα σ τη ν αυριανή π ο λ ιτ ικ ή τους;
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ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΕΡΜΙΔΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της 26 Ιουνίου 1990
Κύριοι Μέτοχοι,
Τα κέρδη της χρήσης 1989, μετά την α
φαίρεση των εξόδων, διαμορφώθηκαν
στο ύψος των 26,9 εκατ. δραχμών. Το
ποσό των καθαρών κερδών του 1989, με
την προσθήκη του υπολοίπου της χρή
σης 1988, ανέρχεται στα 50,2 εκατ.
δραχμές. Το μικρό αυτό ύψος των καθα
ρών κερδών δεν επιτρέπει δυστυχώς
στην Τράπεζα να διανείμει μέρισμα
στους μετόχους, παρά την επιθυμία της
Διοίκησης να ικανοποιήσει τις εύλογες
προσδοκίες τους. Έτσι, ατΤό τα καθαρό
κέρδη της χρήσης 1989 προτείνεται να
διατεθούν 5 εκατ. δραχμές για ενίσχυ
ση των αποθεματικών κεφαλαίων και
45,2 εκατ. για πρόβλεψη φόρου εισοδή
ματος.
Το 1989 η πολιτική και η δραστηριότη
τα της Εθνικής Τράπεζας επηρεάστη
καν, όπως ήταν φυσικό, από τις γενικό
τερες οικονομικές εξελίξεις και ειδικό
τερα από τη νομισματική και πιστωτική
πολιτική. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του
1989, κεντρικοί άξονες της πολιτικής
της Τράπεζας ήταν βασικά, εκτός βέ
βαια από την καλύτερη δυνατή εξυπη
ρέτηση της πελατείας της, η προώθηση
των διαδικασιών εκσυγχρονισμού και ε
ξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της, κα
θώς και η δημιουργία μιας νέας μορφής
παρουσίας στον ευρωπαϊκό και γενικό
τερα στο διεθνή χώρο.
Στον τομέα της συγκέντρωσης πό
ρων εφαρμόστηκε ευέλικτη πολιτική ε
πιτοκίων, με στόχο τη συγκρότηση της
ανόδου του μέσου κόστους συγκέντρω
σης κεφαλαίων. Αποτέλεσμα της πολιτι
κής αυτής ήταν η μικρότερη άνοδος των
προθεσμιακών καταθέσεων σε σχέση
με τις καταθέσεις ταμιευτηρίου. Η ανα
διάρθρωση αυτή, σε συνδυασμό με την
επιτυχή πολιτική προσέγγισης πελα
τείας στον τομέα των καταθέσεων όψεως, βελτίωσε την ανταγωνιστική ικανό
τητα της Τράπεζας.
Ό σον αφορά τις χορηγήσεις στον ι
διωτικό τομέα, πολιτική της Τράπεζας
ήταν η εξυγίανση του χαρτοφυλακίου
της. Στα πλαίσια αυτά ικανοποίησε τις
εύλογες χρηματοδοτικές ανάγκες της
υγιούς πελατείας της και στήριξε πι
στωτικά νέες και δυναμικές επιχειρή
σεις. Ακόμη αρνήθηκε την αλόγιστη
χρηματοδότηση επιχειρήσεων με υψη
λές δανειακές επιβαρύνσεις, ώστε να α
ποτραπεί το ενδεχόμενο να γίνουν προ
βληματικές, και περιορίστηκε στην πι
στωτική στήριξη μόνον εκείνων οι ο
ποίες κατέβαλαν συστηματικές προ-

απάθειες επιβίωσης, με καλή διαχείρι
ση και αύξηση των ιδίων κεφαλαίων
τους. Εξάλλου, η Τράπεζα, ακολουθώ
ντας πολιτική αποδοτικότερης διαχείρι
σης των στοιχείων του ενεργητικού
της, έθεσε σε εφαρμογή πρόγραμμα εκ
ποίησης μη εκμεταλλευσιμων ακινήτων,
που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία
της κατά τη χρηματοδοτική της λει
τουργία.
Παρά την επιτυχία της πολιτικής για
συγκράτηση της ανόδου του μέσου κό
στους συγκέντρωσης κεφαλαίων της
Τράπεζας και βελτίωση των εσόδων α
πό μεσολαβητικές εργασίες και στοι
χεία του ισολογισμού, που διαχειρίζε
ται ελεύθερα, δεν κατέστη φυσικά δυ
νατό να καλυφθούν οι τεράστιες απώ
λειες εσόδων από την κρατική παρέμ
βαση που προαναφέρθηκε. Χ ω ρίς τις α 

π ώ λ ε ιε ς α υ τ έ ς η Ε θνική Τ ρ ά π εζα θα ή 
τ α ν η α π ο δ ο τ ικ ό τ ε ρ η ε λ λ η ν ικ ή τ ρ ά π ε 
ζα.
Η Τράπεζα όμως σταμάτησε σταδια
κά να λογίζει τόκους και σε αδρανές
τμήμα του χαρτοφυλακίου δανείων συ
νολικού ύψους 176 δισεκατ. δραχμών
περίπου στο τέλος 1989, το οποίο αφο
ρούσε οφειλές σημαντικού αριθμού υ
περχρεωμένων επιχειρήσεων, για τις ο
ποίες δεν υπήρχαν προοπτικές εξυπη
ρέτησης των δανειακών τους υποχρεώ
σεων. Εξάλλου, στα πλαίσια σχετικών
αποφάσεων των νομισματικών αρχών, η
Τράπεζα προχώρησε και σε ρυθμίσεις
δανειακών εκκρεμοτήτων επιχειρήσε
ων που κρίθηκαν βιώσιμες.
Από τις εξελίξεις αυτές προέκυψε για
την Τράπεζα πρόβλημα αναπλήρωσης
εσόδων από τόκους ύψους αρκετών δε
κάδων δισεκατομμυρίων δραχμών ετησίως. Το πρόβλημα μάλιστα προσέλαβε
μεγαλύτερες διαστάσεις από τη ζημιο
γόνο λειτουργία επιχειρήσεων του ΟΑΕ
και την εκ νέου διόγκωση των χρηματο
δοτικών τους αναγκών. Η κατάσταση
αυτή είχε ως αποτέλεσμα από τη μια με
ριά να μην πραγματοποιηθούν οι σχετι
κές διευθετήσεις ως προς το σκέλος
των ωφελειών για την Τράπεζα, ακόμη
και όσον αφορά τους τόκους των ομο
λόγων, και από την άλλη να δεσμευθούν πρόσθετα κεφάλαιά της, με την
κλιμάκωση της πιστωτικής στήριξης
προς τον ΟΑΕ, σε επίπεδα τα οποία, στα
τέλη του 1989, έφτασαν να αντιπροσω
πεύουν το 30% περίπου της αξίας των
δανείων που μετοχοποιήθηκαν. Ας ση
μειωθεί ότι, για το θέμα των τόκων από
τα ομόλογα, η Τράπεζα, προκειμένου να
διασφαλίσει τα συμφέροντα των κατα

θετών και των μετόχων της, υποχρεώ
θηκε να υποβάλλει αγωγή κατά του ΟΑΕ
ως πρωτοφειλέτη και του Ελληνικού
Δημοσίου ως εγγυητή.

Σ τρ α τη γ ικ ο ί στόχοι
τη ς Ε θνικής Τράπεζας
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 α
πόλυτη προτεραιότητα θα πρέπει να δο
θεί από την Τράπεζα στον εκσυγχρονι
σμό και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της. Η Τράπεζα επιβάλλεται να
ακολουθήσει πολιτική που θα της εξα
σφαλίσει τον αναγκαίο δυναμισμό, για
να αντιμετωπίσει το νέο σκληρό αντα
γωνιστικό περιβάλλον, που ήδη άρχισε
να διαμορφώνεται και θα ενταθεί ακόμη
περισσότερο στο εγγύς μέλλον με την
ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής α
γοράς και την ενοποίηση των χρηματο
πιστωτικών αγορών
Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας στον
τομέα της εξυγίανσης του χαρτοφυλα
κίου της, όπως επίσης στο γενικότερο
εκσυγχρονισμό της δεν θα αποδώσουν
το αναμενόμενο αποτέλεσμα αν δεν συ
νοδεύονται από τις ευρύτερες ρυθμί
σεις, που ήδη έχουν αναφερθεί για την α
πελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού
συστήματος και την εξασφάλιση ίσων ο
ρών ανταγωνισμού στην τραπεζική αγορα αλλά και τον α π εγ κ λω β ισ μ ό τη ς Εθνι

κή ς Τ ρ ά π εζα ς από το δ εσ μ ευ τικ ό π λ α ί
σιο π α ρ έμ β α σ η ς του Δ ημ οσ ίου στη λ ε ι 
τ ο υ ρ γ ία της.
Η συνδυασμένη αυτή παράλληλη προ
σπάθεια, κράτους και Εθνικής Τράπεζας,
αποτελεί επιτακτική αναγκαιότητα στα
πλαίσια προσαρμογής της χώρας στις α
παιτήσεις της ενιαίας ευρωπαϊκής αγο
ράς, Συνιστα ακόμη απαραίτητη προϋπό
θεση για την αξιοποίηση των μεγάλων
ευκαιριών δυναμικής ανάπτυξης, που
προσφέρει στο ελληνικό τραπεζικό σύ
στημα η ενοποίηση της τραπεζικής αγο
ράς το 1992 και η διεύρυνση του ανταγω
νιστικού πλαισίου πολύ πιο πέρα από τα
εθνικά σύνορα.

Η α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η του ε λ λ η ν ικ ο ύ τ ρ α 
π εζικο ύ σ υ σ τή μ α το ς δ ε ν ε π ιδ έ χ ε τ α ι πια
καμ ιά α ν α β ο λ ή και δ εν θα α ν τ έ ξ ε ι σε η 
μίμετρα. Αρκετά πλήρωσε τις κηδεμο
νίες του. Με την πεποίθηση ότι το 1990
θα είναι η χρονιά της απελευθέρωσής
του που αποτελεί την προϋπόθεση της ε
ξυγίανσης και του εκσυγχρονισμού του,
ελπίζω μετά την περίοδο αυτή της στα
θεροποίησης στην Τράπεζά μας να περά
σουμε σύντομα σε μια νέα εποχή ανόδου
και απόδοσης.

Ο Γιώργος Αριστηνός
γράφει για το βιβλίο του
Νόσου Βαγενά, «Ποίηση
και μετάφραση», εκδ.
Στιγμή, Αθήνα 1989
Από τον Κικέρωνα έως τον
Leconte de Lisle, περνώντας
βέβαια από τον Ά γ ιο Ιερώνυ
μο και τον Ε. Dolet οι δυσκο
λίες της μετάφρασης εντοπί
ζονταν στο υφολογικό και
ποιητικό μέρος, όπως αντιθέ
σεις ανάμεσα στην αυθεντικό
τητα του πρωτοτύπου και
στην περιφραστική μεταφορά
του, προβλήματα που ανέκυ
πταν όταν η κινητικότητα του
Κειμένου μετατρέπονταν σε
νωθρότητα και δυσκινησία, ό
ταν η αρχική λάμψη της εικό
νας βάραινε και γίνονταν
μουντή, όταν τέλος η μουσι
κότητα ξέπεφτε στην κακοφωνία. Όμως όσοι δοκίμασαν
τις δυσκολίες της μετάφρα
σης ήταν πεπεισμένοι ότι
μπορούσαν να συλλάβουν και
να μεταφέρουν το νόημα του
μεταφραζόμενου ακόμη και ό
ταν όλη αυτή η προσπάθεια ή
ταν μια δύστροπη λειτουργία
ή όταν το αποτέλεσμα δεν
μπορούσε να συγκριθεί με το
πρωτότυπο. Στην ουσία όλη
αυτή η αντίληψη στηρίζονταν
στο αξίωμα, ότι η επικοινωνία
είναι πάντα εφικτή, αφού υ
πάρχει η ενότητα της ανθρώ
πινης εμπειρίας, η ταυτότητα
του ανθρώπινου πνεύματος
και η καθολικότητα των κατη
γοριών της γνώσης.
Η σύγχρονη γλωσσολογία,
έδειξε ότι οι δυσκολίες ήταν
πολύ μεγαλύτερες, και εδρά
ζονταν στις διαφορές των πο
λιτισμών αλλά και των κοσμο
θεάσεων (G. Μουnin). Το βι
βλίο του Ν. Βαγενά «Ποίηση
και μετάφραση» (που περι
λαμβάνει εκτός από παλαιότερα, και τρία αδημοσίευτα
δοκίμια) έρχεται να εισφέρει
θετικά με την πρωτοτυπία αλ
λά και παραδοξότητα των θέσεών του στο ζήτημα της ποι
ητικής μετάφρασης. Και ενώ
στις προηγούμενες μελέτες
του συγγραφέα η θεωρητική
προσέγγιση του μεταφραστι
κού φαινομένου, ισορροπού
σε στο μεταίχμιο ενός παρα
64

δοσιακού εμπειρισμού και
μιας υφέρπουσας γλωσσολο
γίας, στο μελέτημά του «Η με
τάφραση των έμμετρων μορ
φών» η χρήση της γλωσσολο
γίας και του εννοιολογικού
της οπλισμού γίνεται πιο εύ
γλωττη. Ο Ν. Βαγενάς ξεκινά
από την αντίληψη ότι η μετά
φραση της ποίησης δεν είναι
μόνον η μεταφορά των σημαινομένων των λέξεων μιας
γλώσσας με τα σημαίνοντα
των λέξεων μιας άλλης γλώσ
σας, κάτι που ισχύει στο συμ
βατικό επικοινωνιακό κώδικα,
όπου η σχέση σημαίνοντος
και σημαινόμενου είναι αυθαί
ρετη ή μάλλον αναιτιολόγητη
σύμφωνα με τον Saussure,
αλλά μια οργανική διάπλεξη
των δύο στοιχείων.
Η μορφή μιας λέξης δεν
μπορεί να νοηθεί χωριστά α
πό το περιεχόμενό της, πράγ
μα που σημαίνει ότι το νόημα
ενσωματώνεται στη μορφή ή
αλλιώς ότι η μορφή ενοικεί
στο περιεχόμενο ως ένα στοι
χείο αναπαλλοτρίωτο της βα
θύτερης σύστασής του. Κάθε
αποχωρισμός θα οδηγούσε
σε μια διατάραξη της ενότη
τάς τους και συνεπώς στην
διακύβευση του νοήματος.
Στη μετάφραση, συνεπώς
εκείνο που πρέπει να μετα
φερθεί δεν είναι ούτε το σημαινόμενο, για τί τούτο έχει
εγκιβωτισθεί μέσα στη μορφή
του, ούτε η μορφή, γιατί αυτή
η τελευταία, δεν είναι ένα
γλωσσικό κέλυφος αλλά μια
υπόσταση όπου ενυπάρχει
οργανικά το νόημά της.
Αυτή η διαλεκτική σχέση
παράγει τη μορφή του ποιή
ματος. Η μορφή του ποιήμα
τος είνα ι ένας γα λα ξία ς
γλωσσικών σημείων και συν
δυαστικών κανόνων με εσω
τερική συνοχή και αλληλεγ
γύη την οποία οφείλει να εν
νοήσει ο μεταφραστής και έ
τσι ως εξιδιασμένη ενότητα,
να μεταφέρει. Διαφορετικά
κλονίζεται το εύθραυστο σύ
στημα της ποιητικής μορφής
και διαταράσσεται το νόημά
του.
Ας σημειωθεί ακόμη ότι η
μορφή ενός ποιήματος είναι
μια μονάδα, το δε νόημά της
δεν είναι αυθυπόστατο αλλά
συναρτάται από ποικίλους
παράγοντες, όπως το ποιητι
κό είδος, στο οποίο εγγράφεται το ποίημα, καθώς και η
μορφή της συγκεκριμένης
κοινωνίας που πλάθει τη λο
γοτεχνική παράδοση από την
οποία εκπηγάζει το ποιητικό
είδος.
Το σημαντικό στη συλλογι
στική αυτή είναι ότι μπορεί η
μορφή ενός λογοτεχνικού έρ
γου να διατηρείται αδιαφοροποίητη, το νόημά της όμως

δεν παραμένει αναλλοίωτο
γ ια τί κάθορίζέται τόσο από το
λογοτεχνικό παρελθόν που
το επαναπροσδιορίζει, όσο
και από· to λογοτεχνικό ορί
ζοντα που το τροποποιεί.
Τό'ποιητικό έργο δεν ενσω
ματώνεται εν κενώ, αλλά για
να θυμηθούμε εδώ τον Η.
Bloonw βιώνει το άγχος της
παράδοσης, αλλά και τη δοκι
μασία: .του παρόντος. Η προ
βληματική του Ν. Βαγενά που
περνάει r από λεπτούς λογι
κούς r και αποδεικτικούς κόμβους* θα φτάσει στο πιο ευαί
σθητο .-σημείο της. Στην έν
νοια/τα υ ^μορφικού σημείου,
nou συνίσταται στη διάπλεξη
του. σημαίνοντος της ποιητι
κής μορφής με το σημαινόμενό του. Η σχέση ανάμεσα στα
δύο αυτά συστατικά είναι ορ
γανική. Και είναι ακριβώς η
ενσωμάτωση; jo u γλωσσικού
σημείου της κοινής γλώσσας
στο ευρύτερο μορφικό σημείο
του ποιήματος που μετατρέ
πει μέσα σ’ αυτή τη νέα ποιό
τητα σχέσεων την αυθαιρεσία
του γλωσσικού σημείου, σε
οργάνικό στοιχείο του ποιητι
κού σώματος. Και όπως ο με
ταφραστής της ποίησης, ση
μείωνε) ο Βαγενάς, πρέπει να
μεταφ ράσ ει ολόκληρο το
γλώσσικό σημείο, έτσ ι πρέπει
να μέταφράσει και το μορφικό
σημέίό του πρωτότυπου: δη
λαδή να μεταφράσει τη μορ
φή“ του πρωτότυπου, με μια
μορφή από τη δική του ποιητι
κή1παράδοση και τη δική του
εποχή, η οποία να βρίσκεται
με το σημαινόμενό της σε
σχέση αντίστοιχη με τη σχέ
ση, στην οποία βρισκόταν η
μορφή του πρωτότυπου με το
σημαινόμενό της την εποχή
που γράφτηκε το πρωτότυπο.
Το συμπέρασμα είναι σαφές.
Η μετάφραση της ποίησης εί
ναι μία ανα-δημιουργία ακριβέστερα, η δημιουργία με
τα υλικά της γλώσσας του με
ταφραστή, ενός ποιητικού
σώματος νέου: ενός σώματος
αντίστοιχου, ισόβαρου και ομοιότονου με το σώμα του
πρωτότυπου.
Οφείλω στο σημείο αυτό να
επισημάνω τα εξής: ο Ν. Βαγενάς πιστεύει στη μετάφρα
ση της ποίησης, ως ένα μηχα
νισμό σύνθετο, «αντιστοι
χίας», όπως πολύ εύστοχα ε
ξηγεί στα κείμενά του.
Ωστόσο η αντίληψη αυτή
έρχεται μάλλον σε «ερμηνευ
τική» αντίθεση με τα πορίσμα
τα της γλωσσολογίας, που θε
ωρεί την ποιητική μετάφραση
stricto sensu, αν όχι ανυπέρ
βλητη πάντως εξα ιρ ετικ ά
προβληματική, υπογραμμί
ζοντας μάλιστα ότι η δυνατό
τητα να μεταφρασθεί το νόη
μα είναι ένα εγχείρημα προ

σφορότερο απ’ ότι η μορφή
(Nida).
Γιατί πώς να μεταφέρεις τις
αδιόρατες αποχρώσεις των
λέξεων, τη συγκινησιακή 6λω
που τις στεφανώνει, τα μουσι
κά ποικίλματα μιας ρυθμικής
που ιδιάζει σε μια προσωπική
ιδιοσυγκρασία, τις συνδυα
σ τικές συμπλοκές μέσα στη
συντακτική διάταξη, ακόμη
τέλος, την ίδια τη λέξη ως τυ
πογραφικό ίχνος;
Στην οπτική μας αίσθηση
και συνείδηση, αλλιώς απηχείτα ι το mépris και διαφορε
τικά η περιφρόνηση.
Μήπως το παράδοξο του
Μπόρχες ή του Ρ. Menard να
ξαναγράψει τον Δον Κιχώτη,
είναι ίσως η πιο αυθεντική και
γλωσσολογικά κατοχυρωμέ
νη μεταφραστική λύση;

ΜΕΛΕΤΕΣ
ΖΑΚ ΝΤΕΡΡΙΝΤΑ
Περί γραμματολογίας

Μ ε τ. Κ ω σ τ ή ς Π α π α γ ιώ ρ γ η ς
Ε κ δ . Γ νώ σ η , Α θ ή ν α 1990

Στο πολυσυζητημένο αυτό βι
βλίο του ο Ντερριντά επιδιώ
κει να θεμελιώσει τη γραμμα
τολογία (δηλαδή την επιστή
μη της γραφής) πάνω σε νέες
φιλοσοφικές βάσεις. Διαπι
στώνει ότι η μέχρι τώρα κυ
ρίαρχη αντίληψη για τις σχέ
σεις ομιλίας και γραφής στά
θηκε δέσμια της λογοκεντρικής και ευρωκεντρικής μετα
φυσικής και συνδέει την και
νούργια ερμηνεία του φαινο
μένου της γραφής με τα προ
βλήματα που παρουσιάζει το
ξεπέρασμα αυτής της μετα
φυσικής. Συνάμα εκθέτει τις
απόψεις του ανοίγοντας ένα
ζωντανό διάλογο τόσο με τα
σύγχρονα ρεύματα της γλωσ
σολογίας και της εθνολογίας
(ιδιαίτερα με τον Σωσσύρ και
τον Λεβί-Στρως) όσο και με τη
φ ιλοσ οφ ική παράδοση τη
σχετική με το ζήτημα της
γλώσσας, όπως αποκρυσταλ
λώνεται στο έργο του Ρουσσώ.
Είναι αξιοσημείωτο ότι πα
ρά το γεγονός ότι μας χωρί
ζουν 27 χρόνια από την πρώ
τη έκδοση αυτού του έργου
(1967, Les Editions des Mi
nuit) εξακολουθεί να είναι
δραστικό και με τον τρόπο
του επίκαιρο.
RICHARD KANNICHT

Η παλιά διαμάχη Ποίησης
και Φιλοσοφίας
Μ ε τ . Δ α ν ιή λ Ια κ ώ β
Εκδ. Λ ω τ ό ς , Α θ ή ν α 1988

Στην ευσύνοπτη και περιεκτι
κή αυτή μελέτη ο συγγραφέ
ας επ ιχειρεί να προσεγγίσει
το θέμα του με τη μέθοδο που

εισηγείται η θεωρία της πρόσ
ληψης (H.R. Jauss). Στην ε
φαρμογή αυτή η έρευνα μετα
τοπίζεται από το συγγραφέα
και το έργο στον αναγνώστη /
δέκτη του έργου. Με αυτό το
πνεύμα περιγράφεται σε γενι
κές γραμμές και σχολιάζεται
συνοπτικά ο διάλογος για την
αρχαία ελληνική ποίηση τόσο
στη λογοτεχνική όσο και τη
φιλοσοφική έκφρασή της. Η
διαμάχη ανάμεσα στη «γνώ
ση» και την «τέρψη» ερευνάται με κριτήριο την ανταπό
κριση του δέκτη, δηλαδή του
ακροατηρίου, και με την αρχι
κή παραδοχή ότι ο δέκτης εί
ναι ο κοινωνικός φορέας της
λογοτεχνικής πράξης.
ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Ο Ελληνισμός της Κριμαίας.
Μαριούπολη, Δικαίωμα στη
μνήμη

δύο από τις οικονομικά ευρώστότερες δημοκρατίες). Αυτό
καθιστά ιδιαίτερα επίκαιρη τη
μελέτη του καθηγητή Π.Κ.,
καρπό επιτόπιας έρευνας.
Συμπίλημα λαών με διαφο
ρ ε τικ έ ς π αραδόσεις (θρη
σκεία, γλώσσα) αλλά και δια
φορετικό επίπεδο οικονομι
κής ανάπτυξης, οι Γιουγκοσ
λάβοι δημιούργησαν ένα ιδιό
τυπο σοσιαλιστικό κράτος με
προεξέχον χαρακτηριστικό
μκνιδιότυπη μορφή αυτοδια
χείρισης. Το βιβλίο αναλύει
διαφωτιστικά τους κοινωνι
κούς και πολιτικούς θεσμούς
της χώρας, ενώ παράλληλα
παραθέτει χρήσιμα ιστορικά,
δημογραφικά και οικονομικά
στοιχεία.

«

Εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 1990

Μια πολύ ενδιαφέρουσα
προσέγγιση —ιστορική αλλά
κοινω νικοπ ολιτικά επ ίκ α ι
ρη— του ζητήματος του Ελ>· ληνισμού της Κριμαίας ή πιο
! συγκεκριμένα των Ποντίων
ί, της Μαριούπολης πραγμα
τ ε ύ ε τ α ι ο συγγραφέας Κ.Φ.
•δίνοντας το ιστορικό βάθος
ί του προβλήματος αλλά και τη
σημερινή του διάσταση. Πά
νω από 100.000 Έ λληνες
ζουν ακόμη στην Μαριούπολη
της εςςδ και ένα μεγάλο πορσοστό των Ελλήνων Σοβιετι
κ ώ ν υπηκόων προέρχονται α,^πό εκεί. Πώς αντιμετωπίστη
κ α ν από τις πολιτικές ηγεσίες
|:κατά το παρελθόν; Πώς σκέ‘φτεται να αντιμετωπίσει το ε 
π είγ ο ν ζήτημα της ύπαρξής
jT-Γθυς η σημερινή πολιτική ηγε
σ ία ;
' ' Στην ευσύνοπτη αυτή ιστο
ρ ικ ή έρευνα ο συγγραφέας ε,τιτυγχάνει δύο πολύ σημαντι
κ ο ύ ς στόχους: να ενημερώσει
lyov μη ειδικό αναγνώστη και
*7 α ευαισθητοποιήσει τον ειδ ι
κ ό για ζητήματα μειονοτικής
^ιολιτικής. Αν, βέβαια, υπάρ
ξ ε ι η λέξη ευαισθησία και η
;αντίστοιχη συναισθηματική ε 
γρήγορση στους αρμόδιους
ιποδέκτες.
Ρ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ
κοινωνικοπολιτικό σύστημα
·;ϊ''Πς Γιουγκοσλαβίας
Μ'κδ. «Νέα Σύνορα », Α.Α. Λιβάνη,
Ι-β ή ν α 1969

pj ï Σχεδόν δέκα χρόνια μετά
ο θάνατο του χαρισματικού
πς ηγέτη, Ιωσήφ Μπροζ Τίτο,
|Ciif πάντα εύθραυστη Ομοσπον
διακή Σοσιαλιστική Δημοκραα της Γιουγκοσλαβίας δοκιiß άζεται από ισχυρές εσωτεριΛ ς ανακατατάξεις (μετά μάλιιηκΦτα από την ουσιαστική απο,,οίχίρτηση της Σλοβενίας και
. ^ η συνέχεια της Κροατίας,

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙ ΡΙΜΠΑΚΟΦ
Το ’35 και τα άλλα χρόνια.

Εκεί στους σταλαγμίτες του
τέμπλου / κρέμεται η γύμνια
της!... / Το γδάρσιμο του
«πρέπει» υμνωδός / του ξεφτισμένου Οκτώβρη / Τα νά
ματα μια δίνη / τριγύρω στην
αγρύπνια της / στοίχειωσαν
τα ηλιόβγαλτα / καράβια των
μνημών / Στους απάκτιους
όρμους / της σκιάς των φοινί
κων...
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ
Νυχτολόγιο χειρός
Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1990
ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΑ ΧΑΡΑΖΕΙ: Κά-

ποιος έρχεται / Από τα μέσα
του σκοτάδι■/ Βαρύτερος απ’
το κανονικό. / Ό ταν ιδρώνει
τις νύχτες / Αμέσως φαίνεται
/ Πως έχει πολύ κατοικήσει /
Σ ε σπίτια που ανατινάχτηκαν.
/ Τεράστια χρώ ματα σιωπούν.
/ Τίποτα δεν αντέχει παραέ
ξω. / Μια μυρωδιά επίπλων /
Που έχουνε σαπίσει / Φτάνει
ώς τις μέρες μας.

Μ ε τ : Πέτρος Ανταίος
Εκδ. Γνώση, Απρίλιος 1990

ΓΙΩΡΓΟΣ X. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Πτωχόν μετάλλευμα

Στο μυθιστόρημα αυτό, κέν
τρο της αφήγησης αποτελεί η
προετοιμασία και καθοδήγη
ση από τον ίδιο τον Στάλιν
της πρώτης μεγάλης σκηνοθετημένης «Δίκης της Μό
σχας» του 1936 ενώπιον των
Κάμενεφ · Ζινόβιεφ και άλλων
στενών συνεργατών του Λένιν που έληξε με την καταδίκη
και την εκτέλεσή τους. «Εμέ
να, σαν μυθιστοριογράφο, ση
μειώνει ο Ριμπακόφ, με ενδια
φέρει πρώτα από όλα η προ
σωπικότητα του Στάλιν, το
σύστημα των αντιλήψεων και
των πράξεών του, το μυστικό
της επιβολής της εξουσίας
του στους ανθρώπους».

Εκδ. Εμβόλιμον,
Βοιωτίας

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΟΥΙΤΓΟΥΕΡΘ
Τα εννιά πρόσωπα του Χριστού
Μετ.: Σοφ ία Γιαννάτου
Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1990

Η διήγηση του Ιωσήφ -τουΙωσήφ, ενός μεσσία που σταυ
ρώθηκε το 57 π.χ., είναι ένα
βιβλίο γύρω από τη μυστική
αληθινή θρησκεία που κρύβε
ται πίσω από όλες τις θρη
σκείες. Είναι μια ιστορία της
πορείας και της μύησης ενός
υποψήφιου στις απόκρυφες
και ιερές μεταφυσικές σπου
δές —από τα μυστήρια των
Μάγων μέχρι την αρχαία αι
γυπτιακή εκπαίδευση του Θε
ού · βασιλιά.
MAPI ΓΚΟΥΣΚΟΥ
Φθόγγοι προεκτάσεων
Εκδ. ΠερΙπλους

Φωσφορισμοί: Τα παλιά απο
τυπώματα των φύλλων / στή
ρ ιξα ν την ερασμία σκέψη / Ό 
σες ιοφόρες στάμνες / όσες
των δακρύων παννυχίδες!... /

Άσπρα Σπίτια

Και είναι φορές που δυστυ
χώς, / στην μπυραρία της
πλατείας ξεχνιούνται ολοζωής / οι αρχαιολόγοι, παίζον
τας τάβλι, / ή βρίζοντας τη
μοίρα, / ή έτσι τέλος πάντων,
για τί δεν αγαπούν των ποιη
τών / τα σώματα, δεν θέλουν
πλέον τάφους να εντοπίζουν,
/ δεν τους ετοίμασε κανείς
ποτέ γ ι’ αυτό το ρόλο.
ΤΑΣΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
Προς την οροφή
Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1990

ΩΡΟΛΟΠΟΝ: Αυτά τα παρά
ξενα όντα / που λέγονται λου
λούδια / δανείζονται κάθε
πρωί τα πουλιά / κι αρχίζουν
να κελαηδούν χρώματα. / Ύ
στερα συλλογίζονται τη σιω
πή / στις αφηρημένες ώρες
του μεσημεριού / ανεβαίνουν
στον ουρανό I κι ονειρεύονται
τους καρπούς. / Πριν ακόμη
νυχτώσει / προκαλούνε τα έν
τομα / και παραδίνουνε την
καρδιά τους ί στους πιο γλυ
κούς κανιβαλισμούς.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
Ο θησαυρός των Βαλκανίων
Εκδ. Ύψιλον, Αθήνα 19Θ8

Υποκλέπτει μήπως η λογο
τεχνία τη ζωή για να στοιχειώσει τα δικά της φαντά
σματα ή θα πιστέψει κανείς ό
τι η εξουσία της φαντασίας υ
περισχύει της φαντασίας της
εξουσίας; Είναι ο συγγραφέ
ας ο χαρτογράφος που κατα
στρέφει αυτοκρατορίες, ή έ
στω το κράτος της δικής του
ζωής, διεκδικώντας την αθα
νασία του έργου του; Ή είναι

ο συγγραφέας ο αυτοκράτορας που προειδοποιεί ότι
στην τελειότητα κρύβεται η
απόλυτη συντριβή;
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
«Εκ των συμφραζομένων»
Εκδ. Δόμος, Αθήνα 1990

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑ ΤΟ: Περνάει πά
λι απόψε, όπως πάντα, το
τρένο με τους αγαπημένους
μας νεκρούς πετώντας τού
φες τούφες κομμάτια νύχτας
απ’ την καπνοδόχο.
«Με λένε Ά για Μέρα και
Λησμονιά. Λησμονιά και Σιω
πή. Σιωπή και Παλίρροια»,
σπαράζει γοερά η κόρη κα
θώς οι μυρωμένες ανάσες
των αγαπημένων μας νεκρών
σβύνουν τη φλόγα απ’ το φυτιλι του χαμόγελού της.
Ο κλειδούχος ξέροντας
πως αυτή είναι η κατάλληλη
στιγμή, περιφέρεται μ ’ ένα
σχοινί στα χέρια ψάχνοντας
το ιδανικό σημείο για να κρε
μαστεί ενώ ο σταθμάρχης πα
ρακολουθεί τα τεκταινόμενα
χαιρετώντας στρατιωτικά σε
άψογη στάση προσοχής.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΕΚΑΣ
Κόκκινη ερωμένη
Εκδ. Στοχαστής, Αθήνα 1989

Το ενδιαφέρον αυτό αφή
γημα του Μ.Μ. παραπέμπει ά
μεσα στα χρόνια της δεκαε
τίας του ’70. Γραμμένο με τη
μορφή των σπονδυλωτών διη
γημάτων που συναπαρτίζουν
τη σταδιακή ενηλικίωση του
ήρωα / αφηγητή υπακούει στη
γενική οικονομία, που θέτει η
θεματική επιλογή του συγ
γραφέα: τα χρόνια της χούν
τας. Συνέπεια αυτής της επι
λογής και ο σχετικός «εγκλω
βισμός» του αναγνώστη.

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ
Ποιήματα (1958-1967), τ. θ '
Ποιήματα (1963-1972), τ. Γ
Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1989

ΕΝΤΙΘ ΝΕΣΜΠΙΤ
Τα παιδιά που έβλεπαν τα τρένα
να περνούν
Μετ.: Λιλίκα Γ. Τσουκαλά
Εκδ. Άγκυρα, Αθήνα 1990

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ
Λίγες Κυριακές
Αθήνα 1990

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΡΕΣ
Μακρυγιάννης. Ένας γενναίος
πατριδοφύλακας
Εκδ. Καλέντη, Αθήνα 1990

ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΟΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
Η Πανθεσαλλική αγροτική
Ένωση 1919-1925
Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών,
Βόλος 1990
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• Η άλλη εκδοχή του Πασοκικού λαϊκισμού, η «Επίκαιρότητα», δέχθηκε προ μηνός ε
πίθεση από την «Αυριανή» ε
πειδή ασχολήθηκε δια μα
κρών με το μασωνισμό. Ο ου
σιαστικός λόγος —πέραν της
γνωστής διαμάχης των δυο
εντύπων— είναι, ότι το Συγ
κρότημα του Ταύρου έχει για
νομικό σύμβουλο τον Μεγάλο
Διδάσκαλο της Μασωνικής
Στοάς, δικηγόρο κ. Μανέα. Τα
υπόλοιπα ας τα ψάξουν οι ρε
πόρτερ της «Επικαιρότητας».

• Από Έλληνες εργαζόμε
νους στη Δυτική Γερμανία πή
ραμε το γράμμα που ακολου
θεί:
Α γ α π η τ ο ί φ ίλ ο ι,
Κ α λ ό το σ χ ό λ ι ό σας γ ι α τ η ν
α π ά τη τω ν Κ ο υ ρ ή δ ω ν ω ς προς
την η μ ε ρ ο μ η ν ία τη ς α ν α τύ π ω σ η ς
τ η ς φ υ λ λ ά δ α ς τ ο υ ς σ τ η Δ.
Γ ε ρ μ α ν ί α , σ τ η σ τ ή λ η «Μέσα στην
ενημέρωση», σ τ η σ ε λ ί δ α 6 5 το υ
απ ό 1 8 .0 5.90 μ ε α ρ ι θ μ ό 4 3 8
τ ε ύ χ ο υ ς σ ας, α λ λ ά ν ο μ ί ζ ο υ μ ε
πως ο σ χ ο λ ιο γ ρ ά φ ο ς σ τά θ η κ ε
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο σ τ η ν ε ύ θ υ μ η κα ι
α σ τ ε ί α π λ ε υ ρ ά τω ν
κ α το ρ θ ω μ ά τω ν το υ Κ ο υ ρ ή δ ω ν
και λ ιγ ό τ ε ρ ο σ το μ έ γ ε θ ο ς τη ς
π α ρ α ν ο μ ία ς που η η π ρ ά ξ η α υ τή
κ α θ ’ α υ τ ή σ υ ν ισ τά .
Φ υ σ ικ ά τ α έ ν τ υ π α α υ τ ο ύ τ ο υ
ε ί δ ο υ ς , το π ρ ώ τ ο π ο υ υ π ο τ ι μ ά ν ε
ε ξ υπ αρχής, είνα ι η νοημοσύνη
τ ω ν α ν α γ ν ω σ τ ώ ν το υ ς , τ ο υ ς
ο π ο ίο υ ς κ α τ ά σ ύ σ τ η μ α
π α ρ α π λ η ρ ο φ ο ρ ο ύ ν ε και
φ α ν α τ ίζ ο υ ν ε μ ε τρ ικ και
αληθοφ ανή ψ έμα τα , μ ε άλλα
λ ό γ ια το υ ς μ α νιπ ο υ λ ά ρ ο υ ν ε,
ό π ω ς λ έ ν ε οι Γ ε ρ μ α ν ο ί .
Κ α ι ως π ρ ο ς τ ο υ ς α ν α γ ν ώ σ τ ε ς
α υ το ύ του φ ύ λ λ ο υ της
Γ ερ μ α νία ς , α υ τό το υ ς ε ξ α π α τ ά
μ ια φ ο ρ ά ακόμα, π ουλώ ντας
το υ ς τα χ θ ε σ ιν ά της λ ά χ α ν α μ ε
σ η μ ερ ινή η μ ερ ο μ η ν ία , δ η λ α δ ή
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τ ο υ ς «π ι ά ν ε ι κ ώ τ σ ο υ ς » γ ι α μ ι α
φ ορά ακόμα, όπως θα έ λ ε γ α ν σε
β ά ρ ο ς το υ ς όχι και χ ω ρ ίς
κ ά π ο ια έ π α ρ σ η κ α ι ο ι ί δ ι ο ι ο ι
δράσ τες.
Α λ λ ά τα π αραπ άνω , π έ ρ α από
την ε ύ θ υ ν η και α σ τ ε ία π λ ε υ ρ ά
το υ ς έ χ ο υ ν ε κ α ι τ η ν π ο ιν ικ ή
πλευρό.
Ν ο μ ίζ ο υ μ ε πω ς η π ρ ά ξη αυτή
σ υ ν ι σ τ ά ε ξ α π ά τ η σ η τ ο υ κο ιν ο ύ ,
τω ν α ν α γ ν ω σ τ ώ ν τη ς, α π ά τ η κ α τ ’
εξα κ ο λ ο ύ θ η σ η , α θ έ μ ιτο
α ν τ α γ ω ν ι σ μ ό ως π ρ ο ς τ ι ς ά λ λ ε ς
ε φ η μ ε ρ ίδ ε ς και σ ίγ ο υ ρ α κά π ο ιες
π α ρ α β ά σ ε ις το υ νόμου π ερί
τύπ ο υ. Γ Γ α υ τ ό ν ο μ ί ζ ο υ μ ε π ω ς
το λ ό γ ο π ρ έ π ε ι να έ χ ε ι ο
ε ισ α γ γ ε λ έ α ς , που έ χ ε ι ή δ η πολύ
β ρ α δ ύ ν ε ι να ε π έ μ β ε ι .
Μ ε φ ιλ ικ ο ύ ς χ α ιρ ε τ ισ μ ο ύ ς

Κολωνία, 28.06.1990

Έλληνες εργαζόμενοι της
Δυτικής Γερμανίας
• Οι Κουρήδες έπιασαν «Κώ
τσους» μεγάλους και τρα
νούς. Τους μετανάστες θα ά
φηναν απ’ έξω;
• «Κρίσιμη» ημέρα η σημερι
νή στη Γενική Γ ραμματεία Τύ
που και Πληροφοριών. Γιατί;
Συνεδριάζει το Υπηρεσιακό
Συμβούλιο για να αποφασίσει
αλλαγές στα Γραφεία Τύπου
Εξωτερικού. Μεγάλο χτυπο
κάρδι. Υπάλληλοι όλων των
κλάδων από Ακολούθους Τύ
που μέχρι διοικητικούς, δακτυλογράφους και κλητήρες
θα ανακληθούν από το εξω τε
ρικό ή θα μετατεθούν στην
Κεντρική Υπηρεσία ή σε άλλα
Γραφεία ενώ άλλοι θα πά
ρουν τη θέση τους οδεύοντες
προς τα έξω. Καταλαβαίνετε
τι γίνεται στο παρασκήνιο. Έ 
χουν ανάψει τα τηλέφωνα. Ο
νόματα δεν ξέρω. Ακόυσα
πάντως για κάποια Γαρουφαλή πρώην ΚΝΕ, μετέπειτα πρά
σινη και νυν κυανή ή κυανίζουσα η οποία προαλείφεται
για διευθύντρια του Γ ραφείου
Τύπου Κοπεγχάγης. Έχει, λέ
νε και «υποχρεώσεις». Είναι
παντρεμένη με Δανό. Το τερ
πνόν μετά του ωφελίμου.
Προσόντα; Άγνωστα. Λέτε
να είναι κι άλλοι στη δική της
κατήγορία; Δεν πιστεύω. Στην
Ελλάδα δεν ευδοκιμούν οι χα
μαιλέοντες.
• Καιρό είχαμε να ακούσου
με για την Τζαμαχιρία του
συνταγματάρχη Καντάφι, το
«πράσινο βιβλίο» του και την
«πράσινη δημοκρατία» του.
Μας το θύμισε η «αποστολή»
της Ντίνας Βαγενά στην Τρί
πολη και τα πολυσέλιδα άρ
θρα της σε τρεις συνέχειες
(2,3 και 4/7) στην «Ελευθερο
τυπία». Έτσι, διαφωτιστήκα
με για τα επιτεύγματα του κα
θεστώτος και την επιγραφή
που κοσμεί το τεράστιο έργο
της Σαχάρας για να ποτίσει
τον Βορρά: «Mégalo andra,

mégalo potami», λ έει η επι
γραφή. Κολυμπάτε ελεύθε
ρα! Εκεί όπου επικρατεί η συ
ναίνεση! Εκεί όπου «η κάλπη
θεω ρείται αντιδημοκρατικό
μέσο», στη χώρα με 20 χρόνια
χωρίς ξένες βάσεις. Τι θλιβε
ρή σύγκριση με την Ελλάδα,
με τη λειψυδρία, (δυστυχώς
δεν έχουμε Σαχάρες), τις α
περγίες, τις ξένες βάσεις και
τις αφόρητες εκλογές. Σαλάμ
αλέκουμ.
• Έφοδος «νέων» στον Τύ
πο. Ο ιδιοκτήτης εκείνου του
α μ φ ιλεγό μ ενο υ «Southern
College» —του οποίου το επί
πεδο των παρεχομένων γνώ
σεων και π ισ τοπ οιητικώ ν
σπουδών πρέπει επιτέλους
να αποτελέσει πεδίο ερεύνης
του αρμόδιου υπουργείου—
εμφανίζεται ως ο εκδότης τής
«Νέας Βραδυνής». Οι καλές
σχέσεις προλειαίνονται με τις
ο λο σ έλιδ ες κα τα χω ρ ήσ εις
στον Τύπο ενώ οι ευλογίες
του κ. Μητσοτάκη αποτελούν
εγγύηση ότι η νέα εφημερίδα
θα υιοθετηθεί ως φερέφωνο
της Ρηγίλλης. Τώρα αν η ενη
μέρωση από την εφημερίδα
είναι αντίστοιχη με.την ποιό
τητα των «πανεπιστημιακών
γνώσεων» που παρέχει το...
College, δεν θα κερδίσουμε
και πολλά.

αντί
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Δημοχάρους 60
115 21 Αθήνα
Τηλ. 72.32.713 — 72.49.300
72.32.819 - 72.48.240
FAX: 72.26.107
TELEX: 214179 ANTI
• Εκδότης:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131
115 21 Αθήνα
• Διαφημίσεις:
ΑΛΕΚΑ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ
• Γραμματεία-Λογιστήριο:
ΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΠΟΥ
• Σελιδοποίηση, Μοντάζ:
ΤΑΣΙΑ ΛΕΒΟΝ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
• Φωτοστοιχειοθεσία —
Αναπαραγωγή φιλμς:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ»
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 72.49.300
• Εκτύπωση:
«ΕΜΕΣ ΠΡΕΣ ΕΠΕ»
ΝΙΚΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ 88
Τηλ. 51.48.983-51.23.290
•
•

Κ ά θ ε ε ν υ π ό γ ρ α φ ο άρθρο
ε κ φ ρ ά ζ ε ι τ ι ς α π ό ψ ε ις του
σ υ γ γ ρ α φ έ α του.
Χ ε ι ρ ό γ ρ α φ α δ ε ν επίατρέφ ο ν τα ι.

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

Εξωτερικού
Ευρώπη - Μεσογ. χώρες:

εξάμηνη:...................... δολ. 25
ετήσια:.......................... δολ. 50

Η.Π.Α. - Καναδάς - Αν. Ασία ·
Αυστραλία - Ωκεανία:

εξάμηνη:...................... δολ. 28
ετήσια:........................... δολ. 56

• Κυκλοφόρησε το δεύτερο
τεύχος του περιοδικού Ελλοπια με αφιέρωμα στο ΚΥΠΡΙΑ
ΚΟ. Στο εισαγωγικό σημείωμα
διαβάζουμε:
Υπάρχει επίσης στην άλλη
και πλούσια ύλη του, άρθρα
για:
— τη Δυτική Θράκη και τον
τουρκικό επεκτατισμό στο Αι
γαίο,
— το Μακεδονικό,
— τον Ποντιακό Ελληνισμό
και τον Ελληνισμό της ΕΣΣΔ,
— τον Ελληνισμό της Βο
ρείου Ηπείρου,
— το Αρμενικό και το Κουρδι
κό και άλλα.
Γιωργος Ζερβίδης
τηλ. 38.12.679

α Εμβάσματα, επιταγές:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δημοχάρους 60
115 21 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ:
ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ:

δρχ. 200
δρχ. 300

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

ΤΙΤΟΣ ΛΟΪΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΡΟΣ

ΠΕΡΙ ΦΤΣΕΩΣ
Ένα κλασικό κείμενο της παγκόσμιας λο
γοτεχνίας, γραμμένο τόν Ιο π.Χ. αιώνα
άπό τόν μεγάλο Λατίνο συγγραφέα, πού
έπηρέασε σημαντικά τήν έξέλιξη τής εύρωπαικής σκέψης καί λογοτεχνίας. Μέ τό
έργο του αύτό ό Λουκρήτιος κατόρθωσε
νά ξεπεράσει τό συνηθισμένο επίπεδο του
διδακτικού έπους καί μέ παρατηρητικό
τητα μοναδική, φαντασία άπεριόριστη καί
περιγραφική δύναμη πλούσια, νά μεταβάλει τό στοχασμό σέ ποίηση.
Ένα έξαιρετικά έπιμελημένο βιβλίο,
σέ μετάφραση Κωνσταντίνου Θεοτόκη,
πανομοιότυπη έκδοση τής άντίστοιχης
τού ((ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ».

Τ γγου Λ ο υ κ ρ η π ο υ Κ ά ρ ο υ

ΠΕΡΙ ΦΪΣΕίΙΣ
(D E HERU M N A TU R A )
β(£λίίΖ ξ ζ η

μ-ΐταφρασμ-ένζ in i τ4ν
ΚΟΝΕΤΑΝΤΙΝΟ

ΘΕΟΤΟΚΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ Ν Ε Φ Ε Λ Η
Μαυρομιχάλη 9, 106 79 ’Αθήνα, Τηλ. 360.77. 44, FAX 363.99.62

Άντρέι Ταρκόφσκι

ΘΥΣΙΑ
"Ενα σημαντικό βιβλίο τού μεγάλου σκη
νοθέτη καί στοχαστή. Περιλαμβάνει τίς
απόψεις τού συγγραφέα γιά τή σκηνοθετική του εργασία, τό σενάριο τής γνω
στής ταινίας, όπως καί τίς άναζητήσεις
καί τίς άγωνίες τού Ά . Ταρκόφσκι γιά
τό βαθύτερο νόημα τής ζωής... «Στήν ε 
ρώ τη σ η τί μέ έλκύει τόσο πολύ στήν ιδέα
τής θυσίας ή τής προσφοράς μπορώ νά α
παντήσω αμέσως, χωρίς υπεκφυγές: σάν
θρησκευόμενο άτομο μ’ ένδιαφέρει προ
παντός έκεΐνος ό όποιος, είναι ικανός νά
προσφέρει τόν έαυτό του θυσία, είτε γιά
χάρη κάποιου ανώτερου ιδανικού είτε γιά
νά εξασφαλίσει τήν προσωπική του σω
τηρία είτε καί γιά τούς δύο λόγους ταυτοχρόνως.

Άντρέι Ταρκόφσκι

ΘΥΣΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ

Μέ 123 έγχρωμες φωτογραφίες.
Μετάφραση: Μαρία Άγγελίδου

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ Ν ΕΦ ΕΛ Η

9, 106 79 ’Αθήνα, Τηλ. 360.77.44, FAX 363.99.62

Η Σύγχρονη Παγκόσμια λογοτεχνία
στη... Σύγχρονη Εποχή
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

Ζ. Σαραμάγκου

Β. Πρατολίνι

Το χρονικό του μοναστηριού

Τα κορίτσια του Σανφρεντιάνο

Βραβείο Pen Club 1984

ΑΛΓΕΡΙΑ

ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ
ΠΟΚΟΝΤΑ ΜΠΚΛΙ

^

Η ΓΥΝΑΙΚΑ
ΦΩΛΙΑ

Τ. Ουετάρ

Γ. Μπέλι

Ο Άσος

Η γυναίκα φωλιά

Και... Καλό Καλοκαίρι
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Ζαλόγγου 1 1 , Αθήνα. Τπλ. 3 6 .4 0 .7 1 3
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ: Μαυροκορδάτου 3, Αθήνα. Τηλ. 3 6 .2 9 .8 3 5
ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

