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ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ που έγινε στη Βουλή την περασμένη Τρίτη
ο κ. Μητσοτάκης αναγκάστηκε να αναδιπλωθεί στο θέμα
της κάθαρσης, κάτω από την πίεση και του κομματικού του
ακροατηρίου.
ΚΑΙ δήλωσε ότι παραμένει αμετακίνητος, αμετανόητος και
σταθερός στη γνώμη του, ότι το θέμα βρίσκεται στα χέρια
της Δικαιοσύνης. Δεν επανέλαβε καμιά «νομική γνώμη»,
ως έγκυρος νομομαθής, περί του θέματος κι ούτε καν
σκέφθηκε να επέμβει στο έργον της Δικαιοσύνης. Φυσικά
επρόκειτο περί παραστάσεως' όλες τις προηγούμενες
ημέρες είχε δράσει έντονα στο παρασκήνιο για να βοηθήσει
τον κ. Παπανδρέου στο «προσωπικό του πρόβλημα».
ΣΤΑΘΕΡΟΣ ήταν και ο κ. Φλωράκης, ο οποίος εψέλλισε κι
αυτός τη γνωστή πια επωδό, ότι «το λεγόμενο πρόβλημα
της κάθαρσης» και τα «τυχόν σκάνδαλα», είναι υπόθεση
της Δικαιοσύνης. Έστω κι αν σπεύδει;
ΑΠΟ τη μεριά του, ο κ. Παπανδρέου εποίησε την νήσσαν,
δεν αναφέρθηκε στο «προσωπικό του θέμα» και δεν
απείλησε με λαϊκές κινητοποιήσεις και «εθνικούς
διχασμούς».
ΑΠΟ ΟΛΗ τη συμπεριφορά των πολιτικών σχηματισμών
αποδείχθηκε ότι ουδείς εκόπτετο για την Κάθαρση, η οποία
αποτέλεσε απλώς το εργαλείο αναδιανομής της εξουσίας. Ο
κ. Μητσοτάκης ανέρχονταν στην εξουσία, ο ΣΥΝ
ενελπιστούσε σε αύξηση της επιρροής του. Το ΠΛΣΟΚ του
Α. Παπανδρέου χωμένο μέχρι την κορυφή στη σκανδαλώδη

διαχείριση της εξουσίας, υποχωρούσε εγκαταλείποντας μαζί
με τα σύμβολα της εξουσίας και τα σύμβολα του πολιτικού
λόγου.
A ΥΤΗ Η κωμωδία πρέπει όμως να σταματήσει. Σε αυτή
τη χώρα, όπου δεν έχει απομείνει τίποτα όρθιο, ο
ενταφιασμός της Κάθαρσης θα δώσει τη χαριστική βολή σε
ό,τι έχει απομείνει από εμπιστοσύνη και αξιοπιστία του
πολιτικού κόσμου. Ο κ. Μητσοτάκης παίζει με την
κάθαρση κρατώντας ήπιο και πολιτικά αιχμάλωτο τον κ.
Παπανδρέου, προς χάριν της «πολιτικής ομαλότητας».
ΑΛΛΑ στην πιο αξιοθρήνητη θέση βρίσκεται ο ΣΥΝ, ο
οποίος δεν τολμά να πει «τα σύκα-σύκα και τη σκάφησκάφη». Είτε ότι «έκανε λάθος» στην παραπομπή του τέως
πρωθυπουργού είτε ότι εμμένει στην επιλογή του. Έχει
αυτο-παγιδευτεί: Το πρώτο δεν τολμά να το εκστομίσει
φοβούμενος τη γελοιοποίηση. Το δεύτερο δεν επιθυμεί διότι
προσβλέπει στη συμμαχία με το ΠΑΣΟΚ.
ΟΜΩΣ η κάθαρση πρέπει να προχωρήσει. Αποτελεί το
τελευταίο ηθικό έρεισμα ενός παραπαίοντος πολιτικού
κόσμου και μιας κοινωνίας εθισμένης στον κυνισμό.
ΕΜΕΙΣ υποστηρίξαμε πάντα ότι η κάθαρση δεν είναι απλώς
υπόθεση «δικαστικής εκκαθάρισης» αλλά διαδικασία
αποκατάστασης κανόνων πολιτικής συμπεριφοράς, ήθους
και πρακτικής. Διαδικασία θεσμικής διαφάνειας και
θέσπισης μέτρων για να μην επαναληφθούν τα ίδια. Όσον
αφορά την κοινωνική προοπτική, αποτελούσε επαναστατική
διαδικασία γιατί αμφισβητούσε παγιωμένες πρακτικές της
εξουσίας.
Η ΚΑΘΑΡΣΗ αφορά όλους μας. Τον πολιτικό κόσμο, τους
φορείς της κοινής γνώμης, το δημόσιο βίο. Το Μεγάλο
Κουκούλωμα που ετοιμάζεται αντί να καλύψει θα
απογυμνώσει τελείως τους εμπνευστές του.
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Η A ΑΣΕ
και τα «καθ’ ημάς»
Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ της περασμένης Τρί

της στη Βουλή —σε επίπεδο αρχη
γών— ήταν συζήτηση εφ’ όλης της ύ
λης. Δέσποσαν, όμως, το «αντιαπεργιακό» και το «αντιτρομοκρατικό», τα
οποία ο πρόεδρος του Συνασπισμού
κατάγγειλε ως νομοσχέδια που πνίγουν
το δικαίωμα της απεργίας και στρέφον
ται κατά των λαϊκών ελευθεριών. Σε
αντίθεση με τον Χαρίλαο Φλωράκη, αί
σθηση προκάλεσε (ακόμα και στους
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ) η υποτονική ο
μιλία του Α. Παπανδρέου, ο οποίος
—όπως έγραψε ο «Ριζοσπάστης»— «α
πέφυγε να διαφωνήσει σε όλα τα ουσια
στικά ζητήματα πολιτικής με τον Κ.
Μητσοτάκη».
ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ δεν έλειψαν τα σημεία
συμπτώσεων. Και ένα από αυτά ήταν η
«καινούρια εποχή για ολόκληρη την Ευ
ρώπη», που άνοιξε, την περασμένη ε-'
βδομάδα, η διάσκεψη κορυφής των
«34», στο Παρίσι. Τη διάσκεψη, που
κύρια έκφρασή της ήταν η συμφωνία
για τη μείωση των συμβατικών εξοπλι
σμών (μεταξύ ΝΑΤΟ και Συμφώνου της
Βαρσοβίας) και η «καινούρια Χάρτα για
την Ευρώπη», χαιρέτισαν και ο πρωθυ
πουργός, και οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ
και του ΣΥΝ. Φυσικά, από διαφορετι
κή, ο καθένας, σκοπιά. Ο Α. Παπαν
δρέου, μάλιστα, έφθασε στο σημείο να
υποστηρίξει ότι οι συμφωνίες της ΔΑΣΕ
αποτελούν «πολιτική και ηθική δικαίω
ση» του ...ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενος
προς τούτο την «Πρωτοβουλία των Ε
ξι» και την «προφητική» επίσκεψή του
στην Πολωνία του Γιαρουζέλσκι, που
«τόσο συκοφαντήθηκε την εποχή εκεί
νη». (Το ότι, στην επίσκεψη αυτή, ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε αποφύγει, επιμελώς, να συναντηθεί με τον Λεχ Βαλέσα, αυτό λησμόνησε να το αναφέρει).
ΤΟ «ΑΝΤΙ», στο έκτακτο τεύχος που
κυκλοφόρησε, την περασμένη εβδομά
δα, με κύριο θέμα: « Ενας χρόνος μετά
την κατάρρευση του "υπαρκτού σοσια

λισμού"» πρόφτασε να σημειώσει τη
«νέα εποχή που ανέτειλε για την Ευρώ
πη» και τη «νέα τάξη πραγμάτων που
διαγράφεται στον ορίζοντα μετά την υ
πογραφή, στο Παρίσι. της ιστορικής
συμφωνίας για τη μείωση των συμβατι
κών όπλων». Η συμφωνία είναι, πράγ
ματι, ιστορική, καθώς προβλέπει την
καταστροφή, μέσα σε τρία χρόνια,
100.000 οπλικών συστημάτων και ση
ματοδοτεί, κατά κοινή αναγνώριση, το
τέλος του ψυχρού πολέμου, ακριβέστε
ρα το τέλος της διπολικής διαίρεσης
της Ευρώπης. (Ενδεικτικά αναφέρουμε
ότι η ΕΣΣΔ λ.χ. θα μετατρέψει σε παλιοσιδερικά 20.000 τανκς, ενώ στη ση
μερινή (ενιαία) Γερμανία, θα σταθμεύ
ουν, μετά τρία χρόνια, 7.500 τανκς, έ
ναντι 21.248 —11.876 στο έδαφος της
Δ. Γερμανίας και 9.370 στο έδαφος της
Ανατολικής— που υπήρχαν πριν από
δυο χρόνια).
ΑΛΛΑ ΕΞΙΣΟΥ σημαντική είναι και η
«νέα Χάρτα για την Ευρώπη», όπου πα
λιές λέξεις και παλιές έννοιες —όπως η
αποκήρυξη της βίας, η δημοκρατία, η
συμμετοχή, τα ανθρώπινα δικαιώματα,
η προστασία του περιβάλλοντος— φω
τίζονται με νέο περιεχόμενο. Από την
άλλη, η «Χάρτα» προβλέπει σειρά μέ
τρων για την οικοδόμηση της εμπιστο
σύνης μεταξύ όλων των χωρών της Ευ
ρώπης και την εγκαθίδρυση μηχανι
σμών διαβουλεύσεων και ανταλλαγής
πληροφοριών.
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των «34» έδωσε, ό
μως, και κάτι άλλο: Θεσμοθέτησε την
ίδια τη «Διάσκεψη για την Ασφάλεια
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη» (ΔΑ
ΣΕ), η οποία προβάλλει, τώρα, ως μόνι
μη και «μακρά διαδικασία» οργάνωσης
θεσμών διαλόγου, μέσω των οποίων θα
προωθηθούν οι αρχές που ήδη διατυπώ
θηκαν στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι,
το 1975.

Η «σκιά» του Περσικού Κόλπου...
ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ελληνικό Τύπο δημοσιεύθηκαν εκτεταμένα αποσπάσμα
τα από τις ομιλίες των προέδρων

Ημερολόγια
• άριστα σε ποιότητα
• σε λογικές τιμές
• λειτουργικά
για συλλόγους,
σχολεία,
επιχειρήσεις
Τηλ. 75.16.333

Μπους ή Γκορμπατσώφ ή Μιττεράν,
καθώς και των άλλων Ευρωπαίων ηγε
τών. Ιδιαίτερα θαρραλέα, πάντως, ή
ταν η ομιλία του Μιχαήλ Γκορμπα
τσώφ, που αναφέρθηκε στον «παλιό
κόσμο που σβήνει» και, κυρίως, στο
«μονολιθικό μοντέλο» της δικής του
χώρας, που έθρεψε (και αυτό) την πό
λωση στις διεθνείς σχέσεις. Τώρα
—πρόσθεσε— θα πρέπει να βρούμε
πρακτικούς τρόπους για την υπεράσπι
ση της ελευθερίας, των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων και του «υπέρτατου αγαθού
- της ανθρώπινης ζωής». Πόσο στοίχιζε
άραγε η ανθρώπινη ζωή στα χρόνια της
σταλινικής κακουργίας, και των
μπρεζνιεφικών απολιθωμάτων;
ΩΣΤΟΣΟ, παρά το κλίμα ευφορίας
που γενικά επικράτησε στη διάσκεψη,
δεν μπορεί να παροραθεί μια ειδική συ
νεδρίαση —κεκλυσμένων των θυρών—
των «34» με θέμα: Ανατολική Ευρώπη.
Τι μπορεί να γίνει με τις χώρες αυτές
του άλλοτε «υπαρκτού σοσιαλισμού»;
Η ανεργία διογκώνεται, η πείνα έρχεται
και ο χειμώνας προμηνύεται σκληρός.
Θα έχουμε μια Ευρώπη πλουσίων και
φτωχών χωρών; Και η διάκριση αυτή
θα οδηγήσει άραγε, σε ένα νέο κλίμα
εντάσεων και αντιπαραθέσεων;
ΤΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ «σκίασε» επίσης η α
πειλή πολέμου στον Περσικό Κόλπο,
καθώς και οι «34» συμφώνησαν στην α
νάγκη νέας απόφασης του Συμβουλίου
Ασφαλείας, που να μην αποκλείει —ως
έσχατο μέσο— τη χρήση βίας κατά του
Ιράκ, προκειμένου να εξαναγκασθεί να
αποσύρει τα στρατεύματά του από το
Κουβέιτ.
ΣΤΗΝ απόφαση αυτή (που επρόκειτο
να ψηφισθεί, χθες Πέμπτη) αναφέρθη
καν και ο πρωθυπουργός και οι πρόε
δροι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΝ, κατά την
προ ημερήσιας διατάξεως συζήτηση
στη Βουλή. Οι Α. Παπανδρέου και X.
Φλωράκης είπαν, ουσιαστικά, ΝΑΙ στη
χρήση βίας κατά Ιράκ, αλλά χωρίς
συμμετοχή της χώρας σε οποιάδήποτε
στρατιωτική δράση στην περιοχή του
Κόλπου. Ο Κ. Μητσοτάκης απάντησε
λέγοντας ότι, ενώ οι αποφάσεις του
Συμβουλίου Ασφαλείας είναι υποχρεω
τικές για όλα τα μέλη του ΟΗΕ, εκείνος
δεν μίλησε ούτε για «εμπλοκή», ούτε
για «συμμετοχή» της χώρας. «Θα κινη
θούμε παίρνοντας υπ' όψη το εθνικό
συμφέρον» —είπε.

«Αντιτρομοκρατία» και στοιχεία
ΚΑΙ ΕΝΩ το «αντιτρομοκρατικό» α
ναμένεται να κατατεθεί την ερχόμενη
εβδομάδα, η κυβέρνηση έκανε το παν
για να αποδείξει πως θα «σέβεται» τα
δημοκρατικά δικαιώματα του πολίτη.
Βασικό κυβερνητικό επιχείρημα η «υπερσύγχρονη τεχνολογία» που χρησι
μοποιεί η « 17Ν», στο όνομα της οποίας
θα επιτρέπονται έρευνες χωρίς παρου
σία του εισαγγελέα, τηλεφωνικές υπο

κλοπές (πού είσαι αλήστου μνήμης
Τόμπρα;) και, φυσικά, συλλήψεις, βά
σει στοιχείων που θα παραμένουν μυ
στικά από τους ενδιαφερομένους! (Η
σύλληψη των Γ. Μπουκετσίδη και Σπ.
Κογιάννη, χωρίς να λάβουν γνώση των
στοιχείων που υπάρχουν εις βάρος
τους, είναι —προτού ακόμα κατατεθεί
το «αντιτρομοκρατικό»...— ενδεικτι
κή των κυβερνητικών προθέσεων. Και
δεν είναι τυχαίο το ότι ο γραμματέας
της ΕΑΡ, Φώτης Κουβέλης, μίλησε για
«συμπεριφορές στη βάση του κοινωνι
κού στιγματισμού».
Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ του «αντιτρομοκρατικού» πραγματοποιείται ενώ διάχυτη εί
ναι η πεποίθηση ότι η μη εξάρθρωση
της τρομοκρατίας δεν οφείλεται στην
ελλιπή νομοθεσία, αλλά στη σημερινή
διάρθρωση των σωμάτων ασφαλείας
και των διωκτικών αρχών. Από την
πλευρά αυτή, είναι πραγματικά δηλω
τική η καταγγελία της «Καθημερινής»
ότι η αστυνομία είχε πληροφορίες
—τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την α
πόπειρα της «17Ν» εναντίον του Β.
Βαρδινογιάννη— ότι «κυκλοφορούσε
αυτοκίνητο τύπου Μιτσουμπίσι Γκάλαντι, χρώματος γκρι, στο οποίο υπήρχαν
εκρηκτικά». Και όμως, η αστυνομία
δεν έκανε τίποτε. Και η «Καθημερινή»
συμφωνεί με την Αριστερά, όταν γρά
φει «ένας αυστηρότερος αντιτρομοκρατικός νόμος μπορεί να απειλήσει περισ

σότερο τις δημοκρατικές ελευθερίες και
λιγότερο τους τρομοκράτες».
ΟΣΟ ΓΙΑ το «αντιαπεργιακό», που κα
τατέθηκε στη Βουλή, έχει ήδη χαρακτηρισθεί ως «απεργοκτόνο», εφόσον
στην πραγματικότητα καταργεί το δι
καίωμα της απεργίας, κατά τον ίδιο
τρόπο που και το διαβόητο άρθρο «4»
καταργούσε το δικαίωμα αυτό επί «νεφελοκοκυγίας» ΠΑΣΟΚ. Το νομοσχέ
διο προβλέπει την απόλυση —μέσα σε
24 ώρες— κάθε εργαζόμενου που μετέ
χει σε απεργία που κρίθηκε, από το δι
καστήριο, «παράνομη και καταχρηστι
κή», ενώ με το άρθρο 6 απολύεται επί
σης όποιος μισθωτός παίρνει μέρος σε
κατάληψη και όχι μόνο. (Κατά το νο
μοσχέδιο «κατάληψη» μπορεί να εκληφθεί η στάση εργασίας που γίνεται μέ
σα στο χώρο παραγωγής ή η λευκή α
περγία). Για τους συνδικαλιστές, τέλος
καταργείται η συνδικαλιστική προστα
σία, εφόσον μπορούν επίσης να απολυ
θούν.
ΓΙΑ ΤΟ «αντιαπεργιακό» νομοσχέδιο
η ΓΣΕΕ προτίθεται να κηρύξει 24ωρη
πανελλαδική απεργία, χωρίς, ωστόσο,
να ξέρει κανείς αν η ΓΣΕΕ αναγνωρίζει
την ύπαρξη «καταχρήσεων και υπερ
βολών» κατά τις γνωστές κινητοποιή
σεις κατά του ασφαλιστικού —κατα
χρήσεις και υπερβολές που έδωσαν το
πρόσχημα στην κυβέρνηση για την κα
τάθεση του απεργοκτόνου αυτού νομο

σχεδίου. (Τον όρο «καταχρήσεις και υ
περβολές» χρησιμοποίησε ο ίδιος ο X.
Φλωράκης, την περασμένη Τρίτη στη
Βουλή, προσθέτοντας ότι κριτές, στην
περίπτωση αυτή, δεν είναι τα ειρηνοδι
κεία, αλλά ο λαός, οι ίδιοι οι εργαζόμε
νοι).
ΚΑΤΑ ΤΑ άλλα, η κυβέρνηση εξακο
λουθεί να δίνει την αίσθηση ότι διακα
τέχεται από ένα αίσθημα φόβου, μήπως
απρόβλεπτες εξελίξεις (θάνατοι, πόλε
μος, κ.ά.) την υποχρεώσουν να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές. Και μέσα
στο πλαίσιο αυτό, καθορίζει και την
στάση της απέναντι στο καυτό θέμα
της κάθαρσης.
ΣΥΡΡΟΗ στοιχείων, από την άλλη, α
φήνει να νοηθεί ότι η κυβέρνηση «το
πήγε μέχρι τώρα μαλακά» και ότι η
σκληρή πολιτική λιτότητας θα αρχίσει
με το νέο έτος, εις βάρος πάντοτε των
μισθωτών, με συρρικνωμένη (και με
δόσεις) την ΑΤΑ, με πάγωμα ενδεχομέ
νως μισθών και με αισθητή απώλεια
του εισοδήματος των εργαζομένων. Ο
χειμώνας που έρχεται θα είναι, πράγ
ματι, χειμώνας σκληρός. Και η κυβέρ
νηση, χωρίς εμπνεύσεις, χωρίς συγκε
κριμένο σχέδιο αντιμετώπισης της κρί
σης, χωρίς θαρραλέα μέτρα για την πά
ταξη της φοροδιαφυγής, οδεύει απλώς
στην «πεπατημένη».

ΑΝΤΗΝΩΡ
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Ή πεζογρχφιχή μχς παράδοση
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
Κ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ Το βιβλίο τής αύτοκρατείρας
’Ελισάβετ, Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΤΛΟΣ Φθινόπωρο,
Π. ΚΑΑΑΙΓΑΣ Θάνος Βλέκας, Α. ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ Τό
Τάξιμον, ΨΎΧΑΡΗΣ Τό Ταξίδι μου,
I. ΚΟΝΔΤΑΑΚΗΣ Πρώτη αγάπη, "Όταν ήμουν δάσκαλος,
Π. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ Τό βυσσινί τριαντάφυλλο,
Γ. ΒΙΖΤΗΝΟΣ Διηγήματα Λ Διηγήματα Β \
Μ. ΜΗΤΣΑΚΗΣ ’Αφηγήματα, Π. ΝΙΡΒΑΝΑΣ
Τό πέρασμα του Θεού, ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΩΡΙΤΗΣ
Οί νεκροί τής ζωής, ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΡΟΪΔΗΣ
Ή Πάπισσα Ιωάννα, Αφηγήματα,
Κ. ΡΑΔΟΣ V πειρατής τής Γραμβούσης,
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΟΛΤΛΑΣ Διηγήματα, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΟΣΠΟΡΙΤΗΣ Σκηναί τής ερήμου,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ Αοΰκής Αάρας,
AA ΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ή φόνισσα,
Κ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ Ή κερένια κούκλα,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΑΗΣ Διηγήματα τής στάνης,
'

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ V ζητιάνος,
I. ΚΟΝΔΤΑΑΚΗΣ V Πατούχας,
ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ή νοσταλγός
καί άλλα διηγήματα, ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ
Νησιωτικές ιστορίες, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
Ό πολυπαθής, Ό ζωγράφος,
ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ρεμβασμός
τού Δεκαπενταυγούστου, ΚΩΣΤΑΣ
ΚΡΤΣΤΑΛΗΣ Πεζογραφήματα,
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΤΣΗΣ Διηγήματα, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΠΟΤΛΟΣ Τρελά διηγήματα,
ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ναυαγίων Ναυάγια
ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑΣ Διηγήματα, ΕΜΜ. ΛΤΚΟΤΔΗΣ
Διηγήματα, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΤ
Τά διηγήματα, ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Βαρδιάνος στα σπόρκα, ΚΩΝ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ
Ό Κατάδικος, ΚΩΝ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ
Ή ζωή και ό θάνατος του Καραβέλα

Ή σειρά συνεχίζεται
#'

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ Σύμβουλος έκδοσης: Μανόλης Άναγνωστάκης
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ΑΕΗ QÄ TUA...ΦύΓΑΗ ΟΛΟΙ...
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Τ ρομοκρατή στε τους
μη τρομ οκρά τες;
Για «διασπορά ψευδών ειδήσεων»
διώκεται ποινικώς η εφημερίδα «ΕΛΕΥ
ΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» διότι δημοσίευσε ρεπορ
τάζ, στο οποίο περιέλαβε ανακοίνωση
μιας κίνησης για την υπεράσπιση των
πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμά
των. Το να προσθέσουμε και μεις τη
διαμαρτυρία μας στη γενική κατα
κραυγή δεν θα έχει και τόση σημασία,
όση η επισήμανση του γεγονότος ότι η
δίωξη στην ουσία «δοκιμάζει τα νερά»
εν όψει της κατάρτισης και κατάθεσης
του νομοσχεδίου για την τρομοκρατία.
Η δίωξη βέβαια για δημοσίευση απόψε
ων νόμιμων και γνωστών φορέων της
κοινής γνώμης, ανεξάρτητα από τις α
πόψεις που εκφράζουν, αποτελεί κατά
φωρη παραβίαση του Συντάγματος,
των νόμων, της ελευθεροτυπίας, της
δημοκρατίας. Σε συνδυασμό δε με τη
στέρηση νομίμων δικαιωμάτων των
δυο συλληφθέντων και προφυλακισθέντων «συνενόχων του Μαζοκόπου», δη
μιουργεί έντονες ανησυχίες για τον ολι
σθηρό δρόμο που επέλεξεη κυβέρνηση,
δρόμος που οδηγεί σε επικίνδυνα, για
τις ελευθερίες, μέρη. ΓΓ αυτό η κίνηση
αυτή πρέπει να πάρει τη δέουσα απάν
τηση από όλους.
Σοβαρό όμως και άκρως πολύπλοκο
νομικό πρόβλημα θα δημιουργηθεί, αν
η κυβέρνηση προχωρήσει στην απαγό
ρευση δημοσίευσης των προκηρύξεων
τρομοκρατικών οργανώσεων.
Θα πρέπει κανείς να δεχτεί ότι η δη
μοσιότητα είναι το οξυγόνο της τρομο
κρατίας, η οποία απειλεί πλέον να κα
λύψει με το φάσμα του φόβου την ελλη
νική κοινωνία υποσκάπτοντας συνάμα
τους δημοκρατικούς θεσμούς.
Ωστόσο, είναι φανερό ότι οι φορείς
της κοινής γνώμης είναι καχύποπτοι έ
ναντι των προθέσεων της κυβέρνησης
και δικαίως δυσπιστούν έναντι των
διωκτικών αρχών, της Αστυνομίας και
των Σωμάτων Ασφαλείας, στην ευθύνη
των οποίων δεν επιθυμούν να εναποθέσουν τις ελευθερίες και τα δικαιώματά
τους.
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Έ κ κ λη σ η
α π ό την Κ όνιτσα
Για το βυρσοδεψείο της Κόνιτσας ο
αναγνώστης του ΑΝΤΙ γνωρίζει αρκε
τά. Το περιοδικό έχει γράψει αναλυτι
κά για το θέμα και τις καταστρεπτικές
συνέπειες της λειτουργίας του βυρσοδε
ψείου για το περιβάλλον της ακριτικής
αυτής περιοχής.
Οι κάτοικοι της Κόνιτσας και της γύ
ρω περιοχής αγωνίζονται εδώ και 10
χρόνια εναντίον της λειτουργίας του
εργοστασίου αυτού. Το 1982 μάλιστα έ
γινε και δημοψήφισμα για το πρόβλη
μα, ενώ στη συνέχεια με διαμαρτυρίες
και υπομνήματα προς κάθε αρμόδιο οι
κάτοικοι επεσήμαναν τους κινδύνους
από τη λειτουργία του εργοστασίου.
Οι αρμόδιοι τους διαβεβαίωσαν ότι η
«φωνή του λαού» θα ακουσθεί και ότι
το βυρσοδεψείο θα σταματήσει να λει
τουργεί.
Κι όμως ο νομάρχης Ιωαννίνων παρά
τις διαβεβαιώσεις του για το αντίθετο υ
πέγραψε τελικά την «προσωρινή» ά
δεια λειτουργίας του εργοστασίου για 5
χρόνια. Να σημειωθεί ότι η υπογραφή

παρέβλεψε σχετική άποψη —αντίθε
ση— του ΤΕΕ και του Νομαρχιακού
Συμβουλίου Ιωαννίνων, έγινε λίγο πριν
εκδικασθεί η υπόθεση από το Σ.τ.Ε. (15
Ιανουάριου) και χωρίς να ληφθούν υπό
ψη οι συστάσεις επιστημονικής επιτρο
πής που υποτίθεται θα έπρεπε να γνωμοδοτήσει.
Οι κάτοικοι δηλώνουν τώρα ότι θα
ξεκινήσουν νέο αγώνα και κάνουν έκ
κληση προς όλους όσους αγωνίζονται
για την προστασία του περιβάλλοντος
να συμπαρασταθούν. Δεν νομίζουν οι
αρμόδιοι υπουργοί, ο νομάρχης, και
κάθε είδους υπεύθυνοι ότι εμπαιγμός
και κοροϊδία δέκα ετών είναι υπερβολι
κός και προκλητικός;
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Π ρ ο ς εφημερεύοντες
Κόπασαν οι κλαγγές των όπλων με *5=
ταξύ του ιατρικού κόσμου και του «μά 1C
χιμου ιατρού» αναπληρωτή υπουργού
Υγείας κ. Σούρλα, οι οποίες ξεκίνησαν %
στις 4.11 και κορυφώθηκαν την εβδο ■
μάδα 18-23.11. Ανακωχή ή συνθηκολό JC
γηση; Για να απαντήσουμε σε αυτό ας $
ξαναθυμηθούμε μερικά σημεία της συ
νέντευξης του κ. Σούρλα στο «Βήμα
της Κυριακής» (18.11.):
\'«ι*■
S

Λ
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• «Έτσι όπως είναι σήμερα η κατά
σταση (σ.σ. στα νοσοκομεία) δεν αρκούν οι διοικήσεις για να μπει μια
τάξη...».
• «...Είμαι φίλος των γιατρών και δεν
δέχομαι να εξευτελίζεται ο γιατρός βά
ζοντας την υπογραφή του σε μια κατά
σταση ώστε να πληρωθεί για εφημερίες
που δεν έκανε».
• «...Θα συμφωνήσω να συζητήσουμε
για τις πραγματικές εφημερίες και για
την αναπροσαρμογή των αποδοχών, αν
δεν είναι ικανοποιητικές. Δεν μπορεί
να συζητάμε για πλασματικές εφημε
ρίες». Αυτά στις 18.11. Στις 21.11. ό
μως, κυκλοφόρησε, εγκύκλιος, με υπο
γραφή του κ. Σούρλα, με κοινοποίηση
προς τους προέδρους των νοσοκο
μείων, και με σημείωση όπως φωτοτυπηθεί και μοιρασθεί αυθημερόν στους
γιατρούς. Η εγκύκλιος αναφέρει:
«...2. Επειδή δε πολλά νοσοκομεία
δεν υπάρχουν χώροι παραμονής εφημερευόντων, είναι δυνατή, με ευθύνη των
διευθυντών των τμημάτων η εκ περι
τροπής ανάπαυση των γιατρών εκτός
Νοσοκομείου σε τέτοια απόσταση από
αυτό ώστε να είναι δυνατή η άμεση με
τάβαση σε περίπτωση επείγουσας α
νάγκης...».
Ανεπάρκεια των διοικήσεων διακρί
νει, λοιπόν, ο κ. Σούρλας αλλά τι προ
τείνει; Αστυνόμευση και έλεγχο εκ των
άνω. Δηλαδή, τι ρόλο επιφυλάσσει ο υ
πουργός στις διοικήσεις και στο υπουρ
γείο του; Το ρόλο του γραφειοκρατικού
μηχανισμού και της γραμματείας των
νοσοκομείων;
Παραδέχεται ακόμη ο κ. Σούρλας ό
τι οι γιατροί εξευτελίζονται υπογράφο
ντας για πλαστές εφημερίες. Μήπως ό
μως δεν είναι άμοιρος ευθυνών και ο ί
διος; Δεν ενέχεται και ο ίδιος εν μέρει
■τουλάχιστον στον εξευτελισμό; Δεν συ■ νεργεί με τη νέα εγκύκλιό του στη
διαιώνιση της αναξιοπιστίας των γιαί τρων;
■ Καιρός είναι, νομίζουμε το υπουργείο
? να μελετήσει εκ νέου το θέμα σχετικά
'}■■με τις αποδοχές των γιατρών και να
: καταρτίσει ένα φερέγγυο και αποτελε; σματικό σύστημα εφημεριών που θα
καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των
Λ
,; νοσοκομείων και όχι μόνο τις οικονο
μικές ανάγκες των γιατρών.
*
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5ΐ>ί Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία πολ λιτών για την προστασία του περιβάλλοντος ζητά τη συμπαράσταση όσων εV πιθυμούν να αλλάξουν με τις μικρές, έΙ στω, δυνάμεις τους τις συνθήκες ζωής
στην αφιλόξενη πόλη της Αθήνας.
01■ Ενεργοί πολίτες που συσπειρωθήκα
μ ε στη συχνότητα του «Διαύλου 10»,
# γράφουν στην πρόσκλησή τους, παλεύ

ουμε ενάντια στη μόλυνση του περιβάλ
λοντος. Μέσα στα σχέδιά μας είναι και
η δενδροφύτευση. Πιστεύουμε, τονί
ζουν, πως το πράσινο είναι η μόνη ανά
σα σε τούτη την αφιλόξενη πόλη και
καλούμε όσους θέλουν να βοηθήσουν
την προσπάθειά μας να συνδράμουν
στην πράξη την πρωτοβουλία μας.
Εμείς καταγράφουμε την αξιέπαινη
και αξιόλογη προσπάθειά τους και για
όσους πιστεύουν ότι τέτοιες πρωτοβου
λίες δεν πρέπει να μένουν μετέωρες
προσθέτουμε και τη δική μας έκκληση
για έμπρακτη βοήθεια και συνεισφορά
στις ενέργειες αυτών των πολιτών.
Όσοι επιθυμούν να βάλουν «πλάτη»
και να μάθουν περισσότερα μπορούν
να τηλεφωνήσουν στην κυρία Γουσέτη
στο 3622115 (9-12 π.μ.), στην κυρία
Διακογιάννη στο 8224521 (9-12 π.μ.)
και στο 8040982 (2-9 μ.μ.).

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ
ΝΟΜΠΕΛ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

1988

ΝΑΓΚΙΜΠ ΜΑΧΦΟΥΖ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ
ΤΕΥΧΟΣ του «ΑΝΤΙ»
για την Ανατολική Ευρώπη
Ένα χρόνο μετά την
κατάρρευση του «υπαρκτού
σοσιαλισμού» το ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
του «ΑΝΤΙ», που κυκλοφόρησε την
περασμένη εβδομάδα, προσπαθεί
να συλλάβει τα βασικά
χαρακτηριστικά και τις κινητήριες
δυνάμεις της νέας εποχής. Αρθρα,
σχόλια, αναλύσεις, κείμενα,
απόψεις, των Καρότιτς,
Καστοριάδη, Κέντε, Κόνραντ,
Κούντερα, Μαρτινίδη, Μίχνικ,
Μουζέλη, Ντινέσκου, Σμόλαρ,
Τεοντορέσκου, Φότεφ και άλλων,
αποσκοπούν να συνθέσουν την
εικόνα και να ανιχνεύσουν
επίκαιρα και δραματικά
ερωτήματα.
Το ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ θα μείνει στα
περίπτερα μέχρι τις 13
Δεκεμβρίου. Μην το χάσετε...
Γράψτε μας τη γνώμη σας. Τη
χρειαζόμαστε.
• Με το τεύχος 456 της 11ης
Ιανουάριου του «ΑΝΤΙ» η τιμή του
περιοδικού αναπροσαρμόζεται στις
250 δραχμές. Παρά το κύμα των
αυξήσεων και ανατιμήσεων που
έχει γίνει και που αναμένεται να
προκύψει θα καταβάλλουμε κάθε
προσπάθεια ώστε να κρατήσουμε
την τιμή αυτή σταθερή, όσο
αντέξουμε βελτιώνοντας όμως
παράλληλα την ποιότητα του
«ΑΝΤΙ». Είμαστε βέβαιοι ότι οι
αναγνώστες μας θα κατανοήσουν
και θα συνδράμουν τις
προσπάθειές μας για ανανέωση και
ανύψωση της ποιοτικής στάθμης
του «ΑΝΤΙ».
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Αλεξάνδρεια 1960...
Έξι ένοικοι της πανσιόν|ΜΙΡΑΜΑΡ
και η όμορφηΐχωριατοπούλα, η Ζόχρα,
δίνουν το κλίμα της εποχής.
ΨΥΧ0ΓΙΟΣ

β

β

V

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1
ΤΗΛ.: 3602535 - 3618654
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Βορειοηπειρώτες, τι είναι δηλα
δή —Αλβανοί;
Πλημμύρισαν λέει, και στην
Αρκαδία - Αργολίδα με τις πρώ
τες βροχές. Εμείς νερό θέλουμε,
κι ας πνιγούν όλοι τους: ποιος
τους είπε να έχουν μετατρέψει,
απανταχού της Ελλάδος, τα
λαγκάδια σε χωματερές;

T E T A P T Η 1 4.1 1.9 Ο - T P I T Η 2 7.1 1.9 Ο
ΤΕΤΑΡΤΗ, 14.11.90
Μεσούντος του Νοεμβρίου και
μεσούσης της μεσαίας
εβδομάδας του, να ’μαστέ πάλι
εδώ. Χαίρω άκρας υγείας και
το αυτό ποθώ και δι υμάς.
Ό πω ς ενθυμείσθε, ο ανακριτής
κ. Σπ. Σπύρου έχει καλέσει σε
απολογία τον κατηγορούμενο
Α. Παπανδρέου και, όπως
σωστά υποθέτατε, ο πρώην
πρωθυπουργός αρνείται να
παρουσιαστεί —σήμερα
απέστειλε και σχετική
επιστολή.
Μήπως επίσης θυμάστε ότι
προ ημερών πέθαναν οι Γ.
Ρίτσος και Λ. Μινωτής;
Σήμερα λοιπόν έφυγε και ο Τ.
Βουρνάς, ήτοι το σκορ
Αριστερά - Δεξιά γίνεται 2-1.
Μόνο σε κάτι τέτοια
καταφέρνουμε να νικάμε,
γαμώτοκερατό μας:
Προ τεσσαρακονταετίας
περίπου, τους «βάψαμε στο
αίμα για να μη μάθουν τι θα πει
ελευθερίά» —σήμερα τους
παρακαλεί γονατιστός ο κ.
Μητσοτάκης να καταδεχθούν
ν’ αγοράσουν καμιά
προβληματική. Τους Κορεάτες.
Δεν είναι γνωστό τι ακριβώς
έτρωγαν αυτοί, όταν εμείς
τρώγαμε Παρθενώνες.
Καλά τα ΜακΝτόνλαντς,
καλά το Χρηματιστήριο,
κατανοητή και η παρουσία της
Κοκακόλα —αλλά ν’ ανοίγει
και η 4η Διεθνής γραφεία στη
Μόσχα, είναι δυνατόν;

Σήμερα εορτάζουν οι
Φίλιπποι, οι Ναθαναήλ
—κυρίως όμως η Γιαγιά-Σία
που έφθασε τα
εβδομήκοντα. Να τα
εκατοστήσουν!
Το εκλογοδικείο παρεχώρησε
στη ΝΔ τη δεύτερη έδρα της
Κέρκυρας και η κυβερνητική
πλειοψηφία αριθμεί πλέον 152
βουλευτές. Να τους
εκατοστήσει κι αυτή.

ΠΕΜΠΤΗ, 15.11.90
800 κρύπτες και 13.000 λίρες
8

είχε στη διάθεσή της η περί
φημη Προβιά. Σκεφθείτε να
ήταν γούνα.
Να «χτυπήσει νεκρικά τις
καμπάνες» απειλεί ο κ. Καντιώτης, αν αρχίσει στη
Φλώρινα το γύρισμα του
«Μετεώρου Βήματος του Πε
λαργού» —πού θα βρει καλύ
τερη μουσική υπόκρουση ο
Θ. Αγγελόπουλος, δωρεάν
μάλιστα;
Ό χι μόνο τις προβληματικές
αλλά και την «Ολυμπιακή»,
τον ΟΤΕ, το αεροδρόμιο των
Σπάτων, τη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, ακόμη και το με
τρά προσφέρει στους Κορεά
τες ο κ. Μητσοτάκης. Η μό
νη πράγματι εθνοσωτήρια
χειρονομία δεν έγινε: να
τους προσφέρουμε την πρω
θυπουργία.
Στο Πολυτεχνείο ξεκίνη
σαν οι κατ’ έτος τελετές αλ
λά ελάχιστοι οι συμμετέχοντες. Οι δε φοιτητές αντί να
διαβάζουν για να τους προσλάβει ως αριστούχους ο κ.
Εβερτ, διαδηλώνουν κατά
της «παιδείας του κέρδους».
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16.11.90
Τέτοια εθνική ενότητα, από την
εποχή του ΟΧΙ είχαμε να τη
δούμε: Βεβαίως και είναι
απολογητικό υπόμνημα η
επιστολή Παπανδρέου, όπως
θέλει το ΠΑΣΟΚ, βεβαίως
βιάστηκε ο ανακριτής, όπως
θέλει ο Συνασπισμός —δήλωσε
αφιχθείς εκ Κορέας ο κ.
Μητσοτάκης. Νομίζω ότι ήρθε
η στιγμή ν’ αποκαλύψω ότι κι
εγώ ήμουν ανέκαθεν κατά τις
διώξεως Παπανδρέου.
Αγριο ξύλο στο Πολυτεχνείο
μεταξύ Οννεδιτών και αναρχο
αυτόνομων. Με κλωτσοπατινάδες τιμάμε τους νεκρούς μας;
Με το στανιό Έλληνες τους
θέλουν τον κ. Φαΐκογλου και
τον κ. Σαδίκ στη Βουλή. Και οι

ΣΑΒΒΑΤΟ, 17.11.90
Μια που δεν είμαι πλέον κα
λός στον πετροπόλεμο, τι να
κάνω στην Πορεία; Ν’ ακού
σω τους Πασόκους να λένε
μετά δέκα έτη πως «ο αγώ
νας τώρα συνεχίζεται;».
Έφυγα για το Νεροχώρι.
Μην ανησυχείτε, όλα έχουν
καλώς. Πλημμύρισε λίγο η
κάβα από τις δυτικοελλαδίτικες βροχές, αλλά τα βαρέλια
είναι σε αρκετό ύψος και δεν
κινδύνευσαν. Λίγη μούχλα έπιασαν γύρω γύρω —απ’ αυ
τήν που διαθέτουν όλες οι α
ξιοπρεπείς, υπόγειες, υγρές,
ανήλιαγες κάβες, αυτές που
ανασταίνουν στα σπλάχνα
τους το Τοκάι, το Αίμα του
Ταύρου, το Σατώ Αατούρ.
Οι ερωτιάρηδες βακχεύοντες ζυμομύκητες έκαναν
φέτος θαυμάσια τη δουλειά
τους: Το βαρέλι με τη ρετσί
να έχει γεύση, χρώμα, αλα
φράδα και δροσιά —τέτοια
που το Μπωζολαί Νουβώ εί
ναι μπροστά της σκέτη αη
δία. Τα αρετσίνωτα έχουν α
κόμη μιαν αψάδα —ο οργα
σμός των μυκήτων παραή
ταν βίαιος σ’ αυτά. Μέχρι τα
Χριστούγεννα θα απαλύνει η
γεύση τους, θα γίνει μεταξέ
νια.
Τις μεταγγίσεις θα τις κά
νω αργότερα. Πρέπει πριν ν’
αδειάσω το βαρέλι με το
κρασί της περσινής βεντέμας.
ΚΥΡΙΑΚΗ, 18.11.90
Αδειάζουμε το περσινό βα
ρέλι σήμερα: δίπλα στο παραγώνι, με σαλιγκάρια, ρεβύθια, αυγοτάραχο, χόρτα του
βουνού, χέλι πετάλι, φέτα
σπιτική, ρέγγα καπνιστή. Τι
ωραία που ειν’ η χωριάτικη
ζωή όταν ζεις στην πόλη!

Αλία κι Εγώ, ορίζω επειγόντως
ως αντιπρόσωπό μου τη Μόρα
με συμβούλους τη Διονυσία και
τον Νικολά A ' F
Τα ψάρια πεθαίνουν στη λι
μνοθάλασσα του Αιτωλικού και
το ρηχό νερό μυρίζει θειάφι, έγι
νε κίτρινο. Δεν ξέρω αν οσονούπω θα εμφανιστούν και οι Αγ
γελοι της Αποκαλύψεως, αλλά
το βέβαιον είναι ότι θ’ απομεί
νουμε μόνο με το μητσοτακικό
αυγοτάραχο.
Μετά τον δόκτορα Κοσκωτά
μας προέκυψε κι ο αρχαιοκάπηλος δόκτωρ Γκύρικε. Χειρότε
ροι κι α π ’ τους δικτάτορες κατήντησαν οι διδάκτορες —αλλά
αν τους κρατούν μια ζωή Λέ
κτορες κι Επίκουρους, κάτι πρέ
πει να κάνουν κι αυτοί για να
ζήσουν.
Για να τα βάζουν κατά του κ.
Μάνου και των μέτρων του συ
νασπισμένοι οι Τρίτσης, Λιάσκας, Μερκούρη, Κατριβάνος,
Λογοθέτης —σίγουρα δίκιο θα έ- m
χει.
ill
*
ΤΡΙΤΗ, 20.11.90
•à
Βαρδινογιάννηδες - «17Ν» 1-0. U
Η επιτυχία των Βαρδινογιάννη- "Λ
δων είναι ακόμη πιο σημαντική m
εκ του γεγονότος ότι, η «17Ν» ε p
πιτέθηκε τη γούρική της ημέρα
— Τρίτη.
n

Εγώ όμως μια απορία έ ι#ι
χω: Ποιος είναι αυτός ο Διλ- m
βόης που του έφτιαξαν και mI
πλατεία στην Εκάλη, για να 4
στήνει καρτέρι η «17Ν». Το mi
λεξικό του «Ελευθερονδά- timiI
κη» δεν λέει τίποτα.
Πώς έτσι, στα καλά κα ’ ;o
θούμενα, ο Α. Παπανδρέου mu
θυμήθηκε το δημογραφικό tyl
πρόβλημα της χώρας και »ni
προβαίνει σε σχετικές δηλώ
σεις; Λέτε ν’ αποφάσισε να
συμβάλει στην αντιμετώπισή
του;
Μα τι κακές συνήθειες εί
ναι αυτές που έχουν οι αντι Um«
δραστικοί, δεξιοί, βρετανοί (Il
Συντηρητικοί· ιμπεριαλιστές 1
από τα γεννοφάσκια τους: I
Είναι δυνατόν να τίθεται θέ
μα εκλογής αρχηγού, όταν
αυτός πρωθυπουργεύει; Και
μάλιστα να τον παραπέμ %t!
πουν σε επαναληπτική ψη
φοφορία; Κι όταν πρόκειται
για τη Θάτσερ; Σε μας κάτι
τέτοια μόνο αναρχοαυτόνο
V
μοι τα κάνουν.

ΔΕΥΤΕΡΑ, 19.11.90
Ξεμέθυσα κι έμαθα πως όλοι οι
ηγέτες του Βορείου Ημισφαιρίου
συγκεντρώθηκαν εις Παρισίους
να υπογράψουν περί ειρήνης
συμφωνίες —μ’ έψαχναν, λέει,
αλλά πού να με βρουν; Προ κει
μένου ν’ απουσιάζουμε μόνο ο

ΤΕΤΑΡΤΗ, 21.11.90
Για την Ελβετία αναχώρησε ο
Επίτροπος της Τράπεζας
Ti«
Κρήτης κ. Καμάρας, για ν’
ανακαλύψει ποιος πήρε τα
λεφτά από τη μεταπώληση του
Ντέταρι. Δεν ρωτά και κατά
,1 r

vL

Εκάλη μεριά; Κι εκεί ορεινά
είναι.
Κάτι οι Κορεάτες, κάτι ο κ.
Μπους που θα μας έρθει ως
νέος Αϊζενχάουερ,
ξαναβρεθήκαμε στη δεκαετία
του ’50. Τέχνασμα για να
θεωρούμε πρόοδο τους Παπ Μητς των σιξτις.
Στο Παρίσι υπεγράφη η νέα
ΔΑΣΕ. Ευτυχώς που έστειλα τη
Μάρα, να μην αισθάνεται μόνη
η καϋμένη η Μάγκυ ανάμεσα
σ’ όλους αυτούς τους

φαλλοκράτες.
Με νέο πόλεμο απειλεί τους
Γερμανούς η «17Ν» αν δεν
καταλάβουν τις πολεμικές
αποζημιώσεις που οφείλουν
από τον προηγούμενο. Τι
τη νοιάζει αυτή —μήπως,
αν τον χάσει πρόκειται να
πληρώσει;
b
an·

ΠΕΜΠΤΗ, 22.11.90
Εξεταστική επιτροπή για την
Προβιά απαιτεί ο Συνασπισμός

1

με ανακοίνωσή του —κάποιοι
για να σωθούν κάνουν ότι μπο
ρούν για να δημιουργήσουν εμ-

:fc
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φυλιοπολεμικό κλίμα.
Σκούριασε η Σιδηρά Κυρία
και απέρχεται μετά την προχθε

idtîÎ1

σινή ήττα —δεν παραιτήθηκε
νωρίτερα για να μην αφήσει τη
Μάρα να δοξαστεί ως η μόνη γυ
ναίκα ανάμεσα σ’ όλους αυτούς
τους σπουδαίους ηγέτες.
Από συνεδριάσεις εις συνεδρίασιν, μεταξύ Εκάλης και
Χαρ. Τρικούπη το ΕΓ του ΠΑΣΟΚ αναζητεί ενιαία πρόταση
για τους 6 γραμματείς που θα
πλαισιώσουν τον κ. Ακη.
Σήμερα μπορείτε ν’ αποθάνετε με την ησυχία σας, σαν άν
θρωποι, στο σπίτι σας: οι νοσο
κομειακοί γιατροί απεργούν και
ουδείς δικαιούται δια να αποθάνει σε νοσοκομείο.

ί· Γ,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23.11.90
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Δεν θα χτυπήσουν μόνο τις καμ
πάνες, αλλά και τα κεφάλια ό
;:.οι σων δουλέψουν με τον Αγγελόπουλο απειλούν οι Καντιωτικοί
στη Φλώρινα διότι τα αργόσυρ
τα πλάνα του είναι αντεθνικά.
Γυρεύοντας πάνε αυτοί: τώρα
n#* που δεν κουνιέται φύλλο στο
Μ * . συνδικαλισμό, ετοιμάζουν ανytsfr*. τιεργατικό νόμο* τώρα που η
«Ι7Ν» αποτυχαίνει και οι βόμ
0 ^ / βες σκάνε στα χέρια των κατα
Dt
σκευαστών τους, ετοιμάζουν
KL
αντιτρομοκρατικό νόμο.
.

:

Ολημερίς τη χτίζουνε, το
βράδυ
τη γκρεμίζουν —τη
,Μ#
. συμφωνία στο ΕΓ του ΠΑ
ίΡΤΗ·11 ΣΟΚ για το ποιους θα βγάf λουν γραμματείς παρά τον
γραμματέα κ. Άκη.
ο&Ζ,
Ούτε το «Πάπυρος - ΛαΚ*.. Φ ρούς» αναφέρει τον / την κ.

Διλβόη. Δεν μας έφταναν τα
σσ του Παλαιοκρασσά που
ουδείς εξηγεί γιατί είναι δύο
κι όχι ένα, έχουμε και το
Διλβόη τώρα.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 24.11.90
Να κερδίσουμε αυτοδυνάμως τις εκλογές, και μετά
κάνουμε σνμμαχΐες, ανακοί
νωσε θριαμβευτικά στην ΚΕ
του ΠΑΣΟΚ ο κ. Α. Παπανδρέου. Ως πλειοψηφία, κά
ποιους θα χρειάζονται να
τους γιαλίζουν τα παπού
τσια.
Μήπως αυτός ο Διλβόης είναι
μέλος της «17Ν» κ. Τσεβά;
Δεν υπάρχει ενιαία πρόταση
για τους 6 γραμματείς στο ΠΑ
ΣΟΚ —και μια που θα μπουν
στον κόπο των ψηφοφοριών α
ποφάσισαν να βγάλουν 21.
Αρνητικά σχολίασαν «κύ
κλοι του Συνασπισμού» τις
περί αυτοδυναμίας απόψεις του
κ. Παπανδρέου. Προσφέρονται
ως στιλβωτές από τα τώρα.

δημοκρατών στο διαγωνι
σμό του κ. Έβερτ.
Κατ’ ιδίαν συναντήσεις
Μητς - Παπ, Μητς - Φλωρ
—ήπιες διαφωνίες εξέφρασε
η αντιπολίτευση στα όσα ε
τοιμάζει η κυβέρνηση. Τώρα
πια άρχισαν να σκέφτονται
και τι ψυχή θ' αφήσουν.
ΤΡΙΤΗ, 27.11.90
Στυλιανοί, ό,τι επιθυμείτε!
Στέλλες, μακριά από μαχαί
ρια.
Τα ξαναείπαν και ενώπιον κοι
νού οι Μητς-Παπ-Φλωρ. Συγ
κεντρώνουν μόνοι τους πάνω α
πό δύο αιώνες —κι αν βάλεις
και τον Καρ φθάνουν τους τρεις
αιώνες. Το μόνο που εξηγεί την
παρουσία τους είναι το σύνδρο
μο Σαουλίδη.
Μπορεί να έφυγε η Μάγκυ αλ
λά έβγαλε τον δικό της, τον Μέητζορ, αρχηγό των Συντηρητι
κών και πρωθυπουργό της Βρε
τανίας. Μαγκιά της.
Θα πράξει τα δέοντα λέει η

κυβέρνηση για τη δολοφονία
Έλληνα, τις απαλλοτριώσεις
ελληνικών περιουσιών στην
Ίμβρο —όταν δεν θα υπάρχει
ούτε ένας, ούτε στρέμμα;
Οποιος ξέρει για τον
Παλαιοκρασσά ή τον / την
Διλβόη ας γράψει. Θα με φάει
η περιέργεια.

ΗΜΕΡΟΔΗΚΤΗΣ
ΥΠΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΝ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Δρ. Δημ. Καρ., Ωριλάν, Πάτρα:
Οι σακχαρομύκητες μου ενθου
σιάστηκαν —όχι από τον οίνον
αλλά από τη χειρονομία. Σας α
ποστέλλουν συντόμως δείγμα
των βακχικών οργασμικών επιδόσεών τους.
Δυο Ψυ, Αουτέσια: Το Πον
τιακό Τηλεσκόπιο δεν το βρήκα
ακόμη, καίτοι χρησιμοποιώ το
ποντιακό κανοκυάλι για να εξε
ρευνώ τις λαϊκές αγορές. Κι όλα
αυτά, δεν είναι ποντιακό ανέκ

δοτο.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 25.11.90
Επέστρεψαν εξ Ιράκ άλλοι
10 όμηροι —παρά λίγο να
τους κατασπαράξουν στο
Ελληνικό τα διάφορα τριτο
κοσμικά εγχώρια Κινήματα
Ειρήνης που καθένα φώναζε
«δικοί μας είναι, εμείς τους
φέραμε».
Τι τη θέλαν τη δημοκρα
τία οι Πολωνοί; Για να απέ
χουν κατά 40% από τις ε
κλογές κι όσοι πηγαίνουν
στις κάλπες να ψηφίζουν αυ
τόν τον Τιμίνσκυ;
Απέκτησαν τους υπό τον
κ. Ά κη 21 γραμματείς τους
οι πασοκίτες. Τώρα θα δια
λυθεί και ό,τι είχε απομείνει.
Κατερίνα, σπολλάτη σου!
ΔΕΥΤΕΡΑ, 26.11.90
Αυτός πέθανε μπρος στην
κάμερα, κάτω από το φως
των προβολέων, τον έβλε
παν εκατοντάδες χιλιάδες
άνθρωποι —τον δημοσιο
γράφο Θ. Σαουλίδη. Εγώ θα
πάω σαν το σκυλί στ' αμπέλι
σε τούτο το υγρό υπόγειο και
θα με πάρουν είδηση όταν
αρχίσω να μυρίζω —κι ούτε
λέξη δεν θα γράψει για μένα
κάνεις...
Εκτός από τους συνήθεις
υπόπτους, η αστυνομία συ
νέλαβε και κάποιον Σπ.
Κουγιάνη για να θολώσει τα
νερά.
Ανακοινώθηκαν τα ονό
ματα των επιτυχόντων νεο-

Φυσικός ήταν κι αυτός αλλά παίζοντας βιολί κατάφερε να γλυτώσει από τους
φοιτητές του.
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Αρνείται ο ανακριτής το ρόλο του «εκκαθαριστή» της κάθαρσης
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Π ΑΡΑΣΚ Η ΝΙΟ Γ),
ολλά σενάρια και νομικές φόρ
μουλες γράφτηκαν ή διοχετεύθηκαν εντέχνως στον Τύπο με
στόχο την ανεύρεση εκείνης της νομι
κής λύσης που η εφαρμογή της, θα οδη
γούσε όχι μόνο στην αποφυγή της υπο
χρέωσης του Ανδρέα Παπανδρέου για
απολογία αλλά κυρίως, μακροπρόθε
σμα θα οδηγούσε στην απαλλαγή του.
Ο πρωθυπουργός της χώρας, πλειστάκις, δια δηλώσεών του υπέδειξε τι
«μέλλει γενέσθαι» λησμονώντας τα ό
σα υποστήριζε στο παρελθόν περί ανε
ξάρτητης ελληνικής δικαιοσύνης. Δεν
αρκέστηκε σε πολιτικές δηλώσεις τις
οποίες εδικαιούτο να κάνει, αλλά προ
χώρησε στη διατύπωση «νομικών»
σκέψεων, υποδεικνύοντας στον ανα
κριτή τη νομική λύση που πρέπει να ε
φαρμόσει: «Η επιστολή του Ανδρέα
Παπανδρέου είναι υπόμνημα».
Οι δηλώσεις Μητσοτάκη, χαρακτη
ρίστηκαν από τον πρόεδρο της Ένω
σης Δικαστών και Εισαγγελέων ως πα
ρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης.

Π

Δηλώσεις όμως επί του θέματος έκα
ναν πολλοί άλλοι κυβερνητικοί παρά
γοντες και ηγετικά στελέχη της αντιπο
λίτευσης. Πολλοί ήταν εκείνοι που μί
λησαν για αποφυγή, στα λόγια, παρεμ
βάσεων στο έργο της δικαιοσύνης, και
πολλοί ήταν εκείνοι που υπενίχθησαν
οτι «σιγά μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου» εννοώντας προφανώς ότι «η δι
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καιοσύνη ποτέ δεν ενήργησε σε σοβα
ρές υποθέσεις ανεξάρτητα».
Ουδείς όμως πλην ελάχιστων, δεν
προβληματίστηκε για τους θεσμούς και
τον διασυρμό τους για το τι σημαίνει να
παρεμβαίνω στη δικαιοσύνη όταν αυτό
και μόνον επιτάσσουν πολιτικές ή άλ
λες σκοπιμότητες.
Βεβαίως κανείς δεν προσδοκά σεβα
σμό των θεσμών από έναν πολίτη όταν
η πολιτική ηγεσία του τόπου και τα
κόμματα, εμπράκτως αποδεικνύουν ό
τι οι θεσμοί υπάρχουν για να χρησιμο
ποιούνται εκάστοτε «κατά το δοκούν».
Το παιχνίδι όμως με τους θεσμούς εί
ναι παιχνίδι επικίνδυνο. Και εν προκειμένω όλα τα πολιτικά κόμματα δοκι
μάστηκαν και δοκιμάζονται ως προς
τη δημοκρατική τους ευαισθησία και
αντοχή στο θέμα της κάθαρσης, και
φαίνεται ότι διαθέτουν ελάχιστες αντο
χές και αντιστάσεις.

Άρνηση του ανακριτή
Ενώ, λοιπόν, την περασμένη βδομά
δα, όλοι προσδοκούσαν και ευελπιστούσαν ότι ο αρμόδιες δικαστικές αρ
χές θα πράξουν και αυτή τη φορά, ό
πως άλλοτε, ανάλογα με τις υποδείξεις
«ανώτερων», φαίνεται ότι διαψεύστηκαν. Πληροφορίες από κύκλους του Αρείου Πάγου, συνέτειναν στο ότι, ο α
νακριτής του Ειδικού Δικαστηρίου,
Σπύρος Σπύρου, δεν είναι διατεθειμέ

νος να ακολουθήσει τη νομική λύση
που δημοσίως προέκρινε ως εφαρμο
στέα ο πρωθυπουργός. Ο ανακριτής ,,
δεν πρόκειται, όπως δήλωναν αρμόδιες ,.
δικαστικές πηγές, να αναλάβει «τον αχαρο ρόλο» του εκκαθαριστή της κά
θαρσης για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
Προσανατολίζεται σε λύσεις σύννομες
καί πάντως τέτοιες που δεν θα οξύνουν !!
το πολιτικό κλίμα αλλά και «ούτε θα ι
κανοποιούν την κυβέρνηση και τα κόμ
ματα».
*■'
Η στάση του ανακριτή, δημιούργησε
έντονους προβληματισμούς σε κύ- Ί (
κλους της κυβέρνησης, θορύβησε τον
Συνασπισμό και το ΠΑΣΟΚ.
"ίξ(
Για να κερδηθεί χρόνος, ώστε η ό- j,
ποια απόφαση του ανακριτή να μετατεθεί χρονικά, καθυστέρησε η έκδοση
της απόφασης του συμβουλίου για το
ποιος βουλευτής από τον Συνασπισμό , ι
θα είναι κατήγορος του Ανδρέα Παπανδρέου, (ο Νίκος Κωνσταντόπονλος
ή ο Νίκος Γαλανός). Η απόφαση για 11
τον κατήγορο του Συνασπισμού ήταν 5
αναγκαία και μόνη προϋπόθεση για την !i!
όποια ενέργεια, περαιτέρω του ανακρι
τή στο θέμα Παπανδρέου. Τελικά επελέγη ως κατήγορος μόνο για τις ανα- %
κρίσεις, όχι για τη δίκη, ο Νίκος Γαλα- .
νός. Μάλιστα, ενώ η απόφαση του συμ- 'iL
βουλίου, που συνεδρίασε στις 22 του w
μήνα, αναμενόταν, σύμφωνα με δηλώ- ^
σεις αρμοδίων δικαστικών παραγόντων αυθημερόν, το υπουργείο Δίκαιο- · 1

Η αναωορά των λέξεω ν παρέμβαση και παρασκήνιο, αποδίδουν
με σαφήνεια την πορεία της δικαστικής εκκαθάρισης τον
σκανδάλου Κοσκω τά, σε ό,τι αφορά τον πρώην πρωθυπουργό
Ανδρέα Παπανδρέου.
Δυο χρόνια μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου και ένα χρόνο
μετά την απόφαση της Βουλής περί παραπομπής πρώην
κυβερνητικών σ τελεχώ ν ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου, οι
πολιτικές δυνάμεις του τόπου, μηδέ και του ΓΊΑΣΟΚ εξαιρούμενου
αφού για κάποιους υπουργούς ψήφισε παραπομπή —έχουν
αποδυθεί σε έναν αγώνα δρόμου, προκειμένου να βρεθεί η
κατάλληλη νομική φόρμουλα απεμπλοκής του Ανδρέα
Παπανδρέου από τη δικαστική διαδικασία.
Δηλώσεις επί δηλώ σεω ν του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη, σ τελεχώ ν της Ν έας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και
του Συνασπισμού, είδαν το φως της δημοσιότητας μετά την
δεδομένη άρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου να προσέλθει στον
ανακριτή και να αντικρούσει τις σε βάρος του κατηγορίες.
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σύνης με ανακοίνωσή του την ίδια μέρα
(στις 22) τόνισε: «η απόφαση θα εκδοθεί τις προσεχείς ημέρες», παρεμβαίνοντας στις διαδικασίες για λόγους ευνοητούς.
Να σημειωθεί, ότι για πρώτη φορά,
το υπουργείο εξέδωσε ανακοίνωση για
θέμα που αφορά τη δικαστική πορεία
των σκανδάλων. Και αυτό, όπως εκτι
μούσαν δικαστικοί κύκλοι δεν έγινε τυχαία. Έγινε για να κερδηθεί χρόνος, ώ
στε να βρεθεί λύση στο «αδιέξοδο» που
προκλήθηκε από την μη εμφάνιση του
Ανδρέα Παπανδρέου προς απολογία
και από τη δεδομένη θέση του ανακριτή να μην αναλάβει το κόστος του
«κλεισίματος» της υπόθεσης.
Δικαστικές πηγές στον Άρειο Πάγο,
διαβεβαίωναν ότι ο Σπ, Σπύρου, δεν
πρόκειται σε καμιά περίπτωση να εκλάβει την επιστολή Παπανδρέου ως
απολογητικό υπόμνημα. «Ουδείς δικα
στικός που σέβεται τον εαυτό του», έλεγε ανώτατος δικαστικός, «θα έκανε κάτι τέτοιο».

Φ

pt' Ετοιμάζεται η τρίτη λύση
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Τι όμως θα πράξει ο ανακριτής; Σύμφωνα με πληροφορίες, θα κινηθεί στα
μ1'1 πλαίσια του νόμου αξιοποιώντας τις
διατάξεις της Ποινικής Δικονομίας αλi λά και του νόμου περί ευθύνης υπουρ|/ γών. Η όποια απόφασή του θα εξαρτηΦ θεί, εν πολλοίς, από τη θέση που θα
Φ
h il.....................

της Ιωάννας Μάνδρου

κρατήσουν οι κατήγοροι. Πληροφο
ρίες, ανέφεραν ότι η Νέα Δημοκρατία,
θα «κατεβάσει» δυο προτάσεις, δια
των κατηγόρων της, έτσι ώστε το βά
ρος της οποίας απόφασής τους να πέ
φτει στο Συνασπισμό, (σ.σ. η γνώμη
των κατηγόρων είναι κατά πλειοψηφία).
Γι’ αυτό, τόνιζαν οι ίδιοι κύκλοι, έχει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ΝΔ ποιος
κατήγορος θα είναι από την πλευρά του
Συνασπισμού. Από τον Συνασπισμό, α
ποκλείστηκε η λύση να εκληφθεί η επι
στολή Παπανδρέου ως υπόμνημα, δεν
έχει όμως αποφασιστεί, τι ακριβώς θα
προτείνουν.
Σε περίπτωση διαφωνίας ανακριτή κατηγόρων, τη λύση θα δώσει το συμ
βούλιο. Η διαφωνία ανακριτή - κατηγό
ρων δεν αποκλειόταν από κύκλους του
Αρείου Πάγου. Οι νομικές λύσεις ανά
μεσα στις οποίες ο ανακριτής θα κινη
θεί είναι βασικά, δυο, σύμφωνα με πλη
ροφορίες από το ανώτατο δικαστήριο
της χώρας:
• Σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου
«περί ευθύνης υπουργών», ο ανακριτής
του Ειδικού Δικαστηρίου, έχει τις αρ
μοδιότητες του τακτικού ανακριτή. Άρα στις περιπτώσεις της απολογίας του
κατηγορούμενου θα εφαρμόσει τις δια
τάξεις της Ποινικής Δικονομίας.
Σύμφωνα, λοιπόν με τη διάταξη του
άρθρου 270 παράγραφος I της Ποινικής
Ν

Δικονομίας, η ανάκριση δεν τελειώνει,
αν δεν απολογηθεί ο κατηγορούμενος.
Θεωρείται όμως τελειωμένη, έστω και
αν δεν απολογήθηκε αν δεν υπάρχουν
σε βάρος του ενδείξεις ενοχής. Δηλα
δή, μπορεί ο ανακριτής του Ειδικού Δι
καστηρίου, να πει: Κάλεσα τον Ανδρέα
Παπανδρέου σε απολογία. Δεν εμφανί
στηκε, δεν απολογήθηκε. Δεν υπάρχουν
όμως σε βάρος του αποχρώσες ενδεί
ξεις ενοχής και άρα κλείνω την δικο
γραφία ως προς τον πρώην πρωθυπουρ
γό.
Η λύση αυτή, οριστικά κλείνει το θέ
μα του σκανδάλου Κοσκωτά ως προς
τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά δεν θε
ωρείται πιθανή, καθώς ο ανακριτής δεν
είναι διατεθειμένος να αναλάβει το κό
στος της «εκκαθάρισης της κάθαρ
σης». Στην περίπτωση βέβαια, της ε
φαρμογής της παραπάνω λύσης, μπο
ρεί ο ανακριτής, να καλέσει τους κατή
γορους για να εκφράσουν την άποψή
τους για το θέμα, και η υπόθεση να ο
δηγηθεί στο δικαστικό συμβούλιο, το
οποίο και θα αποφασίσει, άρα θα αναλάβει και την ευθύνη, για το αν ο ανα
κριτής μπορεί να κλείσει τη δικογρα
φία. Η δεύτερη λύση και η πιθανότερη,
σύμφωνα με πληροφορίες, να εφαρμο
στεί είναι το άρθρο 270, παράγραφος 2
της Ποινικής Δικονομίας:
• Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, ο α
νακριτής θα θεωρήσει ότι ο Ανδρέας
Παπανδρέου εκλήθη προς απολογία
αλλά από λόγους απείθειας δεν εμφανί
στηκε. Θα πει, ότι υπάρχουν αποχρώ
σες ενδείξεις ενοχής σε βάρος του και
άρα απαιτείται η έκδοση εντάλματος.
Επειδή όμως, σύμφωνα με το 34 του νό
μου «περί ευθύνης υπουργών» (802/71)
δεν υποχρεούται ο κατηγορούμενος
πρώην υπουργός ή πρωθυπουργός να
παρίσταται στη δίκη του, θα θεωρηθεί
ότι δεν χρειάζεται να παρίσταται και
στην ανάκριση. Αρα, θα θεωρηθεί ότι
δεν υπάρχει λόγος να εκδοθεί ένταλμα.
Σε αυτή την περίπτωση η μη εμφάνισή
του θα κριθεί ως άρνηση απολογίας.
• Και σε μια τρίτη περίπτωση, ο ανα
κριτής, θα εισάγει τα πάντα, στο συμ
βούλιο επικαλούμενος δυσχέρειες στην
ανάκριση.
Πιθανότερη, θεωρείται η δεύτερη λύ
ση. Πάντως, τα πάντα είναι ρευστά
προς το παρόν και η όποια λύση θα κα
θοριστεί από πολλούς παράγοντες. Ι
δωμεν, λοιπόν, τα επόμενα εικοσιτε
τράωρα. Η κάθαρση, κοινή συναινέσει,
οδηγείται στο απόσπασμα...
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ΚΑΘΑΡΣΗ: ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑ
«Δεν πρέπει η Αριστερά να
μείνει σ' ένα δικαστικό
ρομαντισμό, δηλαδή σε μια
λαγνεία απέναντι στη
δικαστική μόνο πλευρά της
υπόθεσης», αποφαίνεται ο
βουλευτής του ΣΥΝ Ν.
Γαλανός στην Κυριακάτικη
«Επικαιρότητα», μιλώντας
για την «κάθαρση».
του Χρ. Κυριαζή
Μιας λαγνείας, μύριες όσες έπονται:
λαγνεία η παραπομπή ενός τέως πρω
θυπουργού κατηγορούμενου για αδική
ματα κοινότατου ποινικού δικαίου· λα
γνεία το αίτημα της δικαστικής κάθαρ
σης των αποκληθέντων σκανδάλων (γι’
αυτό και η κάθαρση μετονομάστηκε, επισήμως, «εκκαθάριση του όλου θέμα
τος» από τον ΣΥΝ)· λαγνεία και η κυ
βέρνηση Τζαννετάκη, η οποία σχηματίσθηκε γι’ αυτό το «αγκάθι» ενόψει του
κινδύνου της παραγραφής· λαγνεία η
θητεία Κουβέλη - Κωνσταντόπουλου ως
υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερι
κών, το καλοκαιρινό τρίμηνο του 1989·
λαγνεία οι περίφημες κοινοβουλευτικές
αγορεύσεις επιτελών του ΣΥΝ, τότε,
στα τέλη Σεπτεμβρίου του 1989, όταν
στην ημερήσια, διάταξη ήταν η παρα
πομπή του Α. Παπανδρέου* λαγνεία
και τα όσα ελέχθησαν για την κατάρ
γηση των τεχνητών διαχωριστικών
γραμμών που έδιναν λόγο και αιτία
στην πρωτοφανή διακυβέρνηση Δεξιάς
- Αριστεράς· λαγνεία η άρνηση του
ΣΥΝ να συμμετάσχει ο κατηγορούμε
νος Α. Παπανδρέου σε οικουμενικό
σχήμα· λαγνεία και η άρνησή του να
δεχτεί ως κυβερνητικούς εταίρους τους
άλλους υπόδικους του ΠΑΣΟΚ· λαγνεία
και οι πέντε προϋποθέσεις που έθετε
προ έτους για τη σύμπραξή του με το
ΠΑΣΟΚ —μεταξύ των οποίων η φερεγγυότητα και η αξιοπιστία των προσώ
πων (καλά, ο «αυριανισμός» λησμονή
θηκε κιόλας)· λαγνεία, και μάλιστα ε
πικίνδυνη, η επιμονή των αριστερών
για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης
12

—γι’ αυτό και ο κ. Γαλανός λέει στην
«Επικαιρότητα» ότι ο κ. Μητσοτάκης
(που ονομάτισε τη γνωστή επιστολή
του Α. Παπανδρέου «απολογητικό υ
πόμνημα») «μια γνώμη είπε για τις εξε
λίξεις» (έτσι, γενικώς τις «εξελίξεις»!),
ότι «δεν νομίζω ότι το θέμα είναι να κρί
νουμε (σ.σ. εννοεί την «ερμηνεία» που
έδωσε ο κ. Μητσοτάκης) αν είναι πολι
τική παρέμβαση ή παρέμβαση στη Δι
καιοσύνη» (!), ότι η Δικαιοσύνη πρέπει
να κρίνει «όχι μέσα σ ' ένα θερμοκήπιο,
αλλά μέσα σε μια πολιτική και κοινωνι
κή κατάσταση την οποία πρέπει να λά
βει υπόψη της»· μαρξιστής και «θεωρη
τικός» ο κ. Γαλανός, καταπολεμά τη
«λαγνεία απέναντι στη δικαστική πλευ
ρά της υπόθεσης» πολύ καλύτερα από
τον αθυρόστομο και εμπειριστή αστό
κ. Μητσοτάκη. Και ο Α. Παπανδρέου
έδειξε πολλές φορές στο παρελθόν πώς
και πού λογαριάζει αυτή την επιμονή
στους «τύπους», τη «λαγνεία» στην τή
ρηση των πολιτειακά συντεταγμένων
διαδικασιών, όταν π.χ. έλεγε, λίγο πριν
τις εκλογές του Ιουνίου 1989, ότι ο «λα
ός είναι πάνω από όλα». Μήπως και το
ΚΚΕ δεν πάθαινε αλεργία, όταν άκουγε
κάποιους «σαλονάτους» να διαμαρτύ
ρονται για τα «χρωματιστά» στην ε
κλογή Σαρτζετάκη;

Ολίγη μνήμη
Φαίνεται πως είναι αυτή η απώθηση
για τη δικαστική «λαγνεία» που οδήγη
σε τον ΣΥΝ στη συνειδητότατη απόφα
ση να παρουσιαστεί ανεύθυνα με τη
μορφή: «σχόλια κύκλων του Συνασπι
σμού», και να μιλήσει για «εσπευσμένη
κλήση» του Α. Παπανδρέου από τον Α
νακριτή. Κι αν ο κ. Κουβέλης δηλώνει
με περισσή περιφρόνηση ότι δεν γνωρί
ζει «κύκλους» του ΣΥΝ, δεν έχει καμία
σημασία: το καλοκαίρι του 1989 τον έ
βαλαν να κάνει τον υπουργό Δικαιοσύ
νης, τότε «υπουργό κάθαρσης», και τα
τέλη φθινοπώρου του 1990 ο κ. Φλωράκης εξοργίζεται με τη «λαγνεία» αυτού
του... δικηγόρου για την κάθαρση. Δεν
έχει καμιά σημασία για τον κ. Φλωράκη αν τώρα οργίζεται με το συνεταίρο
του στο ΣΥΝ και το 1989 οργιζόταν με
το επίσημο όργανο του ΠΑΣΟΚ, την
«Αυριανή» δηλαδή, που τον κατέτασ
σε, μαζί με τον κ. Κύρκο, επί καθημερι

νής βάσεως, στη «συμμορία των 4»,
που «δεν χώραγαν» όλοι μαζί στην
πόρτα του Α. Παπανδρέου.
Τουλάχιστον ο κ. Κύρκος είχε ενωρίτερα επιδοθεί στην τέχνη της άνετης ε
ναλλαγής γλώσσας και ενδύματος
—διότι απαιτείται κάποια θητεία για
την εκμάθηση αυτής της τέχνης: λαύρος κατά του Α. Παπανδρέου στη Βου
λή του Ιουνίου 1989, και λίγο μετά την
«αποφράδα ημέρα» των εκλογών της
5ης Νοεμβρίου 1989 εδήλωνε αυτά τα ο
ποία πράττονται πλέον αυτές τις ημέ
ρες, δηλαδή «δεν είμαι σε θέση να πω
αν πολιτικά ήταν λάθος ή όχι η παρα
πομπή του Α. Παπανδρέου». Έτσι ο κ.
Κύρκος εξέφρασε αυτά τα οποία χαρα
κτηρίζουν σήμερα το μεγαλύτερο μέ
ρος της ηγεσίας του ΣΥΝ: καιροσκοπι
σμός του πτωχού, θρασύτατη προσπά
θεια «απόσβεσης» του κόστους που έ
χει η συλλογική μνήμη, γελοιοποίηση
εαυτών και ιδεών, στραπατσάρισμα θε
σμών και μεταχείρισή τους ως προσχη
μάτων στο παιχνίδι της πολιτικής επι
βίωσης, συμβολή στον εξευτελισμό του
δημόσιου ήθους, ενίσχυση «από τα αρι
στερά» του πολιτικού κυνισμού και του
χυδαίου πραγματισμού, αδιαφάνεια χα
ρακτηριστική της πολιτικής κλειστών
θυρών με υπέρτατη αρχή την υπηρέτη
ση του γυμνότερου κομματικού ωφελι
μισμού, δειλία μπροστά στις συνέπειες
μιας μείζονας πολιτικής επιλογής (: κυ
βέρνηση Τζαννετάκη), διπλή γλώσσα,
πορεία στο κενό.

Ένα σενάριο που λεγόταν
«κάθαρση»
Βεβαίως, οι διαχωριστικές γραμμές,
σε πείσμα των φιλότιμων προσπαθειών
αποκατάστασής τους (: «εναλλακτική
λύση των προοδευτικών δυνάμεων απέ
ναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ»), έχουν
υποστεί ανεπανόρθωτο πλήγμα: ο κ.
Μητσοτάκης θα αποδώσει δίκαιο στον
ΣΥΝ... που «ενοχλήθηκε» με την «ε
σπευσμένη κλήση» του Α. Παπανδρέ
ου. Έτσι, τώρα η «εταιρεία» ΝΔ - ΣΥΝ
—κατά τον ευγενή χαρακτηρισμό της
κυβέρνησης Τζαννετάκη από την «Αυ
ριανή» και τον Α. Παπανδρέου— επα
νεμφανίζεται, αλλά αυτή τη φορά χω
ρίς κλασικά οριζόμενο μέτωπο αντιπα
ράθεσης· το αντίθετο, και οι δύο «συνέ-

τους ψηφοφόρους του εκείνους που συ
ναιρούσαν την «πραγματική αλλαγή»
με την ηθική. Και ο κ. Παπανδρέου διά
λεξε την τακτική εκείνη της διελκυ
στίνδας ανάμεσα στην άμυνα του «αδί
κως» διωκόμενου και την επίθεση του
ηγέτη της «δημοκρατικής παράτα
ξης», που του επέτρεψε να κρατήσει το
«40% του λαού», προκειμένου να το
χρησιμοποιήσει ως «ύπατο δικαστή».

Η απρόβλεπτη Δικαιοσύνη
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ταιροι» φροντίζουν να κάνουν μέτωπο
κατά του... εαυτού τους και υπέρ του
τέως κατηγορουμένου (τους) Α. Πα
πανδρέου. Ο τελευταίος έχει μια σαφή
λειτουργία στον καταμερισμό του έρ
γου —είναι αυτός που κάνει το μοντάζ
σε μια ταινία στηριγμένη σε αρχές της
γαλλικής σχολής του «νέου μυθιστορή
ματος»: ένα σενάριο με πολλαπλές και
κατοπτρικές θέσεις ανάγνωσής του—
μια το καλοκαίρι του ’89, μία στην οι
κουμενική του Ζολώτα, μια τώρα, όλες
τους αμοιβαίες, συμπληρωματικές και
αντιπροσωπεύσιμες από τις υπόλοιπες.
0 καμβάς είναι ένας: η απόσπαση ενός
μεγαλύτερου κομματιού από τη δωρεάν
προσφερόμενη από τους εκλογείς πίτ
τα, στους οποίους παρέχεται εκάστοτε
η υπόσχεση της ανταμοιβής* ανταμοι
βής για τις προσπάθειες που υπομονετι
κά καταβάλλουν με την προσδοκία ότι
θα λειτουργήσει κάποτε η σχέση από
κρισης ανάμεσα σε αυτούς και τους αν
τιπροσώπους «τους».

Οπωσδήποτε, λειτουργεί μια σχέση
απόκρισης: ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Παπανδρέου και οι ηγέτες του ΣΥΝ απο
κρίνονται στη λογική της αντιπροσώ
πευσης, που έχουν ορίσει με ένα συμβό
λαιο ανάμεσα σε αυτούς και την κρατι
κή εξουσία —ο καθένας σύμφωνα με τη
ρεαλιστική εκτίμηση που έχει, ως προς
το ποσοστό νομής της εξουσίας που
μπορεί να διεκδικεί ανάλογα με το πό
σο «μεγάλος» είναι. Ο αρχηγός της ΝΔ
ήξερε ότι, σαν μεγάλο κόμμα, η ΝΔ
μπορούσε να διεκδικήσει το κέντρο,
δηλαδή την εξουσία, και από πέρσι το
Μάρτιο άρχισε να μιλάει για «κλέ
φτες», για αποκατάσταση της «ηθι
κής» και της «αξιοπρέπειας» που είχαν
τρωθεί από το «αδίστακτο ΠΑΣΟΚ»·
πέτυχε να προσεταιρισθεί το τμήμα ε
κείνο του εκλογικού σώματος που του
ήταν αναγκαίο για να εγκατασταθεί
στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι κ. Φλωράκης
και Κύρκος προσέβλεπαν σε μια «αρι
στερή είσπραξη» από το ΠΑΣΟΚ, από

Στη νέα φάση του «σκανδάλου Κοσκωτά», ο κυρίαρχος του παιχνιδιού εί
ναι ο Α. Παπανδρέου: αυτός έχει «πετάξει το μπαλάκι» στους μέχρι τώρα
κατήγορους του, εγκαλώντας τους στο
όνομα της «εθνικής ευθύνης» και επισείωντας το φόβητρο του «εθνικού δι
χασμού». Η στάση του αυτή ήταν προ
βλέψιμη, αφού ανάλογα είχε συμπεριφερθεί και όταν παραπεμπόταν από τη
Βουλή. Για το λόγο αυτό, τα περί «αδιε
ξόδου», ή «γόρδιου δεσμού», μπροστά
στον οποίο βρίσκονται οι ηγεσίες του
ΣΥΝ και της ΝΔ μετά την επιστολή Πα
πανδρέου στον ανακριτή κ. Σπύρου,
μόνο θυμηδία μπορούν να προκαλέσουν* πόσο μάλλον που οι εφημερίδες
οι οποίες τα φιλοξένησαν ως πρωτοσέ
λιδους τίτλους (: π.χ., η «Ελευθεροτυ
πία» του κ. Τεγόπουλου), όχι μόνο
πρωτοστάτησαν στην προβολή της
«κάθαρσης», αλλά και αντιμετώπισαν
με τη δέουσα οργή τον κ. Παπανδρέου
όταν αυτός, παραπεμπόμενος, ομιλού
σε και πάλι για «σκευωρία» το καλο
καίρι του 1989. Και είναι ενδεικτικό, ό
τι από όλον τον Τύπο μόνον η τέως Κοσκωτική «Καθημερινή» φαίνεται να σέ
βεται τα όσα έγραφε πέρυσι* οι λοιπές
(αν εξαιρέσουμε τον «Ελ. Τύπο», που
επιδίδεται— όπως και η «Αυριανή» για
το ΠΑΣΟΚ— σε μάχες οπισθοφυλακής,
για να συγκροτήσει τη δυσφορία των
νεοδημοκρατών) δεν αξιώθηκαν ούτε
ένα κύριο άρθρο να αφιερώσουν στην ε
πανεμφάνιση του πάγια αντιθεσμικού
και αντιδημοκρατικού συνδρόμου του
Α. Παπανδρέου.
Στην πραγματικότητα, ο «γόρδιος
δεσμός» δημιουργήθηκε από τη Δι
καιοσύνη: αξιόπιστες πληροφορίες του
ΑΝΤΙ αναφέρουν ότι ο κ. Μητσοτάκης
έχει συμφωνήσει σε συνάντησή του με
τον Α. Παπανδρέου «να κλείσει το θέ
μα» ως προς το πρόσωπό του, αλλά να
μην εκτεθεί ο ίδιος. Εκείνο που ο πρω
θυπουργός δεν μπόρεσε να ελέγξει, εί13

ναι απλούστατα μία συνήθης διαδικα
στική πρακτική της Δικαιοσύνης, δη
λαδή η κλήση του Α. Παπανδρέου από
τον Ανακριτή. Ο κ. Μητσοτάκης, γνω
ρίζοντας ότι ο κ. Σπύρου είχε πάρει πα
ράταση για την περάτωση της ανάκρι
σης μέχρι τις 6 Ιανουάριου, πίστευε ότι
είχε τον απαραίτητο χρόνο να συνεννοηθεί τον τρόπο «κλεισίματος του θέ
ματος» με τον πρόεδρο του Αρείου Πά
γου κ. Κόκκινο —ο οποίος ασκεί, κατά
πολλούς, ποδηγέτηση της Δικαιο
σύνης— πριν ο Ανακριτής καλέσει τον
Α. Παπανδρέου.

Η νομιμότητα και η σκοπιμότητα
Έφυγε, λοιπόν, με την ησυχία του
για το Τόκυο, και δεν έχουμε λόγους να
μην πιστεύουμε ότι πράγματι «εξεπλάγη» όταν έμαθε την κίνηση του κ. Σπύ
ρου. Ο τελευταίος, όμως, ήταν λογικό
(αλλά και γνωστότατο) να συνυπολογί
σει διάφορα στοιχεία στην προθεσμία
που έμενε μέχρι την περάτωση της ανά
κρισης και να κρίνει, ότι οι συνήθεις
διαδικαστικοί χρόνοι έπρεπε και επί
του προκειμένον να τηρηθούν. Όπως
λογικότατα γράφει ο Πρόεδρος Εφετών και Πρόεδρος της Ενώσεως Δικα
στών και Εισαγγελέων Παν. Κωστάκος, απαντώντας στο επιχείρημα περί
«εσπευσμένης κλήτευσης» των «κύ
κλων του ΣΥΝ», η κλήση δεν ήταν πρόωρή, γιατί «πρέπει να υπάρχει χρόνος
για τη διενέργεια των ανακριτικών πρά
ξεων που μπορεί να ζητήσει ο κατηγο
ρούμενος κατά την απολογία του» (βλ.
άρθρο του στην «Ελευθεροτυπία» της
21ης Νοεμβρίου 1990). Αυτά δεν τα είχε
υπολογίσει όμως ο κ. Μητσοτάκης, μέ
χρι σημείου μάλιστα να μην έχει ενημε
ρώσει για τη συμφωνία του με τον Α.
Παπανδρέου ούτε τους στενότερους ε
πιτελείς από το άμεσο περιβάλλον του.
Στην ουσία, αυτή η διαφορά στην εκτί
μηση των χρονικών περιθωρίων, παρα
πέμπει σε μια σαφέστατη απόκλιση α
νάμεσα στο χρόνο που εκπορεύεται α
πό την κείμενη θεσμική τάξη και νομικότητα και στο χρόνο που υπαγορεύει
η λογική των πολιτικών σκοπιμοτήτων
και της πολιτικής αδιαφανειας· αυτή η
απόκλιση είναι ένα lapsus που καταλο
γίζεται στην όποια πολιτική εξουσία
(κομματική για τον ΣΥΝ και το ΠΑΣΟΚ
κυβερνητική για τη ΝΔ και τον κ. Μητσοτάκη), και δεν μπορούσε να «καλυ
φθεί» παρά με μία ευθεία παρέμβαση
των πολιτικών στη Δικαιοσύνη: «ε
σπευσμένη κλήση» για τον ΣΥΝ και «η
14

επιστολή του Α. Παπανδρέου είναι υ
πόμνημα» για τον συμφωνούντα και με
την άποψη του ΣΥΝ κ. Μητσοτάκη, ή
ταν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος,
δηλαδή της ενιαίας, «οικουμενικής»
στάσης «ευθύνης» απέναντι στον κ.
Παπανδρέου. Ο τελευταίος είναι ο μό
νος που αισθάνθηκε ιδιαίτερα ευτυχής
με τη σύννομη και διαδικαστικά έγκαι
ρη κλήση που του απέστειλε ο Ανακρι
τής, αφού γνώριζε πάντα να εκμεταλ
λεύεται τα «λάθη», που μοιραία φέρ
νουν μαζί τους οι λογής-λογής μυστικές
συμφωνίες πολιτικών αρχηγών.
Έτσι, κατήγοροι και κατηγορούμε
νοι στο «σκάνδαλο Κοσκωτά» (το όνο
μα αυτό αποφεύγεται πλέον να εκφερθεί από όλα τα πολιτικά κόμματα και
τον Τύπο, με αποτέλεσμα η κάθαρση
να μένει μετέωρη αναφοράς και αυτο
νόητα... ανόητη) έχουν πλέον κοινή πο
λιτική στάση και συμπεριφορά απέναν
τι στους θεσμούς· διαφορετικά διατυ
πωμένο, ενώ μέχρι πρότινος ο κ. Πα
πανδρέου αντιμετώπιζε την κατηγορία
της ανομικής πρακτικής, τώρα οι ηγε
σίες του ΣΥΝ και της ΝΔ αποδεικνύουν
με περισσή σαφήνεια, ότι το μόνο που
τους ενδιέφερε όταν παρέπεμπαν τον
Α. Παπανδρέου ήταν η χρήση των θε
σμών προς ίδιον πολιτικό όφελος
—όπως και ο ηγέτης του ΠΑΣΟΚ— και
όχι η προστασία τους. Με τον ίδιο τρό
πο που ο Α. Παπανδρέου καθιέρωσε
τον κυνισμό ως γνώμονα πολιτικής
συμπεριφοράς και την εξωθεσμική χει
ραγώγηση όλου του πολιτικού συστή
ματος ως μέσον εξουσιαστικής αναπα
ραγωγής του «Κινήματος» του, η ΝΔ
και ο ΣΥΝ επικαλούνται την «υπεύθυνη

πολιτική στάση» ως μέγιστο άλλοθι
των επιλογών τους, διασύροντας κάθε
έννοια αξιοπιστίας, ήθους, κύρους, συ
νέπειας και αξιοπρέπειας. Και αυτό βε
βαίως είναι ιλαρό τουλάχιστον για τον
ΣΥΝ, δεδομένου ότι το μόνο που φάνη
κε πως ήθελε να προασπίσει ήταν η έν
νοια έστω και αυτής τούτης της αστι
κής νομιμότητας, που είχε πληγεί από
έναν ανερμάτιστο διαχειριστή της καθεστηκυίας τάξης όπως ο Α. Παπαν
δρέου. Τώρα, με το φάντασμα κάποιας
επίφοβης, για την καθεστωτική συνο
χή, τάσης προς ένα «κράτος δικα
στών», αλλά και με την προειλημμένη
απόφαση της αποκατάστασης του «αντισυντηρητικού» μετώπου ΠΑΣΟΚ λοιπών δημοκρατικών δυνάμεων, ο
ΣΥΝ δεν κατορθώνει πλέον να λειτουρ
γήσει ούτε ως καθεστωτική δύναμη.
Ό πως μετά το καλοκαίρι του 1989 κινή
θηκε τελικά στη λογική της συμπληρω
ματικής προς τη ΝΔ δύναμης, μην
μπορώντας να διαχειριστεί για τον εαυ
τό του το σημαντικό μερίδιο που είχε
στο έργο της κυβέρνησης Τζαννετάκη,
έτσι και τώρα θα κινηθεί υπέρ των άλ
λων «δύο», και μάλιστα πριν αυτοί του
το ζητήσουν. Το αποτέλεσμα είναι, ότι
ουδείς εκ των δύο θεμελιακών δυνάμε
ων της κρατούσας τάξης πραγμάτων
αισθάνεται πλέον την ανάγκη μιας ου
σιαστικής προσφυγής στον τρίτο, τέως
«αντισυστημικό», πολιτικό φορέα. Το
μεν ΠΑΣΟΚ επισήμως πλέον αποκλείει
κάποια προεκλογική σύμπραξη με την
Αριστερά επαναφέροντας και πάλι τη
λογική της αυτοδυναμίας, η δε ΝΔ έ
κανε σαφείς τις προθέσεις ως προς το
επιθυμητό γι’ αυτήν κομματικό και πο
λιτικό σύστημα, τόσο με τον εκλογικό
νόμο που υιοθέτησε, όσο και με την ά
μεση επικοινωνία που επιδιώκει ανοι
κτά πλέον με το κόμμα της αξιωματι
κής αντιπολίτευσης.

Η βλακεία ως συνέπεια
της παρακμής
Δεν θα πρέπει να δυσανασχετεί η Α
ριστερά για την ορατή δια γυμνού ο
φθαλμού περιθωριοποίησή της: έκανε
ό,τι μπορούσε για να αναιρέσει τις «υ
ποψίες» ότι αποτελεί κάτι το διάφορο
από τους δύο μεγάλους εταίρους, υιοθε
τώντας συνειδητότατα τις γνωστές
νοοτροπίες και συμπεριφορές τους· εν
σωματώθηκε ως περιστασιακά συμ
πληρωματική δύναμη στο δεδομένο
πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο, «ικα
νοποιώντας» έτσι το χρόνιο στερητικό

της σύνδρομο απέναντι στην κρατική
εξουσία, και αφού προηγουμένως άρχι
σε να μετράει την κοινωνική επιρροή
της με τον αριθμό των βουλευτικών ε
δράνων. Όλοι ωστόσο γνωρίζουν, ότι η
φιλοδοξία «να κρατήσουμε κεντρική
θέση στο πολιτικό παιχνίδι» και η λα
τρεία στο λειτούργημα του «κρατικού
αξιωματούχου» δεν μπορούν να ικανο
ποιούνται με τον τρόπο που οι «μικρο
μεσαίοι» ικανοποιούν το χρόνιο σύν
δρομο της προσοδιακής τους υστέρη
σης, δηλαδή με τις «αρπαχτές» της πα
ραοικονομίας. Και φυσικά κανείς δεν
ξεχνά, ότι οι 20-25 βουλευτές του ΣΥΝ
είναι συνέπεια μιας μικρομεσαίας πο
νηριάς κ α ι π τ ω χ ο α λ λ α ζ ο ν ε ία ς
—δηλαδή του και ολίγον «διαστροφικού» εκλογικού νόμου του ΠΑΣΟΚ, ό
ταν αυτό είχε βεβαιωθεί ότι έπρεπε να
δυσκολέψει την αυτοδυναμία της σα
φώς πλειοψηφούσας ΝΔ.
Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, καθένας από
τη δική του πλευρά και με τη δική του
λογική και ενδιαφέρον, έκαναν αυτό
που έπρεπε να κάνουν ενάμισυ χρόνο
τώρα* και το έκαναν με σωστό τρόπο
γΓ αυτό και πέτυχαν— ο ένας στην α

νάληψη της διακυβέρνησης και ο άλ
λος στη διατήρηση του προνομίου να
σχηματίζει «σκιώδεις κυβερνήσεις»
που του εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθ
μό και τη συνοχή του. Ο κ. Μητσοτάκης μπορεί άνετα, μετά από αυτό, να ε
ξευτελίζει όσα είπε ο ίδιος και όσα δια
τείνεται ότι προασπίζει (να μιλάει π.χ.
για την προστασία της έννομης τάξης
και της κοινωνικής συνοχής από τους
«τρομοκράτες» και λίγο πριν να υπο
δεικνύει σε δικαστικούς λειτουργούς τι
τον συμφέρει να κάνουν στην «κάθαρ
ση»· ή, να διαβεβαιώνει στη Βουλή
(Τρίτη, 27.11) ότι η Δικαιοσύνη είναι α
νεξάρτητη). Ο δε κ. Παπανδρέου μπο
ρεί να σέβεται τη διάκριση των εξου
σιών και να αφαιρεί από τον κ. Γεννηματά το «σκιώδες» υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας επειδή τον έχρισε κοινο
βουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ
(...!), και την ίδια στιγμή να γράφει στα
παλαιότερα των υποδημάτων του τις υ
ποχρεώσεις που έχει και ο τελευταίος
Έλληνας πολίτης και να μην πηγαίνει
στον Ανακριτή επειδή έτσι τον συμφέ
ρει (και έτσι έκανε πάντα, βέβαια).
Ο Συνασπισμός, όμως, που δεν έχει

προοπτική να ιππεύσει στο «γκουβέρνο», γιατί να είναι τόσο αναξιόπιστος,
κυνικός, αναξιοπρεπής και ανακόλου
θος; Γιατί να μην αρθρώνει ούτε ένα λό
γο άξιο πολιτικής μνείας από την κοινή
γνώμη, έστω και για το πρέπον, το ορ
θό και το δίκαιο στη συμπεριφορά των
δημόσιων ανδρών, όπως ο Α. Παναδρέου; Γιατί να ονομάζει «εκκαθάριση
του όλου θέματος» την «κάθαρση των
σκανδάλων»; Με τι ανάστημα θα μιλή
σει για κοινωνικό έλεγχο και διαφάνεια
στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος
και στην άσκηση της εξουσίας, όταν
συγκατατίθεται στην ακύρωση της νέ
μεσης, όταν ο κ. Φλωράκης δείχνει
σαν να «αναγκάζεται» να μιλήσει για
την κάθαρση «επειδή το έθιξαν οι δύο
προηγούμενοι ομιλητές»!; (Βουλή,
27.11).
Μήπως η Αριστερά ελπίζει να της
δοθεί κάποιο υφυπουργείο, οικουμενι
κόν ή «λαϊκομετωπικόν» —αν ποτέ
ευαρεστηθεί κάποιος αφέντης; Ή μή
πως εισήλθε στη φάση της βλακείας,
της ιδιωτείας που συνεπιφέρει η, ανα
πόφευκτη μετά από όλα αυτά, παρα
κμή;
Π
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Γ. Γενναδίου 3 - Τηλ. 36.02.007

ΑΛΕΞ. ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τα δύο φορέματα
Μέσα από τις σχέσεις του συγγραφέα με την πόλη της
Καστοριάς, ένα πλήθος από πράγματα, τόπους,
τοπωνύμια, ονόματα αναδύονται συνθέτοντας τον
καμβά μιας πορείας προς εαυτόν. Ο μύθος της πόλης,
που στο χρόνο εκτείνεται, αγκαλιάζει, σαν σε μητρικό
κελί, την κίνηση των προσώπων.

Τ ά δύο φο
ΚΕΔΡΟΣ

Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Η

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
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P MÊÊm
15

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΑΤΕ ΙΣΟΝΟΜΙΑ
Το άρθρο 4 του ισχύοντος
Συντάγματος ορίζει:
«Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του
νόμου. Έλληνες και Ελληνίδες έχουν
ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις».
•
Τις ημέρες αυτές, με κοινή συναίνεση
διατυπώθηκε σε ταυτόσημη ερμηνεία
από τους λειτουργούς της
Δικαιοσύνης και τους εκπροσώπους
των κομμάτων —συμπολίτευσης και
αντιπολίτευσης— το νόημα της
αλληλογραφίας του προέδρου του
ΠΑΣΟΚ και συγκατηγορούμενου για
το σκάνδαλο Κοσκωτά, κ. Ανδρέα
Μαπανδρέου με τον ανακριτή κ. Σπ.
Σπύρου. Η ερμηνεία αυτή ανατρέπει
ενδεχομένως την έως σήμερα γνωστή
δικαστηριακή πρακτική αλλά
δημιουργεί και νέα δεδομένα που
πιστεύουμε ότι όλοι οι Έλληνες
πολίτες —αφού είναι ίσοι σύμφωνα με
το Σύνταγμα με τον Ανδρέα
Μαπανδρέου— πρέπει στο μέλλον να
επικαλούνται.
I ο περιοδικό μπορεί τώρα να σας
προσφέρει νομική αρωγή και να σας
βοηθήσει ώστε μελλοντικά αν τύχει να
κατηγορηθείτε για οποιοδήποτε
κακούργημα να αποφύγετε τις
κοπιαστικές μετακινήσεις και
μεταβάσεις σε ανακριτικά κλπ.
γραφεία και να γλυτώσετε από τις
οχληρές ερωτήσεις του ανακριτή. Σας
προτείνει να γράφετε στο εξής κι
εσείς ένα γράμμα στον ανακριτή, το
οποίο εν συνεχεία θα του το επιδίδει
ένας φίλος, ο κλητήρας του γραφείου
σας, ο θυρωρός της πολυκατοικίας
σας κ.ο.κ.
Το γράμμα αυτό αποτελεί απλή
μεταγραφή της επιστολής που έστειλε
ο κ. Α. Παπανδρέου στον ανακριτή
του και είναι ένα πολύ σοβαρό νομικό
κείμενο το οποίο συνέταξαν επιφανείς
νομικοί και δικηγόροι, όπως ο
συνταγματολόγος κ. Ευ. Βενιζέλος
και οι δικηγόροι - βουλευτές κ. Γ.
Σταμούλης, Απ. Κακλαμάνης και
Σάκης Πεπονής.
Εσείς δεν έχετε παρά να
συμπληρώσετε κατά περίπτωση (όπως
σας υποδεικνύουμε στο «υπόδειγμα επιστολή Α. Παπανδρέου») αν
πρόκειται για οικογενειακή,
επαγγελματική, οικονομική κλπ.
διενεξη και να γράψετε τα στοιχεία
σας αναλυτικά (ονοματεπώνυμο,
16

ΤΟ Υ Π Ο Δ Ε ΙΓ Μ Α Τ Η Σ Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η Σ ΣΑΣ:
Προς
τον αξιότιμο
Ανακριτή του Τμήματος
του Πρωτοδικείου Αθήνας

Αθήνα..................................199...

Κύριε Ανακριτά,
σχετικά με την κλήση Σας όπως εμφανισθώ αυτοπροσώπως ενώπιον Σας την
....199... προκειμένου να απολογηθώ για τις αξιόποινες πράξεις, για τις οποίες
ο αξιότιμος κ. Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών άσκησε ποινική δίωξη Σεις δε,
ακολούθως, και μετά την ανάκριση που έχετε διεξάγει, απαγγείλατε κατ’ εμού
τις σχετικές κατηγορίες για (απάτη, πλαστογραφία, κλοπή κλπ., κλπ.) σας εκ
θέτω τα ακόλουθα:
Κύριε Ανακριτά,
Επιθυμώ κατ’ αρχήν να Σας δηλώσω κάτι το αυτονόητο: τον ανυπόκριτο σεβα
σμό μου για τον θεσμό της Δικαιοσύνης. Είναι αυτή ακριβώς η πίστη, που δεν
μου επιτρέπει να συμπράξω σε μια διαδικασία, η οποία υπονομεύει το κύρος
της, αφού την θέτει στο επίκεντρο μιας οικογενειακής (ή επιχειρηματικής ή οι
κονομικής κλπ.) αντιπαράθεσης χωρίς διέξοδο και την μεταχειρίζεται ως μο
χλό μιας οργανωμένης εκστρατείας με έκδηλους οικογενειακούς (ή επιχειρη
ματικούς ή οικονομικούς κλπ.) στόχους.
Στην αφετηρία αυτής της διαδικασίας βρίσκονται οι οικογενειακοί (ή επιχει
ρηματικοί ή οικονομικοί κλπ.) χειρισμοί, που χαλκεύτηκαν και εκτελέστηκαν
από την ετερόκλητη συγκυριακή οικογενειακή (ή επιχειρηματική ή οικονομική
κλπ.) συσπείρωση των δολίων αντιδίκων μου κατά το καλοκαίρι (ή τον χειμώ
να ή το φθινόπωρο) του έτους 1989 (1990 κ.ο.κ.).
Θα ήταν επομένως, αδιανόητο να συμβάλω, έστω και ακούσια, με μόνη την
παρουσία μου (στην ανάκριση) στην επικίνδυνη για την οικογενειακή (ή επιχει
ρηματική ή οικονομική κλπ.) ομοψυχία και γαλήνη της οικογένειας μας (ή επιχειρήσεώς μας ή υπηρεσίας μας κλπ.) φόρτιση του κλίματος αντιδικίας, που
άλλοι έχουν δρομολογήσει.
Αλλωστε ό,τι είχα να πω για το θέμα που Σας απασχολεί (δηλ. τις εναντίον
μου κατηγορίες) το έχω ήδη υπεύθυνα εκθέσει σε στενό οικογενειακό κύκλο (ή
στους αρμοδίους της επιχείρησής μου ή στο σπίτι μας κλπ.).
Για τους λόγους αυτούς θεώρησα αναγκαίο, Κύριε Ανακριτά, να Σας απευθύ
νω ευθύς αμέσως την παρούσα επιστολή μου, δεδομένου μάλιστα ότι δεν είναι
στις προθέσεις μου να κάνω χρήση της προθεσμίας, που θέσατε (για να προσέλθω αυτοπροσώπως).
Με ιδιαίτερη τιμή
Ο κατηγορούμενος
(ακολουθεί όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα)
Σημ. Σύνταξης: Με πλάγια σημειώνουμε τα κατά περίπτωση αδικήματα που σας αφορούν.

διεύθυνση κλπ.) στο τέλος,
υπογράφοντας με ευκρίνεια. Θα
αναρωτηθείτε μήπως όλα αυτά είναι
ένα κακόγουστο αστείο. Σας
διαβεβαιώνουμε ότι έτσι έχουν τα
πράγματα σήμερα. Για την καλύτερη
μάλιστα ασφάλεια των γραφομένων
μας, ρωτήσαμε τους συντάκτες της
γνήσιας επιστολής Ανδρέα
Παπανδρέου και μας διαβεβαίωσαν
ότι αν υπάρξει θέμα νομικής
αμφισβήτησης αυτοί είναι πρόθυμοι να
προσέλθουν και να αντικρούσουν
κάποιον κακόπιστο ανακριτή.

Επομένως δεν έχετε παρά να
τολμήσετε.
Οσο για μας, στο ΑΝΤΙ, επειδή συχνά
συμβαίνει να παίρνουμε κλήσεις προς
απολογίαν, στην πρώτη περίπτωση
που θα κατηγορηθούμε για
κακούργημα, αντί να προσέλθουμε
στον ανακριτή και να απολογηθούμε,
θα στείλουμε επιστολή όμοια με αυτήν
που προτείνουμε και σε σας να
στείλετε, αν κατά κακή σας τύχη
λάβετε κλήσιν προς απολογίαν. Κάτι
καλό προσέφερε στους διωκόμενους
και ο Ανδρέας...
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κλήση του Ανδρέα Παπανδρέου ως κατηγορουμένου στον α
νακριτή και η δι’ επιστολής α
πάντηση του πρώην πρωθυπουργού
στον ανακριτή με τις συνακόλουθες νομικοπολιτικές εκρήξεις, με οδήγησαν
σε οριακή υπαρξιακή κατάσταση. Ως
κοινός πλην συνειδητός πολίτης, φορ
τισμένος από τις σωρευμένες τραυματι
κές νομικές εμπειρίες του παρόντος
και του προσφάτου παρελθόντος, απο
φάσισα να πάρω την κατάσταση στα
χέρια μου, αρνούμενος πλέον να καπε
λωθώ άκριτα την μεσσιανική άποψη
του α' ή β' ειδικού. Πέρασα στο παρελ
θόν μακρό ψυχολογικό και πολιτικό
μαρτύριο με τους συνταγματολόγους.
Σήμερα όμως βάλλομαι από κάθε πλευ
ρά από τους ποινικολόγους. Ζω σε μια
κατάσταση καθημερινής τρέλας.
Και πήρα την κατάσταση στα χέρια
μου αγοράζοντας τους νομικούς κώδι
κες, γωνία Ιπποκράτους και Ασκλη
πιού —με λίγα χρήματα είναι αλήθεια.
Στη δημοτική πλέον γραμμένοι οι νό
μοι, διαβάζονται εύκολα και άλλωστε
ήταν και καθήκον μου να τους διαβά
σω, αφού άγνοια νόμου δεν επιτρέπε
ται. Τελικά η επιστολή του προέδρου
του ΠΑΣΟΚ είναι απολογία; Είναι απο
λογητικό υπόμνημα; Στο κρίσιμο αυτό
ερώτημα βρήκα άμεση απάντηση στο
άρθρο 270 του Κ.Ποιν.Δ., το οποίο λέ
γει, η κυρία ανάκριση δεν μπορεί να θε
ωρηθεί τελειωμένη αν δεν απολογηθεί ο
κατηγορούμενος. Μπορεί, όμως, να θε
ωρηθεί τελειωμένη ακόμη και αν ο κα
τηγορούμενος δεν παρουσιάσθηκε για
να απολογηθεί ύστερα από κλήτευση
που του έγινε, αν δεν προκύπτουν απο

χρώσεις ενδείξεις εναντίον του.
Και συνεχίζει το άρθρο αυτό: αν ο
κατηγορούμενος κλήθηκε σε απολο
γία, από απείθεια όμως δεν παρουσιά
ζεται και ο ανακριτής κρίνει ότι υπάρ
χουν ενδείξεις εναντίον του, τότε η α
νάκριση μπορεί να θεωρηθεί τελειωμένη με την έκδοση εντάλματος σύλλη
ψης ή βίαιης προσαγωγής. Τα ίδια δια
τυπώνει και το άρθρο 272 του ίδιου νό
μου και το άρθρο 276, ειδικότερα, προ
βλέπει ότι ο ανακριτής εκδίδει ένταλμα
σύλληψης αφού προηγουμένως διατυ
πώσει γνώμη ο εισαγγελέας και αυτό ι
σχύει βεβαίως για τις περιπτώσεις που
επιτρέπεται η προσωρινή κράτηση. Α
κολούθως στις περιπτώσεις αυτές μπο
ρεί να διαταχθεΐ η σύλληψη και η προ
σωρινή κράτηση και από το δικαστικό
συμβούλιο.
Τι μας λένε όλα αυτά; Ό τι από το
νόμο είναι υποχρεωτική η αυτοπρόσω
πη εμφάνιση του κατηγορουμένου στον
ανακριτή και δεν υπάρχει καμιά εξαί
ρεση για κανέναν και ούτε ο ειδικός νό
μος 802/1971 «περί ευθύνης των μελών
της κυβερνήσεως» προβλέπει κάποια
εξαίρεση.
Συμπέρασμα πρώτο: Ο Ανδρέας Παπανδρέου παράνομα δεν εμφανίστηκε
στον ανακριτή αυτοπροσώπως (θα
μπορούσε βέβαια να τον επισκεφθεί και
ο ανακριτής στο σπίτι, αλλά ούτε αυτή
την πρόσκληση δέχθηκε να απευθύνει ο
τέως Πρωθυπουργός).
Συμπέρασμα δεύτερο: Η αποστολή οποιουδήποτε υπομνήματος, εγγράφου,
τηλεγραφήματος και εν πάση περιπτώσει οποιουδήποτε χαρτιού στον ανακρι
X

τή με τρίτο πρόσωπο (βλ. Λιβάνης) ή
με μηχάνημα (βλ. ΦΑΞ) δεν είναι απο
λογία. Η απολογία γίνεται πάντοτε
προφορικά ενώπιον του ανακριτού ή
και με έγγραφο υπόμνημα όπως λέει το
άρθρ. 273 του ίδιου Νόμου, αλλά πάν
τοτε είναι αναγκαία η αυτοπρόσωπη
εμφάνιση του κατηγορουμένου στον α
νακριτή, ακόμη κι αν ο κατηγορούμε
νος αρνηθεί να απαντήσει σε ο,τιδήποτε. Και η άρνηση είναι απολογία.
Διότι το ζήτημα είναι ότι πρέπει να ερωτήσει ο ανακριτής και να ψάξει για
την αλήθεια. Και ερωτήσεις ο ανακρι
τής δεν μπορεί να κάνει σε αντιπρόσω
πο του κατηγορουμένου ή σε απλές επι
στολές.
Συμπέρασμα τρίτο: Κατόπιν αυτών
δεν απομένει καμιά άλλη λύση στον α
νακριτή παρά να εκδώσει ένταλμα
βίαιης προσαγωγής ή ένταλμα σύλλη
ψης. Και ο κ. Σπύρου, αφού δεν είναι
πολιτικός, αναγκαστικά θα προχωρή
σει στην έκδοση εντάλματος σύλλη
ψης. Όμως, προηγουμένως θα ακούσει
τη γνώμη του εισαγγελέα δηλ. των
τριών κατηγόρων και αν επέλθει δια
φωνία, το θέμα θα οδηγηθεί στο Τριμε
λές Δικαστικό Συμβούλιο. Εκτός εάν
το Τριμελές Δικαστικό Συμβούλιο επιληφθεί του ζητήματος πρώτο. Οπότε ο
δρόμος είναι μονόδρομος και δεν μπο
ρεί να διατάξει παρά τη σύλληψη και
την προσωρινή κράτηση του κατηγο
ρουμένου.
Όμως, προβληματίστηκα μήπως ο
ανακριτής μπορεί να τελειώσει την α
νάκριση, όπως λέει το άρθρο 270, ακό
μη και όταν ο κατηγορούμενος δεν πα
ρουσιάζεται να απολογηθεί αν δεν προ17

Διότι πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου
ο κατηγορούμενος μ πορεί να μην εμφανισθεί στο ακροατήριο και να δικασθεί,
αλλά τέτοια αναλογία και επιχειρημα
τολογία δεν έχει ποτέ προκόψει ώστε
να μπορεί ο κατηγορούμενος να μην
πάει και στον ανακριτή.
Συμπέρασμα τέταρτο: Ο Πρωθυπουρ
γός κ. Μητσοτάκης πρώτα από όλα
παρέβη το Σύνταγμα και η δήλωσή του
αυτή είναι κατάφωρη επέμβαση της ε
κτελεστικής εξουσίας στα έργα της δι
καστικής εξουσίας. Πέραν τούτου δεν
έχει κανένα δικαίωμα να ερμηνεύει τον
νόμο, αφού οι δικαστές και στην προ
κειμένη περίπτωση ο κ. Σπύρου κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκειται μόνο στο Σύνταγμα και στους
Νόμους, όπως διαβάζω στο άρθρο 87
παρ. 2 του Συντάγματος.
Συμπέρασμα πέμπτο: Στο άρθρο 4
του Συντάγματος οι Έλληνες είναι ίσοι
ενώπιον του Νόμου και ερωτάται: Μή
πως ο Ανδρέας είναι πιο ίσος από εμάς,
διότι ως κοινός πολίτης δεν έχω κατα
λάβει γιατί ακόμη δεν έχει εκδοθεί έν
ταλμα συλλήψεως.
Συμπέρασμα έκτο: Κάποιοι παίζουν
πιγκ-πογκ με μπαλάκι τη δικαιοσύνη,

κύπτουν αποχρώσες ενδείξεις ενάν
τιον του. Την απάντηση στο περίπλοκο
αυτό νομικό ζήτημα δεν κουράστηκα
να τη βρω. Στην πρόσφατα δημοσιευ
μένη πολυσέλιδη απόφαση του Ειδικού
Δικαστηρίου που καταδίκασε τον Αθανασόπουλο, πανηγυρικά διατυπώνεται
ότι η παραπομπή που έκανε η Βουλή εί
ναι αμετάκλητη. Οπότε τι μπορεί να
κάνει ο κ. Σπύρου. Να πάει κόντρα σε
μια απόφαση τόσον πολλών Αρεοπαγι
τών και Προέδρων Εφετών που είναι
τόσο πρόσφατη και τόσο φρέσκια. Βέ
βαια υπάρχει και η μεγάλη συνηγορία
επί των νομικών ζητημάτων του Πρω
θυπουργού Κ. Μητσοτάκη, ο οποίος με
πραγματικά γιαπωνέζικη λογική μόλις
επέστρεψε από το Τόκιο, δήλωσε
στους δημοσιογράφους ότι αφού ο νό
μος περί ευθύνης υπουργών στο άρθρο
34 προβλέπει ότι ο κατηγορούμενος
μπορεί να μην εμφανισθεί στη δίκη και
συνεπώς κατά προέκταση ερμηνευτική
«αφού ο κατηγορούμενος μπορεί το μείζον, που είναι η δίκη, ενδεχομένως έχει
το ίδιο δικαίωμα σε κλήση για απολο
γία».
Αυτά όμως δεν τα λέει κανένας νό
μος, ούτε οι κώδικες ούτε οι γραφές.

ΧΡΥΣΗ ΙΓΓΛΚΣΙΙ

Θεόδωρος Αντινομίας
Υστερόγραφο:
Μέσα στη δίνη των νομικών διερευνήσεών μου σχετικά με τα όσα ο Μητσο
τάκης παρέχει στον Παπανδρέου προς
συγκάλυψη, με το επιχείρημα «αφού ι
σχύει το μείζον ισχύει και το έλασσον»,
πίστευα ότι παρέβη τη διάταξη του
Ποινικού Κώδικα περί «διευκολύνσεως
σε αλλοτρία ακολασία». Φίλος μου νο
μικός μου διευκρίνισε ότι αυτό δεν ευσταθεί, διότι η ακολασία αναφέρεται
μόνο στη γενετήσια σφαίρα. Εγώ, όμως
πράγματι επηρεασμένος από τη λιτή
αλλά συγκλονιστική λογική του Μη
τσοτάκη, πιστεύω ότι με τις δηλώσεις
του (υπέρ του Παπανδρέου) στοιχειοθετείται το αδίκημα της διευκόλυνσης
της αλλοτρίας ακολασίας (του Παπαν
δρέου). Τι θα πει ότι αδίκημα αναφέρεται μόνο στα σεξουαλικά εγκλήματα;
Θα αναφωνήσω και εγώ: Αφού ισχύει
το μείζον ισχύει και το έλασσον!

Οδυσσέας

ΠΡΟΣΩΙΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΙΙΡΟΣΩΙΙΕΙΑ
w * ΤΗΣ
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΓΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

αλλά έχω την αίσθηση μετά την ανά
γνωση των κωδίκων και των νόμων ότι
οι νόμοι εκδικούνται.
□

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ

27
ΣΧΕΔΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
ΤΟΥ ’80
Εικαστικά σχόλια
πάνω στην κοινωνία
και την πολιτική.

Μαρτυρίες γυναικών
για τα πρότυπα
και την ανατροφή,
τον έρωτα και το γάμο,
τις σπουδές και
το επάγγελμα.
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ΘΑΝΟΣ ΛΙΠΟ ΒΛΊΪ

Η ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΙΙΟΛΙΤΙΚΟΥ

V)
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Ένα δοκίμιο για
τον φυχισμό,
την ψυχολογία
των μαζών,
τους μύθους
και τις ιδεολογίες,
το ρατσισμό,
τις νοοτροπίες.
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Ο Α ΥΤΣΚΑΣ
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Η αυθημερόν εξαφάνιση
μιας υπαλλήλου από
την υπηρεσία της,
σε μια δίσεκτη χρονιά.
Ένα σύγχρονο
χιουμοριστικό
παραμύθι για
τη γραφειοκρατία.
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Το Σημειωματάριο της Ισιδώρας
πό το πόρισμα του προέ
δρου του Ελεγκτικού Συνε
δρίου κ. Γκόνη (σελΐς 19) για το
σκάνδαλο της ανάθεσης προμή
θειας του υποβρυχίου καλωδίου
πληροφορούμαι ότι «το Διοικη
τικό Συμβούλιο του ΟΤΕ δεν
μπορούσε να προβεί σε αναγγε
Οικουμενικοί στον ΟΤΕ όπως και στην Κάθαρση;
λία καχακυρώσεως του διεθνούς
που δεν μπορώ να καταλάβω
μειοδοτικού διαγωνισμού προ
φαίνονται ότι οι εν λόγω συμβά
την «ασήμαντη αυτή λεπτομέ
πώς
μπορεί να γίνει μια και η
τού υπάρξει έγκριση με κοινή α
σεις πρέπει να τύχουν της έγκρι
ρεια», εμένα να μου περάσετε
προηγούμενη κυβέρνηση ήταν
πόφαση των υπουργών Οικονο
σης των αρμοδίων υπουργών
χαλκά από τη μύτη. Βέβαια, αυ
υπέρ των εθνικοποιήσεων, ο
μικών και Μεταφορών και Επι
(στη δική μου τη φωτοτυπία η
τά δεν τα λέω για το νέο πρόε
ΟΤΕ δεν είναι πελάτης αλλά συ
κοινωνιών», διότι σύμφωνα με
παραπάνω θεώρηση υπάρχει, εί
δρο του ΟΤΕ κ. Νίκο Θέμελη (ο
νεργάτης της εταιρείας του κ.
δήλωση της εταιρείας, «υπήρξε
ναι χειρόγραφη, και είναι στη
οποίος όπως πληροφορούμαι έ
Κόκκαλη και τέλος αυτά που
εγγύηση της εδρεύουσας στη
διάθεσή του). Το ίδιο ισχύει και
χει ουσιαστικές αρμοδιότητες)
λέει ο κ. Απόστολος Κράτσας
Γερμανία SIEMENS». Εξ αυτού
για τη Νομική Σχολή του Πανε
διότι ειδικά αυτός γνωρίζει πολύ
περί διαφανείας και διαγωνι
λοιπόν και μόνο του γεγονότος,
πιστημίου Αθηνών στην οποία
καλά τι σημαίνουν οι αποφάσεις
σμών είναι τουλάχιστον αφελή
η κατακύρωση είναι άκυρη (άρα
εστάλη η σύμβαση από την IN
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το
διότι αν θέλουμε να προοδεύ
ο διεθνής διαγωνισμός για την
TRACOM προκειμένου να απολέω για να ξέρετε με τι θα γελά
σουμε ως Έθνος αυτά θα πρέπει
προμήθεια του καλωδίου θα
σουμε προσεχώς.
φανθεί για τη γραμμή υπεράσπι
να τα ξεχάσουμε και να βαδί
πρέπει να ξαναγίνει) διότι δεν υ
σής της (της σύμβασης υποθέ
σουμε στη μεγάλη λεωφόρο των
πήρξε κοινή υπουργική απόφα
το μεταξύ, η ποινική δίωξη
τω) και, άκουσον άκουσον, να
απευθείας αναθέσεων...
ση οι δε υπεύθυνοι για την παρα
που έχει ασκηθεί για τις πα
στοιχειοθετηθεί η δικαιολογία
νομία ήδη έχουν απομακρυνθεί
ραπάνω συμβάσεις προχωρείμε την οποία θα γίνει στο δίδυμο
και περιμένουν υπομονετικά δια
αργά μεν, αλλά σταθερά διότι
INTRACOM/SIEMENS η επόμενη
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
δεν υπάχει τρόπος να σταματή
ανάθεση των 720.000 παροχών!
τα περαιτέρω.
κ. Τιμόθεο Τριβυζό,
σει. «Γνωμοδότηση» του πρω
Μητροπολίτη
Κερκύρας,
γκάθι στην όλη υπόθεση
θυπουργού επί του θέματος (τύ
ι σημαίνει αυτό; Ό τι επειδή
Παξών
και
Διαποντίων
Νήσων.
παραμένει η περίφημη έκ
που«// επιστολή θα μπορούσε να
τα πορίσματα του Ελεγκτι
θεση των υπηρεσιών του ΟΤΕ
εκληφθεί και ως απολογητικό υ
Αντιλαμβάνομαι τη διακαή
κού Συνεδρίου αποτελούν νομο
που
έγινε
αμέσως
μόλις
έγινε
η
επιθυμία
σας να εξεύρετε
πόμνημα») δεν προβλέπεται να
λογία, η παραπάνω διευκρίνιση
πόρους προκειμένου να
αλλαγή φρουράς στον Οργανι
εκδοθεί διότι πολύ αμφιβάλλω
έχει εφαρμογή και σε όλες τις α
σμό με σκοπό η νέα διοίκηση να
αν ο άνθρωπος στις σκοτούρες
μπορείτε να ασκείτε καλύτερα
νάλογες περιπτώσεις. Έ τσι, έ
στείλει στον Κορυδαλλό την
του έχει κανέναν λόγο να χρεω
το Θεάρεστο έργο σας αλλά τη
χει και εφαρμογή στην περίπτω
προηγούμενη. Και αυτό γιατί το
χρησιμοποίηση δύο μέτρων και
θεί και την Intracom. Έτσι, ναρ
ση της ελέω Θεού αναθέσεως
Διοικητικό Συμβούλιο του Ορ
δύο σταθμών στη διαχείριση
κοπέδιο δεν υπάρχει και ίσως, ο
προμήθειας των 470.000 ψηφια
γανισμού στη συνεδρίαση του
της εκκλησιαστικής
πρόεδρος του Αρείου Πάγου εκών παροχών στις «εθνικές»
της
1/2/1990
όπου,
αφού
με
«ά
περιουσίας δυσκολεύομαι να
παναξιολογήσει
την
κατάσταση
βιομηχανίες Intracom και Sie
νωθεν
εντολές»
είχε
υπογράψει
και
απαλλάξει
τον
Β
Ειδικό
Α
την ερμηνεύσω. Μήπως
mens Hellas τον περασμένο Φε
Σεβασμιώτατε υπάρχει κάποιο
την αμαρτωλή σύμβαση για τις
νακριτή από τις υπόλοιπες υπο
βρουάριο που σύμφωνα με πολύ
εδάφιο των Γραφών που
θέσεις που τον καθυστερούν
470.000 παροχές, προσπαθούσε
συντηρητικούς υπολογισμούς υνα βρει τρόπο να εξουδετερώσει
προβλέπει ότι άλλα μαγαζιά
προ κειμένου να τελειώσει σύν
περτιμολογήθηκε περίπου κα
που ανήκουν στις Εκκλησίες
την παραπάνω έκθεση, δεν δέ
τομα η υπόθεση διότι όσο εκμιά δεκαριά δισεκατομμύρια.
της αρμοδιότητός σας
χθηκε την εισήγηση του κ. X.
κρεμεί, και το κύρος της κυβέρ
Διότι, η παραπάνω ανάθεση βα
εκχωρούνται με ανάθεση
Χριστοφορίδη ο οποίος κατά
νησης υποδαυλίζεται, (σκεφθείσίστηκε σε εγγυήσεις που παρε(κάπως σαν τα ψηφιακά
την
αγόρευσή
του,
με
γνώμονα
τε
πως
ένας
Αμερικανός
συνά
σχέθηκαν από το εξωτερικό
κέντρα του ΟΤΕ) και άλλα
τα
συμφέροντα
των
εργαζομέ
δελφός
μου
έλεγε
τις
προάλλες
(Σουηδία και Γερμανία) και όχι
ακολουθούν
την οδό των
νων
στον
ΟΗΕ
πρότεινε:
«Κατά
ότι παρακολουθώντας τις εξελί
μόνο δεν έτυχε της εγκρίσεως
δικαστηρίων; Και αν για τη
την άποψή μου, ο μόνος τρόπος
ξεις στον ΟΤΕ απεκόμισε την εν
των αρμοδίων υπουργών αλλά
χήρα Γεωργίου Τσιριγώτη
σύμφωνα με τον οποίο μπορεί να
τύπωση πως το μόνο που άλλα
ο Υπουργικό Συμβούλιο, ύστεεπιλέξατε την οδό της
αρθεί το αδιέξοδο είναι να συντα
ξε στην Ελλάδα με τη νέα κυβέρ
α από εισήγηση του τότε καθ’
δικαστικής εξώσεως από το
χθεί πόρισμα εκ νέου από την ε
νηση είναι οι κλέφτες) και οι κα
ύλην αρμοδίου υπουργού κ.
μαγαζί που ο άνδρας της είχε
πιτροπή
ή
να
αναδιαρθρωθεί
το
κόβουλοι
ψίθυροι
εμποδίζουν
ιάννη Κεφαλογιάννη, απεφάνμισθωμένο
από το 1939, γιατί
παρόν
πόρισμα
(δηλαδή
να
πλατην
Intracom
να
παίξει
το
ρόλο
}η ομόφωνα (σ υ ν ε δ ρ ία σ η
στην
περίπτωση
της Μπουτίκ
στογραφηθεί;)
και
να
κλείνει
με
της
σαν
«εθνική»
πλέον
βιομη
25/1/1990) ότι δεν έπρεπε να γίΚασσάνδρα
και
του
τη
διαπίστωση
ότι
δεν
έχει
ζηχανία! Και μια και αναφερθήκα
/ει ανάθεση. Ό σο για το ότι σε
ζαχαροπλαστείου Μπούζη
μειωθεί οικονομικά ο ΟΤΕ».
με στον Β’ Ειδικό Ανακριτή, θα
ιετέπειτα συνάντηση των τριών
δεχθήκατε να γίνει μεταβίβαση
ήθελα να του πληροφορήσω
jy : ιολιτικών αρχηγών που στήριχρήσεως χωρίς δημοπρασία;
αι ενώ όλα αυτά συμβαί
πως αν τυχόν από το αντίγραφο
,αν την τότε κυβέρνηση (αλλά
Να σας πω την αλήθεια, εγώ
νουν,
ο
κ.
Σωκράτης
Κόκτων
συμβάσεων
7220
και
7230
•εν συμμετείχαν σ’ αυτήν) πανομίζω
πως ενεργήσατε έτσι
καλης
παρουσίασε
την
περα
που
του
έχουν
δοθεί
προς
αξιο
,ι«1Ι· εσχέθην πολιτική κάλυψη στην
επειδή
κάπου
θα το βρήκατε
σμένη
εβδομάδα
τις
προοπτικές
λόγηση,
λείπει
(εκ
παραδρομής)
, ύμβαση, ας τους καλέσει ο αστις
Γραφές
διότι
κάτι
Φ ακριτής να βεβαιώσουν ότι οι ίτης
εταιρείας
του
INTRACOM
για
η θεώρηση των κ. Λιακόπουλου
μισόλογα
που
λένε
αυτοί οι
τα επόμενα χρόνια. Εν ολίγοις,
και Ξυπολιά (νομίζω είναι οι Νο
f ιοι (αλήθεια με ποια αρμοδιόαντίχριστοι οι παλιοκερκυραίοι
η INTRACOM η οποία ομολογουμικοί Σύμβουλοι του ΟΤΕ), αυτή
ητα;) ανέτρεψαν προφορικά
για ανέμους και αέρηδες, δεν
μένως παρουσιάζει υπερ-κέρδη,
πα ραπ έμ πει σ τις υπ. αριθ.
ην ομόφωνη απόφαση του Υτα πολυκαταλαβαίνω και ούτε
προσβλέπει στο να εξελιχθεί σε
494901/89 και 62/545286/90
«M
Ö ουργικού Συμβουλίου και αν
«εθνική»
βιομηχανία
πράγμα
θέλω
να τα ξέρω.
β . Κ.
γνωμοδοτήσεις
οι
οποίες
απο
άποιος από τους τρεις θυμηθεί
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ΕΝΑ, ΔΥΟ, ΤΡΙΑ... ΠΟΛΛΑ «ΑΡΘΡΑ 4»
υπουργός Εργασίας Αριστείδης
Καλαντζάκος φαίνεται ότι εζήλωσε την δόξαν τού πριν χρόνια
προκατόχου του αειμνήστου
Λάσκαρη που κατήργησε την πάλη των
τάξεων, αλλά και των αείμνηστων κα
λογέρων που στο Μεσαίωνα εβάπτιζαν
το κρέας ψάρι και ξεμπέρδευαν με το
Θεό και την αμαρτία.
Δεν εξηγείται διαφορετικά η επιμονή
του να ονομάσει ένα νομοσχέδιο που α
παγορεύει ουσιαστικά τις απεργίες στο
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με προσω
ρινά εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις
σε «σχέδιο νόμου για την προστασία
των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και
του κοινωνικού συνόλου και την οικο
νομική αυτοτέλεια του συνδικαλιστι
κού κινήματος».
Οι διατάξεις του «ψευδεπίγραφου»
αυτού νομοσχεδίου, που όπως όλα δεί
χνουν θα μειωθεί παρά τις αντιδράσεις
της αντιπολίτευσης και των συνδικαλι
στικών οργανώσεων, περιέχουν ρυθμί
σεις σε δυο καίριους τομείς:
• Του απεργίακού δικαιώματος και
των συνδικαλιστικών ελευθεριών και,
• της οργάνωσης του συνδικαλιστι
κού κινήματος των εργαζομένων.
Οι ρυθμίσεις —δρακόντειες όπως έ
χουν χαρακτηρισθεί— επιτρέπουν:
1. Την απόλυση των εργαζομένων
που συμμετέχουν σε απεργία, στον Ι
διωτικό ή Δημόσιο Τομέα, που κρίθηκε
παράνομη η καταχρηστική με δικαστι
κή απόφαση, 24 ώρες μετά τη γνωστο
ποίησή της. Επίσης όσων μετέχουν στο
προσωπικό ασφαλείας και δεν προσφέ
ρουν εργασία κατά τη διάρκεια της α
περγίας και ακόμη όσων εμποδίζουν
κατά τη διάρκεια της απεργίας μισθω
τούς να εργαστούν.
Να σημειωθεί εδώ ότι ο ορισμός του
προσωπικού ασφαλείας κρίνεται από
τον εργοδότη. Δικαιολογημένα λοιπόν
τα συνδικάτα φοβούνται ότι η χρήση
αυτού του «δικαιώματος» νομιμοποιεί
ουσιαστικά τον εργοδότη να απολύει
με την πρώτη ευκαιρία τους εργαζόμε
νους που δεν τους είναι αρεστοί για διά
φορους λόγους.
Ακόμη θα πρέπει να τονισθεί ότι πα
ρέχεται η δυνατότητα στον Δικαστή να
κρίνει ποια απεργία στον ιδιωτικό το
μέα θίγει στοιχειώδεις ανάγκες του κοι
νωνικού συνόλου. Αν κριθεί έτσι, η α
περγία υπάγεται στις ρυθμίσεις των απεργειών που γίνονται στο χώρο της
Κοινής Ωφέλειας και επομένως ορίζε
ται προσωπικό ασφαλείας.
2. Την κατάργηση της απεργίας και
τη μετατροπή της σε εικονική όπως ση
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μειώνει και η ΓΣΕΕ στο χώρο του ευρύ
τερου Τομέα της Κοινής Ωφέλειας (Με
ταφορές, Επικοινωνίες, Τοπική Αυτο
διοίκηση, Τράπεζες, ΔΕΗ κλπ.) αφού η
απεργία δεν θα έ χ ε ι... απεργούς.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η διάταξη που προσθέτει
στις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα
και κοινής ωφέλειας την Τράπεζα Ελ
λάδας υπάρχει παράθυρο και για τον ι
διωτικό τομέα αφού αναφέρεται και
«Πολιτική Υπηρεσία και κάθε είδους
χρηματοπιστωτική υπηρεσία υπολογι
σμού και πληρωμής μισθών και συντά
ξεων». Επεκτείνεται δηλαδή ο ορισμός
προσωπικού ασφαλείας και στον ιδιω
τικό τομέα όπου επιθυμεί ο Δικαστής
και ο εργοδότης. Μπορεί π.χ. και στον
Παπαστράτο όταν γίνεται απεργία μέ
ρους των εργαζόμενων να θεωρηθεί ότι
βγαίνουν μισθοί και συνεπώς να έχει ο
εργοδότης τα «δικαιώματα» που έχει
στην «υπηρεσία υπολογισμού πληρω-

3. Την απόλυση των συνδικαλιστών
με συνοπτικές διαδικασίες.
4. Την απαγόρευση των δικαστηρίων
σε μηχανισμούς εποπτείας και των αι
τημάτων κάι των δραστηριοτήτων των
συνδικάτων. Δικαιολογημένα στο ση
μείο αυτό οι συνδικαλιστικές οργανώ
σεις σημειώνουν ότι για τις απεργίες θα
αποφασίζουν οι πρωτόδικες και θα
πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν αδείας του εργοδότη (!).
5. Ανατρέπονται οι αρχές του νόμου
1876/90 της Οικουμενικής για την κα
θιέρωση των ελεύθερων συλλογικών
συμβάσεων, που καταργούσε τον
3239/55.
6. Με την παρέμβαση στα οικονομι
κά και την οργάνωση του συνδικαλι
στικού Κινήματος λίγο πριν το συνέ
δριο της ΓΣΕΕ, το οποίο μεταξύ άλλων
θα συζητήσει και την οικονομική αυτο
δυναμία των συνδικάτων, επιχειρείται
μια εκ των έσω υπονόμευσή του.
Ο απεργοκτόνος νόμος δημιουργεί έ

τσι ένα πλαίσιο που όχι μόνο προστα
τεύει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα
αλλά δημιουργεί συνθήκες διάλυσης
του συνδικαλιστικού κινήματος. Η α
περγία θα γίνεται τελικά με κονκάρδα
στο πέτο του εργαζόμενου που θα γρά
φει τη λέξη «απεργώ» ενώ θα εργάζεται
κανονικά —και επομένως στην πράξη
θα ακυρωθεί η οποιαδήποτε άσκηση
πίεσης κάθε απεργιακής κινητοποίη
σης.

Τα συνδικάτα
Ο νόμος αυτός έρχεται σε μια εξαιρε
τικά δύσκολη για την κυβέρνηση συγ
κυρία. Η σκληρή οικονομική πολιτική
θα έχει συνέχεια. Νέα μέτρα συζητούνται και ήδη προετοιμάζεται το κλίμα
για ένα «νέο γύρο» αυξήσεων και πε
ριορισμού του εισοδήματος των εργα
ζόμενων. Η κυβέρνηση επιθυμεί να
«καθαρίσει» το τοπίο πριν την νέα «κα
ταιγίδα». Και ο αντιαπεργιακός νόμος
είναι η αιχμή του δόρατος...
Οι πρώτες αντιδράσεις των συνδικα
λιστικών οργάνων ήταν ιδιαίτερα έντο
νες. Η ΓΣΕΕ μίλησε για «νέο ιδιώνυμο»
ενώ η ΑΔΕΔΥ για «στραγγαλισμό των
συνδικαλιστικών ελευθεριών και κα
τάργηση του συνταγματικού δικαιώμα
τος της απεργίας». Παρόμοιες ήταν
και οι αντιδράσεις της ΟΤΟΕ και της
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ. Πολλοί περιμένουν μια
νέα «έκρηξη» των εργαζομένων τις ε
πόμενες μέρες με τη συμπαράσταση
και των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Μια τέτοια προοπτική είναι δύσκολη ε
κτιμούσαν συνδικαλιστικοί κύκλοι. Τα
συνδικάτα, έλεγαν, έχουν «τρωθεί» στη
βάση τους μετά τη μεγάλη σύγκρουση
του Σεπτεμβρίου και δεν μπορούν τώρα
να σηκώσουν το βάρος μιας αντιπαρά
θεσης τέτοιας έντασης. Φυσικά όμως
θα αντιδράσουν. Θα επιχειρήσουν δε
τόνιζαν να βρουν τρόπους κατάργησης
στην πράξη του απεργοκτόνου νόμου
ακολουθώντας την τακτική που είχαν
και με το «άρθρο 4» που ψηφίσθηκε,
αλλά δεν εφαρμόστηκε.
Για το συνδικαλιστικό κίνημα πάν- ·
τως ανοίγει ούτως ή άλλως μια δύσκο- ,
λη περίοδος δοκιμασίας. Τώρα οφείλει
να χαράξει μια πολιτική που δεν θα
στοχεύει μόνο στην καταγγελία και την
ανατροπή του απεργοκτόνου νόμου, :
αλλά και στην προστασία του εισοδή
ματος και των δικαιωμάτων των έργαζομένων. Και σε αυτές τις μάχες, η ενό- .
τητα και η αυτονομία αποτελούν τα
πλέον χρήσιμα και καίρια όπλα του.
■
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Σε έγγραφο του ΥΠΕΘΑ με
ημερομηνία 19 Ιουλίου 1990»
κοστολογούνται τα βλήματα
της MATRA του κ. Λούβαρη
7 φορές φτηνότερα απ’ όσο
αγοράστηκαν. Αυτό είναι
ένα στοιχείο που Οα
προσμετρήσει στη δίκη της
προσεχούς εβδομάδος.
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Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο των MAGIC-II
ην ερχόμενη Πέμπτη 6/12/90, Θα
γίνει η δίκη της πρώτης φάσης
της «αγοράς του αιώνα», της α
γοράς των 307 βλημάτων MAGIC-II, με
όρους τρομακτικά επαχθείς για το ελ
ληνικό δημόσιο. Κατηγορούμενοι στη
δίκη αυτή, εκτός του Λούβαρη, είναι
και μια σειρά στρατηγών που «δραστη
ριοποιήθηκαν» στην περίοδο ’81 -’88
και που απασχόλησαν επανειλλημένα
τις σελίδες του ΑΝΤΙ (Μαρινάκης Κοντοδιός κτλ.), και Μάρτυρες υπερά
σπισης εκτός των κ. Ανδρέα Παπανδρέου - Γεωργίου Παπανδρέου, είναι
μια σειρά στρατηγών του ΠΑΣΟΚ, ό
πως οι Κουρής - Αποστολάκης - Στάπας κτλ., οι οποίοι φυσικά διατείνοται
ότι η αγορά αυτή ήταν αν όχι η καλύτε
ρη δυνατή, τουλάχιστον όμως βρισκό
ταν μέσα στα πλαίσια του «τζίρου αγο
ράς» όπλων. Το είπε άλλωστε και στη
Βουλή ο κ. Δροσογιάννης. «Βρε αδελ
φέ αγοράζεις στην τιμή που σου προ
σφέρουν, τόσα κάνουν!!!».
Με τα στοιχεία που θα παρουσιάσου
με σήμερα θα αποδείξουμε ότι δεν κά
νουν «τόσα» αλλά εφτά φορές λιγότε, ραϋ! Έγινε δηλαδή από τον κ. Λούβα
ρη και τους συν αυτώ μια υπερκοστολόγηση της τάξεως του 70097ο!!! Οι αρ
χιτέκτονες δηλ. της αγοράς των MAGIC
διεκδικούν μια θέση στο βιβλίο GUINNES, αφού είναι πρωτόγνωρες υπέρ κο
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στολογήσεις της τάξεως αυτής. Αλλά
μήπως θα έπρεπε μερικοί απ’ τους κα
τηγορουμένους, (όπως λ.χ. ο κ. Κοντο
διός) να τιμηθούν απ’ τη γαλλική κυ
βέρνηση με κάποιο παράσημο, προφα
νώς για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες
τους! ! Το ελληνικό δημόσιο με τις υπη
ρεσίες των μεσαζόντων στερήθηκε πο
σό ύψους 200 εκ. δολαρίων σε τιμές
1986. Και μαζί με τα τοκοχρεωλύσια
που είναι ποσό ύψους 600 εκ., έχουμε
το κόστος της συνολικής εγκατάστα
σης των Ποντίων.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία που
για πρώτη φορά δημοσιεύουμε, γιατί
αυτά συστηματικά είχαν αλλοιωθεί, σε
συνεντεύξεις Τύπου, πράσινων «πτε
ράρχων» ή «πράσινων» υπουργών, η
σύμβαση 2 /’86 που αφορούσε σε αγορά
307 βλημάτων MAGIC-II είχε κόστος
899, 990.000 γαλλικά φράγκα· (βλέπε
έγγραφο του Γραφείου Αντισταθμιστι
κών Ωφελημάτων του ΥΠΕΘΑ.
Τα 300 αυτά βλήματα μας στοίχησαν
λοιπόν 900 εκ. γαλ. φράγκα ή 200 εκ $.
Από τον διεθνή Τόπο του Σεπτεμ
βρίου 1990, πληροφορηθήκαμε ότι το
Ισραήλ αγόρασε και αυτό 300 βλήματα
αντίστοιχου τύπου (αν όχι καλύτερου)
αντί 32 εκ. δολαρίων, δηλαδή 7 φορές
περίπου λιγότερα. Πρόκειται για πυ
ραύλους Side winder αέρος - αέρος. Με
άλλα λόγια για να εξοπλίσουμε τα αε

ροπλάνα μας με βλήματα αέρος - αέ
ρος, δεν χρειαζόταν 200 εκ. δολάρια
αλλά μόνον 32 εκ.!
Για να το θέσουμε αλλιώς, με τα 200
εκ. δολάρια θα μπορούσαμε να αγορά
σουμε όχι μόνο 300 βλήματα αλλά
2.100 τουλάχιστον, πράγμα που θα μας
έδινε μια τεράστια υπεροπλία αέρος.
Αν αυτό δεν είναι εθνικό έγκλημα,
για όσους ενεπλάκησαν στην αγορά
αυτή, που το ΑΝΤΙ πρώτο κατήγγειλε
πριν 3 χρόνια, τότε πώς θα μπορούσε
να χαρακτηριστεί; Και βέβαια όπως τα
MAGIC είναι κατάλληλα για κάθε αερο
πλάνο —όπως διαφήμιζε η εταιρεία
τους στην τελευταία έκθεση Defendory
’90, το ίδιο ισχύει για τα διάφορα αντα
γωνιστικά τους οπλικά συστήματα.
Και όμως τον Οκτώβριο του 1987, ό
ταν το ΑΝΤΙ απεκάλυψε το TELEX που
κατονόμαζε τον «προσωπικό φίλο» του
Α. Παπανδρέου, τον Γ. Λούβαρη ως
μεσάζοντα, σε συνεντεύξεις Τύπου αρ
μόδιος αξιωματικός και σε δηλώσεις
του προς τη Βουλή ο κ. Γ. Χαραλαμπόπουλος είχαν προσπαθήσει να σκεπά
σουν τα στοιχεία. Και φυσικά η από
κρυψη και η αλλοίωση των δεδομένων
συνεχίστηκε και επί υπουργίας ΝΔ.
Μπορεί την Πέμπτη ν’ αρχίσει μια δί
κη, αλλά μια άλλη ανάκριση και μια
άλλη διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει.
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Ο ΤΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
του Χριστόφορου Δ.
Αργυρόπουλου

καχυποψία που συνοδεύει τις ε
ξαγγελίες για τη θέσπιση αντιτρομοκρατικοΰ νόμου, πηγάζει
περισσότερο από τη σημασία που έχει
το είδος αυτών των νομοθετημάτων
στο γενικό νομικό πλαίσιο κοινωνικής
συμπεριφοράς και λιγότερο από το πε
ριεχόμενό του, που ακόμα δεν έχει γνω
στοποιηθεί, αν και έχουν επισημανθεί
αρμοδίως οι αναγκαιότητες, που κα
λείται να εξυπηρετήσει.
Το κοινότυπο επιχείρημα, ότι το ειδι
κό μέρος του Ποινικού Κώδικα (και ι
δίως τα κεφάλαια για τις προσβολές
του πολιτεύματος και της πολιτειακής
εξουσίας, για την επιβολή της δημό
σιας τάξης, για τα εγκλήματα κατά της
ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δι
καιωμάτων και για τα κοινώς επικίνδυ
να εγκλήματα, όπως είναι ο εμπρη
σμός, η έκρηξη και οι παραβάσεις οι
σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες) και οι
ειδικοί ποινικοί νόμοι (όπως είναι η νο
μοθεσία για τα όπλα) καλύπτουν με ε
πάρκεια όλες τις εκδηλώσεις τρομο
κρατικών πράξεων και ότι οι γενικοί
δικονομικοί κανόνες παρέχουν την ευ
χέρεια για την αποτελεσματική αντιμε
τώπισή τους, ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα: ούτε νομοθετικά κε
νά υπάρχουν προς συμπλήρωση, ούτε
δικονομικές ατέλειες, αναστέλλουν το
διωκτικό έργο.
Η ειδική νομοθετική ρύθμιση της
αντι-τρομοκρατίας, ικανοποιεί τρεις
θεμελιώδεις σκοπούς:
• Ο πρώτος είναι η ενίσχυση της γενικοπροληπτικής λειτουργίας της ποινι
κής καταστολής. Η έξαρση του «φό-
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Μήπως η προστασία των
ανθρώπινων δικαιωμάτων,
έπαψε να αποτελεί τη μόνη
φερέγγυα και ανθεκτική
θωράκιση του πολιτεύματος
της πολυφωνίας, του διαλόγου,
της κριτικής, της
αμφισβήτησης και της
πολιτικής αντιπαλότητας, που
συνθέτει η δημοκρατία;
βου του νόμου» ώς το σημείο που να
δρα ανασταλτικά, ανεξάρτητα από το
περιεχόμενό του. Παράδειγμα: η έκρη
ξη που προκάλεσε θάνατο τιμωρείται
σήμερα με την ποινή του θανάτου ή με
ισόβια κάθειρξη. Περιθώρια μεγαλύτε
ρης αυστηρότητας δεν υπάρχουν. Ό 
μως θα είναι «ειδικός» νόμος και η σχε
τική έντονη προβολή του θα επενδύσει
ψυχολογικά την απειλή της ποινής σε
αποτελεσματικότερο βαθμό.
• Ο δεύτερος σκοπός είναι η απόκλι
ση, ώς τα όρια του συνταγματικά επι
τρεπτού, από τις γενικές δικονομικές
εγγυήσεις της προσωπικής ελευθερίας
και ασφάλειας και του ιδιωτικού απορ
ρήτου. (Το ενδεχόμενο αντισυνταγμα
τικών ρυθμίσεων δεν εξετάζεται ως αυ
τονόητη κατάλυση της αρχής της νομι
μότητας, η επίκληση ακριβώς της ο
ποίας γίνεται για να δικαιολογήσει τα
νέα μέτρα). Το αντίστοιχο αποτέλεσμα
των περιορισμών του συστήματος εγγυ
ήσεων του «Κράτους Δικαίου» στην
αντίπεραν όχθη, είναι η ενίσχυση των

αστυνομικών μέσων και μεθόδων ανί
χνευσης των ήδη τελεσθέντων, αλλά
(κυρίως) των υπό εκτέλεση ή σχεδιαζό
μενων πράξεων τρομοκρατίας.
• Ο τρίτος σκοπός είναι η δημιουργία
κοινής συνείδησης και αντι-τρομοκρατικής ιδεολογίας: ένας νέος, αυστηρός
και ειδικός νόμος έρχεται να εμπνεύσει
στις δικαστικές και διωκτικές αρχές,
σε όλους όσοι αρμοδίως ασχολούνται
με τα σχετικά ζητήματα, αλλά και
στην κοινή γνώμη, ότι ένα νέο, αυστη
ρό και ειδικό καθήκον επαγρύπνησης,
καταγγελίας, δίωξης και τιμωρίας επι
βάλλεται σε όλους για την αντιμετώπι
ση του κοινού εχθρού.
υτοί οι σκοποί (δηλούμενοι, εξυπακουόμενοι ή και ανομολόγη
τοι) εμπεριέχουν τον μείζονα
κίνδυνο για την ελευθερία και την ισό
τητα, που κατοχυρώνει το Σύνταγμα.
Διότι οδηγούν κατ' ευθείαν σε (νέους)
διαχωρισμούς, σε (νέους) στιγματισμούς, σε (νέες) υποψίες και αντίστοι
χα σε (παλαιές) καταχρήσεις, σε (παλαιότερους) ιδεολογισμούς και σε (παλαιότατα) τεχνάσματα: μια χώρα που
βίωσε υπό παράλληλο συνταγματικό
και παρασυνταγματικό καθεστώς δια
θέτει επαρκή πείρα για να μεταμφιέσει
τους θεσμούς, χωρίς την κανονική λει
τουργία των οποίων η δημοκρατία απο
βαίνει κενός τύπος.
Χρειάζεται ειλικρίνεια: εφ’ όσον βα
σικός όρος για την επιτυχία μιας «νέ
ας» αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας,
αντίληψης και πολιτικής είναι η μυστι
κότητα και εφ' όσον σαν βασικά μέσα
της αναδεικνύονται η περιστολή θεμε
λιωδών δικαιωμάτων και η νομιμοποί
ηση τής παρακολούθησης και της πα
ροχής πληροφοριών, ποιος και πώς θα
κρίνει τη βασιμότητα των υπονοιών,
που θα θέτουν έναν πολίτη στο στόχα
στρο ή του ισχυρισμού, ότι τα μέτρα
που λήφθηκαν, με πλήρη αδιαφάνεια,
εις βάρος άλλου, οφείλονται σε τέτοιες
υποψίες (και όχι στην πολιτική δρα
στηριότητα ή στην κοινωνική εν γένει
συμπεριφορά του);
Και ακόμα περισσότερο: τα έκτακτα
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μέτρα, που αφαιρούν από τον άνθρωπο
τα σύμφυτα δικαιώματα της προηγού
μενης ακρόασής του, πριν από την επι
βολή οποιουδήποτε δυσμενούς μέσου
και της προστασίας του απαραβίαστου
της προσωπικότητάς του, μπορεί, υπό
ειδικές συνθήκες, να «νομιμοποιού
νται», με βάση τις αρχές της κατάστα
σης ανάγκης, αλλά ποτέ δεν δικαιολο
γούνται, ενόψει της ανάγκης το αγαθό
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας να παρα
μένει στην κορυφή των προτεραιοτή
των της πολιτείας.
Ούτε η επίκληση προηγουμένων ή α
νάλογων ρυθμίσεων σε άλλες χώρες,
ούτε, πολύ περισσότερο, η «ρεαλιστι
κή» διαπίστωση ότι τα ανθρώπινα δι
καιώματα δυσκολεύουν το αστυνομικό
και κατασταλτικό έργο, δεν επιτρέ
πουν να ξεχάσουμε ότι ώς το 1974 οι
Ελληνες πολίτες έζησαν υπό ιδιόμορ
φες συνθήκες περιορισμένης ελευθε
ρίας χάριν της «δημόσιας ασφάλειας»
και ότι κατά καιρούς νομιμοποιήθηκαν
απάνθρωπες ή παράλογες διαδικασίες,
όπως οι εκτοπίσεις και τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης «επικίνδυνων» για τη
δημόσια τάξη προσώπων ή η αρμοδιό
τητα εκτάκτων στρατοδικείων για κα
θαρά πολιτικές πράξεις.
Ελπίσαμε ότι το Σύνταγμα του 1975
άνοιγε μια νέα περίοδο νομιμότητας
για το νεώτερο ελληνικό κράτος: πρό
κειται μήπως για μια παρένθεση δέκα
πέντε μόνο χρόνων; Υπάρχει αντίρρη
ση στην ανάγκη της δημοκρατίας και
της ενεργητικής, ουσιαστικής, ανεμπό
διστης και ισότιμης συμμετοχής όλων
των πολιτών στην οικονομική, πολιτι
κή, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του
τόπου, ως όρου της ανάπτυξης και του
εκσυγχρονισμού της κοινωνίας μας;
Η, η προστασία των ανθρώπινων δι
καιωμάτων, έπαψε να αποτελεί τη μό
νη φερέγγυα και ανθεκτική θωράκιση
του πολιτεύματος της πολυφωνίας, του
διαλόγου, της κριτικής, της αμφισβή
τησης και της πολιτικής αντιπαλότη
τας, που συνθέτει η δημοκρατία;
Το «γένος» νόμος μπορεί, αν είναι
πράγματι εγγύηση της ελευθερίας όλων
και καθενός, να βοηθήσει τις προσπά
θειες για τη μετάβαση από την ονομα
στική στην ουσιαστική ισότητα και μέ
σω αυτής στην κοινή ευδαιμονία. Το
«είδος» έκτακτα ή ιδιώνυμα μέτρα α
ναιρεί αυτόν ακριβώς τον κανονικό, εγ
γυητικό ρόλο του νόμου και συνακό
λουθα την προσδοκία ενός «άλλου» αύ
ριο.
II

ρομολαγνία και προαναγγελλό
μενες συλλήψεις από μερίδα του
Τύπου προετοίμασαν το έδαφος
και την κοινή γνώμη για την κατάθεση
νέου «αντιτρομοκρατικού» νόμου. Η
κυβέρνηση με πρόσχημα τη δίωξη της
τρομοκρατίας, επιχειρεί να ενισχύσει
το νομοθετικό της οπλοστάσιο με ένα
ακόμα νόμο που στόχο θα έχει επί της
ουσίας τον περιορισμό και την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων, ατομι
κών και κοινωνικών, των πολιτών.
Προτείνονται, λοιπόν, βαριές π®ινές,
που φθάνουν μέχρι ισόβια ή κ ψ την
ποινή του θανάτου, για όσους «καταρ
τίζουν, συμμετέχουν ή δρουν» σε τρο
μοκρατική οργάνωση. Τρομοκρατικές
ενέργειες θεωρούνται:
• Η ανθρωποκτονία, οι βαριές σωμα
τικές βλάβες με πυροβόλο όπλο ή ε
κρηκτικά.
• Η παράνομη κατακράτηση προσώ
που ή συγκοινωνιακού μέσου, στο ο
ποίο βρίσκονται πρόσωπα, με σκοπό
τον εξαναγκασμό των αρχών για κά
ποια ενέργεια ή παράλειψη.
• Η υπόθαλψη ή παρασιώπηση οποιωνδήποτε πληροφοριών για τρομο
κρατική δράση, ο «εγκωμιασμός» τρο
μοκρατικών ενεργειών.
• Τέλος, απαλλάσσεται όποιος συλληφθείως τρομοκράτης, αν καταδώσει
άλλους.
Σχολιάζοντας τις διατάξεις αυτές,
έγκυροι νομικοί, τόνιζαν ότι με το νέο
νόμο «περί τρομοκρατίας» θεσμοθε
τούνται διατάξεις «ελαστικές», που δί
νουν τη δυνατότητα να χαρακτηριστεί
ο οποιοσδήποτε πολίτης ως τρομοκρά
της, χωρίς να υπάρχουν σε βάρος του
παρά ελάχιστα στοιχεία. Η αοριστία
των διατάξεων αυτών θεωρείται επικίν
δυνη και μπορεί να οδηγήσει σε καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των πο
λιτών. Με το προτεινόμενο νομοθέτημα εισάγεται η αρχή της διαπραγμάτευ
σης, αφού απαλλάσσεται εκείνος που
συλλαμβάνεται ως «τρομοκράτης», αν
καταδώσει άλλους. Μια τέτοια διάτα
ξη μπορεί να νομιμοποιήσει τον χαφιε
δισμό και να ανάγει κάθε πληροφοριο
δότη των αρχών ασφαλείας σε κατα
σκευασμένο τρομοκράτη.
Φιμώνεται ο Τύπος, αφού απαγορεύ
εται ο «εγκωμιασμός πράξεων τρομο
κρατίας», και ως εγκωμιασμός μπορεί
να θεωρηθεί η δημοσίευση προκηρύξε
ων αλλά και η έκφραση οποιοσδήποτε
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αντίθετης άποψης σε περιπτώσεις συλ
λήψεων δήθεν τρομοκρατών.
Απειλούνται οι πολίτες με βαριές
ποινές αν γνωρίζουν κάτι και δεν το
καταγγείλλουν και θεσμοθετείται το
«κάρφωμα» και ο «χαφιεδισμός» ως
μόνη πηγή συγκέντρωσης πληροφο
ριών για τη δίωξη της τρομοκρατίας.
Και όλα αυτά, ενώ πολλάκις στο πα
ρελθόν αλλά και τώρα έχει τονιστεί ότι
η ισχύουσα ποινική νομοθεσία είναι υ
περαρκετή για τη δίωξη των εγκλημά
των της τρομοκρατίας.
Αλλωστε, άπειρες φορές μέχρι σή
μερα, δεν τηρούνται σε περιπτώσεις ε
ρευνών για την τρομοκρατία ούτε καν
οι διατάξεις του νόμου για την προστα
σία των πολιτών και ο ποινικός νόμος
περιέχει ούτως ή άλλως σωρεία διατά
ξεων αναχρονιστικών και αντιδραστίτ
κών, που ανασύρονται κάθε φορά και
εφαρμόζονται έστω και αν είναι αντι
συνταγματικές.
Τον εντεινόμενο αυταρχισμό της κυ
βέρνησης ενισχύουν με τη στάση τους
οι δικαστικές αρχές που έχουν την ευ
θύνη και την υποχρέωση της διαφύλα
ξης των δικαιωμάτων των πολιτών.
Πρωτοφανές στα δικαστικά χρονι
κά, που δημιουργεί έντονες ανησυχίες,
είναι η απόφαση του Συμβουλίου των
Πλημμελειοδικών με την οποία ακυρώ
νεται κάθε δικαίωμα που δίνει ο νόμος
στους συλληφθέντες ως «τρομοκρά
τες». Τους απαγορεύθηκε να υπερασπι
στούν τον εαυτό τους, διότι δήθεν παραβλέπεται η ανάκριση. Ούτε μάρτυ
ρες να εξετάσουν, ούτε να ενημερω
θούν για το κατηγορητήριο, ούτε να πά
ρουν προθεσμία. Μόνο να παρίσταται
τυπικά ο δικηγόρος τους στις ανακρί
σεις. Και χωρίς να απολογηθούν —τι να
πουν άλλωστε, ότι δεν ξέρουν με τι
στοιχεία τους κατηγορούν;— προφυλα
κίστηκαν.
Όταν, λοιπόν, εφαρμόζονται, «βγαί
νοντας από τη ναφθαλίνη» διατάξεις α
ναχρονιστικές που ήδη ισχύουν, όταν
επισείεται νέος «αντιτρομοκρατικός
νόμος, από την κυβέρνηση, όταν καμιά
νομιμότητα δεν τηρείται, τότε, για ποια
ελευθερία των πολιτών, μπορούμε να
μιλάμε για ποια προστασία των δικαιω
μάτων τους; Απλά μπορούμε να κάνου
με λόγο όχι για δίωξη «τρομοκρατίας»
αλλά για αυταρχισμό και κρατική τρο
μοκρατία.

Ιωάννα Μάνδρου

ΟΙ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΕΣ ΣΥΝΕΡΓλ
ΡΙΝ ακόμα στεγνώσει το μελάνι
του νέου εκλογικού νόμου, ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φρόντισε
έγκαιρα να αποσαφηνίσει την τακτική
που θα ακολουθήσει στο, «ακανθώδες»
με την Αριστερά, θέμα των συμμαχιών.
«Το ΠΑΣΟΚ έχει αυτόνομο λόγο», εί
πε ο κ. ΓΙαπανδρέου στην ΚΕ του Κινή
ματος, «κι αυτόνομο ρόλο στην πολιτι
κή ζωή της χώρας. Η τελευταία αυτή α
ναφορά», πρόσθεσε, «δεν οδηγεί κατ'α
νάγκη στο συμπέρασμα ότι στόχος μας
είναι μόνο μια μονοκομματική διακυ
βέρνηση της χώρας από το ΠΑΣΟΚ. Α 
σφαλώς στόχος μας είναι —και όπως
θα πρέπει να είναι για κάθε κόμμα που
διεκδικεί την εξουσία— η απόλυτη, ει
δυνατόν, κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Ο στόχος μας αυτός όμως δεν απο
κλείει το ενδεχόμενο μιας μετεκλογικής
συνεργασίας. Ασφαλώς, όμως, απο
κλείει τη συμμετοχή μας σε οποιοδήποτε κεντροδεξιό σχήμα».
ΚΑΙ ΓΙΑ να μην μείνουν απορίες,
φρόντισε να τονίσει ότι «είμαστε αντι
κειμενικά η μόνη δύναμη» που μπορεί
«να εκφράσει γνήσια τα συμφέροντα της
κοινωνικής πλειοψηφίας».
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«Ο Α. ΓΙΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ξέθαψε πάλι
χτες την αυτοδυναμία στην ΚΕ του ΠΑ
ΣΟΚ», σημείωνε την επομένη ο Κυρια
κάτικος Ριζοσπάστης, θέτοντας με μί
ζερο παράπονο και το ερώτημα - σχό
λιο (;) «φυγή... προς τα πίσω;» στην
πρώτη του σελίδα, λες και η τοποθέτη
ση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν μιλού
σε με σαφήνεια για την αυτοδυναμία ως
τη μόνη ικανή στρατηγική (για τον κ.
Ναπανδρέου) για να επαναφέρει το
κόμμα του στην εξουσία με τον νέο ε
κλογικό νόμο. Νόμο που ψήφισε η ΝΔ
με τη σιωπηρή όμως συναίνεση και του
κόμματός του.
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ τις συνεργασίες, αυτές
θα είναι μετεκλογικές, αντίστοιχες π.χ.
του «σας έβαλα στην κυβέρνηση», που
είπε ο πρωθυπουργός στη Βουλή απευ
θυνόμενος στο Συνασπισμό για την κυ
βέρνηση Ίζαννετόκη όταν ψηφιζόταν ο
εκλογικός νόμος και προκάλεσε τη δι
καιολογημένη οργίλη αντίδραση του
Χαρίλαου Φλωράκη.
Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του Α. Παπανδρέου το περασμένο Σαββατοκύριακο ο
ριοθέτησε την τακτική του κόμματός
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Αμηχανία και σιωπή
επικρατούν στην Αριστερά
μετά την τοποθέτηση του Α.
ΓΙαπανδρέου στην ΚΕ του
ΠΑΣΟΚ για τη νέα αυτοδύναμη
πορεία του κόμματός του προς
την εξουσία.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
έδωσε με σαφήνεια το
«στίγμα» της τακτικής με την
οποία θα αντιμετωπίσει τις
επιθέσεις «φιλίας και
συνεργασίας» που διατυπώνουν
κατά καιρούς δυνάμεις του
Συνασπισμού.
του Γιάννη Φλώρου
του απέναντι στην Αριστερά. Επανέφε
ρε τη στρατηγική της αυτοδυναμίας α
παντώντας ευθέως στα περί συνεργα
σιών. Την επένδυσε μάλιστα και θεω
ρητικά με τα περί «Εθνικής Κοινωνικής
Συμφωνίας». (Θα πρέπει να σημειωθεί
οτι ταυτόσημη λεκτικά είναι και πρόταση της ΕΑΡ που έχει γίνει προ πολλού
με άλλο περιεχόμενο).
ΠΡΟ ΪΌΝ η ΕΚΣ (το νέο θεωρητικό υ
πόβαθρο για τη στρατηγική της αυτο
δυναμίας), της ΕΛΕ και του «κοινωνι
κού συμβολαίου», θα αποτελέσει όπως
φαίνεται τη «θεωρητική βάση» του ΠΑ
ΣΟΚ για ευρήματα αντίστοιχου τύπου
όπως τα Λαλιωτο - κουτσογιωργικά
περί «σύγκρουσης των δύο κόσμων».
Αυτή ήταν άλλωστε και η μόνη τελικά
πολιτική που παρήγαγε το ΠΑΣΟΚ στην
οκταετή κυβερνητική του θητεία, και
την ίδια επιχειρεί να ανανεώσει και τώ
ρα, αφού την προσαρμόσει στις νέες
συνθή κες.

Το παρελθόν
ΑΝ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ π.χ. την πρόταση
της Χαλκίδας ή άλλες αντίστοιχες
προς την Αριστερά από την πλευρά του
ΠΑΣΟΚ, θα δούμε ότι έχουν ένα σταθε
ρό νήμα που συνδέει όλη την τακτική
του Α. ΓΙαπανδρέου απέναντι στην Αρι
στερά. Δεν συνιστούν μια ανοιχτή πο
λιτική συνεργασιών, αλλά ελιγμούς
που εξυπηρετούσαν στη δεδομένη κάθε
φορά συγκυρία τις ανάγκες της ηγετι
κής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και σ υχνά

προσωπικά του Α. Παπανδρέου, χωρίς
να ανατρέπουν —έστω ορισμένα
στοιχεία— του «κεντρώου παραδοσια
κού αντιδεξιϊσμού», ο οποίος «σφράγι
σε» την πολιτική του ΠΑΣΟΚ και κάθε
φορά είχε ένα σημείο αιχμής (π.χ. Κα- ραμανλής το '85 στην «ιστορική ρήξη»
της 9ης Μαρτίου).
ΑΥΤΗ η τακτική της χρήσης των

συμμαχιών, με ευφυή συνήθως εκμε
τάλλευση των εκάστοτε συγκυριών που :
που είχε μόνιμο στόχο την Αριστερά, *
ακολουθήθηκε πιστά και τον τελευταίο
καιρό.
• Αμέσως μετά τις εκλογές του Ιου
νίου του '89 για να εξυπηρετηθεί η προε- :
κλογική τακτική του ΠΑΣΟΚ.
• Στη διάρκεια της Οικουμενικής για -,
να υπηρετηθούν οι ανάγκες για τις ε
κλογές του Απριλίου.
ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ έτσι και τις προ
τάσεις π.χ. για την «απλή και άδολη α
ναλογική» διαδέχθηκαν οι προτάσεις
για συνεργασία στις μονοεδρικές. Ακο- ..
λούθησε η συνεργασία στις δημοτικές .
και η φιλολογία στη συνέχεια περί συ- ,
νεργασίας ΠΑΣΟΚ - Συνασπισμού. Μέ- .
χρις ότου ήρθε και ψηφίσθηκε ο εκλογι
κός νόμος. Τότε η «προβληματική»
των συμμαχιών άλλαξε. Όποιος μάλι- „
στα είχε τη μαζοχιστική υπομονή να
παρακολουθήσει τις μεταμεσονύχτιες
εκπομπές του «Κ-29» ή πρόσεχε ορι
σμένα σχόλια της «Αυριανής», θα έ
βλεπε ότι όχι μόνο ορισμένοι βουλευτές
και στελέχη του ΠΑΣΟΚ έβλεπαν θετικά το νόμο του κ. Κούβελα, αλλά και
θα το χειροκροτούσαν αν δεν αποτε
λούσε μια τέτοια ενέργειά τους λαβή ;
για κάθε είδους σχόλια.
ΚΟΝΤΟΛΟΓΙΣ η περί συμμαχιών πο- λιτική του ΠΑΣΟΚ υπηρέτησε πάντα τις :
συγκυριακές ανάγκες του Κινήματος.
Έ τσι χειρίσθηκε ο κ. Παπανδρέου κά
θε φορά την πολιτική «ανοιγμάτων»
που διαμόρφωνε το ΠΑΣΟΚ. Σε καμιά ■ ■
περίπτωση δεν επέτρεψε στο Κίνημα να ----διαμορφώσει πολιτική συνεργασιών
που θα άφηνε περιθώρια για σύγκλιση
των «δημοκρατικών και προοδευτικών .
δυνάμεων» που ζητούσε η Αριστερά μι: .
διάφορους τρόπους. Είτε «επιθετικά» ,,
π .χ . με το 17% του ΚΚΕ το '81 ή «προγραμματικά» (;) αργότερα με το «αλ
λ α γή δ εν γίνετα ι χ ω ρ ίς το ΚΚΕ» ή με την
« π ρ ά σ ινη Ε Α Δ Ε » πολιτική συμμαχιών
Β
του ΚΚΕεσ. στο αντίστοιχο διάστημα.

[ΕΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ τακτική επιβάλλει και
τώρα ο Α. Παπανδρέου στο κόμμα
ίου. Φυσικά σήμερα' στο ΠΑΣΟΚ δεν εί
ναι τα πράγματα όπως παλιά. Η «ι
σχύς» του προέδρου δεν είναι ίδια με
αυτή της περιόδου του ’77 ή του 81 ή
του 85. Ούτε και η πολιτική αξιοπιστία
του ΠΑΣΟΚ είναι ίδια. Yπάρχουν τάσεις
που ζητούν και κάνουν προσπάθεια για
μια «εσωτερική χειραφέτηση» του Κι
νήματος. Οι «νέοι» π.χ., όπως πολιτογραφήθηκαν στον Τύπο οι «13» (Στ.
Μάνικάς, Γ. Νικολάου, Μ. Σταυρακάκης κτλ.) θέτουν με την ανοχή και ορι
σμένων «εκτελεστικών» μια προβληματική προς συζήτηση που εμπεριέχει
* και μια διαφορετική προσέγγιση, όχι
μόνο της πολιτικής των συμμαχιών,
ΐ:’: αλλά και του τρόπου που παράγει, ως
αξιωματική πλέον αντιπολίτευση, πο« λιτική το ΠΑΣΟΚ. Είναι προτάσεις όI« μως προς «ζύμωση» που δεν επηρεά
ζουν, ούτε ανατρέπουν τον πυρήνα της
#· παπανδρεϊκής πολιτικής που έχει μαζί
της το σύνολο σχεδόν των υποστηρικτών του «κεντρώου παραδοσιακού
αντιδεξιίσμού» και του «αυριανισμου»,
J«: οι οποίοι είναι αυτοί που διαμορφώνουν
:\ν. και παράγουν σε τελική ανάλυση την
: πολιτική του ΠΑΣΟΚ.
ΦΥΣΙΚΑ η εκλογή, π.χ. και όχι ο διορ;;· ρισμός γραμματέων των τομέων της
,.j' ΚΕ από την ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, αποτελεί
μία ήττα των παραπάνω αντιλήψεων
1, και βήμα εκσυγχρονισμού, όπως και
έκφραση της τάσης εκείνης που θέλει
", την ΚΕ του ΠΑΣΟΚ παραγωγό πολιτιοίί ; κής και όχι χειροκροτητή αποφάσεων
,. του προέδρου ή του ΕΓ και του προέδρου. Όμως τέτοιες «μάχες» μόνον ο•1D , ρισμένες εσωκομματικές επιτυχίες ή αÎ f l ποτυχίες των «βαρώνων» καταγράφουν χωρίς πολιτική συνέχεια.
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ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟ αν και όχι ανεξήγητο
μετά το «φούντωμα» της περί συμμαχιών και συνεργασιών συζήτησης ιδιαίτέρα πριν, στη διάρκεια και αμέσως
μετά τις δημοτικές εκλογές, είναι η
οό“1',', σιωπή της Αριστεράς. Ο Συνασπισμός
# φαίνεται να ακολουθεί την τακτική του
«βλέποντας και κάνοντας», ελπίζοι,ίΐ'ί ντας στις εξάρσεις που θα έρθουν από
τις καλές συγκυρίες. Έχοντας δοκιμάφ^', σει την τελευταία διετία όλες τις εκδο„oi/ χές, όπως έλεγε στέλεχος του, (την κυ
,1 #

βέρνηση Τζαννετάκη, την Οικουμενι
κή, τη μερική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ
(μονοεδρικές), την ενδιάμεση (δημοτι
κές) και το φλερτ με την ολική) ουσια
στικά δεν έχει τώρα ούτε πολιτική, ού
τε στρατηγική. Νομίζει ότι κάνει αγώ
να δρόμου, ενώ στην ουσία κάνει βήμα
τα σημειωτόν. Στελέχη του πιστεύουν
ότι η εκφώνηση μιας πολιτικής συνερ
γασίας με το ΠΑΣΟΚ επιτρέπει στην Α
ριστερά να το «στριμώξει», για να απο
καλυφθεί η ασυνέπειά του στη συνέ
χεια.
ΚΑΙ ΟΑΑ αυτά ενώ ο ίδιος ο Συνασπι
σμός, τα κόμματα και οι κινήσεις που
τον αποτελούν, ελάχιστα κάνουν για
την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό
της δικής τους φυσιογνωμίας,
Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ βέβαια δεν έχει καταλήξει ακόμα και συζητά τόσο τα της
οργανωτικής του συγκρότησης (εκλο
γή οργάνων κτλ.) όσο και τα των συμμαχιων. Με τη σαφή όμως τοποθέτηση
του Α. Παπανδρέου στην ΚΕ του ΠΑ
ΣΟΚ, ο «ενθουσιασμός» για την εξεύρε
ση επιτέλους της πολιτικής συμμαχιών
που είχε περιορισθεί στη συνεργασία με
το ΠΑΣΟΚ για μια κυβέρνηση δημο
κρατική κτλ. κτλ. φαίνεται να αντικα
θίσταται με τον σκεπτικισμό για τις
πραγματικές προθέσεις του προέδρου
του ΠΑΣΟΚ.
ΑΝ ΑΥΤΟΣ ο σκεπτικισμός μείνει ως
εκδήλωση δυσαρέσκειας και μόνο για
το «πλήγμα που κατάφερε ο κ. Παπαν
δρέου με τις δηλώσεις του στην ΚΕ»
στις σχέσεις των δύο κομμάτων, δεν
βοηθά το Συνασπισμό να συζητήσει
προβλήματα καίριας σημασίας για τη
μετέπειτα πορεία του,
Ι ο ΠΑΣΟΚ φαίνεται να επιδιώκει και
πάλι μια συνεργασία «χρήσης» της Α
ριστερός, αφού ήδη έχει ωφεληθεί, χω
ρίς να αλλάζει ούτε κεραία από την πο
λιτική του. Αν αυτό θεωρηθεί ως πολι
τική συμμαχιών, τόσο το χειρότερο κυ
ρίως για το Συνασπισμό. Αλλά και για
εκείνους που στο ΠΑΣΟΚ επιθυμούν μια
ανοιχτή και επί της ουσίας συζήτηση
των δύο κομμάτων για τα προβλήματα
του τόπου. Εκτός και αν «όραμα» ό
λων είναι η κυβερνητική προοπτική
μιας συνεργασίας και ο καταμερισμός
υπουργείων ενός αυτοδύναμου ΠΑΣΟΚ
με «τσόντα», αν χρειασθεί, το Συνα
σπισμό της Αριστεράς και της Προό
δου...
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Τώρα κυκλοφορεί
και στην Ελλάδα

Robert Kowalski

Η ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΣΕ ΟΧΤΩ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
• «Πρέπει να συνιστούμε αυτό το βι
βλίο».
Δρ. Β.Η. Blankenborn
στο The Journal of the American
Medical Association
• «Το πρόγραμμα του βιβλίου ακολού
θησε ένας γνωστός μου γιατρός, που
τον εμπιστεύομαι απόλυτα, και μείωσε
την ολική χοληστερίνη του κατά 40%.
Πιστεύω ότι θα παίξει κρίσιμο ρόλο
στη μείωση και της δικής σας».
Δρ. Art Ulene
στην εκπομπή The Today Show
• «Σε 8 εβδομάδες η χοληστερίνη μου
έπεσε από το 360 στο 220... Μιλάω σε
όλους για το βιβλίο σας. Το αποκαλώ
Βίβλο της Υγείας! Το βάρος του αξί
ζει σε χρυσάφι».
Sybil Ibey, New Hamshire
Γνωρίστε τον μεγαλύτερο εχθρό της καρδιάς
και εξουδετερώστε τον σε οχτώ εβδομάδες.
Μειώστε τη χοληστερίνη στο αίμα σας
κατά 40% χωρίς φάρμακα και στερήσεις.
Πολλαπλασιάστε τις ευκαιρίες σας
για μεγαλύτερη και υγιέστερη ζωή.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ε κ δ ό σ ε ις

κάτοπτρο

Ισαύρων 10, 114 71 Αθήνα
τηλ. 364.32.72, 364.18.64

Αδιαμφισβήτητη έως και
καταλυτική είναι η σημασία
των ντοκουμέντων και των
συνολικών αποτελεσμάτων
της πρόσφατης Διάσκεψης της
Δ ΑΣΕ στο Παρίσι. Το «ΑΝΤΙ»
επιχειρεί στις σελίδες που
ακολουθούν να καταγράψει τα
όσα σημαντικά επετεύχθησαν
και να ανιχνεύσει τις
προοπτικές που διανοίγονται
για τη μελλοντική Ευρώπη.
Ο διεθνολόγος Γ.
Δημητρακόπουλος στο άρθρο
του αναλύει το ρόλο της
Χάρτας του Παρισιού στη νέα
τάξη πραγμάτων στον
ευρωπαϊκό χώρο θεωρώντας
παράλληλα, ότι η ΔΑΣΕ
μπορεί να αποτελέσει τον
συλλογικό θεσμό της νέας
Ευρώπης. Ο Γ.
Δημητρακόπουλος
υπογραμμίζει εξάλλου την
αναγκαιότητα της ενεργούς
συμμετοχής της χώρας μας
στις διαγραφόμενες
ευρωπαϊκές εξελίξεις
προ κειμένου να επιτύχει την
επίλυση των σημαντικών
προβλημάτων που
αντιμετωπίζει τόσο στο
εσωτερικό της όσο και στις
εξωτερικές της σχέσεις.
Ο συνεργάτης μας Γ.
Καπόπουλος με βάση τη
ζητούμενη «ευρωπαϊκή
ασφάλεια» αναλύει τις
προοπτικές που διαγράφονται
για το μέλλον του Συμφώνου
της Βαρσοβίας και του ΝΑΤΟ.
Αναφερόμενος στην πολιτική
και αμυντική συνεργασία των
12 της ΕΟΚ καταγράφει τη
συμπεριφορά της Βόννης στον
ευρωπαϊκό χώρο σε
συνδυασμό με τη γερμανοσοβιετική προσέγγιση που
παρατηρείται, ανιχνεύοντας
παράλληλα την πολιτική του
Παρισιού και του Αονδίνου.

Η ΔΑΣΕ ΩΣ ΝΕΟΣ ΣΥΛΛΟΪ
«...Η Ευρώπη απαλλάσσεται από την
κληρονομιά του παρελθόντος. Το
θάρρος των ευρωπαίων πολιτών, η
δύναμη της θέλησης των λαών, καθώς
και η δύναμη των ιδεών της τελικής
πράξης του Ελσίνκι, άνοιξαν μια νέα
εποχή Δημοκρατίας, Ειρήνης και
Ενότητας στην Ευρώπη...».

υτά αναφέρονται στη δεύτερη πα
ράγραφο του προοιμίου του χάρτη
των Παρισϊων που όπως είναι γνωστό
υπογράφτηκε από τους ηγέτες Ανατο
λής και Δύσης πριν λίγες μέρες. Δεν υ
πάρχει αμφιβολία ότι ο χάρτης αυτός,
αποτελεί ένα σημαντικό, το σημαντι
κότερο ίσως ως σήμερα κείμενο στην ι
στορία της Ευρώπης. Και αυτό γιατί όχι
μόνο πιστοποιεί τις σοβαρές διαρθρω
τικές αλλαγές που με γοργό ρυθμό
πραγματοποιήθηκαν τελευταία στον
ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και, κυρίως
κωδικοποιεί τις προθέσεις των κρατών
που προσυπέγραψαν το χάρτη των Παρισίων, για το μέλλον της Ευρώπης που
όπως έχει τελευταία γραφτεί τόσο στο
διεθνή όσο και στον ελληνικό Τύπο
προοιωνίζεται «...δύσκολο αλλά πολ
λά υποσχόμενο...».
Είναι βέβαιο ότι αν εξεταστούν προ
σεκτικά οι συνθήκες που επικρατούσαν
στην Ευρώπη κατά το σχετικό πρό
σφατο παρελθόν αλλά και τα όσα μι
κρά αλλά πάντως σοβαρά βήματα εί
χαν γίνει παρά τις αντίξοες αυτές συν
θήκες προς την κατεύθυνση της ειρή
νης και της συνεργασίας, θα διαπιστω
θεί ότι η πραγματοποίηση των σημερι
νών σημαντικών αλμάτων που απορρέ
ουν από τα περιεχόμενα του χάρτη των
Παρισϊων διευκολύνθηκε ως ένα πολύ
μεγάλο βαθμό από τις αλλαγές που
πραγματοποιήθηκαν κυρίως στην Ανα
τολική Ευρώπη τον τελευταίο χρόνο.
Έτσι σήμερα μετά την υπογραφή του
Χάρτη των Παρισϊων επί μέρους κείμε
να που υπογράφτηκαν μετά από πολύ
μηνες και κοπιαστικές διαπραγματεύ
σεις από το 1975 (υπογραφή της τελι
κής πράξης του Ελσίνκι) ώς και το
Μάρτιο του 1989 (υπογραφή του κατα
ληκτικού κειμένου της Βιέννης), μπο
ρεί να υποστηριχθεί ότι έχουν πλέον πε
ρισσότερο ιστορική παρά ουσιαστική
αξία, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζεται
το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις k c u .
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τα κείμενα αυτά συνιστούν ένα αξιόλο
γο και γιατί όχι, ένα αξιέπαινο προη
γούμενο.
Τ^ \ μ ω ς η σημασία των περιεχομέV - / νων του χάρτη δεν εξαντλείται
στο γεγονός ότι αποτελεί την κωδικο
ποίηση των προθέσεων των κρατών
που τον υπογράφουν σχετικά με την
νέα τάξη πραγμάτων που θα επικρατεί
στο εξής στον ευρωπαϊκό χώρο. Εκτεί
νεται και στο γεγονός ότι περιλαμβάνει
τις βασικές τουλάχιστον αρχές που,
συνιστούν τις θέσεις των «νέων» Ευρω
παίων για τα σημαντικότερα ίσως διε
θνή προβλήματα, που βέβαια όλα έ
χουν αντικατοπτρισμούς στον ευρω
παϊκό χώρο, και που θα προσδιορίζουν
τις σχέσεις της νέας Ευρώπης, με τον
υπόλοιπο κόσμο.
Μπορεί λοιπόν, ο χάρτης των Παρισΐων να χαρακτηρισθεί ως ο καταστατι
κός χάρτης της Νέας Ευρώπης, ένας
καταστατικός χάρτης που θέτει τις κα
τευθυντήριες γραμμές, τόσο για την
ρύθμιση των νέων ενδοευρωπαϊκών
σχέσεων που σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις θα διέλθουν σε ορισμέ
νους τουλάχιστον τομείς τους μια δύ
σκολη περίοδο, όσο και για τις σχέσεις
της Νέας Ευρώπης με τον υπόλοιπο κό
σμο, σχέσεις που ενώ ήδη είναι αρκετά
ανεπτυγμένες θα αναπτυχθούν, χωρίς
αμφιβολία περισσότερο και σε νέα πλέ
ον βάση.
Ό πω ς είναι γνωστό στην Ευρώπη
του χθες, υπήρχαν και βέβαια υπάρ
χουν ακόμη συλλογικοί θεσμοί (ΕΟΚ,
ΝΑΤΟ, Σύμφωνο Βαρσοβίας, ΚΟΜΕΚΟΝ) που μπορούν να παρουσιάσουν
σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά ορισμέ
να από τα ζητήματα που απασχόλησαν
τη γηραιά Ήπειρο. Όμως οι θεσμοί αυ
τοί όσο επιτυχείς και αναγκαίοι αν υ
πήρξαν, δεν παύουν να είναι αποτελέ
σματα της κατάστασης που ως σήμερα
επικρατούσε στην Ευρώπη και συνε
πώς να περικλείουν ιστορικές εμπειρίες
που ανήκουν πλέον στο παρελθόν.
Η Διάσκεψη για την Ασφάλεια και
τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ) α
νεξάρτητα από το γεγονός ότι γεννήθη
κε μερικά χρόνια πριν, μια περίοδο που
λίγοι μπορούσαν να προβλέψουν το
μέλλον, έχει δυο τουλάχιστον μεγάλα
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πλεονεκτήματα:
Πρώτον: ότι γεννήθηκε σε μια άλλη
εποχή, που διατηρούσε αρκετά έντονα
τα χαρακτηριστικά του ψυχρού πολέ
μου, ακριβώς για να συμβάλλει στην ε
ξάλειψη των χαρακτηριστικών αυτών,
και,
Δεύτερον: ότι στη διάσκεψη αυτή
συμμετείχαν όλα τα κράτη από Ανατο
λή και Δύση και ακόμη και τα ουδέτε
ρα προσδίδοντας με τον τρόπο αυτό το
στοιχείο της καθολικότητας, στοιχείο
απαραίτητο για την εμπέδωση της α
σφάλειας της ειρήνης και της συνεργα
σίας στην Ευρώπη.

πό αυτήν την άποψη, έστω και αν
σήμερα η ΔΑΣΕ παρουσιάζεται,
συγκρινόμενη με άλλους ευρωπαϊκούς
και μη θεσμούς, με κάποια πιο χαλαρή
μορφή, αποτελεί χωρίς αμφιβολία έναν
θεσμό του νέου ευρωπαϊκού μέλλοντος,
oc έναν θεσμό που με την κατάλληλη διοι
κητική οργάνωση μπορεί λόγω και των
p:r
θεμάτων
που καλύπτει, να αντικατα
,fe
rn1' στήσει τους υπάρχοντες χωρίς ουσια
λ:1
-’· στικά προβλήματα. Ισως η άποψη αυ
τή να φαίνεται σήμερα αρκετά τολμη
n«" ρή. Δεν είναι όμως δυνατόν να μην δια
τυπωθεί όταν διατυπώνονται ήδη από
yiQ"v ψεις όπως αυτή που δημοσιεύθηκε πρό
uii σφατα στο έγκριτο αμερικανικό περιο
ir,iiÆ
· δικό Newsweek με τίτλο «Η Ευρώπη το
[κι*1 2000» σύμφωνα με την οποία, στην τε
λευταία δεκαετία η Ευρώπη θα απο
κτήσει νέο πρόσωπο. Θα δημιουργηθούν νέα κράτη, παλαιά σύνορα θα με
ταβληθούν, θα σχηματιστούν νέες περι
,ii$' φερειακές ομαδοποιήσεις και μερικές
)!I®' παλαιές συμμαχίες θα επεκταθούν ενώ
# ' άλλες θα πάψουν να υπάρχουν.
1#
Είναι λοιπόν ενδεχόμενο, και μάλλον
θα πρέπει να είναι ζητούμενο, η ΔΑΣΕ,
#
ως ο νέος ευρωπαϊκός οργανισμός να
iüi;^·; συμβάλλει ουσιαστικά και καθοριστι
aie;; κά στον τρόπο με τον οποίο θα πραγ
■afl'1". ματοποιηθούν, αν πραγματοποιηθούν,
οι καθοριστικές αλλαγές που προοιωνί
ζεται ότι θα συμβούν στην Ευρώπη. Ο
# : χάρτης των Παρισίων περιλαμβάνει
στα επί μέρους τμήματά του ό,τι θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως εγγύη
ση για τη διασφάλιση του ειρηνικού
τρόπου πραγματοποίησης των εξελίξε
ων αυτών.

Α

Κυκλοφόρησε
του Γιώργου Λημητρακόπουλου

Ελλάδα, που αποτελεί αναπόσπα
στο τμήμα της Ευρώπης και που
στο μέτρο των δυνάμεών της προσέφερε αρκετά σε δύσκολες εποχές για τη
δημιουργία ενός κλίματος που θα συνέ
βαλλε στη δημιουργία μιας Ευρώπης α
πό τον Ατλαντικό ώς τα Ουράλια δεν
μπορεί να μείνει αμέτοχη όπως δεν έ
μεινε ώς τώρα, και στο μέλλον.
Και τούτο γιατί η ελληνική συμμετο
χή στην Ευρώπη δημιουργεί μεν δι
καιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Και
είναι γεγονός ότι η καλύτερη και ορθό
τερη απολαβή των δικαιωμάτων διεκδικείται όταν υπάρχει και ορθή εκπλή
ρωση των υποχρεώσεων.
Όμως υπάρχει και ένας άλλος λόγος
πολύ σημαντικός για τον οποίο η Ελλά
δα πρέπει και στο μέλλον να συμμετέ
χει ενεργά, και εποικοδομητικά στις
διαδικασίες της ΔΑΣΕ. Ο λόγος αυτός
που ισχύει περισσότερο ή λιγότερο και
για άλλα ευρωπαϊκά κράτη είναι η ανα
ζήτηση αλλά και η διασφάλιση της ι
σορροπίας που πρέπει να υπάρχει μετα
ξύ του περιεχομένου των αλλαγών και
της προάσπισης των ειδικών εθνικών
συμφερόντων που είναι ενδεχόμενο να
επηρεαστούν από τις αλλαγές αυτές.
Είναι πλέον κοινή συνείδηση ότι η
χώρα μας αντιμετωπίζει σημαντικά
προβλήματα τόσο στο εσωτερικό όσο
και σε ορισμένες πτυχές των εξωτερι
κών της σχέσεων. Προβλήματα για την
αντιμετώπιση των οποίων ο χάρτης
των Παρισίων παρέχει κατευθυντήριες
γραμμές αρκετά ενδιαφέρουσες. Προ
βλήματα, ορισμένα από τα οποία μπο
ρεί να οξυνθούν στην πορεία των εξελί
ξεων.
Προβλήματα που πάντως μπορεί να
αντιμετωπιστούν ηπιότερα μέσα στο
πλαίσιο της ΔΑΣΕ παρά εκτός αυτού.
Όμως για να γίνει αυτό χρειάζεται
προετοιμασία και μάλιστα σκληρή έτσι
ώστε η χώρα μας να βρίσκεται μέσα
στις εξελίξεις κι όχι να τις ακολουθεί.
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* Ο συντάκτης του άρθρου Γιώργος Δημητρακόπουλος είναι διεθνολόγος, έχει
υπηρετήσει ως ειδικός σύμβουλος υ
πουργού στο υπουργείο Εξωτερικών και
έχει συμμετάσχει σε ελληνικές αντιπρο
σωπείες στις διαδικασίες της ΔΑΣΕ. Σή
μερα διευθύνει την εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕ
ΡΙΑ» της Λάρισσας.

Jam es S. Trefil

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΤΟ ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ
Μελετώντας τα φυσικά
φαινόμενα του ουρανού

• Ο Trefil ξεπερνά σχεδόν όλους τους
συγγραφείς εκλαΐκευσης της επιστή
μης. Ξανά και ξανά, αισθανόμαστε
να έχουμε μπροστά μας ένα ζωντανό
πρόσωπο που μας μιλά για τον φυ
σικό κόσμο...
“The New York Times Book Review”
• O James Trefil ανήκει σε εκείνη την
μικρή ομάδα επιστημόνων που μπο
ρούν όχι μόνο να παρουσιάσουν τις
επιστημονικές γνώσεις με απλό τρό
πο αλλά και να μεταδώσουν τη συ
γκίνηση που αυτές προκαλούν...
“Low Angeles Times“
• Ακόμα και όσοι δεν ασχολούνται ι
διαιτέρως με τη Φυσική, θα βρουν
αυτό το βιβλίο πολύ κατανοητό και
ενδιαφέρον... Θα τους κρατήσει ευ
χάριστη συντροφιά κάποια βράδυα...
“The Physics Touchers"
K IM PIK! I ΜΛΘΙ Σ Η
ικλο ιιις
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Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑ Ϊ ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
του Γιώργου Καπόπουλου
ι ρυθμίσεις της Διάσκεψης για την
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην
Ευρώπη ενταφιάζουν αναμφίβολα ανε
πιστρεπτί την ψυχροπολεμική αντιπα
ράθεση, αφήνουν όμως ένα τεράστιο
κενό σε σχέση με τις νέες εστίες ανατα
ραχής και αποσταθεροποίησης στη γη
ραιό ήπειρο.
Το μέλλον των δυο στρατιωτικών συ
νασπισμών, του ΝΑΤΟ και του Συμφώ
νου της Βαρσοβίας που στην ουσία δια
τύπωσαν τις συμφωνίες που υπέγραψαν
και τα αδέσμευτα και ουδέτερα κράτη
της Ευρώπης είναι εξαιρετικά επισφα
λές:
Το Σύμφωνο της Βαρσοβίας ως ένω
ση κρατών που έχουν κοινές στοχεύ
σεις για την εξωτερική πολιτική και
την ασφάλεια δεν υφίσταται πλέον. Εί
ναι αμφίβολο εάν η προαναγγελθείσα
από σοβιετικής πλευράς πρόθεση μετα
τροπής του συμφώνου σε οργανισμό
πολιτικής συνεργασίας θα περισώσει
κάτι από την πάλαι ποτέ συνοχή της Α
νατολικής Ευρώπης, θα μπορέσει να α
ποτρέψει τις ηγεσίες των χωρών αυτών
από μια ακόμη εντυπωσιακή χειρονο
μία ρήξης με το παρελθόν που θα συνιστούσε η πλήρης αποχώρηση από αυ
τό.
Λιγότερο θεατή και αισθητή η κρίση
ταυτότητας του ΝΑΤΟ δεν παύει να εί
ναι ουσιαστική. Μια σειρά από αστάθ
μητους μεσοπρόθεσμα παράγοντες κα
θιστούν εξαιρετικά αμφίβολη την πα
ράταση της αμερικανικής στρατιωτι
κής παρουσίας στη Δυτική Ευρώπη ανοίγοντας έτσι την προοπτική απάλει
ψης της βασικής συνιστώσας που δια
μόρφωνε την ταυτότητα της Ατλαντι
κής Συμμαχίας.
Με τη λήξη του ψυχρού πολέμου, την
εξαφάνιση της γραμμής αντιπαράθε
σης Ανατολής Δύσης, που επί τέσσερις
δεκαετίες υπήρχε στην καρδιά της Ευ
ρώπης, η αμερικανική στρατιωτική πα
ρουσία κινδυνεύει να παραγάγει για την
Ουάσιγκτον αρνητικά αποτελέσματα*
να αποτελέσει δηλαδή τη δεσμευτική
προσυπογράφηση των ΗΠΑ στους δι
πλωματικούς και αμυντικούς προσα
νατολισμούς της Δυτικής Ευρώπης α
κόμη και όταν αυτοί δεν θα συμπίπτουν
με τις αμερικανικές επιλογές και συμ
φέροντα.
πολιτική και αμυντική συνεργα
σία των 12, το μόνο ρεαλιστικό υ
ποκατάστατο της ατλαντικής συμμα
χίας στη Δυτική Ευρώπη, παραμένει α
κόμη ζητούμενο. Πολλά θα εξαρτηθούν
από τις επιλογές της Βόννης. Ποιά
προτεραιότητα δηλαδή θα δώσει η γερ
μανική κυβέρνηση στη θεσμική κατο-
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χύρωση της διπλωματικής και αμυντι
κής συνεργασίας των 12, ή στη δη
μιουργία ενός πανευρωπαϊκού οργανι
σμού ασφαλείας που θα αντικαθιστού
σε και τους δυο στρατιωτικούς συνα
σπισμούς. Η δεύτερη επιλογή αποτελεί
σύμφωνα με τον τελευταίο «Εκόνομιστ» τη δεδηλωμένη πρόθεση του Γερ
μανού υπουργού Εξωτερικών Χανς
Ντήτριχ Γκένσερ. Μετά τις παγγερμα
νικές εκλογές αυτής της Κυριακής οι ε
πιλογές της κυβέρνησης Κολ στα θέμα
τα της ευρωπαϊκής ασφάλειας θα κα
ταστούν πιο ευκρινείς.
Τα ζητούμενα βέβαια από έναν πα
νευρωπαϊκό οργανισμό ασφαλείας εί
ναι με τα σημερινά δεδομένα πολλά: Α
πορρόφηση της ανατροπής των γεωπο
λιτικών ισορροπιών που συνεπάγεται η
συγκρότηση ενιαίου γερμανικού κρά
τους, εγγύηση των δημοκρατικών θε
σμών και των συνόρων στην Ανατολι
κή Ευρώπη, δυνατότητα ουσιαστικής
παρέμβασης και διαιτησίας στις τριβές
και στις συγκρούσεις στις οποίες οδη
γεί μοιραία ο εθνικισμός στις χώρες του
άλλοτε ανατολικού συνασπισμού.
Όποια και αν είναι η θεσμική του
μορφή το νέο ζητούμενο πανευρωπαϊκό
σύστημα ασφαλείας θα εδράζεται αναγ
καστικά σε κάποια θεμελιώδη βάση γε
ωπολιτικής ισορροπίας: Η ιστορική
συμφωνία που υπέγραψαν τον περα
σμένο Ιούλιο στον Καύκασο ο Μιχαήλ
Γκορμπατσόφ και ο Χέλμουτ Κολ, η δε
δηλωμένη επιθυμία της Μόσχας για α
νάδειξη της Γερμανίας σε μόνιμο μέλος
του Συμβουλίου Ασφαλείας φωτίζουν
αποκαλυπτικά τη σύγκλιση της Μό
σχας με τη Βόννη.
Πώς θα αντιμετωπισθεί η καθοριστι
κή αυτή για τις ευρωπαϊκές ισορροπίες
εξέλιξη από τις άλλες δυνάμεις της γηραιάς ηπείρου; Θα επισπεύσει τη συγ
κρότηση του πανευρωπαϊκού οργανι
σμού ασφαλείας οι θεσμοί του οποίου
θα μπορούν να είναι η μόνη ουσιαστική
εξισορρόπηση παρόμοιων διμερών
συμπλεύσεων, ή θα οδηγήσει σε απο
σπασματικές εθνικές πολιτικές περιχα
ράκωσης δυνάμεων όπως η Γαλλία ή η
Βρετανία;
Οι εργασίες της Διάσκεψης για την
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευ
ρώπη ολοκληρώθηκαν στη σκιά της ε
νοποίησης της Γερμανίας, του γεγονό
τος δηλαδή που ακύρωσε τις σταθερές
που είχε δημιουργήσει στο γεωπολιτικό
τοπίο της Ευρώπης η αντιπαράθεση Α
νατολής Δύσης. Χωρίς την εσπευσμένη
γερμανική ενοποίηση, που απετέλεσε ε
πιλογή της κυβέρνησης Κολ, η ΔΑΣΕ
θα είχε πιο ουσιαστικό περιεχόμενο κα

θώς θα διαμόρφωνε την εξελικτική πο
ρεία υπέρβασης των δυο συνασπισμών.
Σήμερα λίγες μέρες μετά τη λήξη των
εργασιών του το άλλοτε με τυμπανο
κρουσίες προαναγγελλόμενο «Ελσίνκι
2» μοιάζει να κοιτά προς το παρελθόν:
Η ομαλή μετεξέλιξη της διπολικής αν
τιπαράθεσης ΗΠΑ-ΕΣΣΔ σε συνεργασία
και σύνθεση επί του ευρωπαϊκού εδά
φους είναι πλέον αδύνατη μετά την ε
πανεμφάνιση της γερμανικής υπερδύναμης στην καρδιά της Ευρώπης.
Το ζητούμενο για την Ευρώπη σήμε
ρα είναι η προβολή της γερμανοσοβιετικής συμφωνίας του Καυκάσου σε πα
νευρωπαϊκό επίπεδο: Σε ποιο βαθμό οι
δυτικοευρωπαίοι εταίροι της Βόννης εί
ναι έτοιμοι να κάνουν τη στροφή που έ
κανε ήδη η Μόσχα;
αναπαραγωγή των ενδοευρωπαϊκών αντιθέσεων του παρελθόντος
δεν είναι βέβαια αυτοματισμός. Η Ανα
τολική Ευρώπη δεν αποτελεί πεδίο αν
ταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές δυνά
μεις στο βαθμό που μόνο η Γερμανία
φαίνεται επί του παρόντος να διαθέτει
τις δυνατότητες μιας συνολικής στρα
τηγικής, η οικονομική πτυχή της ο
ποίας είναι ήδη ορατή, προς την περιο
χή αυτή.
Πολλοί βιάστηκαν να συγκρίνουν
την καταληκτική σύνοδο της ΔΑΣΕ με
το συνέδριο της Βιέννης που το 1815 έ
θεσε τέρμα στους ναπολεόντειους πο
λέμους και θεμελίωσε ισορροπίες αποτρέποντας μια πανευρωπαϊκή σύγ
κρουση επί εκατό χρόνια.
Η ΔΑΣΕ ήταν δίχως αμφιβολία η λη
ξιαρχική πράξη θανάτου του ψυχρού
πολέμου η αναζήτηση όμως των νέων
ευρωπαϊκών ισορροπιών και εγγυήσε
ων παραμένει ζητούμενο με επείγοντα
χαρακτήρα.
Σίγουρα η διαπίστωση αυτή δεν διέ
φευγε της προσοχής των Γκένσερ και
Κολ όταν πριν από μερικούς μήνες α
ποφάσιζαν την πορεία πρόσω ολοτα
χώς προς την ενοποίηση, ούτε του Μι
χαήλ Γκορμπατσώφ όταν προσυπέγρα
φε την αποκατάσταση της Γερμανίας
στο «στάτους» της μεγάλης δύναμης
τον περασμένο Ιούλιο στον Καύκασο.
Με την έννοια αυτή το επόμενο κε
φάλαιο της τελικής πράξης του Ελσίν
κι του 1975 δεν έχει ακόμη γραφτεί:
Τον κώδικα καλής συμπεριφοράς και
συνύπαρξης των δυο αντίπαλων στρα
τοπέδων δεν μπορεί να τον διαδεχθεί
μια προωθημένη μορφή στρατοπεδικής
συνεργασίας δυο αμφιβόλου συνοχής
συνασπισμών αλλά ένα συνολικό σχή
μα... Η πρόκληση της ευρωπαϊκής α-—
σφάλειας παραμένει ανοικτή.
□

Η

ΕΞΑΡΣΗ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
του Χρύσανθου Λαζαρίδη
Νέα Υόρκη. Η συνάντηση Μπους - Άσαντ την περασμένη Παρα
σκευή, 23 Νοεμβρίου, στη Γενεύη, αιφνιδίασε πολλούς και εντυπώσια
σε τους πάντες. Ήταν η πρώτη συνάντηση του Σύριου προέδρου με Α
μερικανό ηγέτη, μετά από τη συνάντηση του τότε Προέδρου Τζίμι Κάρτερ με τον Χαφέζ αλ Άσαντ (επίσης στη Γενεύη, το 1977)...
Πέρα από αυτούς που αιφνιδιάστηκαν, ωστόσο, ήταν κι αυτοί που
σοβαρά ενοχλήθηκαν.
Πριν απ’ όλους, οι Ισραηλινοί και, κατ’ επέκτασιν, το ισχυρό ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ, που «σφυροκόπησε» τον πρόεδρο Μπους τις ε
πόμενες μέρες. Εκτός από τους Ισραηλινούς, όμως, φαίνεται ότι ενο
χλήθηκαν και οι Τούρκοι από τη συνάντηση Μπους-Άσαντ. Πιο δια
κριτικά, βέβαια, αυτοί. Όμως, η τουρκική «δυσφορία» μας αφορά πιο
άμεσα. Και γι’ αυτό θα έπρεπε, ίσως, να ασχοληθούμε περισσότερο...

• Ταυτόχρονα, καθησύχαζε και τους
Κεμαλικούς. Μόνο αν παραμείνει κο
σμικό μουσουλμανικό κράτος η Τουρ
κία θα μπορέσει να ενσωματωθεί στην
Ευρώπη.
Η συνταγή αυτή «πούλησε» περισσό
τερα στο εξωτερικό παρά μέσα στην
Τουρκία. Και οι Αμερικανοί, πραγματι
κά, έριξαν ολόκληρο το «βάρος» τους
υπέρ του κ. Οζάλ, ο οποίος άρχισε να
κάνει επιτυχή «ανοίγματα» και στην
Ευρώπη.
Ωστόσο, η αιφνιδιαστική πτώση των
σταλινικών καθεστώτων στην Ανατο
λική Ευρώπη το 1989, τίναξε στον αέρα
τα σχέδια του κ. Οζάλ. Ο στρατηγικός

Λόγω της κρίσης στον Περσικό
Ε
κείνο που δύσκολα αντιλαμβάνε
ται η Δύση γενικά (και εκείνο
που κατά κανόνα, δεν αντιλαμ
βάνεται η Ελλάδα, ειδικότερα), είναι ό
τι η σπουδαιότερη, ίσως, αντίθεση που
διαπερνά τις μουσουλμανικές κοινω
νίες, αφορά τις σχέσεις της κοσμικής ε
ξουσίας —κράτους με το Ισλάμ.
Στη σύγχρονη Τουρκία, το θέμα αυτό
«λύθηκε» θεσμικά από τον ιδρυτή της
Κεμάλ Ατατούρκ, με το Σύνταγμα του
1925, το οποίο θεσπίζει όχι μόνο απόλυ
το διαχωρισμό εξουσίας θρησκείας,
αλλά και την επιβολή της πρώτης επί
της δεύτερης. Όμως, από τα μέσα της
δεκαετίας του ’60, η Κεμαλική Τουρκία
άρχισε να γίνεται πιο «ανεκτική» στις
ισλαμικές τάσεις. Τόσο στο εσωτερι
κό, όπου υιοθετήθηκαν κάποιες μεταρ
ρυθμίσεις που χαλάρωναν τον έλεγχο
της εξουσίας επί του Ισλάμ, όσο και
στο εξωτερικό, όπου άρχισε να καλ
λιεργεί συστηματικά τις σχέσεις της με
τον μουσουλμανικό κόσμο.
Οι νεοκεμαλιστές βέβαια, διατήρη
σαν τον «κοσμικό» χαρακτήρα του
κράτους τους. Αλλά αντίθετα με τις ε
πιταγές του ίδιου του Κεμάλ, τα μάτια
τους δεν ήταν πλέον αποκλειστικά
στραμμένα προς τη Δύση. Στράφηκαν
και προς τον μουσουλμανικό κόσμο,
με τη φιλοδοξία να γίνουν «γέφυρα» α
νάμεσα στη χριστιανική Δύση και τη
μουσουλμανική Μέση Ανατολή.
Έτσι, ο συνασπισμός, επί του οποίου
στηριζόταν το νεοκεμαλιστικό καθε
στώς διευρύνθηκε, βαθμιαία με «δυτι
κότροπους» ισλαμιστές, όπως ο ίδιος ο

κ. Οζάλ!
Ωστόσο, μετά την έκρηξη του χομεϊνισμού στο Ιράν, το ισλαμικό κίνημα
άρχισε να δημιουργεί επικίνδυνους
τριγμούς και στην ίδια την τουρκική ενδοχώρα.
Οι νεοκεμαλιστές, ωστόσο, κατάφεραν να διατηρήσουν τη συνοχή του κα
θεστώτος τους, χρησιμοποιώντας ένα
συνδυασμό «καρότου και ραβδιού»
—«ενσωμάτωσης» και «καταστολής»!
«Ανέχθηκαν» τον κ. Οζάλ (του ο
ποίου, ωστόσο, οι Τούρκοι στρατηγοί
απέρριψαν πολλούς υποψήφιους, κατά
τις πρώτες εκλογές μετά το πραξικό
πημα του 1981), πραγματοποίησαν και
μερικές, ακόμα θεσμικές μεταρρυθμί
σεις υπέρ των Ισλαμιστών, αλλά συνέ
χισαν να διώκουν απεινώς τα πιο εξτρεμιστικά ισλαμικά στοιχεία.

Οι ευρωπαϊκές φιλοδοξίες
της Άγκυρας
Το όραμα της ευρωπαϊκής ενσωμά
τωσης της Τουρκίας, του οποίου «πρω
ταθλητής» υπήρξε ο Τουργκούτ Οζάλ,
εξασφάλιζε αυτή τη δυναμική ενότητα
των διαφόρων πτερύγων στους κόλ
πους του νεοκεμαλικού καθεστώτος:
• «Νομιμοποιούσε», κατά κάποιο
τρόπο, τις απαιτήσεις των μετριοπα
θών Ισλαμιστών για περισσότερες ε
λευθερίες και μεγαλύτερο ρόλο στην
κοινωνική ζωή: Μόνο ως μουσουλμανι
κό κράτος η Τουρκία θα μπορέσει να
«γεφυρώσει» την Ευρώπη με την Ανα
τολή.

ρόλος της Τουρκίας έναντι της ΕΣΣΔ
(στα πλαίσια του Ν^ΤΟ) υποβαθμίστη
κε και οι ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της
Άγκυρας ματαιώθηκαν, καθώς οι χώ
ρες της Ανατολικής Ευρώπης πήραν ά
μεση προτεραιότητα στον ορίζοντα της
ευρωπαϊκής διεύρυνσης.
Ύστερα ήλθε, η επίσης απροσδόκη
τη, κρίση στον Κόλπο, να δημιουργή
σει σοβαρά ρήγματα στο εσωτερικό του
νεοκεμαλικού καθεστώτος.

Οι οθωμανικές φιλοδοξίες
του Οζάλ
Οι μετριοπαθείς Ισλαμιστές που κυ
ριαρχούν στο κυβερνών κόμμα της
«Μητέρας Πατρίδας», νιώθουν περισ
σότερο αλληλεγγύη με τους Ισλαμιστές
των μη αραβικών μουσουλμανικών χω
ρών (Ιράν, Πακιστάν, Αφγανιστάν). Εί
ναι, επίσης, ευαίσθητοι στην έξαρση
του παντουρκισμού που προκαλεί η
προϊούσα αποσύνθεση της Σοβιετικής
Ενωσης και ο ξεσηκωμός των νότιων
ασιατικών περιοχών της.
Τρεις Σοβιετικές Δημοκρατίες —Α
ζερμπαϊτζάν, Τουρκιστάν, Καζακ
στάν— ανακαλύπτουν την κοινή εθνι
κή τους ρίζα με τους Τούρκους και θε
ωρούν τους ευαυτούς τους τουρκμα
νούς, γεγονός που αναβιώνει ένα ιδιό
τυπο λαϊκό εθνικισμό στην Τουρκία, με
κατεύθυνση την Ανατολή.
Οι Ισλαμιστές της «Μητέρας Πατρί
δας» —κόμματος που ίδρυσε ο ίδιος ο
κ. Οζάλ το 1983, εις πείσμα των. τότε
κυρίαρχων, Τούρκων στρατηγών— ο
ραματίζονται την αναβίωση της Οθω
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μανικής Αυτοκρατορίας, και βλέπουν
την κρίση στο Κουβέιτ ως εξαιρετική
ευκαιρία:
• Τους επιτρέπει, κατ’ αρχήν, να εκδι
κηθούν τον παλαιόθεν θανάσιμο εχθρό
των Ιρανών Χομεϊνικών, Σαντάμ Χουσέίν και να εκμηδενίσουν την ισχυρότε
ρη στρατιωτική διοίκηση του Αραβι
κού κόσμου —εμπόδιο σε κάθε προο
πτική οθωμανικής αναβίωσης.
• Τους επιτρέπει, επίσης, να επεκταθούν προς τα νοτιοανατολικά και να
προσαρτήσουν την περιοχή της Μοσούλης, όπου, εκτός από πετρέλαια
και Κούρδους, υπάρχει και τουρκόφω
νος πληθυσμός.
• Τους επιτρέπει την επιρροή μιας
«μεγάλης Οθωμανικής Τουρκίας» σε
ολόκληρη την Κεντρική Ασία και να
«καλύψουν» το κενό που αφήνει η απο
σύνθεση της κεντρικής εξουσίας στη
Σοβιετική Ένωση.
Είτε γίνει δεκτή στην ΕΟΚ, είτε όχι,
μια «μεγάλη Τουρκία» με ανανεωμένη
οθωμανική ακτινοβολία και προς νότον
και προς ανατολάς, θα είναι «πολύτιμος
εταίρος» για τη Δύση.

Οι Κεμαλιστές καραδοκούν...
Από την πλευρά, οι αυθεντικοί Κεμαλιστές, που υπάρχουν τόσο στους κόλ
πους της «Μητέρας Πατρίδας», όσο
και στους κόλπους της παραδοσιακής
γραφειοκρατίας και του στρατού, βλέ
πουν με μεγάλη καχυποψία τις «φιλο
δοξίες» των Ισλαμιστών...
Οι Κεμαλιστές, κατ’ αρχήν, νιώθουν
παραδοσιακά αλληλέγγυοι προς τα ε
πίσης «κοσμικά» καθεστώτα του Αρα
βικού εθνικισμού, και κυρίως προς τα
μπααθικά καθεστώτα.
Γι’ αυτό και δεν θέλουν στρατιωτική
«εμπλοκή» σε ενδεχόμενες εχθροπρα
ξίες κατά του Σαντάμ Χουσεΐν. Πολύ
περισσότερο δεν θέλουν ανάμιξη σε ενδοαραβικές συγκρούσεις...
Τους ενοχλούν ακόμα μια σειρά από
πρόσφατες «μεταρρυθμίσεις» του Οζάλ, μεταξύ των οποίων η νομιμοποίη
ση της «μαντήλας» στα πανεπιστήμια.
Με δυο λόγια, οι Κεμαλιστές της
Τουρκίας θεωρούν ότι οι Οθωμανικές
φιλοδοξίες του κ. Οζάλ και των ομοϊδε
ατών του, περιέχουν δυσανάλογα μεγα
λύτερους κινδύνους από το ενδεχόμενο
«κέρδος» που επιφυλάσσουν, και απο
μακρύνουν την Τουρκία από την ευρω
παϊκή της ενσωμάτωση και το δρόμο
της «δυτικοποίησης».

Η κρίση στην Άγκυρα
και τα ελληνοτουρκικά
Η προοπτική στρατιωτικής εμπλο
κής της Τουρκίας δίχασε το νεοκεμαλικό καθεστώς. Είχαμε διαδοχικές (και
επικείμενες) παραιτήσεις υπουργών, δύ
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σκολα αποκρυβόμενη «ανησυχία» των
στρατιωτικών, Τούρκους δημοσιογρά
φους στο εξωτερικό να αρθρογραφούν
κατά της τρέχουσας πολιτικής της χώ
ρας τους, ακόμα και τη γραφειοκρατία
του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών
να «οριοθετείται» από τον κ. Οζάλ!
Η κρίση στον Περσικό προκάλεσε
δυο αντιφατικές εξελίξεις: Αφ’ ενός
—και για όσο διαρκεί η κρίση— ο γεω
γραφικός (και όχι, αναγκαστικά, ο
στρατηγικός) ρόλος της Τουρκίας ανα
βαθμίστηκε, με αποτέλεσμα να πάρει
πολλές υποσχέσεις στρατιωτικής ενί
σχυσης και πλήθος διπλωματικών φι
λοφρονήσεων...
Από την άλλη πλευρά στο εσωτερικό
του καθεστώτος της εμφανίστηκαν
πολλαπλά —και ανησυχητικά, στην
Ουάσιγκτον τουλάχιστον— ρήγματα.
Το περίεργο είναι ότι στην Ελλάδα
προσέξαμε μόνο το στοιχείο της (προ
σωρινής) ενίσχυσης της Άγκυρας και
όχι το στοιχείο της πιο μακρόχρονης ί
σως) εσωτερικής της αποδυνάμωσης...
Κι όμως, θα έπρεπε να προσέξουμε
ειδικά αυτό το δεύτερο, διότι μας αφο
ρά περισσότερο, αφού αυτό ακριβώς
μπορούμε να εκμεταλλευτούμε...
Είδαμε, μάλιστα, και κάποια περίερ
γα «συμπτώματα» στις ελληνοτουρκι
κές σχέσεις.
Από τη μια πλευρά ο κ. Οζάλ, φαίνε
ται πρόθυμος να κάνει κάποιες ελάσσονες «παραχωρήσεις» στο Κυπριακό
(επιστροφή της Αμμοχώστου, ίσως),
προκειμένου να βγάλει το «αγκάθι» της
Κύπρου από τις ελληνοτουρκικές σχέ
σεις και να επιτύχει μια «σύσφιξη» των
δεσμών του με την Ελλάδα.
Προτίθεται, δηλαδή, να «δώσει» την
Αμμόχωστο —που η Τουρκία δεν σκό
πευε, έτσι κι αλλιώς, να πάρει το 1974,
κι όταν την πήρε δεν σκόπευε να την
κρατήσει— προκειμένου να «εξαφανί
σει» (και με τη «συναίνεση» της Ελλά
δας) το Κυπριακό από το διεθνές προ
σκήνιο.
Φαίνεται ότι και οι Αμερικανοί είναι
ένθερμοι υποστηρικτές αυτής της ιδέ
ας, την οποία θα «χαιρετίσουν» (με το
«αζημίωτο» για την Άγκυρα) και οι Ευ
ρωπαίοι.
Ταυτόχρονα ο κ. Οζάλ φαίνεται ότι
ήδη πρότεινε στη Βουλγαρία ένα «σύμ
φωνο μη επιθέσεως», ενώ και δυτικές
πρωτεύουσες «πιέζουν» τη Σόφια να το
αποδεχθεί, ή τουλάχιστον να αναθερμάνει τις σχέσεις της με την Άγκυρα.

Κεμαλιστές κατά Οζάλ
Με δυο λόγια, ο κ. Οζάλ προσπαθεί
να «παγώσει» τα προβλήματα που υ
πάρχουν στα δυτικά του σύνορα, προ
κειμένου να ασχοληθεί με τις «οθωμα
νικές» του βλέψεις στα ανατολικά.
Αλλά οι Κεμαλιστές —στο στρατό

και στη διπλωματική γραφειοκρατία—
διαφωνούν κατηγορηματικά.
Ό χι μόνο συνεχίζουν να υποκινούν
μειονοτικά προβλήματα στη Δυτική
Θράκη και τη νότιο Βουλγαρία. (Πρό
σφατα είδαμε, άλλωστε, τα «καμώμα
τα» των κ. Σαδίκ και Χαΐφογλου εις τα
«καθ’ ημάς», καθώς και τον πανικό
των Χριστιανών της νοτίου Βουλγα
ρίας). Ταυτόχρονα εκδηλώθηκαν και
απροκάλυπτες διαφωνίες τους για την
ενδεχόμενη επιστροφή της Αμμόχω
στου.
Ό ταν ο κ. Οζάλ (αμέσως μετά την
συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυ
πουργό στο Τόκιο) δήλωσε ότι «το Κυ
πριακό επηρεάζει τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις», στην Άγκυρα ο εκπρόσωπος
του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών
«διόρθωσε» τον κ. Οζάλ, υπογραμμί
ζοντας με έμφαση την πάγια τουρκική
θέση, ότι το Κυπριακό «είναι υπόθεση
δυο ισότιμων κοινοτήτων» και δεν αφο
ρά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Κι έτσι διέψευσε κάθε υπονοούμενο
για χειρονομία «καλής θέλησης» εκ μέ
ρους της Άγκυρας στην Κύπρο. Κάτι,
άλλωστε, που το τορπιλίζει συστηματι
κά και ο «πολύς» κ. Ντενκτάς καθώς
και οι εφημερίδες του διεθνώς διαβόη
του Τουρκοκύπριου... «Κοσκωτά», κ.
Ναδίρ.
Βεβαίως, την πολιτική Οζάλ εξακο
λουθεί πάντα να την υποστηρίζει ο Αμε
ρικανός Πρόεδρος Τζωρτζ Μπους.
Πρόσφατα, μάλιστα, την «προώθησε»
στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος της Αμε
ρικής Ιάκωβος —πνευματικός πατέρας *
του Νταβός, φίλος του κ. Οζάλ αλλά
και του κ. Μπους— ενώ προς στιγμή
φάνηκε να την δέχεται ευνοϊκά και η
ελληνική κυβέρνηση.
Πράγματι είναι μεγάλος «πειρα
σμός» για τον κ. Μητσοτάκη, εν όψει
δεινής λιτότητας στο εσωτερικό, να εμ
φανίσει ως... «εθνικό θρίαμβο» την επι
στροφή της Αμμοχώστου! (Πράγμα το
οποίο, άλλωστε, σκόπευε να κάνει ο κ.
Παπανδρέου, προ διετίας, εν όψει των
εκλογών).
Όμως, οι Αμερικανοί αρχίζουν σο
βαρά να ανησυχούν για την τύχη του κ.
Οζάλ (ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρή
δοκιμασία τον Γενάρη, στο συνέδριο
του κόμματός του), ενώ η Ουάσιγκτον
είναι μάλλον απογοητευμένη από το εν
δεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής της
Τουρκίας σε ενδεχόμενο πόλεμο.κατά I
του Ιράκ. Κι αυτός είναι ένας από τους L
λόγους —όχι ο μόνος— που στους σχεδιασμούς της Ουάσιγκτον, για τον
Περσικό, η Συρία αποκτά βαθμιαία με
γαλύτερη σημασία.
Άλλωστε, υπάρχει και μια ολοφάνε
ρη αντίφαση στην πολιτική των ΗΠΑ έ
ναντι της Τουρκίας, αντίφαση που αν
\

βοηθήσουμε κι εμείς, αργά ή γρήγορα
θα ελθει στην επιφάνεια.
Από τη μια πλευρά, η Ουάσιγκτον
προορίζει την Τουρκία για «κυματο
θραύστη» έναντι του πανισλαμικού κι
νήματος, κι από την άλλη πλευρά, στη
ρίζεται στους... Ισλαμιστές του κ. Οζάλ για να εξασφαλίσει την εμπλοκή
της Τουρκίας σε πόλεμο κατά του Ι
ράκ!

Η ώρα της Ελλάδας
Και στο σημείο αυτό, υπεισέρχεται η
Ελλάδα στην περίπλοκη «εξίσωση».
Ας δούμε κατ’ αρχήν, τι δεν πρέπει
να κάνει η Αθήνα:
• Δεν πρέπει (τουλάχιστον αυτή τη
φορά) να υποτάξει τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις και το Κυπριακό σε βραχυπρό
θεσμες εσωτερικές (και μικροπολιτι
κές) σκοπιμότητες.
• Δεν πρέπει, ακόμα, να «ταυτιστεί»
με κάποια —ή να «διευκολύνει» καμιά
από τις δυο αντιμαχόμενες πλευρές της
Αγκυρας. Πρέπει, αντίθετα, να χαρά
ξει μακροχρόνια στρατηγική που να ε
πιτείνει τη διαμάχη τους.
Πώς;
• Η Ελλάδα πρέπει να διεκδικησει για
τον εαυτό της το διεθνή ρόλο που χρο
νιά τώρα διεκδικεί η Τουρκία, το ρο °
της «γέφυρας» Ευρώπης - Μ·■
'
λης. Μέσα από τον άξονα Ε λλαδαςΚύπρου που παρακάμπτει την
Ρ
σεις στο εσωτερικό της)· EV s______

τους Ευη/Ϊλλ
ε' είναι »δανικός γ,α
moYff
αΐ0“ς · Πολυ ™>ντά στην π “
ριοχη, ώστε να αποτελεί «φυσικό κοί
κο» Ευρώπης - Ανατολής, αλλά όχ ,Τέαπόσ τ?ςν επν Ρ10^ή' ^
να ε*Ί·*βζετα.
0£/ες ζ Υγενεΐς Ρεσ°νατολικές αστά• Η Ελλάδα πρέπει ακόμα, να δη
μιουργήσει στρατιωτικό άξονα με τη
Βουλγαρία, ως «δεύτερη γραμμή άμυ
νας» κατά του πανισλαμισμού της Α
νατολής (που βρίσκεται ήδη εντός της
τουρκικής ενδοχώρας) και ως «πρώτη
γραμμή άμυνας» κατά του τουρκικού ε
πεκτατισμού που δυναμιτίζει «μειονο
τικά» προβλήματα στο ευρωπαϊκό έδα
φος. Αυτό θα την καταστήσει «υπολο
γίσιμη» στη Δύση.
• Η Ελλάδα, επίσης, πρέπει να γίνει
«ατμομηχανή ανάπτυξης» (και παρά
γων σταθερότητας) στη Βαλκανική.
Αυτό θα την καταστήσει «απαραίτητη»
στη Δύση.
• Η Ελλάδα τέλος, πρεπει να κάνει
έγκαιρα οικονομικά και στρατηγικά α
νοίγματα στη Συρία και το Ισραήλ. Ας
ένουιιε κατά νου ότι μετά την κρίση
„τον Κόλπο ή Μέση Ανατολη θο οναι
πολύ διαφορετική απο ο ,η την ξεραμ^
την τελευταία ^ “ ^ ^ „ α ρ α σ ύ ρ ε υ .
κρίση ο
Μεσανατολικού,
την επίλυσηι και τ^
παλοι» της πεπαλαιοι «ιστορ
0 ·ν ενώ, ειδικά η
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σ τ α β ό ρ ε ια σ ύ ν ο ρ ά τ η ς ( π ρ ο ς
ίο υ ρ κ ια ). Ε τσι κι α λλιώ ς, για να γίνει
° α ζσ να ς Ε λ λ ά δ α ς - Κύπρου εφαλτήριο
τη ς Ε υρώ πης στη Μέση Α νατολή, πρέ
πει να α ναζητήσει « α πολή ξεις» και
σταθερά ερείσμ ατα το χώ ρο αυτό.
• Για να το πούμε σ χ η μ α τικ ά , το πρό
βλημα για την Τ ουρκία, σήμερα, είναι
ό τι, ενώ π ά ντα είχε ΜΙΑ σαφή σ τρ α τη 
γική που υπηρετούσε μια συνέπεια (και
γ ι’ αυτό κέρδιζε συνεχώ ς «πόντους»),
σή μ ερα β ρ ίσ κ ετα ι α μήχανη σε σταυρο
δ ρ ό μ ι ΔΥΟ —α μ οιβα ία αποκλεισμ έ
νω ν— σ τρ α τη γικ ώ ν. Η μια με κατεύ
θυνση π ρ ο ς Α ν α το λ ά ς, η άλλη προς
Δ υσ μάς!
Α μ φ ότερες, ω σ τό σ ο , επιθετικότατες,
ε π ε κ τα τικ έ ς , και μ ακ ρ ο πρ ό θεσ μ α α
πειλητικές για όλους τους γειτονικούς
λ α ο ύ ς...
• Το πρόβλημ α με την Ε λλά δα , αντί
θετα, είναι ό τι ποτέ δεν είχε σαφή μα
κροπρόθεσ μη σ τρ α τη γικ ή , και τώρα
κα λείτα ι να ττ| αυγκροττ|οει, μέοα οε
συνθήκες κοσ μ ο γο νικ ώ ν α λλα γώ ν και
π ο λ λ α π λ ώ ν κρίσεω ν στην εγγύς και α
πώ τερη «γειτονιά» τη ς...
Και το σπουδαιότερο: Οι α λλα γές
που συντελούνται γύρω μ α ς ευνοούν
μια αυτόνομη ελληνική σ τρ α τη γικ ή , εx/ώ τα υ τό χρ ο να πολλαπλασιάζουν τα
διλή μμ α ™ ττ^ Α γκ υ ρ α ς, κατακερματίΖ ο ν την ενό τη τα του κ α θ εσ τώ το ς της
καί πολλαπλασιάζουν τους «εχθρούς.»
σ τα σύνορά της·

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΚΑΙ Ο ΨΥΧΡ
Το «ΑΝΤΙ» φιλοξενεί ένα κείμενο
τον Φίλιπ Έιτζη για την κρίση
στον Κόλπο. Ο συγγραφέας,
βέβαια, δεν χρειάζεται
«συστάσεις». Το βιβλίο του Inside
the Company, που εξέδωσε το
1976 για τις δραστηριότητες της
CIA, μεταφράστηκε και
κυκλοφόρησε σε 28 γλώσσες. Η
αμερικανική κυβέρνηση του στερεί
ακόμα το διαβατήριό του. Στο
κείμενο που ακολουθεί ο Έιτζη
εκφράζει τη δική του άποψη για
την κρίση στον Περσικό, την
οποία θεωρεί σαν ένα «καλά
στημένο» κόλπο που εξυπηρετεί
πρωτίστως τα αμερικανικά
συμφέροντα και αποτελεί στην
ουσία επανάληψη της
αμερικανικής πολιτικής στην
Κορέα —διέξοδο από την
οικονομική κρίση με μοχλό τις
στρατιωτικές δαπάνες. *
ργά ή γρήγορα θα γινόταν κι
αυτό: δηλαδή, η θεμελιακή με
ταμόρφωση των αμερικανικών
ενόπλων δυνάμεων από μια εθνική α
μυντική δύναμη σε ένα διεθνή μισθοφο
ρικό στρατό. Οι ΗΠΑ, χρεωμένες με 3
τρις δολάρια και περίπου 800 δις δολά
ρια σε εξωτερικό χρέος, αργά ή γρήγο
ρα έπρεπε να βρουν ή να δημιουργή
σουν την κατάλληλη κρίση, που θα επέ
τρεπε στον Πρόεδρο να εκμισθώσει τις
ένοπλες δυνάμεις, σαν ένα εξαγώγιμο
εθνικό προϊόν, για ν’ αποφύγει τη μετα
τροπή των στόχων της εθνικής οικονο
μίας από στρατιωτικούς σε πολιτικούς.
Η εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ, με
την ενθάρρυνση του Μπους, όπως φαί
νεται, είναι η απαραίτητη κρίση.
Από την πλευρά του Ιράκ, οι λόγοι
που δημιούργησαν την κρίση μπορούν
να συνοψισθούν ως εξής:

Α

* Το άρθρο αυτό είναι περίληψη μιας διά
λεξης, που προορίζονταν να δοθεί σε διά
φορες πόλεις των ΗΠΑ, το φθινόπωρο του
’90, που όμως δεν δόθηκε ποτέ, γιατί, για
μια ακόμη φορά αφαιρέθηκε το διαβατήριο
του Ειτζη. Αυτή τη φορά από τη Βιολέτα
Τσαμόρο της Νικαράγουα, με «εντολή»
του Μπους.
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Πρώτον: Το 1922 οι Βρετανοί, συνει
δητά, χάραξαν τα σύνορα στην περιο
χή του Ιράκ, Κουβέιτ, κτλ., έτσι ώστε
να μην έχει το Ιράκ ένα «βιώσιμο» λιμά
νι στον Περσικό Κόλπο.
Το Ιράκ δεν είχε ποτέ αναγνωρίσει
αυτά τα σύνορα. Το ’61, το ’73 και το
’76 το Ιράκ απείλησε να πάρει με τη βία
το Κουβέιτ, αλλά απετράπη από τους
Βρετανούς. Αυτό το ιστορικό υπόβα
θρο αποσιωπάται στον άμερικανικό
Τύπο.
Δεύτερον: Το 1980 ο OPEC καθόρισε
την τιμή του πετρελαίου σε 18 δολάρια
το βαρέλι και συγχρόνως καθόρισε ό
ρια στην παραγωγή, για να διατηρηθεί
η τιμή. Όμως, το Κουβέιτ και τα Ηνω
μένα Αραβικά Εμιράτα υπερέβησαν τα
όρια που τους ετέθησαν και κατέβασαν
την τιμή στα 13 δολάρια, τον Ιούνιο του
’90. Αποτέλεσμα: το Ιράκ, που ήταν
φορτωμένο με ένα χρέος από 70 δις δο
λάρια, από τον πόλεμο με το Ιράν, να
χάνει δισεκατομμύρια δολάρια.
Τρίτον: Η «κλοπή πετρελαίου» από
το Κουβέιτ, κατά τη διάρκεια του πολέ
μου Ιράκ - Ιράν, όταν το Κουβέιτ άρχι
σε ν’ αντλεί από την περιοχή Ρουμάλια,
που ανήκει στο Ιράκ, και στην οποία η
(υπόγεια) πετρελαιοφόρος δεξαμενή έ
χει κλίση προς τ’ αμφισβητούμενα σύ
νορα των δύο χωρών. Το Ιράκ απαίτη
σε πληρωμή για το πετρέλαιο που αν
τλήθηκε, και διαγραφή τον δανείου του
Κουβέιτ προς το Ιράκ, κατά τη διάρ
κεια του πολέμου Ιράκ - Ιράν.

Την 1η Αυγούστου του ’90 αντιπρό
σωποι από το Ιράκ και το Κουβέιτ συ
ναντήθηκαν, στη Σαουδική Αραβία,
για να συζητήσουν για τη διαγραφή του
δανείου, για τις κλοπές και για την
προσπέλαση του Ιράκ στη θάλασσα.
Δεν επήλθε συμφωνία. Την επόμενη νύ
χτα το Ιράκ εισέβαλε στο Κουβέιτ.
Αποκαλύψεις που έχουν γίνει από τό
τε και θεώρηση των γεγονότων πριν α
πό την εισβολή, υποδηλώνουν εντόνως,
ότι η πολιτική των ΗΠΑ ήταν να ενθαρρυνθεί ο Χουσεΐν να εισβάλει.
Πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα ε
ξής: Στον πόλεμο Ιράκ - Ιράν οι ΗΠΑ
πήραν το μέρος του Ιράκ και συνέχι
σαν αυτή την πολιτική μέχρι τις 2 Αυ
γούστου, την ημέρα της εισβολής.
Τον Απρίλιο (του ’90) το Στέιτ Ντηπάρτμεντ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν
καμία δέσμευση να υπερασπισθούν το
Κουβέιτ.
Στις 25 Ιουλίου η αμερικανίδα πρέ
σβειρα στο Ιράκ συναντάται με τον
Χουσεΐν. Από τα πρακτικά της συνάν
τησης βγαίνει ότι η μεν πρέσβειρα είπε '
στον Χουσεΐν ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν
γνώμη» πάνω στη φιλονικία του Ιράκ
με το Κουβέιτ, για τα σύνορα, ο δε Χου■
σεΐν είπε στην πρέσβειρα ότι οι πράξεις
του Κουβέιτ ισοδυναμούν με «οικονομι
κό πόλεμο» και «στρατιωτική δράση ε- )!
ναντίον μας» (δηλαδή του Ιράκ). Και
πρόσθεσε ότι ήλπιζε για μια ειρηνική
:
λύση, αλλιώς, είπε, «θα ήταν φυσικό ότι ί
το Ιράκ δεν θα δέχονταν το θάνατο...».
Πιο ξεκάθαρη δήλωση των προθέσεων
ί
του Χουσεΐν δύσκολα θα μπορούσε να η
φανταστεί κανείς και καθόλου δεν \
μπορεί να εκλήφθη ως υπόσχεση μη ει
σβολής.
Η πρέσβειρα αντί να πει ότι οι ΗΠΑ
::;
αντιτίθενται στην κατάληψη του Κου
βέιτ είπε: «έχω οδηγίες κατ’ ευθείαν α
πό τον Πρόεδρο (των ΗΠΑ) να επιδιώ- ^
ξω καλύτερες σχέσεις με το Ιράκ». Την
ίδια μέρα το Στέιτ Ντηπάρτμεντ «σκο
τώνει» μια προγραμματισμένη εκπομ!
πή της «Φωνής της Αμερικής» η οποία
προειδοποιούσε το Ιράκ ότι οι ΗΠΑ εί- ,^1
ναι «ισχυρά δεσμευμένες» να υπερα1
σπισθούν τους φίλους τους στον Κόλ
πο, στους οποίους βεβαίως, περιλαμ
βάνονταν και το Κουβέιτ.
^
Γη βδομάδα ανάμεσα στη συνάντη^
ση της πρέσβειρας με τον Χουσεΐν και
την εισβολή, η κυβέρνηση Μπους απαγόρευσε κάθε προειδοποίηση προς τον
Χουσεΐν να μην επιτεθεί προς τους χι- ^
λιάδες ανθρώπους, που μπορούσαν να
■
γίνουν όμηροι. Δύο μέρες πριν την ει- %
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σβολή το Στέιτ Ντηπάρτμεντ εδήλωσε
στο Κογκρέσο ότι δεν είχε καμιά δέ
σμευση να υπερασπισθεΐ το Κουβέιτ.
Ομως, σύμφωνα με δημοσιογραφικές
πληροφορίες και σύμφωνα με το γερου
σιαστή Boren, πρόεδρο της Επιτροπής
Πληροφοριών της Γερουσίας, η CIA εί
χε προβλέψει την εισβολή τέσσερις μέ
ρες πριν αυτή γίνει.
Ο Σαντάμ Χουσεΐν λοιπόν ήταν ο τέ
λειος άνθρωπος για να του δοθεί αρκετό
«λάσκο» στο λουρί για να δημιουργήσει
μια κρίση και ακόμη ήταν πιο τέλειος
για να δαιμονίσει τα μέσα ενημέρωσης,
μετά την εισβολή, αλά Καντάφι, Ορτέγκα και Νοριέγκα.
Γιατί ο Μπους επεδίωξε μια παγκό
σμια κρίση; Η πρώτη νύξη, τουλάχι
στον για μένα, ήταν όταν είπε ότι «κιν
δυνεύει ο δικός μας (σ.σ. αμερικάνι
κος) τρόπος ζωής». Αυτά τα λόγια μου
έφεραν στο νου το λόγο του Τρούμαν,
το 1950, όταν προσπαθούσε να υπερνι
κήσει την αντίδραση του Κογκρέσου
στο μιλιταρισμό του Ψυχρού Πολέμου
και πέτυχε να ξεκινήσει έτσι μια
40χρονη επικυριαρχία του Πενταγώνου
πάνω στην οικονομία των ΗΠΑ.
Ο Μπους προσπαθεί να χρησιμοποι
ήσει την κρίση στον Κόλπο όπως ο
Τρούμαν χρησιμοποίησε τον πόλεμο
της Κορέας, για να δικαιολογήσει αυτό
που μερικοί ονομάζουν «στρατιωτικό
Κεϋνσιανισμό», ως λύση των οικονομι
κών προβλημάτων των ΗΠΑ. Δηλαδή,
τη χρησιμοποίηση τεράστιων στρατιω
τικών δαπανών για να εμποδιστούν ή
να διορθωθούν οικονομικές κρίσεις, με
σύγχρονη μείωση στις δαπάνες για κοι
νωνικά προγράμματα.
Ποια είναι η παραλληλία της τωρινής
κρίσης στον Κόλπο με την κρίση στην

του Φίλιπ Έιτζη
Κορέα; Πρώτον, τον Ιούνιο του 1950
στην Κορέα υπήρχε ήδη μια κρίση συ
νόρων (σ.σ. όπως τώρα στον Κόλπο).
Δεύτερον, στην Κορέα έξι μήνες πριν α
πό τον πόλεμο, ο Dean Acheson του
Στέιτ Ντηπάρτμεντ δημοσίως έθεσε τη
Νότια Κορέα έξω από την αμυντική πε
ρίμετρο των ΗΠΑ στην Ασία, όπως
(τώρα) ο βοηθός υπουργός Kelly του
Στέιτ Ντηπάρτμεντ αρνήθηκε κάθε δέ
σμευση υπεράσπισης του Κουβέιτ. Τρί
τον, οι ΗΠΑ πέτυχαν από τον ΟΗΕ τα
χεία έγκριση για μαζική στρατιωτική ε
πέμβαση, όμως, μόνο για ν’ αποκρού
σουν τους Βόρειους Κορεάτες, όχι για
κατάληψη της χώρας τους. Ετσι και
τώρα οι αποφάσεις του ΟΗΕ επιδιώ
κουν υπεράσπιση της Σαουδικής Αρα
βίας, όχι στρατιωτική κατάληψη του Ι
ράκ. Τέταρτον, και οι δυο κρίσεις ήλ
θαν σε περίοδο οικονομικής αδυναμίας
των ΗΠΑ. Πέμπτον, η διάρκεια της
κρίσης στην Κορέα επιμηκύνθηκε σκό
πιμα, για να καθιερωθούν οι στρατιωτι
κές δαπάνες ως η κινητήριος δύναμις
της αμερικανικής οικονομίας, όπως,
πιθανώς, θα δούμε να επιμηκύνεται και
η κρίση στον Κόλπο.
Συνεπώς η τωρινή κατάσταση είναι
απλώς η συνέχιση αυτής που άρχισε το
1950. Όποιος λέει ότι ο Ψυχρός Πόλε
μος τέλειωσε θα πρέπει να το ξανασκεφτεί: μπορεί να «τέλειωσε» η διάσταση
(dimension) Ανατολής - Δύσης, με την
κατάρρευση του κομμουνισμού στην
Ανατολική Ευρώπη, όμως η διάσταση
Βορρά - Νότου του Ψυχρού Πολέμου,
όπου πραγματικά έγινε πόλεμος, όπως
στο Βιετνάμ, εξακολουθεί να υπάρχει.
Αυτή η διάσταση, Βορρά - Νότου, αφο
ρά στον έλεγχο των φυσικών πόρων
και την αγορά εργατικού δυναμικού.
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μερικανός
πατριώτης, που δεν σιωπά όταν
βατηρίου του Έιτζη από την αμερι
η
κυβέρνηση
του ενεργεί ανέντιμα. Με σπά
UQ#’' κανική κυβέρνηση γνωστοί Αμερι
νιο
θάρρος,
σταθερή
επιμονή και ήρεμη δύ
κανοί έχουν κάνει δηλώσεις που μι
ναμη, ο Έιτζη προσπαθεί να πει στον κόσμο
λούν από μόνες τους:
την αλήθεια, που θα τους ελευθερώσει.
tûi··1" ... Ο πρόεδρος Μπους διέταξε τη Νικαρά
γουα να ακυρώσει το διαβατήριο του Φίλιπ
ρει
Ειτζη σε μια προσπάθεια να τον εμποδίσει
να κάνει διαλέξεις στις ΗΠΑ. Ο κ. Έιτζη
δουλεύει για την παγκόσμια ειρήνη. Π αρο
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Κάθε Αμερικανός, που θέλει να είναι ελεύθε
ρος, πρέπει ν’ απαιτήσει από την αμερικανι
κή κυβέρνηση να του δώσει πίσω το διαβα
τήριό του, να σταματήσει να παρεμβαίνει
στο δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησής
του εδώ και στο εξωτερικό, στο δικαίωμα
να μιλά και να γράφει και να υποδεχτεί αυτό
τον μεγάλο Αμερικανό στην πατρίδα του.
Ramsey Clark, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης
των ΗΠΑ.

Η τρέχουσα κρίση στον Κόλπο είναι
το πιο πρόσφατο επεισόδιο σ’ αυτή τη
διάσταση και δίνει στον Μπους το πρό
σχημα να επιβάλει τη διάσταση Βορρά
- Νότου, σαν μια «νέα διεθνή τάξη», ό
πως λέει.
Ο στόχος, για τον οποίο επιδιώχθηκε
και δημιουργήθηκε η τρέχουσα κρίση
στον Κόλπο, νομίζω, ότι σταματάει λί
γο πριν από τη χρησιμοποίηση των ό
πλων. Νομίζω ότι ο στόχος δεν είναι
πόλεμος με όπλα, αλλά μια κρίση η ο
ποία να μπορεί να διατηρηθεί, όσο το
δυνατόν περισσότερο, και για πολύ με
τά τη λύση του προβλήματος Ιράκ Κουβέιτ.
Αυτό θα συντηρήσει τη διεθνή απειλή
—θυμηθείτε τον Τρούμαν του 1950—
και θα επιτρέψει στον Μπους να εμπο
δίσει περικοπές στις στρατιωτικές δα
πάνες και να αποτρέψει τη μετατροπή
της οικονομίας σε ειρηνική με προσα
νατολισμό προς τον άνθρωπο.
Για φανταστείτε τη χαρά που έφερε
αυτή η κρίση στις στρατιωτικές βιομη
χανίες των ΗΠΑ, οι οποίες μόλις πριν
από λίγους μήνες προβληματίζονταν
για τις πιθανότητες επιβίωσής τους σ’
ένα μετα-ψυχροπολεμικό κόσμο.
Η αύξηση του πετρελαίου κατά 15
δολάριά το βαρέλι, που ήδη έχει γίνει,
θα δώσει στη Σαουδική Αραβία επιπρό
σθετα κέρδη πάνω από 40 δις δολάρια,
για τους δεκατέσσερις μήνες από την
εισβολή μέχρι το τέλος του επομένου
οικονομικού έτους των ΗΠΑ. Για τους
ίδιους 14 μήνες το Πεντάγωνο εκτιμά
ότι η στρατιωτική δαπάνη των ΗΠΑ
στον Κόλπο θα φτάσει τα 18 δις δολά
ρια. Ακόμη και εάν οι Σαουδάραβες
πληρώσουν ολόκληρη τη στρατιωτική
δαπάνη των Αμερικανών, που δεν θα
την πληρώσουν γιατί θα συνεισφέρουν
κι άλλες χώρες, θα τους περισσέψουν
πάνω από 20 δις δολάρια (40 δις μείον
18 δις). Αυτά τα 20 δις θα καταλήξουν
στην Αμερική μετά από πώληση όπλων
στη Σαουδική Αραβία!
Όσο για την τιμή του πετρελαίου, ο
Μπους και οι άλλοι θα την κρατήσουν
ψηλά μέχρι να μαζέψουν τα λεφτά και
μετά θα την αφήσουν να πέσει. Γιατί ξέ
ρουν ότι, όταν η τιμή ξεπεράσει τα 2530 δολάρια γίνεται μη συμφέρουσα
στους πετρελαιοπαραγωγούς, μια και
αρχίζει πάλι η στροφή προς εναλλακτι
κές μορφές ενέργειας και οικονομία
στην ενέργεια.
Ένα πράγμα που δεν πρέπει να ξε
χνάμε είναι ότι η εξωτερική πολιτική ε
νός έθνους είναι προϊον του εσωτερικού
του συστήματος. Ακόμη έχουμε ένα
σύστημα που βάζει το κέρδος πάνω α
πό τους ανθρώπους. Τι μπορούμε να
κάνουμε; Πολλά! Θέλουμε τη δική μας
«γκλάσνοστ» στην Αμερική.
33

Η
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΣΗΜΕΡΑ
του Τσαβντάρ Κιουράνωφ

C Η ιστορία δεν
συγκροτείται μόνο από
εναλλασσόμενα γεγονότα,
αλλά και από
εναλλασσόμ ενες λέξεις κλειδιά. Σε γενικές γραμμές
μπορούμε να πούμε ότι αν
μετά τον Πρώτο Π αγκόσμιο
Π όλεμο η λέξη - κλειδί για
πολλές ευρωπαϊκές χώρες
ήταν η λέξη
«κομμουνισμός» (πολλά
κόμματα της Α ριστερός
μετονομάζοντο σε
«κομμουνιστικά»), αν μετά
τον Δεύτερο Π αγκόσμιο
Πόλεμο η λέξη - κλειδί ήταν
ο «σοσιαλισμός» (σύμφωνα
με το Σύνταγμα της η Ινδία
και τώρα είναι σοσιαλιστική
χώρα), σήμερα, πλέον, μετά
τις νέες επαναστάσεις στην
Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη, η λέξη - κλειδί
είναι η «Δημοκρατία» %

Ο Τσαβντάρ Κιουράνωφ είναι
σήμερα αναπληρωτής - πρόεδρος
του ΒΣΚ, ενώ υπήρξε ο επίσημος
υποψήφιος του κόμματός του στις
πρώτες ψηφοφορίες για την
ανάδειξη του προέδρου της
Βουλγαρίας. Είναι επιφανής
κοινωνιολόγος και το άρθρο αυτό
το έγραψε ειδικά για το ν<ΑΝΤΙ»,
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δημοκρατία που πολύ αργά από
την οπτική γωνία της καθημερι
νότητας αλλά πολύ γρήγορα α
πό την οπτική γωνία της ιστορίας— α
νοίγει το δρόμο της και στη Βουλγαρία.
Η κατάρρευση του λεγάμενου «υπαρ
κτού σοσιαλισμού» προέκυψε από το
οικονομικό, πολιτικό και ιδεολογικό
μονοπώλιο του κομμουνιστικού κόμ
ματος. Υποστηρίζεται, ότι το κόμμα ή
ταν αδιαίρετο από το κράτος. Αυτό δεν
είναι σωστό- το κόμμα ήταν το ίδιο το
κράτος. Το κόμμα διαρθρωμένο με τις
αρχές του συγκεντρωτισμού δημιούρ
γησε ένα κράτος που είχε τις ανάλογες
συγκεντρωτικές δομές. Ολα αυτά α
ποκαλύπτουν τη φύση του προηγούμε
νου συστήματος ως ολοκληρωτικού
συστήματος. Η ανατροπή του Τ. Ζίβκωφ που κυβερνούσε τη χώρα περισσό
τερο από 30 χρόνια —που έγινε στις 10
Νοεμβρίου 1989— ήταν η αρχή μιας βα
θύτατης αλλαγής. Οι αλλαγές άρχισαν
από τις μεταρρυθμιστικές δυνάμεις του
κόμματος, αλλά και από εκείνες τις
δυνάμεις που αποτελούν τον δημοκρα
τικό πυρήνα της νεοδημιουργηθείσας
αντιπολίτευσης. Ο πλουραλισμός στη
χώρα εδραιώθηκε πολύ γρήγορα· σήμε
ρα υπάρχουν πάνω από 50 κόμματα
και τρεις κυρίως ισχυροί πολιτικοί φο
ρείς.

Η

Αποκατασταθηκαν τα ανθρώπινα δι
καιώματα —η ελευθερία του λόγου και
του Τύπου, η ελευθερία των συναθροί
σεων και των ενώσεων, οι πολιτικές ε
λευθερίες. Αρχισε η κατεδάφιση του ο
λοκληρωτισμού και η δημιουργία του
κράτους δικαίου στη βάση του διαχω
ρισμού των εξουσιών.
Αναρωτιέται ίσως ο δυτικός παρατη
ρητής ποιες είναι οι αιτίες για το υψηλό
ποσοστό που έλαβε το φετεινό καλο
καίρι το ΒΣΚ σε εκλογές, που η διεθνής
κοινή γνώμη αναγνώρισε ως τίμιες και
δημοκρατικές.
Πρώτον. Το σοσιαλιστικό κόμμα
(πρώην κομμουνιστικό) έχει μια εκατό
χρονη ιστορία παίζοντας παντα ένα ση
μαντικό ρόλο στη χώρα.
Δεύτερον: Στη Βουλγαρία δεν υπάρ
χουν ισχυρές αντισοβιετικές διαθέσεις,
εξαιτίας μιας σειράς ιστορικών αιτιών.
Τρίτον: ΓΙαρολο τον ολοκληρωτισμό
του συστήματος, η χώρα μετά το Δεύ
τερο Παγκόσμιο Πόλεμο έκανε μεγάλα
βήματα ανάπτυξης.
Τέταρτον: Το ΒΣΚ έδω σε α π ο δ είξεις
μιας γεννα ία ς, ειλικρινούς και β α θ ύ τα 
τη ς α να νέω σ η ς. Τ έλος, τα α π ο τελ έ
σμ α τα των εκ λο γώ ν έδειξα ν ότι η π ο λ ι
τική του ΒΣΚ εκφ ρά ζει τα συμφέροντα
ενό ς μεγάλου τμ ή μ α το ς του λαού.

Μετά τις εκλογές, όμως, η οικονομι
κή κατάσταση της χώρας χειροτέρευσε

απότομα. Ιο τεράστιο εξωτερικό χρέ
ος της χώρας —πάνω από 1200 δολά
ρια για κάθε άτομο— δεν επιτρέπει την
εισαγωγή καταναλωτικών ειδών δια
τροφής. Παράλληλα, κατέρρευσε το
σύστημα οικονομικής αλληλοβοήθειας
και πολλές πρώην «σοσιαλιστικές»
χώρες, όπως η ΕΣΣΔ, μείωσαν τις προ
μήθειες στη χώρα μας. Η παραγωγή έ
πεσε περισσότερο από 10%, ο πληθω
ρισμός δυνάμωσε* οι τιμές πετούν πλέ
ον στα ύψη. Μια σειρά κοινωνικές κα
τακτήσεις των εργαζόμενων διατη
ρούνται, αν και η κρίση βαθαίνει.
Το πολιτικό μας σύστημα κυριαρχεί
ται από την ισχυρή πόλωση των φορέ
ων του. Στην ΕΣΣΔ κυριαρχούν οι δε
ξιές δυνάμεις, ενώ το έργο της μεταρρυθμιστικής καθοδήγησης του ΒΣΚ
μπλοκάρεται από τις συντηρητικές δυ
νάμεις του κόμματος. Η αντιπολίτευση
δεν αποδέχεται το πρόγραμμα Αουκάνωφ, αν και αυτό, όπως η ίδια δηλώνει,
συμπίπτει το λιγότερο κατά 80% με το
δικό της πρόγραμμα. Η αντιπολίτευση
θέλει όλη την εξουσία αν και δεν αντι
προσωπεύει το σύνολο —ούτε καν την
π λείο ψηφία— του λαού.
Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη
περισσότερο εξαιτίας του γεγονότος ό
τι στη χώρα δεν υπάρχουν κεντρώες
πολιτικές δυνάμεις. Η δυσφημισμένη,
εξαιτίας της συνεργασίας της με το
κομμουνιστικό κόμμα, Αγροτική Ένω
ση - «Γιάνκο Ζαμπούνωφ», δεν μπορεί
να αποτελέσει μια κεντρώα δύναμη. Η
απροθυμία, από την άλλη πλευρά της
άλλης Αγροτικής Ένωσης —«Νικόλα
Πέτκοφ», να βγει από την ΕΔΔ, έτσι ώ
στε ενώνοντας όλες τις αγροτικές ενώ
σεις να δημιουργηθει ένα ισχυρό κέν
τρο, εμποδίζει τις σταθεροποιητικές
διαδικασίες. Η κατάσταση περιπλέκε
ται ακόμα περισσότερο εξαιτίας της ι
σχυροποίησης των εξτρεμιστικών δυ
νάμεων, κυρίως μέσα στην ΕΔΔ. Αυτές
οι δυνάμεις στις 26 Αυγουστου έκαψαν
το κτίριο του ΒΣΚ. Η συγκυρία είναι τέ
τοια, ώστε να ελλοχεύει ο κίνδυνος
συγκρούσεων και ίσως και εμφύλιου
πολέμου.
Η μοναδική εναλλακτική δυνατότη
τα είναι η δημιουργία συμμαχικής κυ
βέρνησης, κάτι για το οποίο το ΒΣΚ καλεί όλες τις δυνάμεις. Αυτή η κυβέρνη
ση θα μπορούσε να καθοδηγείται είτε
από το ΒΣΚ ως πλειοψηφούν κόμμα, εί
τε —κάτω από ορισμένες προϋποθέ
σεις— από την ΕΔΔ, είτε από κάποιον
άλλο ουδέτερο πολιτικό παράγοντα.
Κάθε άλλη λύση θα οδηγήσει τη χώρα
σε ακόμη δυσκολότερη κατάσταση και
ίσως θα τη φέρει μπροστά στην κατα
στροφή.
Σόφια, 16 Νοεμβρίου 1990
Τ

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ
του Βασίλη Καπετανγιάννη

Παρά την ανακούφιση που αισθάνθηκαν ορισμένες ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες από την αποχώρηση της κ. Θάτσερ, λόγω των
εμποδίων που πρόβαλε ο άκρατος σωβινισμός της στις
διαδικασίες πολιτικής και νομισματικής ενοποίησης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, παρά την έντονη δυσφορία που
προκαλούσε η έλλειψη διπλωματικού τακτ εκ μέρους της, λίγοι
πολιτικοί ηγέτες στην Ευρώπη θα ομολογούσαν ανοιχτά ότι δε
θαύμαζαν τις ηγετικές της ικανότητες κι ακόμα λιγότεροι θα
παραδέχονταν ότι άφησε τη σφραγίδα της στη βρετανική και
παγκόσμια πολιτική σκηνή. Από τους πολιτικούς ηγέτες της
Βρετανίας αλλά και της Ευρώπης, είναι ίσως η μόνη που στο
όνομά της προστέθηκε το —ισμός: Θατσερισμός. Πόσο
ευσταθεί μια τέτοια εκτίμηση; ΙΊώς θα είναι η μετα-θατσερική
εποχή; Γιατί ο νέος ηγέτης Τζων Μέητζορ, μολονότι είχε
σαφώς την προτίμηση της Θάτσερ, σε καμιά περίπτωση δεν
είναι «σκυλάκι» της, όπως έσπευσαν να τον χαρακτηρίσουν
ορισμένοι. Μπορεί κι ο ίδιος να είναι αυτοδημιούργητος,
ταπεινής καταγωγής, εκτός του κομματικού και κοινωνικού
κατεστημένου των Συντηρητικών, αλλά έχει το δικό του στυλ
και τις δικές του απόψεις.

Η

λαίκιστικη συντηρητική πολιτική της
κ. Θάτσερ παραιτήθηκε μετά α
πό την έντονη και δημόσια διαφω που κατάφερε να μετακινήσει το πλαί
νία ηγετικών στελεχών του κυβερνών-σιο αναφοράς της ιδεολογικής και πο
τος Συντηρητικού Κόμματος και κυ
λιτικής συζήτησης, τουλάχιστον στους
ρίως των μηχανορραφιών της κομματι
κόλπους της πολιτικής ελίτ. Ήταν επί
κής καμαρίλας. Η χαμηλή δημοτικόσης οι βαθιές, ριζοσπαστικές μεταρ
τητά της στις δημοσκοπήσεις και οι
ρυθμίσεις στους βρετανικούς θεσμούς.
διαγραφόμενες προοπτικές απώλειας
των προσεχών εκλογών, επιτάχυναν
να σύνολο ιδεών και πολιτικών
την κρίση μέσα στους κόλπους του
πρακτικών που στοχέυσαν στην ακόμματος και επηρέασαν αποφασιστι
ναστήλωση του χαμηλού ηθικού της
κά τη γνώμη των απλών βουλευτών να
χώρας, στην αναζωογόνηση του καπι
στραφούν κατά της κ. Θάτσερ μπρο
ταλισμού, την απο-γραφειοκρατικοστά στον κίνδυνο μη επανεκλογής
ποίηση και μείωση του παρεμβατικού
τους.
κράτους, στην ανατροπή των σχέσεων
δημόσιου και ιδιωτικού υπέρ του δεύτε
εν είναι κάτι που δεν πρέπει να το
ρου. Η επιχειρηματική κουλτούρα, ο
περιμένουν οι πολιτικοί ηγέτες,
λαϊκός καπιταλισμός, ο ατομικισμός,
μολονότι η μακρόχρονη παραμονή
αντικατέστησαν συλλογικότερες μορ
στην εξουσία τρέφει την αλαζονεία και
φές πολιτικής ιδεολογίας και διέσπα
δημιουργεί το ψευδές αίσθημα της παν
σαν τη μεταπολεμική συναίνεση της
τοδυναμίας. Θύμα αυτού του συνδρό
βρετανικής πολίτικης.
μου —επαγγελματική ασθένεια των
πολιτικών— έπεσε και η ίδια η κ. Θααποτίμηση του Θατσερικού πειρά
τσερ.
ματος εξαρτάται βέβαια από την
υιοθέτηση
ορισμένων κριτηρίων. Τα ε
λείνει έτσι μια ολόκληρη εποχή για
πιτεύγματα στον οικονομικό τομέα εί
την βρετανική πολιτική. Γιατί η κ.
ναι αμφισβητήσιμα, καθώς λανθασμέ
Θάτσερ άλλαξε σημαντικά το πολιτικό
νοι χειρισμοί στην περασμένη διετία ο
τοπίο της χώρας της. Δεν ήταν μόνο το
δηγούν πλέον τη βρετανική οικονομία
στυλ, ο επιθετικός τρόπος με τον οποίο
σε ένα νέο υφεσιακό κύκλο, με υψηλό
διεξήγαγε τον ιδεολογικό αγώνα, η εμ
πληθωρισμό, υψηλά επιτόκια και ανερμονή της στις ιδέες της, η ικανότητα ε
χομενη
πάλι ανεργία.
πικοινωνίας με το εκλογικό σώμα, η

Ε

Δ

Κ

καπιταλιστικός εκσυγχρονισμός
έχει όμως τα θύματά του. Γι’ αυτά
η κ. Θάτσερ μάλλον αδιαφόρησε. Α
διαφόρησε για την ερήμωση των πόλε
ων, τα τεράστια προβλήματά τους, την
τύχη όλων αυτών που η καπιταλιστική
ανάπτυξη αφήνει για διάφορους λόγους
στο περιθώριο. Κι αυτό θα παραμείνει
ανεξίτηλο στίγμα του Θατσερισμού.

Ο

Μάργκαρετ Θάτσερ:

Η

ια από τις σοβαρές πολιτικές συ
νέπειες της Θατσερικής κυβέρνη
σης ήταν και η σημαντική ανανέωση
του Εργατικού Κόμματος της αξιωμα
τικής αντιπολίτευσης. Κατάφερε να εκ
συγχρονιστεί, να αποκτήσει ευρωπαϊκό
προσανατολισμό, να συνάψει πιο ισότι
μες και ισόρροπες σχέσεις με τα εργα
τικά συνδικάτα και να διαμορφώσει έ
να σύγχρονο πρόγραμμα οικονομικής
και κοινωνικής πολιτικής χωρίς ακρό
τητες, πράγμα, που σύμφωνα μ' όλες
τις ενδείξεις, του δίνουν μεγάλες πιθα
νότητες να κυβερνήσει. Υπάρχει πλέ
ον, μετά από επώδυνες εσωκομματικές
διαδικασίες και προσαρμογές, εναλλα
κτική κυβερνητική λύση.

Μ

α ήταν όμως παράλειψη, αν στον
ελλειπτικό αυτό απολογισμό της
Θατσερικής εποχής, δε σημειώναμε το
γεγονός ότι η ιδεολογία της απέτυχε να
μεταβάλλει εδραιωμένες συνήθειες του
κοινωνικού σώματος. Απέτυχε να με
τακινήσει ουσιαστικά τη βαθιά ριζωμέ
νη «κοινωνική συνείδηση» που παρέμεινε σταθερά προσανατολισμένη στο
κράτος πρόνοιας, στις κοινωνικές υπη
ρεσίες, στον κοινωνικό ρόλο του κρά
τους.
ώς θα είναι είναι η μετα-θατσερι
κή εποχή; Και οι τρεις υποψήφιοι
διάδοχοί της και διαχειριστές της βα
ριάς κληρονομιάς της είναι βέβαια
«Θατσερικοί», χωρίς να συμμερίζονται
το δογματισμό της. Είναι βέβαιο ότι θα
επικρατήσει ένας ουσιαστικός ευρω
παϊκός προσανατολισμός, μια ενδεχο
μένως ηπιότερη κοινωνική πολιτική,
μια ρεαλιστικότερη προσέγγιση στα
προβλήματα της χώρας και μια επιδίω
ξη μεγαλύτερης συναίνεσης στη βρετα
νική πολιτική. Το πόσο αποτελεσματι
κές και εκλογικά αποδοτικές θα είναι
οι προφανείς αυτές «διορθώσεις» του
ακραίου Θατσερισμού, απομένει να αποδειχθει στην πράξη.

Θ

Π

λλά τίποτα ίσως δεν χαρακτηρίζει
ακριβέστερα την τύχη του Θατσερισμού από την μακάβρια μάλλον και
επιτύμβια δήλωση ενός εκ των τριών
φιλόδοξων επιγόνων της, του Ντάγκλας Χερκ: «Ο Θατσερισμός δεν είναι
ο τάφος του Τουταγχαμών, που πρέπει
να σφραγιστεί και να τεθεί υπό φύλαξη.
Με βάση τα επιτεύγματά του πρέπει να
προχωρήσουμε». Δεν θα μπορούσε ί
σως να υπάρξει περισσότερό κομψος ε
πικήδειος.

Α
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Ανταπόκριση από τη Μόσχα

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΠ
«Είναι απαραίτητο να θυμηθούμε ότι
παλιότερα, πριν η εξέλιξη της ρωσικής
ιστορίας σταματήσει (από την
επανάσταση του 1917) είμαστε
κανονικοί άνθρωποι, ξέραμε να
ξεχωρίζουμε το καλό από το κακό, να
βλέπουμε και να ακούμε».
Αλεξάντρ Τσίπκο
(«7α Νέα της Μόσχας»)

Σ

ε μια χώρα στα πρόθυρα της
καταστροφής, τι νόημα έχουν
αυτές οι μεγάλες και παθια
σμένες συζητήσεις για την ιστορία;
«Νεκροφιλική» από πρώτη άποψη,
αυτή η μανία της επιστροφής στο
παρελθόν που έχει ενσκήψει στη Σο
βιετική Ένωση, είναι απολύτως δι
καιολογημένη: πρόκειται ουσιαστι
κά για την προσπάθεια γενεών να
καταλάβουν πώς έζησαν τόσα χρό
νια κάτω από αυτό το «σύστημα»,
να συμφιλιωθούν με το παρελθόν
τους και επομένως ο καθένας με τον
ίδιο του τον εαυτό. Οι συζητήσεις
για τον Στάλιν, τον Λένιν και την Ο
κτωβριανή επανάσταση, οι αλλαγές
στις ονομασίες των δρόμων και των
πόλεων που ξαναβρίσκουν τα παλιά
προεπαναστατικά τους ονόματα, οι
αποκαθηλώσεις των αγαλμάτων
μπορεί να μοιάζουν και με μια μαζι
κή ψυχοθεραπεία: αποτελούν όμως,
το έχει ήδη εξηγήσει ο Μιλάν Κούντερα γράφοντας για τη μάχη της
μνήμης ενάντια στη λήθη, τον αγώ
να ανθρώπων και εθνών ολόκληρων
ενάντια σε μια εξουσία που επιχεί
ρησε συστηματικά κατά το παρελ
θόν να ξεκόψει ολόκλήρα έθνη από
την κουλτούρα και να ξαναγράψει
την ιστορία τους.
Στο επίκεντρο της πολεμικής τα
δυο προηγούμενα χρόνια, η αναγ
καιότητα ή όχι της Οκτωβριανής ε
πανάστασης, το ερώτημα αν ο Λέ
νιν είχε οργανώσει μια αυθεντική ε
πανάσταση ή ένα πραξικόπημα, δεν
απασχόλησε τόσο τις φετεινές εορ
ταστικές προετοιμασίες και τα σχε
τικά δημοσιεύματα. Περνώντας...
διαλεχτικά, θα έλεγε ο Μαρξ, από
την ποσότητα στην ποιότητα και από
τη θεωρία στην πράξη, όσοι τα
προηγούμενα χρόνια αμφισβητού
σαν θεωρητικά την επανάσταση,

πέρασαν φέτος στη δράση. Έτσι για
πρώτη φορά από το 1917, η φετεινή
επέτειος δεν γιορτάσθηκε ομοιό
μορφα στην ΕΣΣΔ. Αλλού παρέλασαν κανονικά, αλλού οργάνωσαν
αντιδιαδηλώσεις, σε ορισμένες δη
μοκρατίες αδιαφόρησαν επιδεικτι
κά για κάτι που δεν τους αφορούσε.
Θα έλεγε μάλιστα κανείς ότι η στάση
που κράτησε κάθε μια από τις 15 δημο
κρατίες της ΕΣΣΔ απέναντι σε μια επέ
τειο η οποία αφορά τη σύσταση του σο
βιετικού κράτους (κάτι αντίστοιχο με
την 25η Μαρτίου για την Ελλάδα) είναι
χαρακτηριστική της σημερινής θέσης
της κάθε δημοκρατίας και της μελλο
ντικής στάσης που θα κρατήσει απέ
ναντι στη νέα «συμφωνία ένωσης» (το
νέο πλαίσιο συνύπαρξης των εθνών τα
οποία απαρτίζουν τη σημερινή ΕΣΣΔ)
που θα παρουσιάσει αυτές τις μέρες το
επιτελείο του Γκορμπατσώφ. Ό ταν μά
λιστα αυτά έγιναν, παρότι ο σοβιετικός
πρόεδρος έσπευδε λίγες μέρες πριν τον
εορτασμό, να εκδώσει ένα προεδρικό
διάταγμα το οποίο καθιστούσε υποχρε
ωτικές τις στρατιωτικές παρελάσεις
στις πρωτεύουσες των δημοκρατιών,
ακυρώνοντας αποφάσεις τοπικών κοι
νοβουλίων οι οποίες τις απαγόρευαν.

Οι πρωτοπόρες
Έτσι στις πρωτεύουσες των τριών
χωρών της Βαλτικής, ήταν οι διαδηλώ

σεις εναντίον της Οκτωβριανής Επανά
στασης που επεκράτησαν. Στη Λιθουα
νία, που λόγω της ομοιογενούς σύστα
σης του πληθυσμού της (80% Λιθουανοί) προηγείται των άλλων δυο γειτονι
κών δημοκρατιών, δεν έγινε καθόλου
παρέλαση. Μια ντροπαλή κατάθεση
στεφάνου στο Αγαλμα του Αένιν στο
Βίλνιους, σκεπάσθηκε από μια αντι
διαδήλωση, στην απέναντι πλευρά της
πλατείας.
Στην Εσθονία, το Κοινοβούλιο είχε ή
δη φροντίσει να αποχαρακτηρίσει την
7η Νοεμβρίου μετατρέποντας από εθνι
κή γιορτή σε κανονική εργάσιμη μέρα.
Ό ταν ο Γκορμπατσώφ εξέδωσε το διά
ταγμά του, το δημοτικό συμβούλιο του
Ταλίν θεώρησε ότι μια παρέλαση θα
διέκοπτε τον κανονικό ρυθμό της πό
λης και θα εμπόδιζε τους ανθρώπους
'να πάνε στις δουλειές τους. Τελικως η
μικρή παρέλαση του Κόκκινου Στρα
τού δεν αποφεύχθηκε για να συνοδευθεί
όμως από μια μεγαλύτερη αντιδιαδή
λωση, με τις εκδηλώσεις να τελειώνουν
χωρίς επεισόδια μετά τις εκκλήσεις
των αρχών προς τον πληθυσμό να δια
τηρήσει την ψυχραιμία του.
Η Λεττονία δεν ξέφυγε από το βαλτι
κό κανόνα, παρότι η κατάσταση είναι
εκεί περισσότερο σύνθετη λόγω της ι
σχυρής παρουσίας Ρώσων μεταναστών
(38% του συνολικού πληθυσμού). Το
Κοινοβούλιο είχε κηρύξει τη μέρα εργά
σιμη, ο Ρώσος στρατιωτικός διοικητής
δήλωνε αποφασισμένος να κάνει την
παρέλασή του «κάτω από οποιοδήποτε
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πολιτικό καιρό», και τελικώς όσοι δεν
εργάζονταν είδαν στη Ρίγα δυο εκδη
λώσεις, χώρια η παράτα του στρατού:
μια του ΚΚ (που πρόσκειται στη Μό
σχα) και μια οργανωμένη από το Μέ
τωπο για την ανεξαρτησία. Λόγω των
εκκλήσεων για ψυχραιμία, τα επεισό
δια αποφεύχθηκαν και στη Λεττονία, ενώ η μάχη των προηγούμενων ημερών
είχε αναδείξει μία από τις σπαζοκεφαλιές συνταγματικού τύπου, που βασανίζουν σήμερα την ΕΣΣΔ: ένα τοπικό κοινοβούλιο παίρνει μια απόφαση, ο πρόεδρος της ΕΣΣΔ παίρνει μια αντίθετη
που ακυρώνει την προηγουμένη, και το
Κοινοβούλιο επανέρχεται κηρύσσον
τας άκυρη την απόφαση του Γκορμπατσώφ. Ποιανού απόφαση υπερισχύει;
Αδιάφορες

και νομιμόφρονες

Το προηγούμενο δίλημμα κατόρθω
σαν να αποφύγουν τέσσερις δημοκρα
τίες, με έναν ιδιότυπο τρόπο: Αρμενία,

Μολδαβία, Αζερμπαϊτζάν και Γεωργία
επέδειξαν μια παγερή αδιαφορία για
την επέτειο, αποφεύγοντας τόσο τις
παρελάσεις όσο και τις αντιδιαδηλώ
σεις. Την τιμή των όπλων έσωσε ένα μι
κρό άγημα του ναυτικού στα ανοικτά
του Μ πακού, και μια υποτυπώδης πα
ρέλαση που έγινε στην Τιφλίδα, κεκλειι;ί σμένων των θυρών, δηλαδή μέσα σε έ
να από τα στρατόπεδα του Κόκκινου
Στρατού. Σε αντίθεση με τις Βαλτικές,
η κεντρική εξουσία απέφυγε πάντως να
προκαλέσει αυτές τις τέσσερις δημο
κρατίες, που έχουν συνταραχθεί από
πρόσφατες {Μολδαβία) ή παλιότερες ε
θνικιστικές ταραχές.
Οι 5 δημοκρατίες της Κεντρικής Α
σίας ήταν αυτές που απεδείχθησαν «νο
μιμόφρονες». Στην Τασκένδη (Ουζμπε
κιστάν) την Ά λμα-Ά τα (Καζακστάν),
στο Ασχαμπάι (Τουρκμενιστάν) οι
στρατιωτικές παρελάσεις θύμιζαν τα
παλιά καλά χρόνια, και σε μικρότερη
έκταση το ίδιο συνέβη στο Φρούνζε
(Κιργκισία) και το Ντουσανμπέ (Τατζικιστάν). Εκτός ίσως από το Τουρκμενι
στάν, οι υπόλοιπες τέσσερις δημοκρα)' τίες έχουν και αυτές γνωρίσει αιματηί ρές εθνικιστικές συγκρούσεις. Μόνο
που στις περισσότερες περιπτώσεις επρόκειτο είτε για συγκρούσεις μεταξύ
των δημοκρατιών {Ουζμπεκιστάν - Κιρ-

του Στέλιου Κούλογλου
γκισία), είτε για αντιξενικές εκδηλώ
σεις που εστρέφοντο εναντίον άλλων ε
θνοτήτων της αυτοκρατορίας παρά ε
ναντίον των Ρώσων, όπως συνέβη με
τους Αρμένιους στο Τατζικιστάν, στις
αρχές του 1990.
Παρ’ όλα αυτά, τα αντιρωσικά αι
σθήματα είναι ιδιαίτερα έντονα στο Κα
ζακστάν και καλά πληροφορημένες
πηγές της Μόσχας πιστεύουν ότι στην
πρωτεύουσα της δημοκρατίας Άλμα Ά τα, θα μεταφερθούν σύντομα οι αντιρωσικές εκδηλώσεις, που είχαν ξεσπά
σει άλλωστε και το 1988. Η νομιμοφρο
σύνη των πέντε ασιατικών δημοκρα
τιών, εξηγείται περισσότερο με την έλ
λειψη ισχυρής αντιπολίτευσης, την υ
ποτυπώδη ανάπτυξη της «κοινωνίας
των πολιτών» και την ισχυρή επιρροή
των τοπικών ΚΚ, η οποία διατηρείται
λόγω ενός εξαιρετικά ανεπτυγμένου
συστήματος πολιτικής πατρωνείας.

Η καρδιά της αυτοκρατορίας
Όμως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για
το μέλλον της ΕΣΣΔ, παρουσιάζει η
συμπεριφορά των δημοκρατιών που α
ποτελούν την καρδιά της αυτοκρατο
ρίας. Αν οι Βαλτικές ανθίστανται, άλ
λες δημοκρατίες αδιαφορούν και μερι
κές υπακούουν, αυτό οφείλεται στο γε
γονός ότι η επανάσταση του 1917 δεν ή
ταν ούτε γεωργιανή, ούτε κιργκιζιανή:
ήταν ρωσική, και σε μικρότερο βέβαια
βαθμό λευκορωσική ή ακόμη λιγότερο
ουκρανική. Με 50 εκατ. πληθυσμό και
εφοδιάζοντας όλη την υπόλοιπη ΕΣΣΔ
με γεωργικά προϊόντα, η Ουκρανία α
ποτελεί ένα από τα κλειδιά με τα οποία
θα καθορισθεί το μέλλον της χώρας.
Την ώρα που ένα ισχυρότατο εθνικιστι
κό κίνημα στη δυτική Ουκρανία, ζητά
την πλήρη ανεξαρτησία της ουκρανι
κής δημοκρατίας, στο Κίεβο η επίσημη
παρέλαση συνοδεύθηκε από συλλήψεις
διαδηλωτών οι οποίοι επιχείρησαν να
διαμαρτυρηθούν. Αντίστοιχα επεισόδια
έγιναν και στο Μινσκ, την πρωτεύουσα
της Λευκορωσίας, όπου πραγματοποι
ήθηκε και αντιδιαδήλωση εναντίον της
επανάστασης, στη μνήμη των θυμάτων
του ολοκληρωτισμού.
Με την αντιπολίτευση να έχει εδώ
και καιρό ζητήσει την αναβολή των ε
ορτασμών, για να ανακηρύξει λίγο με

τά την επέτειο σε ημέρα πένθους, οι
συγκρούσεις ανάμεσα στο ΚΚΣΕ και
τους ριζοσπάστες έμοιαζαν αναπόφευ
κτες για πολλούς παρατηρητές στη
Μόσχα και το Λένινγκραντ. Τελικώς
όχι μόνο τα επεισόδια αποφεύχθησαν,
αλλά η νέα και η παλιά πρωτεύουσα
της αυτοκρατορίας προσέφεραν μέσω
των εκδηλώσεων, των παρελάσεων και
των αντιδιαδηλώσεων μια πλήρη εικό
να για τη σημερινή κατάσταση της Ρω
σίας μια κεντρική εξουσία η οποία έχει
στα χέρια της το στρατό και ένα ΚΚ,
το οποίο παρά την κρίση του δίνει τον
υπέρ πάντων αγώνα για τη διατήρηση
των προνομίων του.
Και από την άλλη πλευρά μια αντιπο
λίτευση η οποία βρίσκεται στους αντί
ποδες του ΚΚΣΕ από πλευράς πολιτι
κών θέσεων, διατηρεί το δυναμισμό
της, αλλά δεν μπορεί να κρύψει πλέον
τις εσωτερικές της διαφωνίες: η πραγ
ματοποίηση δυο αντιδιαδηλώσεων, α
πό τις «αδιάλλακτους» και τους «συμβιβαστές» απέδειξε περίτρανα ότι η βα
θύτατη ηθική και κοινωνική κρίση της
ΕΣΣΔ δεν έχει αφήσει καθόλου ανεπη
ρέαστη μια αντιπολίτευση η οποία, ό
πως συνέβη σε άλλες χώρες της Ανατ.
Ευρώπης, θα έπρεπε θέτοντας στο πε
ριθώριο τις διαφορές της να διεκδικεί
την εξουσία.
Η εικόνα της Ρωσίας την 7η Νοεμ
βρίου, ήταν αντιφατική. Η μια όψη ή
ταν ένα «κοινοβουλευτικό τοπίο» δυτι
κού τύπου, με τη συμπολίτευση και την
αντιπολίτευση να διαδηλώνουν σε από
σταση μερικών εκατοντάδων μέτρων,
χωρίς να σημειώνονται επεισόδια. Η
άλλη, ήταν η όψη της κρίσης, αυτού
του κενού εξουσίας που δεν λέει να πλη
ρωθεί από κανέναν και αφήνει ανοικτό
το δρόμο για οποιεσδήποτε εξελίξεις.
Ανήμερα την επέτειο της Οκτωβρια
νής Επανάστασης, αδιάφοροι για τις
πολιτικές εκδηλώσεις, οι περισσότεροι
Μοσχοβίτες σχημάτιζαν όπως κάθε μέ
ρα τεράστιες ουρές για να προμηθευθούν μερικά τρόφιμα στα καταστήμα
τα της κεντρικής λεωφόρου Τβερσκάγια, όπως ονομάζεται πλέον η Μαξίμ
Γκόργκι.
ΥΓ.: Στις τελευταίες συζητήσεις που έγιναν,
οι τρεις βαλτικές Δημοκρατίες και η Γεωρ
γία δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να υπογρά
ψουν το νέο σύμφωνο, ανεξαρτήτως του πε
ριεχομένου του. Η Μολδαβία και η Αρμενία
δήλωσαν ότι επιφυλάσσονται.
Π
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Στον αστερισμό του
Γ κλάντιο

στιγμή τον ερχομό των κομμουνιστών
στην κυβέρνηση, ακόμη και με εκλο
γές.
Ο στρατηγός Σεραβάλε, ο οποίος α
πό τα τέλη του 1971 και ως την άνοιξη
του 1974 διοικούσε την υπερμυστική
αυτή δομή, καταθέτοντας στις 20 Νο
εμβρίου μπροστά στην Κοινοβουλευτι
κή Επιτροπή για τη διαλεύκανση των
πολύνεκρων τρομοκρατικών ενερ
γειών, δήλωσε ότι το 1973, μιλώντας με
τους αρχηγούς και τους υπαρχηγούς
της «Γκλάντιο» αποκόμισε την πεποί
θηση ότι επρόκειτο για μια «ένοπλη
συμμορία» που απειλούσε να οδηγήσει
την Ιταλία σε εμφύλιο πόλεμο, αδημονώντας να χτυπήσει τους κομμουνι
στές, «προτού εισβάλλουν τα σοβιετικά
στρατεύματα» στην Ιταλία. Μπροστά
σε αυτό τον κίνδυνο, ο στρατηγός Σε
ραβάλε αποφάσισε τότε να διαλύσει τις
οπλαποθήκες τους. Αλλά διαπίστωσε
ότι έλειπαν όπλα και πυρομαχικά, ενώ
12 αποθήκες δεν βρέθηκαν. Τότε. Τις
βρίσκουν τώρα.

Στις 26 Νοεμβρίου 1950, το ΣΙΦΑΡ, ό
πως ονομαζόταν τότε η ιταλική στρα
τιωτική αντικατασκοπεία και η αμερι
κανική ΣΙΑ, στο τέλος μιας μακρόχρο
νης προκαταρκτικής διαδικασίας, υπέ
γραψαν μια μυστική συμφωνία, που έ
θετε τις βάσεις για να πραγματοποιηθεί
η γνωστή σήμερα με την κωδική ονο
μασία «επιχείρηση Γκλάντιο». Η ΣΙΑ
χρηματοδοτούσε και εξόπλιζε τη μυ
στική αυτή δομή, όπως και τις αντί
στοιχες στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρεςμέλη του ΝΑΤΟ, ενώ στην έδρα της Α
τλαντικής Συμμαχίας, στις Βρυξέλλες
λειτουργούσε ένα συντονιστικό όργα
νο, στις συνεδριάσεις του οποίου έπαιρ
ναν μέρος στη δεκαετία του ’70 και οι Ι
σπανοί φασίστες του Φράνκο, μολονό
τι η χώρα τους δεν ανήκε στο ΝΑΤΟ.
Τα μέλη της μυστικής δομής στρατολογούνταν με κριτήριο τον «αντικομμουνισμό» τους και εκπαιδεύονταν
στον «ανταρτοπόλεμο», σε μια μυστι
κή βάση, στη Σαρδηνία. Στα διαλείμματά τους διασκέδαζαν την ανία τους
με ένα μπιλιάρδο που τους είχε δωρίσει
ο κ. Αντρεότι, ο άνθρωπος που δεσπό
ζει στην ιταλική σκηνή, πότε σαν πρω
θυπουργός και πότε σαν υπουργός των
εξωτερικών τα τελευταία 45 χρόνια. Ο
οπλισμός τους ήταν κρυμμένος σε 139
μυστικές αποθήκες, σπαρμένες σε 48
στρατώνες και άλλα κρυσφύγετα,. ακό
μη και στις αυλές των εκκλησιών.
Ομολογημένος σκοπός της επιχείρη
σης «Γκλάντιο» ήταν η οργάνωση και
διεξαγωγή «ανορθόδοξου πολέμου»
στα μετόπισθεν του εχθρού σε περίπτω
ση που τα στρατεύματα του «Συμφώ
νου της Βαρσοβίας» θα εισέβαλλαν
στην Ιταλία.
Και ο ανομολόγητος σκοπός της
«Γκλάντιο»; Να εμποδίσει με κάθε μέ
σο, με κάθε τρόπο και σε οποιαδήποτε

Κατά την επίσημη εκδοχή, η
«Γκλάντιο» δεν ήταν παράνομη, αλλά
μυστική δομή του ΝΑΤΟ. Τα μέλη της
δεν έφταναν τα 700 άτομα. Αλλά το
Κομμουνιστικό Κόμμα, τα άλλα κόμ
ματα της αριστερός, ακόμα και οι δε
ξιοί «Ρεπουμπλικάνοι», αμφιβάλλουν
για όλα αυτά και ζητούν να αποκαλυ
φθεί όλη η αλήθεια. Με την υπόθεση
«Γκλάντιο» έχει επιληφθεί η Κοινοβου
λευτική Επιτροπή για τη διαλεύκανση
των πολύνεκρων τρομοκρατικών εγ
κλημάτων, γιατί στις 2 Αυγούστου, δέ
κατη επέτειο της έκρηξης ωρολογια
κής βόμβας στο σιδηροδρομικό σταθ
μό της Μπολώνιας (85 νεκροί και 200
τραυματίες) οι βουλευτές του IKK ζήτη
σαν από την Κυβέρνηση να καταθέσει
στην Επιτροπή τα στοιχεία για την ύ
παρξη μιας μυστικής οργάνωσης, που
σύμφωνα με όσα ήδη έχουν έρθει στο
φως, σχετίζεται με όλα τα μέχρι τώρα

ΙΤΑΛΙΑ:
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ανεξιχνίαστα τρομοκρατικά εγκλήμα
τα της τελευταίας τριακονταετίας.
«Εμείς ξέρουμε» —λέει ο γραμματέ
ας του IKK Οκέτο— «ότι η Γκλάντιο εκ
προσωπούσε μια μυστική εξουσία, που
δρούσε στο παρασκήνιο κάθε φορά που
οι δυνάμεις της αριστερός προσέγγιζαν
την εξουσία». Πρόκειται για την από
πειρα πραξικοπήματος από τον στρα
τηγό των καραμπινιέρων Ντε Λορέντσο, όταν, το 1964, συγκροτήθηκε η
πρώτη κεντρο-αριστερή κυβέρνηση του
σοσιαλιστή Νέννι. Ανθρωποι της
Γκλάντιο οργάνωναν προκλήσεις παρεισφρύοντας στους εργατικούς και
φοιτητικούς αγώνες του 1968-69. Σε ό
λα τα μεγάλα και πολύνεκρα εγκλήμα
τα της τρομοκρατίας που έμειναν μέχρι
σήμερα αξεδιάλυτα και οι δράστες
τους ατιμώρητοι —και που φέρουν όλα
τη σφραγίδα της άκρας δεξιάς— βρέ
θηκαν πάντοτε αναμεμιγμένοι τομείς ή
άνθρωποι των μυστικών υπηρεσιών.
«Αυτοί που έβαζαν τις βόμβες», λέει ο
Οκέτο, «ήταν μέσα στον κρατικό μηχα
νισμό. Και φυσικά αυτές οι επιχειρήσεις
στρέφονταν και εναντίον των καλυτέ
ρων και πιο δημοκρατικών τομέων του
κράτους και της ίδιας της Χριστιανοδη) μοκρατίας, όπως το αποδεικνύει η υπό
θεση Μόρο».
Η αποκάλυψη της ύπαρξης μιας ορ
γανωμένης μυστικής δομής του ΝΑΤΟ,
που με χρήματα και όπλα της ΣΙΑ εξα
σφάλισε επί 45 χρόνια τη μονοπώληση
της πολιτικής εξουσίας από το κόμμα
της Χριστιανοδημοκρατίας και τον α
ποκλεισμό του κόμματος που υποστη
ριζόταν από τον ένα τρίτο του εκλογι
κού σώματος, είναι φυσικό να εκνευρί
ζει τους χριστιανοδημοκράτες, αλλά
και τον αμερικανικό παράγοντα, κα
θώς και τους κύκλους του ΝΑΤΟ.
Μάταια ο κ. Αντρεότι προσπάθησε
στην αρχή να υποστηρίξει ότι η
«Γκλάντιο» έπαψε να υπάρχει από το
1972. Τελικά ο ίδιος υποχρεώθηκε να
παραδεχθεί ότι λειτουργεί ακόμα. Ανυ
πολόγιστες θα είναι οι συνέπειες, αν τε
λικά αποδειχθεί ότι πράγματι η
«Γκλάντιο» ενέχεται, όπως υποστηρί
ζει η αριστερά, στα φοβερά εγκλήματα
που σημάδεψαν την πολιτική ζωή της Ι
ταλίας από τα τέλη του 1960 κι εδώ.
Αυτοί οι φόβοι της αμετακίνητης επί
45 χρόνια ιθύνουσας πολιτικής τάξης,
εξηγούν και τη σφοδρότητα των επιθέ
σεων ακόμα και από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας κατά των κομμουνι
στών, οι οποίοι κατηγορούνται για
«σταλινισμό» και αναβίωση της συνθη
ματολογίας των «Ερυθρών Ταξιαρ
χιών», επειδή αφού οι ίδιοι έκαναν την
«αυτοκριτική» τους (μέχρι μαζοχι
σμού) για τα σφάλματά τους του πα
ρελθόντος, ζητούν από τους «άλλους»
να κλείσουν κι εκείνοι με την ίδια εντι
μότητα τους λογαριασμούς τους με την
Ιστορία.

Ορισμένοι πάντως υποστηρίζουν πο
νηρά ότι πίσω από όλον αυτό τον θόρυ
βο κρύβεται η πρόθεση των δυο μεγά
λων κομμάτων, της Χριστιανοδημοκρατίας και του IKK να πολώσουν το
κλίμα εν όψει πολιτικών εκλογών που
ενδέχεται να διεξαχθούν την ερχόμενη
άνοιξη, δυο χρόνια πριν λήξει, η θητεία
της σημερινής Βουλής.

Αντόνιο Σολάρο
LOYHAIA:

Η ουδετερότητα
μπλόφα

ήταν

μια

Η ουδέτερη κατά τ ’ άλλα Σουηδία, σε
αγαστή συνεργασία με τις αμερικανι
κές υπηρεσίες πληροφοριών, και για δι
κή τους μόνο χάρη... χαρτογραφούσε
καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του
‘80, τη σοβιετική αεράμυνα της Βαλτι
κής.
Η είδηση που η έγκυρη Ντάγκενς Νυχέτερ αποκάλυψε τις προάλλες επικα
λούμενη ανώνυμες στρατιωτικές πη
γές, για να επιβεβαιωθεί την επομένη κι
από επώνυμες, συζητήθηκε πολύ δίνον
τας τίτλους σε σχετικά δημοσιεύματα,
όπως: «Η σουηδική ουδετερότητα, μια
μπλόφα».
«Μπλόφα λοιπόν η ουδέτερη πολιτι
κή της Σουηδίας και το θλιβερό είναι
πως τον μόνο που μπορεί να ξεγελά η
ηγεσία της είναι ο σουηδικός λαός»,
σχολίασε πικρόχολα την είδηση ο γνω
στός ερευνητής για θέματα ειρήνης και
διαφορών Βίλχελμ Αγκρέλ.
Σε πλήρη αντίθεση με τη διακηρυγ
μένη πολιτική της ουδετερότητας στη
δεκαετία που πέρασε, η σουηδική χαρ
τογράφηση της βαλτικής αεράμυνας
για τις ΗΠΑ, χρησιμέυσε ως βάση για
το σχεδιασμό ενός ενδεχόμενου πυρη
νικού πολέμου των ΗΠΑ, κατά της Σο
βιετικής Ένωσης. Η συνεργασία όμως
των υπηρεσιών άμυνας της Σουηδίας

με τις αντίστοιχες των ΗΠΑ, όπως τώ
ρα επιβεβαιώνονται, κράτησΓ. πολλές
δεκαετίες. Για την ακρίβεια δεν είχε
σχεδόν ποτέ διακοπές αφότου άρχισε,
μετά το τέλος του δεύτερου παγκο
σμίου πολέμου γύρω στο 1952.
Υπήρξε δε τόσο στενή, που κατά
καιρούς προξένησε ακόμη και αντι
δράσεις μέσα στους κόλπους της ίδιας
της σουηδικής υπηρεσίας πληροφο
ριών, διαβεβαιώνει πρώην υψηλά ιστάμενος αξιωματικός, στη «Ντάγκενς
Νυχέτερ». «Καθόμαστε κυριολεκτικά
στα γόνατα των στρατιωτικών του ΝΑ
ΤΟ», αναφέρει κάποιος άλλος. «Ολό
κληρη η αλυσίδα από τη συλλογή - επε
ξεργασία έως την ανάλυση των πληρο
φοριών μας», επιχειρηματολογεί «γίνε
ται σε συνεργασία με ξένη δύναμη».
Βέβαια για τη Σουηδία, η σύμπλευσή
με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληρο
φοριών εις βάρος της γειτονικής της
Σοβιετικής Ένωσης είχε ως αντάλλαγ
μα την άφθονη και αδιάκοπη εισροή
στρατιωτικού και ιδιαίτερα ανιχνευτικού εξοπλισμού, προωθημένης τεχνο
λογίας. Πέρα από τις χώρες του ΝΑΤΟ,
όπως υπογραμμίζεται, μόνο το Ισραήλ
διαθέτει ανάλογη με τη Σουηδία πρό
σβαση στη στρατιωτική τεχνολογία
των ΗΠΑ. Και αυτού του είδους η αμε
ρικανική «βοήθεια» έπαιξε αποφασι
στικό ρόλο για την τεχνολογική ανά
πτυξη της Σουηδίας και ή tc:ν καθορι
στική για την ανάπτυξη ιδιαίτερα της
αεροναυπηγικής της.
Μπορεί όμως η Σουηδία να συνεργα
ζόταν με τις στρατιωτικές κατασκο
πευτικές υπηρεσίες μιας υπερδύναμης
και ταυτόχρονα να εμμένει στην αρχή
της ουδετερότητάς της; Είναι το πρω
ταρχικό ερώτημα που τέθηκε και που η
σουηδική κυβέρνηση απέφυγε να απαν
τήσει. «Λ ν η υπόθεση έχει όπως δημοσιεύθηκε, υποσκάπτεται η πολιτική μας
αξιοπιστία», απάντησε, αντίθετα, ο σο
σιαλδημοκράτης πρόεδρος της Κοινο
βουλευτικής Επιτροπής για τις υπηρε
σίες πληροφοριών Ρόναλντ Μπρένστρεμ.
Η συνεργασία για τη χαρτογράφηση
της βαλτικής αεράμυνας, χαρακτηρί
ζεται από πολλούς στρατιωτικούς ανα
λυτές σαν μια επαχθής για τη Σουηδία
συνεργασία. Γιατί, εκτός του ότι υπο
σκάπτει την εμπιστοσύνη στην πολιτι
κή της διακηρυγμένης σουηδικής ουδε
τερότητας, η σοβιετική αεράμυνα δεν
περιλαμβάνεται στους στόχους διερεύνησης της σουηδικής άμυνας. Τα στρα
τιωτικά αεροσκάφη δεν διαθέτουν ούτε
την εμβέλεια ούτε τη δυνατότητα να πετάξουν πάνω από τη Βαλτική σε καιρό
πολέμου. Πρώτος στόχος, αντίθετα,
για τη σουηδική υπηρεσία πληροφο
ριών, είναι η χαρτογράφηση στοιχείων
που έχουν να κάνουν με την υποβρύχια,
γύρω από τα σουηδικά ύδατα, δραστη
ριότητα. Και ήταν ακριβώς αυτός ο

στόχος που παραμερίστηκε για χάρη
των προτεραιοτήτων του υπουργείου ά
μυνας των ΗΠΑ.
Το τελευταίο στοιχείο διαβεβαιώνει
επώνυμα και ο Μπγιέρν Έκλιντ, πρώην
πλοίαρχος του ανιχνευτικού πλοίου
«Ωρίων», στη βαλτική και σήμερα
στρατιωτικός αναλυτής σε Ινστιτούτο
για θέματα άμυνας.
Σε τακτά διαστήματα οι ΗΠΑ υπαγό
ρευαν τις δικές τους προτεραιότητες
στις σουηδικές υπηρεσίες πληροφο
ριών, κι έτσι ερμηνεύεται και το αίνιγ
μα των ασύλληπτων υποβρυχίων, για
μια σοβιετική αντίδραση στη συνεργα
σία ΗΠΑ - Σουηδίας.
Και μόνο η απλή υποψία ότι τα αμε
ρικανικά αεροσκάφη μπορούσαν να έ
χουν πρόσβαση σε σουηδικά αεροδρό
μια, θα μπορούσε άνετα κατά τον
Μπγιέρν Έκλιντ να έχει συνδράμει
στην πυκνή και ενοχλητική γύρω από
τη Σουηδία υποβρύχια σοβιετική δρα
στηριότητα. «Στις αρχές της δεκαετίας
που πέρασε, επικρατούσε βέβαια έντονα
ψυχρό κλίμα μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων», καταλήγει ο σχολιαστής της
Ντάγκενς Νυχέτερ «τώρα βρισκόμαστε
μπρος σ ' ένα άλλο πολιτικό σκηνικό σ'
αυτό του '90».
Χάριν αυτού του σκηνικού, όμως,
και όχι μόνον, απαιτείται να ασκηθεί
γκλάσνοστ και στη σουηδική πολιτική
την αποκαλούμενη ως ουδέτερη.
Αλίκη Τσιλιχρήστου
ΗΠΑ:

ΗΠΑ: Ή ρεμες εκλογές
περιμένοντας τη θύελλα...
Νέο Υόρκη. Αντίθετα απ’ ότι γράφτηκε κα
τά κόρον τελευταία, στις πρόσφατες κοινο
βουλευτικές εκλογές των ΗΠΑ δεν διαμορ
φώθηκε κάποια σαφής τάση του εκλογικού
σώματος, υπέρ ενός από τα δύο κόμματα,
που μονοπωλούν το αμερικανικό προσκή
νιο...
Η αλήθεια είναι βέβαια, ότι οι Δημοκρατι
κοί κέρδισαν κάποιες οριακές έδρες στο
Κογκρέσο. Αλλά τα κέρδη τους ήταν μάλ
λον περιορισμένα και δεν συνιστούν ουσια
στική αλλαγή συσχετισμών...
Κατά κανόνα, στις εκλογές που γίνονται
στο μισό κάθε προεδρικής θητείας, το κόμ
μα από το οποίο προέρχεται ο Πρόεδρος χά·
νει...
Αλλά ακόμα και όταν οι απώλειες του
«κυβερνώντος» κόμματος είναι μεγάλες,
σπάνια αποτελούν «πρόκριμα» των προε
δρικών εκλογών, δυο χρόνια αργότερα...
Αναλυτικά, οι φετινές εκλογές της 6ης
Νοεμβρίου, αφορούσαν 435 θέσεις για τη
Βουλή και την «ανανέωση» 34 θέσεων (του
ενός τρίτου, περίπου) στη Γερουσία, καθώς
και τις 36 έδρες από τις 50 θέσεις πολιτεια
κών κυβερνητών...
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• Στην παλαιό Βουλή οι Δημοκρατικοί εί
χαν 259 έδρες, ενω οι Ρεπουμπλικανοί j 7(i .
Στη νέα Βουλή οι δημοκρατικοί κέυδισαν
8 έδρες (267 σύνολο), και οι Ρεπουαπλικάνοι έχασαν 9 έδρες (159 σύνολο),
μι«' έ
δρα από το Βερμόντ, εξελέγη ο... σοσιαλι
στής (πρώην δήμαρχος) Μπέρναρντ Σάντερς. Για πρώτη φορά από το 1928 στο αμε
ρικανικό Κογκρέσο εξελέγη πολιτικός με
σοσιαλιστική ιδεολογία...
Στην παλαιό Γερουσία οι Δημοκρατικοί
είχαν 55 (στις 100) έδρες, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι 45. Μετά την ανανέωση 34 εδρών, οι
Δημοκρατικοί κέρδισαν μια έδρα (σύνολο
56) και οι Ρεπουμπλικάνοι έχασαν μία (σύ
νολο 44).
Σε σύνολο 435 βουλευτών, οι 405 της
προηγούμενης Βουλής ξανακατέβηκαν και
πάλι σε εκλογική αναμέτρηση, και κατόρ
θωσαν εξ αυτών να εκλεγούν οι 390. Συνε
πώς μόνο 45 νέα πρόσωπα υπάρχουν στην
καινούργια Βουλή. Κι αυτό πραγματικά αποτέλεσε «έκπληξη» δεδομένου ότι ήταν
διάχυτη η «δυσαρέσκεια» του εκλογικού
σώματος, λόγω των αδιεξόδων που δημιουργήθηκαν στο παλαιό Κογκρέσο για
τον περιορισμό των δημοκρατικών ελλειμ
μάτων...
Εντύπωση προκάλεσε, ωστόσο, ότι παρά
την επανεκλογή τους, πολλοί παραδοσιακοί
πολιτικοί —του δημοκρατικού κόμματος
κυρίως— είδαν τη δύναμή τους να μειώνεται
αισθητά. Χαρακτηριστικότερα παραδείγμα
τα ο γερουσιαστής Μπράντλεϊ στο Νιου
Τζέρσεϊ (ο οποίος μόλις κατάφερε να επαναξελεγεί, έναντι της άγνωστης, ώς προχθές,
Ρεπουμπλικανής αντιπάλου του, Κριστίν
Γουΐτμαν) και ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Μάριο Κουόμο, ο οποίος μόλις ξεπέρασε το 509ο (έναντι αντιπάλων τελείως άση
μων).
Χαρακτηριστικό επίσης ότι στην Πολι
τεία του Κονέκτικατ το κυβερνείο κέρδισε ο
ανεξάρτητος Λέσσελ Γουάκερ, νικώντας
τους υποψηφίους και των δυο κομμάτων.
Ή ταν η πρώτη φορά από την εποχή του α
μερικανικού εμφυλίου, που στο Κονέκτικατ
αναδεικνύεται ανεξάρτητος κυβερνήτης!
Η εκλογή του ανεξάρτητου Γουάκερ στην
Πολιτεία αυτή, η εκλογή του σοσιαλιστή
Σάντερς στο Κογκρέσσο, καθώς και τα χα
μηλά ποσοστά που πήραν πολλοί παραδο
σιακοί πολιτικοί ήταν ίσως οι μόνες «εκ
πλήξεις» των φετινών εκλογών...
Στα τοπικά δημοψηφίσματα, νικήθηκε η
μεγάλη «οικολογική μεταρρύθμιση» στην
Καλιφόρνια (το περιβόητο νομοσχέδιο «biggreen») ενώ κέρδισαν σε πολλές Πολι

τείες, νομοθετικές ρυθμίσεις για τον πε
ριορισμό της θητείας των πολιτειακών
και ομοσπονδιακών μελών του Κογ
κρέσου.
Αμφότερες θεωρούνται νίκες των με
τριοπαθών συντηρητικών...
Σ’ ό,τι αφορά τους ελληνικής καταγωγής
πολιτικούς, από τους πέντε που έθεσαν υπο
ψηφιότητα, κέρδισαν άνετα οι τέσσερις που
ήταν ήδη μέλη του Κογκρέσου: Ο Μπιλιρά40

κης στη Φλόριδα με 589ο, η Ολύμπια Σνόου
στο λ?έ*ν αε 559ο, ο Μαυρούλης στη Μαοαχουσέτη με 669ο, και ο Γκας Γιάτρον στην
Πενσιλβόνια με 579ο...
Ο «νεοφώτιστος» Φώτης Τζούνιορ στο
Μέριλαντ, δεν κατόρθωσε να εκλεγεί συγ
κεντρώνοντας μόλις το 359ο...
Σ’ ότι αφορά τις πιο βραχυπρόθεσμες
προοπτικές, στο νέο Κογκρέσο ή ελαφρώς
ενισχυμένη δημοκρατική πλειοψηφία θα
προσπαθήσει να επιβάλει τον έλεγχό της επί
του Προέδρου Μπους, ιδιαίτερα σ’ ό,τι αφο
ρά ενδεχόμενη επίθεση κατά του Ιράκ στον
Περσικό Κόλπο...
Οι Δημοκρατικοί δεν θέλουν τόσο να εμ
ποδίσουν τον πρόεδρο Μπους. Επιθυμούν
περισσότερό, να αναδείξουν τον δικό τους
ηγετικό ρόλο σε εθνικά θέματα, εκεί, δηλα
δή, ακριβώς που «πονάνε». Δεν είναι τυχαίο
ότι σε μια τέτοια συζήτηση στο Κογκρέσσο,
κεντρικό ρόλο θα παίξει ο δημοκρατικός
Γερουσιαστής από τη Γεωργία, Σαμ Ναν,
που θεωρείται και εκ των επικρατέστερων
δημοκρατικών υποψηφίων για την προεδρία
του 1992...
Το βέβαιο είναι πάντως, ότι οι μεγάλες
αλλαγές στο αμερικανικό εκλογικό σώμα,
ενόψει του 1992, δεν έχουν «φανεί» ακόμα.
Διότι οι περιστάσεις που θα επιφέρουν αυτές
οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα διαμορφωθεί...
Πρόκειται για την επικείμενη ύφεση και
την προοπτική σύρραξης στον Περσικό.

Χρύσανθος Λαζαρίδης
ΗΠΛ:

Κενά πληροφόρησης:
Γ ρ ά φ ο ν τ α ι μ ε S, ό π ω ς S u p p ly
S και L s

- s id e ,

Sununu

Στην πληροφόρηση των Ελλήνων από τον
Τύπο της δεκαετίας του ’80, υπάρχουν μερι
κά «περίεργα» κενά. Ο χαρακτηρισμός «πε
ρίεργα» χρησιμοποιείται, διότι ενώ η πληρο
φόρηση αυτή ήταν και είναι πολύ σημαντι
κή, εντούτοις, δεν δόθηκε στη χώρα μας.
Παρακάτω επισημαίνονται μερικά απ’
αυτά τα κενά χωρίς να γίνει προσπάθεια έρευνάς του γιατί υπάρχουν.

Supply-side
Στ’ αγγλικά η λέξη supply σημαίνει προ
σφορά (όπως στο πρώτο σκέλος του προ
σφορά και ζήτηση), η λέξη side σημαίνει με
ριά, πλευρά.
Ο όρος supply-side υιοθετήθηκε από το «ε
πιτελείο» του Ρήγκαν το 1979 (πριν ακόμη
γίνει πρόεδρος) και αποδίδει την εξής οικο
νομική θεωρία:
«Εάν κανείς μειώσει τους φόρους των πλου
σίων, αυτό θ' αυξήσει τα κέρδη τους. Τότε,
οι πλούσιοι (από ευγνωμοσύνη) θα ρίξουν τ ’
αυξημένα κέρδη τους σε επενδύσεις και θ'
αυξηθεί ο οικονομικός τζίρος. Τέλος, το
κράτος από τη φορολογία του αυξημένου τζί
ρου θ ’αυξήσει κι αυτό τα έσοδά του». (Και θα
ζήσουμε εμείς καλά και οι πλούσιοι καλύτε
ρα).

J A I L

Neil Bush
The $50 0 billion b ailou t ot the s a v in g s and
loan in d u stry w ill c o s t e very child, woman
and m a n o ve r $2,000. T h e se c rim e s were
c o m m itte d by the rich, for the rich and

THEY

SHOULD

fo r m ore In fo rm a tio n , c a ll 637-WOO

PAY.
A J N fl Production

Η αφίσσα που παροτρύνει να «φυλακιστεί ο Νηλ
Μπους», γιος του προέδρου Μπους.

Δηλαδή, οι λεβέντες του Ρήγκαν είπαν
στην ανθρωπότητα ότι: αν μειώσει κανείς
τους φόρους (των πλουσίων) αυξάνουν τα έ
σοδα από φόρους!
Βέβαια η θεωρία αυτή δεν ήταν καινούρ
για, ήδη την είχε προτείνει εδώ και διακόσια
χρόνια (γύρω στο 1803) ο Γάλλος Jean · Ba
ptiste Say. Ο οποίος είπε ότι «η προσφορά
(supply) δημιουργεί τη δική της ζήτηση» χω
ρίς επέμβαση του κράτους κτλ.
Οι Ρηγκανάνθρωποι πρωτοτύπησαν εισάγοντας τον όρο supply-side (χυδαϊστί: «από
προσφορά μεριά»). Αυτοί που πιστεύουν και
που εφαρμόζουν τη θεωρία αυτή αποκλήθη
καν supply-siders (χυδαϊστί: προσφοράκηδες»). Στο κείμενό μας θα χρησιμοποιήσου
με τους αξιοπρεπείς όρους supply-side και
supply -siders.
Ό τα ν, λοιπόν, ο Ρήγκαν έγινε πρόεδρος,
το ’81, όρμησαν οι supply-siders και έκαναν
τους πλούσιους πιο πλούσιους, έως πολύ
πιο πλούσιους. Οι πλούσιοι (όπως ήταν επό
μενοί δεν επένδυσαν τα πρόσθετα κέρδη
τους για να γίνει τζίρος, αλλά τα ξόδεψαν
για τον εαυτό τους.
Αποτέλεσμα: Ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης
της αμερικανικής οικονομίας πριν από τον
Ρήγκαν ήταν 2,89ο, οι supply-siders του Ρήγ
καν κατάφεραν να τον ρίξουν στο 2,69ο (μέ
σος όρος της οκταετίας Ρήγκαν). Το 1981,
όταν άρχισε ο Ρήγκαν, η Αμερική είχε δα
νείσει στα άλλα κράτη 141 δις δολάρια, εισπράτοντας τόκους κτλ. Το 1989 η Αμερική
των Ρήγκαν - Μπους χρώσταγε (!) στα άλλα
κράτη 62() δις δολάρια και τώρα η ίδια πλη
ρώνει τόκους κτλ. *. Οι Αμερικανοί που έπε
σαν κάτω από το όριο της φτώχιας έφτασαν
το 139ο του πληθυσμού της χώρας, δηλαδή
πολύ μεγαλύτερο απ’ αυτό που υπήρχε πριν
αρχίσει ο «τζίρος» των supply-siders2.
Οι supply-siders του Ρήγκαν και του

Μπους έχουν «στριμώξει» την Αμερική από
οικονομική άποψη σε επικίνδυνο βαθμό. Άρα πρέπει να περιμένει κανείς, ότι για αντι
περισπασμό ο Μπους θα αντιδράσει βίαια
σε κάποια μέρη του κόσμου. Ισως η αρχή
να ήταν το Ιράκ.
Από την άλλη μεριά, όμως, κμι ο αμερι
κανικός λαός φαίνεται ότι έχει αρχίσει ν’
αντιδρά «βίαια». Ήδη έχει αρχίσει ν’ ανιχνεύει κανείς αυτή την τάση και σε συντη
ρητικά έντυπα, όπου με έκπληξη διαβάζει
φράσεις όπως: «διώξτε τους αλήτες» fthrow
the bums out), ένθα αλήτες είναι ο Μπους
και οι περί αυτόν4. Ή ακόμη διαβάζει κα
νείς στα μπλουζάκια το σύνθημα, «άντε στο
διάολο Ιράκ» πρέπει ν’ αντικατασταθεί με
το «άντε στο διάολο Κογκρέσο»5.
To supply-side και οι επιπτώσεις του είναι
επικίνδυνα σημαντικό για να το αγνοεί ο
κοινός πολίτης αυτού του κόσμου. Η ύπαρ
ξη των διαφόρων Τσαουσέσκου δεν δικαιο
λογεί την τάση που υπάρχει να μη θέλει κα
νείς να δει την αλήθεια του supply-side.
Πάντως ήδη από το 1983 ο όρος supplyside μπήκε και στα λεξικά!6.
S and L s

Στη μικρά αλλά ένδοξη Ελλάδα φύτρωσε
ο Κοσκωτάς, ο τραπεζικός. Ζημιά στη χώ
ρα: γύρω στα 32 δις δραχμές ή περίπου 220
εκατ. δολάρια.
Στην Αμερική, τη χώρα της ευκαιρίας,
φύτρωσε ένα δάσος από Κοσκωτάδες. Ζη
μιά στη χώρα: πάνω από 500 δις δολάρια7.
Δηλαδή δύο χιλιάδες τριακόσιοι Έλληνες
Κοσκωτάδες (εις δολάρια) ή 14 φορές το α
καθάριστο προϊόν της Ελλάδος.
Οι Savings and Loan Associations, οι S and
Ls, όπως λέγονται και γράφονται, (σε μετά
φραση: «Εταιρείες Αποταμιεύσεως και Δα
νεισμού») είναι ένα είδος κτηματικών τρα
πεζών (ξεκίνησαν γύρω στα 1924) που επεν
δύουν χρήματα των πελατών τους κυρίως
σε κτηματικά δάνεια και τους προσφέρουν
κάποιο μέρισμα.
Ήλθε λοιπόν η βασιλεία του Ρήγκαν και,
ωτου θαύματος! πάνω από 330 (τριακόσιες
τριάντα) S and Ls «βάρεσαν κανόνι». Οι
«τραπεζίτες» απλώς έβαλαν τα χρήματα
των καταθετών στην τσέπη και μην τους εί
δατε. Ο Μπους τώρα ισχυρίζεται ότι μόνο
το 50% ήταν κλέφτες· οι υπόλοιποι ήταν α
πλώς ανίκανοι.
Επειδή, όμως, ο αμερικανικός νόμος
(πάντα πονόψυχος δια τους κατέχοντες)
προβλέπει ότι το κράτος εγγυάται τις κατα
θέσεις στις S and Ls μέχρι ύψους 100.000 δο
λαρίων (δηλαδή 15 εκατ. δρχ.), πρέπει τώρα
το κράτος να πληρώσει 500 δις δολάρια
προς τους μάλλον εύπορους αυτούς καταθέ
τες.
Το κράτος, βέβαια, σημαίνει όλοι οι φορο
λογούμενοι (πένητες και πλούσιοι). Ακόμα
το ποσό των 500 δις το αμφισβητούν πολλοί
και το ανεβάζουν στα 3 τρις δολάρια. Ήδη
μία έκθεση από το Stanford το ανεβάζει στο
1.4 τρις δολάρια8.
Ό,τι έχει μείνει από τις πτωχευμένες S
and Ls(που είναι γύρω στα 16 δις δολάρια) έ
X
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χει αρχίσει να ξεπουλάει, κοψοχρονιά, η α
μερικάνικη κυβέρνηση. Δηλαδή ξεπουλιόν
ταν περίπου 36.000 περιουσίες, από μονο
κατοικίες μέχρι εμπορικά κέντρα. Τον κα
τάλογο με τις τιμές και την περιγραφή των
ακινήτων μπορεί να τον προμηθευθεί κα
νείς, έναντι 100 δολαρίων από τον οργανι
σμό, που διαχειρίζεται αυτές τις περιουσίες,
την Resolution Trust Corp. Πάντως εμείς (α
πό καθαρά πατριωτικό καθήκον) δίνουμε
στους Έλληνες αναγνώστες του ΑΝΤΙ τα
τηλέφωνα από τα οποία συνεννούμενοι θα
μπορέσουν ν’ αποκτήσουν ένα φτηνό σπίτι
στην Αμερική. Τα τηλέφωνα είναι: (202) 416 6900 ή (800) 431-06009. Εάν προλάβουν βέ
βαια, διότι ως ήταν αναμενόμενο, οι φίλοι
του Μπους έχουν ήδη αρχίσει να παίρνουν
τον αφρό των περιουσιών αυτών για ένα
κομμάτι ψωμί. Δηλαδή το σκάνδαλο των S
and Ls συνεχίζετια ως «σκάνδαλον εντός
σκανδάλου».
Στο κόλπο των S and Ls βρέθηκαν και οι
εξής «εξέχοντες» αμερικανοί:
• Ο γιος του Μπους ο Νηλ Μπους. Ήδη
πέρα από την αφίσα, που αναδημοσιεύουμε,
έχει αρχίσει να γράφεται και στους τοίχους
το σύνθημα: «Ο Νηλ Μπους στη φυλα
κή!»10. Όμως, ο μπαμπάς δεν θ’ αφήσει το
παιδί στο έλεος του όχλου. Ήδη, αντί να εγ
κρίνει το διορισμό «ειδικού ανακριτή» που
θα ξεσκέπαζε την υπόθεση, κατάφερε, με τη
βοήθεια των «αντιπάλων» του των Δημο
κρατικών, να διορίσει «δικομματική» εξετα
στική των πραγμάτων επιτροπή, για να κου
κουλώσει την υπόθεση, «κατά το πρότυπο
της δικομματικής» του κουκουλώματος της
δολοφονίας του Κένεντυ.
• Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώ
πων, ο Jim Wright, ο οποίος εξαναγκάστηκε
σε εξευτελιστική παραίτηση.
• Οι «πέντε του Keating», δηλαδή πέντε
μέλη του Κογκρέσου, ανάμεσά τους και ο α
στροναύτης Τζων Γκλεν, που είναι τώρα γε
ρουσιαστής, οι οποίοι εβοήθησαν (από ευ
σπλαχνία φυσικά) έναν από τους «αστέρες»
των S and Ls, κάποιο κύριο Keating, να «αξιοποιήσει» τα χρήματα των συμπολιτών
του12.
• Και άλλοι αξιοπρεπείς κύριοι.
Το όχι περίεργο είναι ότι ο αμερικανικός
νόμος ούτε καν ακουμπούσε αυτούς τους
κυρίους. Μόλις τώρα (το 1990), η πίεση από
τα κάτω, ανάγκασε τον Μπους να ζητήσει
ποινή ισοβίων, για τους μελλοντικούς Αμε
ρικανούς Κοσκωτάδες13.
Όπως είναι επόμενο, η υπόθεση των S and
Ls θεωρείται σήμερα από τον αμερικανικό
λαό «ως το No 1 πρόβλημα της χώρας»14.
Και ήδη ο αμερικανικός λαός οργανώνει την
αντίστασή του κατά του Μπους και των φί
λων του των S and Ls15.

Είναι λίγο περίεργο στην Ελλάδα, έστω
του μικρού Κοσκωτά, να είναι σχεδόν άγνω
στη η τόσο εκρηκτική υπόθεση των S and Ls.
John Sununu. O Sununu είναι πολιτικός μη
χανικός, με ντοκτορά από το MIT, η κατα
γωγή του πατέρα του είναι από τον Λίβανο
και υπήρξε 3 φορές κυβερνήτης της Πολι
τείας του Νιού Χαμσάιρ. Επίσης ο Sununu
είναι ο ακροδεξιάς στη δεξιά κυβέρνηση του
Μπους και είναι υπέρμαχος των πυρηνικών
εργοστασίων.
Όμως, τα πράγματα με τον Sununu δεν
είναι τόσο «πεζά», όσο δείχνουν τα παρα
πάνω. Ο Sununu κυριαρχεί στη λήψη των α
ποφάσεων της κυβερνήσεως Μπους16. Η δύ
ναμη που είχε αποκτήσει ο συγκεκριμένος
άνθρωπος, ο Sununu, έχει γίνει πολύ επικίν
δυνη.
Νομίζουμε ότι ήδη ο Sununu έκανε το
πρώτο του μεγάλο ανδραγάθημα: «διόρισε»
σαν δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο της
Αμερικής έναν άνθρωπο δικής του επιλο
γής. Τον David Souter.
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Αμερικής (ο
Άρειος Πάγος) συγκροτείται από 9 δικα
στές οι οποίοι είναι ισόβιοι και οι οποίοι ου
σιαστικά διορίζονται από τον πρόεδρο, με
έγκριση του Κογκρέσου. Όλοι οι πρόεδροι
της Αμερικής πάσχιζαν και πασχίζουν να
διορίσουν δικαστές στο Ανώτατο Δικαστή
ριο κατ’ εικόνα και ομοίωσή τους. Το γιατί,
είναι προφανές. Οι αποφάσεις του δικαστη
ρίου είναι στην ουσία πολιτικές αποφάσεις,
που επηρεάζουν όχι μόνο τη ζωή των Αμερι
κανών, αλλά και την παγκόσμια κοινότητα.
Όπως π.χ. αυτή για τον Daniel Ellsberg και
τα απόρρητα έγγραφα του Πενταγώνου, που
έπαιξε σημαντικό ρόλο για το σταμάτημα
του πολέμου στο Βιετνάμ.
Οι αποφάσεις του δικαστηρίου μεταλαμ
παδεύονται (σαν νομικές κατευθύνσεις) από
την Αμερική στα διάφορα έθνη της γης από
τους νεαρούς βλαστούς των Αγγλων, Γάλ-

• Για σφαιρική πληροφόρηση
• Για αδέσμευτο διάλογο

• Το περιοδικό
για την εκπαίδευση

• Για μια νέα αντίληψη
των εκπαιδευτικών μας πραγμάτων
• Για την άρθρωση ενός «άλλου»
εκπαιδευτικού λόγου
ΣΤΑ Τ Ε Υ Χ Η 53, 54 αφιέρωμα:

Ο Sununu

Όπως όλοι οι επί της γης πρόεδροι έτσι
και ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κάποιον
που είναι «το δεξί του χέρι». Συνήθως ο συ
νεργάτης αυτός είναι ο «προσωπάρχης»*
του Λευκού Οίκου.
Ο Μπους επέλεξε σαν «δεξί του χέρι» τον
----- \

Λειτουργικός Αναλφαβητισμός
και Σχολική Αποτυχία
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λων, Γερμανών, Ελλήνων, κτλ. που πηγαι
νοέρχονται στα Harvard, στα Yale, κτλ.
Ετσι, ο πολιτικός προσανατολισμός του
δικαστηρίου, συντηρητικός ή προοδευτι
κός, έχει τεράστια σημασία. Ο Ρήγκαν στά
θηκε «τυχερός», έβαλε τρεις ομοίους του σε
θέσεις που χήρεψαν κατά τη θητεία του.
Παρ’ όλο που δεν κατάφερε να περάσει κά
ποιον Bork, που ήταν καταφανής ακροδε
ξιάς, μια και τον έκοψε το Κογκρέσο κατά
τη διαδικασία της έγκρισης. Το δικαστήριο
που έβγαλε την απόφαση για τον Ellsberg, ί
σως ήταν από τα πιο προοδευτικά στην ι
στορία της Αμερικής.
Ό ταν, λοιπόν, πριν λίγο καιρό (καλοκαί
ρι του ’90) χήρεψε ακόμη μια θέση στο δικα
στήριο, με αποχώρηση λόγω γήρατος ενός
προοδευτικού δικαστή, ο Μπους πρότεινε
και το Κογκρέσο ενέκρινε, το διορισμό κά
ποιου Souter, τον οποίο ουσιαστικά επέλεξε
ο Sununu. Διότι ο Souter ήταν «δικός» του
άνθρωπος, μια και ήταν στην αρχή Γενικός
Εισαγγελεύς και κατόπιν δικαστής στο Α
νώτατο Δικαστήριο του Νιου Χαμσάιρ, ό
που Κυβερνήτης ήταν ο Sununu.
Έτσι, το σημερινό Ανώτατο Δικαστήριο
της Αμερικής στην πλειοψηφία του, έχει
συντηρητικούς δικαστές. Δηλαδή, το τι θα
«φορεθεί» νομικά στον κόσμο, τις επόμενες
δεκαετίες, ουσιαστικά το αποφάσισε... ο
Sununu, άνδρας ακροδεξιός.
Ο Sununu επεμβαίνει στα πάντα, ακόμα
και εάν δεν έχει ιδέα για το περί ου ο λόγος
πρόβλημα. Εκεί δε που έχει λόγο σαν μηχα
νικός, γίνεται ο χαμός. Έτσι, από τα παρα
σκήνια, «αποφασίζει» σαν μηχανικός ποια
θα είναι η στάση της Αμερικής στο πρόβλη
μα του θερμοκηπίου, άρα και ποια θα είναι η
παγκόσμια αντιμετώπιση του φαινομένου.
Και η θέση του Sununu είναι: να μην στενο
χωρήσουμε τ’ αφεντικά της General Motors.,
κτλ.
Οι επεμβάσεις του Sununu στην Υπηρεσία
Προστασίας του Περιβάλλοντος, της αμερι
κάνικης κυβερνήσεως, είναι κοινό μυστικό.
Το πόσο καθαρός θα είναι ο αέρας στις πό
λεις της Αμερικής, τα επόμενα χρόνια, θα
προσπαθήσει να το αποφασίσει ο Sununu.
Προφανώς η αλα-Sununu «τεχνολογία», που
θα επικρατήσει, θα μεταφερθεί και στα «δο
ρυφόρο» κράτη των ΗΠΑ.
Το πόσο βάρβαρα εξοργιστική είναι η
συμπεριφορά του Sununu στο να επεμβαίνει
στα πάντα, φαίνεται και από το ότι πρόσφα
τα (Οκτώβριος, ’90) αναγκάστηκε να πα
ραιτηθεί η κυρία Dole, υπουργός Εργασίας
του Bush και σύζυγος του Robert Dole, ηγέτη
των Ρεπουμπλικάνων (και πιθανού διαδό
χου του Μπους στην προεδρία των ΗΠΑ).
Τέλος, ο Sununu «θα είναι εκεί», όταν
παρθεί η απόφαση για πόλεμο ή «μη πόλε
μο» με το Ιράκ.
Πρόβλεψη: Το πιθανότερο είναι ότι ο
Sununu, με το περίεργο μη αγγλοσαξωνικό
όνομα και την «εξ ανακλάσεως» (από
Μπους μεριά) δεσποτική συμπεριφορά, δεν
θα κρατήσει πολύ. Θα φροντίσουν γι’ αυτό
οι αγγλοσάξωνες συνάδελφοί του. Μπορεί
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το ντοκτορά από το MIT να έχει πέραση
στην Αμερικής αλλά υπάρχουν και... όρια!*
* Στο «ΒΗΜΑ της Κυριακής», της 4.11.90 υπήρχε
ένα άρθρο με τίτλο: «Ο πρόεδρος (Μπους) έχει κα
κούς συμβούλους». Το άρθρο ήταν κατά λέξη ανα
δημοσίευση τμήματος ενός άρθρου από τους
«Τάιμς» της Νέας Υόρκης, στο οποίο αναφέρεται
και ο Sununu σαν άνθρωπος από τον οποίο «εξαρτάται υπερβολικά» ο Μπους.

Νίκος Ράπτης
(Οκτώβριος 1990)
1. THUROS, L.C., ΙΗΤ (International Herald Trubune),
10.10.90, σελ. 10.
2. ΙΗΤ, 28.9.90, σελ. 6.
3. ΙΗΤ, 12.10.90, σελ. 4.
4. TIME, 15.10.90, σελ. 26.
5. ΙΗΤ, 17.10.90, σελ. 8
6. NINTH MERRIAM WEBSTER, 1983, σελ. 1186.
7. TIME, 13.8.90, σελ. 36.
8. TIME 13.8.90, σελ. 36 και GVARDIAN, 15.8.90.
9. ΙΗΤ, 18.5.90, σελ. 3.
10. VILLAGE VOICE, No 31 ’90, σελ. 22.
11. GUARDIAN, 15.8.90, σελ. 7.
12. ΙΗΤ, 25.10.90, σελ. 3.
13. TIME, 13.8.90, σελ. 37.
14. TIME, 13.8.90, σελ. 36.
15. GUARDIAN, εγκύκλιο γράμ.προς αναγνώστες.
16. ΙΗΤ, 11.1.90, σελ. 4.

ΠΟΛΩΜΑ:

Ο υποψήφιος που ήρθε από
το «πουθενά»
40%, 23%, 18%. Λεχ Βαλέσα, Στανισλάς Τιμίνσκι, Ταντέους Μαζοβιέτσκι. Άχαρα, άδικα κι εντυπωσιακά
τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου
των πρώτων ελεύθερων προεδρικών ε
κλογών στην Πολωνία. Ο Ταντέους
Μαζοβιέτσκι καταποντίστηκε. Στο
δεύτερο γύρο, στις 9 Δεκεμβρίου, ο
Λεχ Βαλέσα θα έχει αντίπαλό του τον
Στανισλάς Τιμίνσκι, τον άνθρωπο που
ήρθε από το «πουθενά». Οι Πολωνοί έ
καναν, ήδη, από τον πρώτο γύρο μια
μεγάλη επιλογή. Η αποτυχία του Ταν
τέους Μαζοβιέτσκι σημαίνει, ασφαλώς,
πολλά. Σημαίνει όμως, ιδίως, ότι οι ε
κλογείς... αποδοκίμασαν τη μη λαϊκιστική - εθνικιστική πτέρυγα της Αλλη
λεγγύης. Οι Πολωνοί φαίνεται ότι, δε
δομένης της τεράστιας οικονομικής
κρίσης, αναζητούν σωτήρες και Θαυμα
τοποιούς.
Στις 9 Δεκεμβρίου ο Λεχ Βαλέσα, ο
Πρόεδρος της Αλληλεγγύης, θα είναι
Πρόεδρος της Πολωνίας. ΓΓ αυτό κα
νείς δεν αμφιβάλλει. Και οι Πολωνοί,
από την ημέρα αυτή, θα περιμένουν να
τους βγάλει ο Βαλέσα γρήγορα από τη
μιζέρια, όπως τους το υποσχέθηκε στις
προεκλογικές ομιλίες του.
Η επικράτηση του «αγαπημένου ηλε
κτρολόγου» στον πρώτο γύρο, ήταν α

ναμενόμενη. Ολα όμως έδειχναν ότι
στο δεύτερο γύρο αντίπαλός του θα ή
ταν ο παλιός σύμβουλός του, ο πρωθυ
πουργός Ταντέους Μαζοβιέτσκι. Όλα
έδειχναν ότι ο αδελφοκτόνος σπαραγ
μός της Αλληλεγγύης θα έφθανε ως την
ακραία συνέπειά του και ότι, επιτέ
λους, οι Πολωνοί θα είχαν να επιλέξουν
ανάμεσα σε δυο προγράμματα.
Οι εξελίξεις όμως είναι πολύ διαφο
ρετικές. Μια εβδομάδα, μόλις, πριν α
νοίξουν οι κάλπες εισέβαλλε αιφνιδίως
στο κέντρο της εκλογικής αναμέτρη
σης ένας υποψήφιος, μέχρι χθες, πα
ντελώς άγνωστος στους Πολωνούς: ο
Στανισλάς Τιμίνσκι.
Ο Στανισλάς Τιμίνσκι, ΠολωνοΚαναδο-Περουβιανός, επιτυχημένος ε
πιχειρηματίας, 42 ετών, με παρουσιαστικό μεσαίου στελέχους, φαίνεται ότι
ενσαρκώνει το «αμερικανικό όνειρο»
αλά πολωνικά. Το παρελθόν του είναι
αρκετά μυστηριώδες. Έφυγε από την
Πολωνία το 1969 και αναζήτησε την τύ
χη του στον Καναδά. Πολύ γρήγορα ο
νεαρός Πολωνός μετανάστης έγινε δυ
ναμικός επιχειρηματίας ηλεκτρονικών
ειδών, και σύζυγος μιας πάμπλουτης
Σουηδής. Αργότερα εγκαταστάθηκε
στο Περού όπου ασχολήθηκε με καλ
λιέργειες ...φράουλας, και έκανε ένα
δεύτερο γάμο με μια, επίσης πάμπλουτη Περουβιανή, την νυν σύζυγό του.
Κατά διαστήματα ερχόταν στην Πολω
νία, κατά κανόνα, μέσω Λιβύης. Δημο
σιεύματα του πολωνικού Τύπου αναφέ
ρουν ότι ο «Καναδός» υποψήφιος ήταν
άνθρωπος της πολιτικής αστυνομίας
του παλαιού «σοσιαλιστικού» καθε
στώτος, ότι έχει εμπλακεί στο εμπόριο
ναρκωτικών και ότι, επιπλέον, η ψυχι
κή του υγεία είναι πολύ «εύθραυστη».
Ακόμη κι αν όλα αυτά είναι υπερ
βολικά, γεγονός είναι ότι ο Στανισλάς
Τιμίνσκι δεν είχε την παραμικρή συνά
φεια με όσα έζησαν ή υπέστησαν οι Πο
λωνοί τις δυο τελευταίες δεκαετίες. Ο
ταν ενέσκηψε στη Βαρσοβία τον Οκτώ
βριο, για να θέσει υποψηφιότητα στις
προεδρικές εκλογές, όλοι τον θεωρού
σαν «γραφική περίπτωση».
Μόλις έγινε γνωστό ότι ο Στανισλάς
Τιμίνσκι υπερσκέλισε τον Ταντέους
Μαζοβιέτσκι, ο ιστορικός και εκ των η
γετών της Αλληλεγγύης, καθηγητής
Μπρόνισλαβ Γκέρεμεκ δήλωνε λακωνι
κότατα: «Η πολωνική δημοκρατία βρί
σκεται πάντα στο ξεκίνημά της. Παρα
μένει ασταθής και αδύναμη. Αναλογιζυμαστέ το μέλλον της Πολωνίας με αρκε
τή ανησυχία».
Τέτα Παπαδοπούλου

Στου ΓΚΟΒΟΣΤΗ
ξέρουμε από βιβλία,
και ξέχωρα απ' αυτό, οι τιμές
και το περιβάλλον,
είμαστε περήφανοι
που το λέμε,
είναι ανεπανάληπτα

ΚΟΒΟΣΤΗ
Ζωοδόχου Πηγής 21, τηλ. 36.15.433

Φ. Ντοστογιέφσκι:

I. Στόουν:

Ντ. Λώρενς:

Εγκλημα και Τιμωρία

Ν α ύ τη ς κ α β α λά ρ η ς (Η ζω ή του Τ ζακ Λ ό ν τ ο ν )

Ο ε ρ α σ τ ή ς τη ς Λ α ίδ η ς Τ σ ά τ ερ λ υ

Και αυτές τις μέρες κυκλοφορούν:
Τα εικοσιπέντε ερωτικά Σονέτα του Φρ. Πετράρχη, σε πολυτελή έκδοση.
s
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Ένας, δύο, τρεις, πολλοί πειρασμοί...
Αχός βαρύς ακούγεται από τη Φλώρινα. Ο μητροπολίτης
Αυγουστίνος Καντιώτης απειλεί να χτυπήσει τις καμπάνες και
με τις ορδές από θεούσες που υποκινεί, να ασκήσει προληπτι
κά λογοκρισία κατά του Αγγελόπουλου και της νέας ταινίας
του, που δεν έχει αρχίσει ακόμη να γυρίζεται.
Μια ακόμη περίπτωση «Τελευταίου πειρασμού»; Και τώρα,
όπως και τότε, το χριστεπώνυμον πλήρωμα, δια της βίας, θα
καταφέρει να φιμωθεί ένας λόγος που δεν εναρμονίζεται πει
θήνια στα ελληνοχριστιανικά δόγματα;
Παρ' όλα αυτά, το ζήτημα των εθνικιστικών και ηθικιστικών εξάρσεων των παπάδων είναι και παραμένει σοβαρό και
ξεπερνάει τα όρια του συγκεκριμένου συμβάντος. Διότι, η εκ
κλησία, με τις δυνατότητες που της παρέχει το Σύνταγμα, εί
ναι προσκολλημένη στο κράτος, συμμετέχει στα παιχνίδια
της εξουσίας και της πολιτικής, επηρεάζει τις κατευθύνσεις
της παιδείας και της κοινωνίας ευρύτερα, καθορίζει βασικές
πτυχές της ζωής μας. Το γεγονός του μη διαχωρισμού εκκλη
σίας από το κράτος ούτε με το Σύνταγμα του '85, νομιμοποίη
σε για μια ακόμη φορά αυτή την εξωφρενική πρόσβαση της
εκκλησίας στον κοινωνικό μας βίο, επιβεβαίωσε για μια ακό
μη φορά ότι βούληση του κράτους είναι ο μισαλλόδοξος ελλη
νοχριστιανικός πολιτισμός.
Γι' αυτό, δεν μπορούμε να καταχωρίσουμε τους λεονταρι
σμούς των Καντιώτηδων στη γραφικότητα και στο φολκλορι
σμό —μομφή που του απέδωσε ο Θόδωρος Αγγελόπουλος.
Οι συντηρητικοί θύλακες της εκκλησίας, κρατούν ανοιχτά τα
ιδεολογικά τους μέτωπα. Μέτωπα, έτοιμα να επιβάλλουν τον
εθνικιστικό, συντηρητικό σκοταδισμό τους ακόμη και με
τραμπουκισμούς, όπως έγινε στην περίπτωση του «Τελευ
ταίου πειρασμού», όπως γίνεται και τώρα στην περίπτωση
της ταινίας του Αγγελόπουλου. Οι ευαίσθητοι κύκλοι της δια
νόησης αρνούνται να δουν κατάματα αυτά τα μέτωπα και πε
ριορίζονται σε μια αντιπαράθεση αφ' υψηλού με τον αναχρονι
σμό τους, που εκπροσωπεί ο επίσκοπος Φλωρίνης.
Αλλά, αν εφησυχάζουν έτσι οι πλέον ευαίσθητοι δέκτες των
μηνυμάτων που αποστέλλονται στην κοινωνία μας, τότε γιατί
να μην ξημερώσει μια μέρα που θα χτυπούν συνέχεια οι καμ
πάνες. Οχι μόνο στη Φλώρινα. Στην επικράτεια ολφκληρη.
Υ.Γ. Υπερβολικές, πάντως, είναι και οι αντιδράσεις του σκη
νοθέτη, αλλά και του Τύπου. Στις αντιδράσεις αυτές, βε
βαίως, όποιος ξέρει καλά τα πράγματα, δεν μπορεί να μη δια
κρίνει μια επιθυμία συντήρησης του θέματος στην επικαιρότητα για λόγους διαφημιστικούς. Πριν ακόμη γυριστεί μια ται
νία, τα περί αυτήν έχουν κάνει μέσω των ειδησεογραφικών
πρακτορείων το γύρο του κόσμου. Η συντήρηση της όξυνσης
σημαίνει διατήρηση του θορύβου.
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Περί κοινού ή
καλλιτεχνικού γύψου
Για γύψους έχουμε, μεγάλη η
δόξα του Γιαραμπή, ακούσει
πολλά τα τελευταία είκοσι χρό
νια. Και μην τολμήσει να πει κα
νείς πως ήταν από καθαρή σύμ
πτωση. Γύψο είχε υποσχεθεί
στην ελληνική κοινωνία ο τότε
σωτήρας μας, ώσπου να ωριμά
σουν τα πράγματα. Ή τα ν η πε
ρίπτωση του κοινού γύψου, του
χειρουργείου, που σε ακινητοποιεί και σε «διατηρεί» αναλ
λοίωτο. Αλλά στράβωσαν τα
πράγματα και δεν προλάβαμε
να φορέσουμε το νάρθηκα.
Ποιος ξέρει πού θα είχαμε φτά
σει όμως, αν τότε πραγματοποιόταν το όνειρό του —σε τι ύ
ψη. Ζαλίζομαι μόνο που το σκέ
φτομαι.
Και καλά τότε, πέρασε η μπόρα. Μπήκαμε κατόπιν σε «νέα»
περίοδο της ιστορίας μας. Οπό
τε φυσικό ήταν να ξεχαστούν οι
γύψοι, εκτός από λίγους νοσταλγούς, που έψαχναν στις
μάντρες οικοδομικών υλικών.
Και να, πάλι μας παρουσιάστη
κε μια νέα ευκαιρία, ίσως πιο
ενδιαφέρουσα από κοινωνική
και πολιτική σκοπιά: το γύψω
μα του Παρθενώνα.
Γιατί εδώ μιλάμε για το κατεξοχήν σύμβολο του ελληνισμού,
άρα για κάτι που ταυτίζεται με
την ελληνική κοινωνία. Τα «πά
θη» της ελληνικής κοινωνίας,
με λίγη φαντασία, σχετίζονται
με τα «πάθη» του υπέρτατου
μνημείου. Η σύγχρονη «γυψο
ποίηση» του μνημείου από την
ατμοσφαιρική ρύπανση δεν θα
μπορούσε άραγε να συγκριθεί
με την τόσο σχολαστικά τεκμη
ριωμένη συνολική «κρίση» που
μας δέρνει; Μήπως τα αδιέξοδα
«μας» δε μεταφράζονται άμεσα
σε αδιέξοδα του εθνικού μας
συμβόλου; Οπότε, όσο διαπι
στώνουμε πως η καταστροφή
του μνημείου είναι μη αναστρέ
ψιμη διαδικασία και ψάχνουμε
για μια σύγχρονη «Κιβωτό», ό
που θα αποτεθούν τα γλυπτά
του, πάλι δεν μιλάμε, υποσυνεί
δητα ίσως αλλά σκόπιμα, για
την ανάγκη επιβίωσης μιας Ελ
λάδας που διαλύεται «ως κόνις» στο πρώτο φύσημα του αέ
ρα;

Οπότε, γιατί να παραξενεύον
ται μερικοί άραγε, που το ΚΑΣ,
το ένδοξο ΚΑΣ στην πιο σουρεα
λιστική του σύνθεση, «αποφάσι
σε συμβιβαστικά» να παίξει με
τους γύψους, εκεί στην ανατολι
κή πλευρά του Παρθενώνα,
στήνοντας πρόχειρα ικριώματα
«για να δούμε» τι επιτέλους
προτείνει εκείνος ο κακός Μα
νώλης Κορρές και η παρέα του.
Γιατί, πώς να το πω, δεν βλέπω
κανένα λόγο για την «παρέμβα
ση» που έκανε ο υπουργός ΥΠΠΟ, που αμφισβήτησε το αποτέ
λεσμα της αμφίρροπης «ψηφο
φορίας». Γιατί να βάλει χέρι
στις αποφάσεις ενός τόσο σεβά
σμιου φορέα; Τι θα πει ότι θα
«σκεφθεί πώς θα προχωρήσει η
υπόθεση»;
Αφού το πράγμα είναι φως
φανάρι: οι «ειδικοί» απεφάνθησαν πως χρειάζεται γύψο η υπό
θεση. Και μπόλικο γύψο, όχι
τσιγκουνιές. Ώ στε να στηθεί
μια μακέτα σε φυσική κλίμακα
πάνω στην Ακρόπολη, με τις
συμπληρώσεις στις επίμαχες
κολόνες και το επιστήλιο, για
να ξέρουμε ακριβώς τι θα προ
κόψει ύστερα από τις τόσο
«τολμηρές» αναστηλώσεις που
προτάθηκαν. (Ό πω ς θα στηθεί
πρόχειρα ο τελικός όγκος της
προσθήκης στο Μουσείο Μπενάκη, για να «δουν» και εκεί αν
«ενοχλεί» ή όχι).
Το ζήτημα είναι «καλλιτεχνι
κό» μας λένε εκείνοι που ξέ
ρουν, που είναι οι ίδιοι που τόσο
κόπτονται για το δημόσιο καλό,
για την προκοπή του τόπου.
Που έχουν αυτοαναγορευθεϊ
«φύλακες» της πόλης (καημένε
Πλάτωνα, που να ήξερες τι ε
φαρμογές είχαν οι ιδέες σου!).
Που μόνο εκείνοι ξέρουν τι θα
πει σεβασμός της ιερότητας των
μνημείων, τι θα πει αισθητική
τελείωση, τι θα πει «κληρονο
μιά στις επόμενες γενιές» κτλ.
Με μόνη διαφορά, πως α
γνοούν την ιστορία των αναστηλώσεων του μνημείου, που υπο
τίθεται τόσο παθιάζονται να
διατηρήσουν. Τις λυσσασμένες
π.χ. επιθέσεις που είχε δεχτεί
άλλοτε ο δυστυχής Μπαλάνος,
που «τόλμησε» να αναστηλώσει
τη βορεινή πλευρά του Παρθε
νώνα, καταστρέφοντας τα ιερά
και τα όσια —δηλαδή, για να
μεταφράσουμε, καταστρατη
γώντας τις επιταγές της παντο
δύναμης συντήρησης που μα
στίζει κάθε εκδήλωση αυτού του
τόπου...
Με εκείνη την ευκαιρία, είχε
ειπωθεί και το αμίμητο από τον
Καμπούρογλου, πως μόνο, ό
ποιος θεωρεί τον εαυτό του άξιο
να χτίσει έναν Παρθενώνα έχει
το δικαίωμα να βάλει χέρι επά
νω του. Και αυτή ήταν βέβαια η
γνώμη ενός τουρκολόγου, που
δεν θα της έδινες και πολλή ση
μασία. Έ λα όμως που τη θυμή-

βήκαν πρόσφατα, ως «επιχείρη
μα»!
Να λοιπόν που βρισκόμαστε,
να επιστρατεύεται, ό,τι πιο σκοταδιστικό και λαϊκιστικό για να
καλυφθεί η γύμνια ορισμένων.
Γιατί τα θέλουν όλα στα μέτρα
τους, κατ’ εικόνα και ομοίωση.
Βιάζονται να δεχτούν μια «γύψι
νη» κοινωνία, οπότε όσο «γύψι
νη» είναι αυτή τόσο «γύψινο»
θα πρέπει να γίνει και το μνη
μείο που την εκφράζει.
Δεν μας αξίζει κάτι καλύτε
ρο; Δεν υπάρχουν άλλα υλικά
για να χτίσει κανένας; Ή έχει
πράγματι προχωρήσει τόσο πο
λύ η κοινωνική γυψοποίηση, ό
σο πασχίζουν να μας πείσουν οι
οπαδοί της «μην-αγγίζετε» προ
στασίας του Παρθενώνα; Δεν
είμαστε λοιπόν σε θέση να αξιοποιήσουμε κανένα από τα εφό
δια που έχουμε στα χέρια μας;
Μόνο να νοσταλγούμε περα
σμένα μεγαλεία ξεχασμένοι κά
που στο περιθώριο της ιστο
ρίας;

Δημήτρης Φιλιππίδης

0 Ευφρόνιος στο Λούβρο
Στο Λούβρο, στους καινούρ
γιους απαστράπτοντες εκθεσια
κούς χώρους που βρίσκονται
κάτω από την γυάλινη πυραμί
δα, μια ελληνική έκθεση δέχε
ται πλήθος επισκέπτες: κρατή
ρες κάλυκες, ψυκτήρες αμφο
ρείς πελικές, εικονογραφημένα
από τον Ευφρόνιο. Για πρώτη
φορά παρουσιάζεται συγκεν
τρωμένο το έργο ενός αγγειογράφου της αρχαιότητας σαν
μια σημερινή αναδρομική μονο
γραφία. Ο Ευφρόνιος, που γεν
νήθηκε περίπου το 535 π.Χ. και
που, χάρη στην μακροζωία του,
είχε μια καριέρα σχεδόν πενήν
τα ετών, μας είναι γνωστός από
το 1835. Ανήκει σε μια ομάδα
ζωγράφων ερυθρών αγγείων,
τους '’Pionniers", οι οποίοι ανήγαγαν την δια κόσμηση των βά
ζων σε μεγάλη τέχνη.
Είναι αξιοθαύμαστο να ανα
καλύπτεις μέσα από τις χιλιετη
ρίδες την προσωπικότητα ενός
καλλιτέχνη, να την προσδιορί
σεις, να της αποδώσεις τις ιδιό
τητες και τα χαρακτηριστικά ε
νός στυλ, να θαυμάσεις την μοναδικότητά της.
Αλλά ας μη νομίσουμε πως
πρόκειται για άγνωστους καλλι
τέχνες. Ό λοι τους είναι ανα
γνωρισμένοι και ταξινομημένοι
από τον περίφημο Ά γγλο κερα
μολόγο, τον John Davidson Beazley (1885-1970), που πρώτος
τούς μελέτησε και τους ξεχώρι
σε και που ακόμη και τα λάθη
του ήταν γόνιμα για την πρόοδο
της κεραμολογίας. Ο BeazleyOa
ήταν ευτυχής αν έβλεπε την έκ
θεση του Ευφρόνιου σκηνοθετη-

μένη από την αρχιτέκτονα Αουλέντι, γνωστή για το έργο της
(Μουσείο του Ορσέ, Παλάτσο
Γκράσι, Μπωμπούρ) —και που
αναδεικνύει το ταλέντο του Ευ
φρόνιου, έξοχου και τολμηρού
σχεδιαστή, σκηνοθέτη και χρο
νικογράφου της αθηναϊκής κοι
νωνίας των κλασικών χρόνων.
Συμπόσια, παλαίστρες, διονυ
σιακοί χοροί, καβαλάρηδες αλ
λά και μυθικές σκηνές όπως η
«πάλη του Ηρακλή με τον Αντέα», «ο θάνατος του Σαρπηδόνα». Πρόκειται για ένα έργο με
γάλης πνοής, όπου η σύνθεση, η
ευρηματικοτητα και η συγκίνη
ση μας εντυπωσιάζουν βαθειά.
Συναντήσαμε τον Alain Pasquier, πρωτεργάτη της έκθεσης
και διευθυντή του τμήματος των
ελληνικών και ρωμαϊκών αρ
χαιοτήτων του Λούβρου, ο ο
ποίος απάντησε σε μερικές ερω
τήσεις μας:
«Πάντοτε επιθυμούσα να ορ
γανώσω μια έκθεση κεραμικής.
Στο Λούβρο βρίσκει κανείς την
πιο μεγάλη συλλογή του είδους
στον κόσμο, και μερικά πολύ
σημαντικά έργα του Ευφρόνιου.
Είναι φυσικό άλλωστε η πρώτη
αυτή έκθεση να έχει σαν αντι
κείμενό της τον Ευφρόνιο: είναι
ο καλύτερος.

Πριν από μερικά χρόνια το
Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης οργάνωσε έκθεση του ζω
γράφου του Άμαση.
Πρόκειται για ζωγράφο μελα
νόμορφων αγγείων, ο καλλιτέ
χνης χάραζε το βάζο και οι μορ
φές τοιΐ κομψές μεν είχαν κά
ποια δυσκαμψία1. Στο Παρίσι
πάντως είναι η πρώτη φορά που
γίνεται μια τέτοια έκθεση με
σκοπό να αποδείξει πως η κερα
μική κάθε άλλο παρά μια σκονι
σμένη και ανιαρή τέχνη είναι,
αλλά απεναντίας ζωντανή και
ενδιαφέρουσα.
Ο Ευφρόνιος αντλεί τα θέμα
τά του από ένα καθιερωμένο ρε
περτόριο, αλλά αμέσως διακρίνεται για την πρωτοτυπία και
την ποιότητα της τέχνης του:
λανσάρει εικόνες, ανοίγει και
νούργιους δρόμους. Το καθένα
από τα βάζα του είναι ένα γεγο
νός που ασκεί μια μεγάλη επί
δραση στην μετέπειτα εικονο
γραφία. Την εποχή εκείνη κεραμίστες και σχεδιαστές θεωρούν
το «Βάναυσοι», δηλαδή απλοί
τεχνίτες που φτιάχναν πιατάκια. Κανένα γραπτό μνημείο
δεν τους αναφέρει. Οι πραγμα
τικοί καλλιτέχνες ήταν οι γλύ
πτες, οι αρχιτέκτονες και μετά
τους Μηδικούς πολέμους οι ζω

Ευφρόνιος: «Γυναικείο συμπόσιο». Λένινγκραντ, Εθνικό Μουσείο Ερμιτάζ.
V

γράφοι φρέσκων: Απελλής Ζεύ
ξης, Παράσσιος κτλ. Ωστόσο
τα κεραμικά εκτιμούντο και α
πό τότε οι αρχαίοι τα συντηρού
σαν και τα επισκεύαζαν.
Η τέχνη της κεραμικής γνώ
ρισε την εποχή του Ευφρόνιου
μεγάλη ακμή και ποιότητα. Ο
Ευφρόνιος ξαναφέρνει μόδα τον
κάλυκα που στο τέλος του 6ου
αιώνα είχε κάπως παρακμάσει
και χάρη στην διακόσμησή του,
του ξαναδίνει μια καινούρια αί
γλη. Μετά τους Μηδικούς πολέ
μους η Αθήνα παράγει και εξά
γει όλο και περισσότερα κερα
μικά, η ποιότητα όμως πέφτει.
Υπάρχουν βέβαια μερικοί μεγά
λοι ζωγράφοι, όπως ο Ζωγρά
φος του Κλεοφράδους, ή ο Ζω
γράφος του Βερολίνου, αλλά η
μεγάλη εποχή της αγγειογρα
φίας έχει τελειώσει.
Ο Ευφρόνιος είναι κλασικός.
Δεν είναι ένας απλός διακοσμητής. Στις συνθέσεις του συναγω
νίζεται την αρχαία τραγωδία. Η
σκηνοθεσία, το ξετύλιγμα των
εικόνων, ο πλούσιος απόηχος
της εποχής, ξεπερνά κατά πολύ
αυτό που περιμένει κανείς να
βρει στην επιφάνεια των αντι
κειμένων της καθημερινής ζω
ής. Ο ίδιος άλλωστε ήταν σίγου
ρος για το ταλέντο του. Σε ένα
από τα βάζα του χάραξε: «Ο Ευ
φρόνιος ζωγράφισε αυτά τα ω
ραία πράγματα». Σε κάποιο άλ
λο βάζο ένας φίλος του χάραξε
για να τον προκαλέσει: «Ποτέ
δεν θα τα κατάφερνε τόσο καλά
ο Ευφρόνιος». Η γλώσσα αυτή
των βάζων μας αποκαλύπτει
πόσο το πνεύμα του συναγωνι
σμού κινητοποιούσε εκείνη την
εποχή τους καλλιτέχνες.
Το Λούβρο θα μπορούσε να
οργανώσει τουλάχιστον άλλες
10 παρόμοιες μονογραφίες. Με
το περιεχόμενο των ελληνικών
μουσείων δεν θα ήταν δυνατόν
κάτι τέτοιο, γιατί τα ωραιότερα
βάζα της αρχαιότητας βρίσκον
ται εκτός Ελλάδας. Οι ίδιοι οι
αρχαίοι έλληνες το θέλησαν: εξήγαγαν όλη σχεδόν την παρα
γωγή τους στο εξωτερικό. Κα
ταπληκτική είναι η μοίρα των
συντριμμάτων αγγείων. Ειδικοί
κεραμολόγοι πηγαίνουν από το
ένα μουσείο στο άλλο και συ
ναρμολογούν αυτά τα συντρίμ
ματα, έτσι ώστε να αναστηλώ
σουν βάζα ολόκληρα. Στην έκ
θεση υπάρχουν τέτοια δείγματα
πάνω στα οποία ανακαλύπτου
με το στυλ του Ευφρόνιου. Στο
τέλος της ζωής του ο Ευφρόνιος
γίνεται αγγειοπλάστης. Στην Α
κρόπολη βρέθηκε αφιέρωμα με
την επιγραφή «Ευφρόνιος κεραμεύς», πράγμα που βεβαιώνει
την μεγάλη του κοινωνική άνο
δο.
Μετά την έκθεση «Ο έρως
στην ελληνική τέχνη» που οργα
νώθηκε από την Ελλάδα πέρσυ
και είχε μεγάλη επιτυχία στο
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Παρίσι, ο Ευφρόνιος είναι η δεύ
τερη έκθεση όπου η ελληνική
αρχαιότητα κινητοποιεί και εν
θουσιάζει το γαλλικό κοινό.

Ευρυδίκη Τρισόν · Μιλσανή
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Ο Ευφρόνιος είναι ζωγράφος ερυ
θρών αγγείων. Για πρώτη φορά μετα
χειρίστηκε ένα πινέλο για να κατα
γράφει τις λεπτομέρειες της σιλουέτας. Δεν ξέρουμε τίποτε γι’ αυτό το
πρώτο πινέλο, κανείς δεν το περιέ
γραφε. Ωστόσο, σε αυτό οφείλεται η
γέννηση της ζωγραφικής. Στον Ευφρόνιο υπάρχουν δυο ειδών γραμμές,
μια σκληρή, ιεραρχημένη, που εγ
γράφει ανάγλυφα το περίγραμμα και
μια εσωτερική πιο ελαφριά, όπου το
χρώμα είναι διαλυμμένο με βερνίκι
και δημιουργεί ένα είδος λαβής που
δίνει την εντύπωση ανάγλυφης από
δοσης των μυών.

Κινηματογράφος
στη Νέα Υόρκη
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Νοέμβριος Το
«μεγάλο μήλο» είναι στις φθινο
πωρινές ομορφιές του. Κάθε γω
νιά του κρύβει την αναπάντεχη
έκπληξη. Να ’ναι αυτό το μυστι
κό της Νέας Υόρκης, που την
κάνει να αστράφτει και να προκαλεί τους θαυμαστές της;
Καθώς στεκόμαστε στην ε
σωτερική είσοδο του Μπήκμαν
Θήατερ, όπου η Μέρυλ Στρηπ
και η Σίρλεϋ Μακ Λέην είχαν
την τιμητική τους με την εξαίρε
τη ταινία του Μάικ Νίκολς Καρτ
ποστάλ από την άκρη τον γκρε
μού, ένα κεφάλι ξεπροβάλλεισούπερ σταρ των Αμερικανών,
Τομ Κρουζ. Φοράει ένα απλό
ιπλουζάκι, ξεβαμμένο τζην και
jo πρόσωπό του ακτινοβολεί α
πό εκείνη την περίεργη λάμψη
των ανθρώπων που είναι ψηλά
και νιώθουν σίγουροι για τον ε
αυτό τους.
Ο Κρουζ είναι η έκπληξη του
ταξιδιού μας, αφού πολύ γρήγο
ρα θα βρεθούμε κοντά, θα του
μιλήσουμε για τις επιτυχίες του
στη χώρα μας και θα του μετα
φέρουμε μια γνώμη και μια θερ
μή κριτική από τους Έλληνες
κριτικούς, που συχνά του έχουν
δείξει την αγάπη τους.
Έ τσι, στην έκπληξη του
φιλμ, έρχεται να προστεθεί και
η παρουσία του Κρουζ, που δεί
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Καρτ ποστάλ από την άκρη του
γκρεμού. Η αφίσα της νέας ταινίας
του Μάικ Νίκολς

χνει να απολαμβάνει το αρι
στούργημα του Νίκολς. Η πρε
μιέρα των Στρηπ-Μακ Λέην εί
χε όλη τη νεοϋορκέζικη λάμψη
των περιστάσεων. Βραδινά φο
ρέματα στα πεζοδρόμια, καλλι
τεχνικές φυσιογνωμίες και μια
«ουρά», που όμοιά της δεν έ
χουμε δει, ένα τεράστιο ανθρώ
πινο φίδι, που κάλυπτε όλο το
τετράγωνο και χανότανε από τα
μάτια μας, ανάμεσα στον 64ο
και 65ο δρόμο.
Η ίδια η ταινία χαιρετίσθηκε
από το Τάιμ με ύμνους, ενώ οι
περίφημοι Νιου Γιόρκ Τάιμς,
που ανεβάζουν και κατεβάζουν
είδωλα και παραστάσεις, έγρα
ψαν πως «το φιλμ είναι ένα πο
δήλατο, καμωμένο από τα υλικά
μιας Ρολς Ρους». Και οι φίλοι
μας οι Αμερικανοί είχαν να λένε
πως μια τέτοια κριτική σπάνια
γράφεται από τους απαιτητι
κούς δημοσιογράφους αυτής
της εφημερίδας. Η τηλεόραση
αφιέρωνε στη Μέρυλ Στρηπ
κομμάτια, την είδαμε πρωτοσέ
λιδη σε εφημερίδα και οι κατα
χωρίσεις της ταινίας κάλυπταν
δισέλιδα με όλες τις κριτικές
περιοδικών και εφημερίδων.
Έ νας παραλληλισμός του
φιλμ με το αξεπέραστο Ό λα για
την Ενα δεν ήταν τυχαίος και
καθόλου άστοχος. Η ταινία του
Νίκολς διαπερνάει το χώρο του
σώου μπιζ μέσα από τη σχέση
μιας μάνας με την κόρη της,
που είναι και οι δύο, ηθοποιοί
του σινεμά. Η ιστορία της Ντέπυ Ρέυνολτς με την Κάρι Φίσσερ (την ηρωίδα της Αυτοκρα
τορίας των άστρων) που πέρασε
από τα σκληρά ναρκωτικά και
ανένηψε για να εξελιχθεί σε
λαμπερή συγγραφέα και σενα
ριογράφο, αναβίωσε με ξένα ο
νόματα στη μεγάλη οθόνη, αλ
λά το κοινό έπαιρνε τα σήματα
αμέσως.
Δεν θα μιλήσουμε αναλυτικά
ούτε για την εντυπωσιακή ερμη
νεία της Μέρυλ Στρηπ, που
μπαίνει στη δεκαετία του ’90 με
έναν καινούργιο θρίαμβο, ούτε
για την έξοχη κωμική παρουσία
της Μακ Λέην, ούτε για τα άλ

λα λαμπερά ονόματα, που πα
ρελαύνουν στο φιλμ (Τζην Χάκμαν, Ντένις Κουέηντ, Ρίτσαρντ Ντρέυφους). Το φιλμ
άλλωστε θα προβληθεί στη χώ
ρα μας και αναμένεται να κερ
δίσει μερικές από τις πιο σημαν
τικές υποψηφιότητες των Ό 
σκαρ του 1991.
Θέλουμε να πούμε δυο λόγια
για τον κόσμο, που συρρέει στις
αίθουσες και τιμά τους δημιουρ
γούς του κινηματογράφου. Τον
κόσμο που κάνει ουρές και ξεσπά σε χειροκροτήματα, όταν
στους τίτλους παρουσιάζονται
οι άνθρωποι που μόχθησαν για
το αποτέλεσμα. Κι αυτό εδώ εί
ναι μια συνολικότερη απόδειξη
της δυναμικής του σινεμά, της
αυτοδύναμης εξέλιξής του, αλ
λά και της μοναδικής του δυνα
τότητας να συλλαμβάνει τα μη
νύματα των καιρών και να τα α
ποδίδει με μύθους στην οθόνη.
Θέλουμε επίσης να πούμε πως
η τηλεόραση προβάλει συστη

ματικά το σινεμά, στέλνει κό
σμο σ ’ αυτό. Το κανάλι της Φοξ
διέθετε κριτικό κινηματογρά
φου στη ζώνη των 9 το πρωί, ε
νώ αμέσως μετά τις 7 το από
γευμα, το CBS είχε εκτεταμένη
κινηματογραφική ζώνη με νέες
ταινίες, συνεντεύξεις, πορτραίτα.
Οι ταινίες προβάλλονται για
μακρύ χρονικό διάστημα που ε
πιτρέπει στο θεατή να διαλέξει
και να προγραμματίσει. Ο Χάρισον Φορντ διένυε την 6η εβδο
μάδα του με το Λογικά αθώος
του Ά λ α ν Πάκουλα και οι θεα
τές έμπαιναν σταθερά στις αί
θουσες. Ο Ντέηβιντ Λυντς, που
δεν αρέσει στην αμερικανική ε
παρχία, είχε εξασφαλισμένες
τις κεντρικές αίθουσες στη Νέα
Υόρκη για την Αγρια Καρδιά
του και προκαλούσε το ενδιαφέ
ρον επί σειρά εβδομάδων.
Την ίδια εβδομάδα, ο Φιλ Ιωάννου έκανε ένα εντυπωσιακό
«μπουμ» με το Στέητ οφ γκρέης

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΜΙΚΣ

Από τον σημερινό Ντικ Τραίησυ των κόμικς. Σκίτσα του Κιλ
Μπέικερ.
Η κινηματογραφική περίοδος συνεχίζεται, χωρίς ιδιαίτερα συνταρα
κτικές ταινίες. Από τα φιλμ που παίζονταν αυτές τις μέρες στις αίθου
σες σημειώνουμε:

• Μπ. Μπερτολούτσι: Τσάι στη Σαχάρα. Αμερικανική παραγωγή που
βασίζεται σε ένα βιβλίο του Πωλ Μπόουλς. Ιδιαίτερη έμφαση στην α
νασκευή του φόντου, οι χαρακτήρες όμως μένουν μετέωροι καθώς η
διαδρομή τους μέσα από τοπία - καρτ ποστάλ, της μεταπολεμικής Α
φρικής, δεν θεμελιώνει την εσωτερική διαδρομή των ηρώων.
• Σοέι Ιμαμούρα: Μαύρη βροχή. Ασπρόμαυρη γιαπωνέζικη ταινία, α
πό το δημιουργό της «Μπαλάντας του Ναραγιάμα», γύρω από τις επι
πτώσεις της ατομικής έκρηξης στη Χιροσίμα. Ά νισ ος στοχασμός για
τον πόλεμο και τις επιπτώσεις του.
Από σήμερα, εξάλλου, αρχίζουν να προβάλλονται δύο από τις πιο
πολυσυζητημένες ταινίες της χρονιάς. Η πρώτη, ελληνική, είναι το
Σίνγκαπορ Σλινγκ του Νίκον Νικολαΐδη (είχαμε γράψει σχετικά, όταν
αναφερθήκαμε στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης).
Η δεύτερη, είναι η υπερπαραγωγή του Γονώρεν Μπήτυ Ντικ Τραίησυ, με πρωταγωνιστές τον ίδιο και τη Μαντόνα. Στα χνάρια του περ
σινού Μπάτμαν, με ήρωα έναν χαρακτήρα των κόμικς του Τσέστερ
Γκουλντ, η ταινία δημιούργησε με τη σειρά της το δικό της μύθο.
Αρκεί να σημειώσουμε ότι δεκάδες είναι τα καταναλωτικά προϊόν
τα που αναφέρονται στην ταινία και μοσχοπουλιούνται στους αφιονισμένους «φαν» της εφήμερης νέας μυθολογίας. T-Shirts, μπαλόνια,
καρφίτσες, κούκλες, ρολόγια. Από την καταναλωτική αυτή υστερία
δεν ξέφυγαν και οι εκδότες των κόμικς. Έσπευσαν να κυκλοφορή
σουν νέες περιπέτειες με ήρωα τον... αδιάφθορο ντετέκτιβ, που τις υ
πογράφουν οι Τζων Μουρ, Λεν Γουάιν και Κιλ Μπέικερ. Μόνο που, σ'
αυτή την περίπτωση, το εγχείρημα έχει πολύ ενδιαφέρον. Και μοσχοπουλάει...

Η. Κ.

όπου ο Γκάρυ Ώ λτμαν κλέβει
την παράσταση από τον Σων
Πεν και ο Μάρτιν Σκορτσέζε
ξεκινάει σε επιλεγμένες αίθου
σες με το Γκουντ Φέλλας. Ό σο
για την ελληνική παρουσία, το
Τοπίο στην Ομίχλη έβγαινε σε
μια και μόνο αίθουσα, με υπότι
τλους, αλλά και θετική κριτική
στους Νιου Γιορκ Τάιμς με ανα
φορά στα βραβεία του Θόδωρου
Αγγελόπουλου.
Αλλά τις μέρες αυτές, που α
ναπνέαμε το νεοϋορκέζικο αέρα
και τριγυρίζαμε σαν διψασμένοι
επαίτες τις μεγάλες πόρτες των
θεαμάτων και των περίλαμπρων
αιθουσών, η παρουσία της Μέρυλ Στρηπ και το Καρτ ποστάλ
από την άκρη του γκρεμού έδει
χναν να εκφράζουν το απόλυτο
της πολιτείας. Το μακρινό μπλε
ουρανό, τη βροχή που δεν έφτα
νε ποτέ στο έδαφος, την τεχνική
του να επιβιώνεις με το χιούμορ
σε μια ζούγκλα, όπου κυριαρ
χούν σαφώς οι πιο τυχεροί, πα
ρά οι πιο ικανοί...
Αντώνης Κούφαλης

Ποικίλη συγκομιδή
Νοέμβρης, τρίτος μήνας
της εικαστικής περιόδου.
Ανοιξαν ώς σήμερα 57
εκθέσεις —είδα τις 35.
Συγκομιδή ποικίλη, δίχως
εντυπωσιακές εμφανίσεις.
Τρεις Αρχαίοι* έδειξαν ψήγ
ματα της πολύχρονης δουλειάς
τους:
Γιάννης Τσαρούχης «Ελληνικές
Τοπικές Φορεσιές», Ζουμπουλάκη - Κριεζώτου.
Σπάνια αναδύονται αυτές τις
μέρες αριστουργήματα του
Τσαρούχη (1910-1989), παλιότερων μάλιστα ετών. Τέτοια είναι
οι 12 ακουαρέλες - τέμπερες
(διαστάσεις 16x11 εκ.) με ελλη
νικές τοπικές φορεσιές. Επανα* Για τις κατηγορίες αυτές βλέ
πε ΑΝΤΙ 359/6 XI. 87 και
360/20.X I.87. Α ν α φ έρ ο ντα ι
πρώτιστα, αλλά όχι αποκλει
στικά, στην ηλικία των καλλι
τεχνών.

πατρίστηκαν από το εξωτερικό
κι επιδείχθηκαν για λίγες μέρες.
Φτιαγμένες το 1943, είναι οι
πρώτες του είδους από τον Τ.
—έχει φτιάξει έκτοτε πολλές—
με όλη τη βαθιά γνώση της κα
τασκευής της καθεμιάς, αλλά
προπαντός με το ζωγραφικό του
αισθητήριο σε μιαν από τις πιο
ευτυχισμένες στιγμές του, καταμεσίς μάλιστα στην Κατοχή.
Η Γκαλερί Ζουμπουλάκη έκανε
θαυμάσια να προσφέρει στο ελ
ληνικό κοινό μια έκδοσή τους,
στις διπλές διαστάσεις, σε ανα
παραγωγές όφσετ εξαιρετικής
ποιότητας, και με μιαν ευαίσθη
τη εισαγωγή της Μαρίας Καραβία, ηθικής αυτουργού, όπως
φαίνεται, του επαναπατρισμού
των έργων.
Ν ικόλαος Χ ατζηκυριάκος Γκίκας, Γκαλερί Σκουφά 4, ώς

1. XII.
Μια 50αριά σχέδια του Γκίκα
(γ. 1906) για την «Οδύσσεια»
του Καζαντζάκη. Ό λα προπο
λεμικά φυσικά, δείχνουν όλη τη
σχεδιαστική μαεστρία του Δά
σκαλου, και μια ελληνιστική
στεγνότητα που ταιριάζει πιο
πολύ στον Καζαντζάκη παρά
στον Όμηρο. Η έκθεση ήταν ευ
καιρία για να παρουσιασθεί πο
λυτελές «λεύκωμα» των εκδό
σεων ΑΔΑΜ, με ωραία τυπωμέ
να 34 από τα σχέδια του Γκίκα.
Γιάννης Π αππάς «Σχέδια»,
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθν. Τρά
πεζας, ώς 30 XI.
Σαρανταδύο από τα άφθονα
σχέδια ενός γλύπτη (γ. 1913).
Τόσο είναι το ταλέντο που δεί
χνουν, ώστε ν’ αναρωτιέμαι κα
μιά φορά γιατί δεν έγινε ζωγρά
φος. Η έκθεση γίνεται για να
παρουσιασθεί ένας ογκωδέστα
τος τόμος με όλα τα σχέδιά του
από το 1930 ως το 1965.

Τρεις Μεσαίοι*
Γιάννης Γαΐτης (1948-1950),
Γαλλικό Ινστιτούτο ως 4. XII.
Καμιά εικοσαριά έργα από το
ξεκίνημα του Γαΐτη (1923-1984)
μόλις πριν πάει στο Παρίσι, αλ
λά με τα μάτια γεμάτα κιόλας
από τις βασανισμένες και χειρο
νομούσες φιγούρες του Πικάσο
των χρόνων του ισπανικού εμ
φύλιου. Ή ταν ο πιο προσωπι
κός τρόπος του μόλις 25χρονου
ζωγράφου να μιλήσει για τον δι
κό μας εμφύλιο.
Κώστας Τσόκλης «Οδοιπορι
κό» Ζουμπουλάκη ως 17.XI
Στο πρώτο αντίκρυσμα των έρ
γων του Τσόκλη (γ. 1930) θα
μπορούσε κανείς να πιστέψει ό
τι πρόκειται για αναδρομική με
δείγματα κάθε εποχής του. Ή 
ταν μάλιστα ευχάριστο το συναπάντημα με έργα που σου είχαν
χαρίσει παλιότερα μιαν έκπλη

θόδωρος: Φέτα ισόρροπου χώρου, 1990

ξη, όπως π.χ. εκείνο με τις τσα
λακωμένες εφημερίδες στου
Ζουμπουλάκη το 1972. Ό μω ς
σε δεύτερο κοίταγμα τα έργα εί
χαν χάσει τη λάμψη και το κέφι
των πρωτοϊδωμένων. Αντιλαμ
βάνεσαι γρήγορα γιατί: είναι ό
λα ζωγραφισμένα το 1990, πι
στά pastiches από τον ίδιο τον
καλλιτέχνη έργων που είχαν κά
ποτε εκπλήξει και τέρψει. Σαν
ξαναζεσταμένο φαγητό. Ό λα
γινωμένα με ομοιόμορφη διάθε
ση, από την ίδια παλέτα, με τα
ίδια πινέλα, και επαναλαμβά
νουν όλα το ίδιο βασικό τέχνα
σμα του Τ., το παιχνίδι του
πραγματικού αντικειμένου, δί
πλα στο θαυμάσιο ζωγραφισμέ
νο ομοίωμά του, με την προαιώ
νια μέθοδο του Ζεύξη εκσυγχρο
νισμένη από ένα επιδέξιο ταχυ
δακτυλουργό της ζωγραφικής,
της τέχνης δηλαδή να παρα
σταίνει την πραγματικότητα μέ
σα στις δύο διαστάσεις τόσο
πειστικά, ώστε όταν βγαίνει α
πό το μουσαμά προς την τρίτη
διάσταση, να μην αναγνωρίσεις
παρά μόνο ψηλαφώντας τον πί
νακα, ποια η ζωγραφισμένη
πρόκα και ποια η πραγματική.
Οταν όμως ένας ζωγράφος της
φενακιστικής ικανότητας του
Τ. φτάνει στο σημείο ν’ αντιγρά
φει τόσο πιστά τον εαυτό του
μήπως σημαίνει πως δεν έχει
τίποτ’ άλλο να πει; Και το δημιρυργικό «οδοιπορικό» του να
’χει τέρμα στα εξήντα του;

φεται γύρω από το ασταθές και
το εύθραυστο. Πρώτη φορά εδώ
κατακτά την ισορροπία με τού
τη τη σειρά των παραλλαγών
πάνω στο θέμα της ρόδας που
αιωρείται στα ύψη πάνω σ’ ένα
καλώδιο με αντίβαρο μια κατα
σκευή κι αυτή κρεμάμενη, που
δίνει το χαρακτηρισμό του έρ
γου. «Γεωγραφία Μετέωρη;»,
«Αφιέρωμα στο Γαλιλαίο», «Φέ
τα χώρου ισόρροπου» κ.ο.κ. Τα
έργα όλα φτιαγμένα 89-90 εκθέτονται πρώτη φορά και σηματο
δοτούν την επιστροφή του Θ. σε
μια γλυπτική (με τη συμβατική
έννοια) εμπλουτισμένη από το
πέρασμά του στις Κατασκευές
και στις Δράσεις (Χάπενινγκς)
με φόρμες κομψές, εκλεπτυσμέ
νες και ανάερες, παρά το βάρος
τους, αστροναυτικές με μια λέ
ξη για το τέλος του αιώνα.

8. XII.

Πέντε «Νέοι»*
(κατά σειρά αύξουσας ηλικίας)
Λάζαρος Μαράβας, Δεσμός Δώμα ώς 10. XII. Πρώτη ατομι
κή. Ο Μ. (γ. 1964) εκθέτει ταυ
τόχρονα και στους «Απόφοι
τους 89-90» στην Πινακοθήκη.
Πληθώρα εκθεμάτων όλων των
διαστάσεων. Οι «κατασκευές»
από σκουριασμένα παλιοσίδερα
γειτνιάζουν με παραθέσεις μικροευρημάτων με μόνη προσω
πική επέμβαση την ανάσυρσή
τους από τους σωρούς των
σκουπιδιών. Όργιο νεανικής
δημιουργίας εντυπωσιακό καθ’
εαυτό. Ο Μ. θα χρειαστεί μια
προσπάθεια αυστηρής περισυλογής και ελέγχου - κλαδέμα
τος ενός ρωμαλέου ταλέντου,
για να μην εξελιχθεί άγριο.

Το 1963 ο Θόδωρος (γ. 1931) α
φιέρωνε στον Μαρσέλ Ντυσάν
το «Έντομο Κρεμασμένο από
Ρόδα Ποδηλάτου», τόλμημα ι
σορροπίας που ξεπερνούσε σε
φαντασία τη «Ρόδα» του Ντυ
σάν στερεωμένη σ ’ ένα σκαμνί.
Η γλυπτική (και η κατασκευα
στική) του Θ. πάντα περιστρέ-

Νίκος Τζιώτης, Κρεωνίδης,
ώς 26. XI.
Ο Τ. (γ. 1957) αφήνει πίσω την
πολύ έννοιακή δουλειά του που
κορυφώνεται εδώ στους πελώ
ριους αριθμούς (2,05 μ. ύψος) α
πό χυτό σίδερο, ιερατικούς και
μυστηριώδεις σαν μενχίρ της

Θόδωρος Παπαδημητρίου «Ι
σορροπίες ’90», Κέντρο Σύγχρο
νης Τέχνης Ιλεάνας Τούντα ώς
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Βρετάνης. Προχωρεί προς μια
ζωγραφική όπου ο μινιμαλισμός
δίνει βαθμιαία θέση σ’ ένα αφηρημένο λυρισμό.
Χρηστός Μαρκίδης «Ζωγραφι
κή», Νέες Μορφές, ώς 8. XII.
Ο Μ. (γ. 1954) συνεχίζει μια
ευαίσθητη δουλειά, τώρα σε λά
δι, σε χαμηλούς σκούρους τό
νους, αποκαθαρμένη από φωνα
χτά χρώματα, παστώματα και
χειρονομίες που θα τάραζαν τον
διακριτικό εξπρεσιονισμό του.
Νίκη Λιοδάκη «Φ ωτοπλάσμια», Γκαλερί ΑΔ ώς 7.ΧΙΙ.
Πρώτη ατομική. Η Λ. (γ. 1943)
φωτογράφος, αποφάσισε ν’ αξιοποιήσει τεχνολογικές κατα
κτήσεις για να μετατρέψει τη
φωτογραφία της σε ζωγραφική
ή, κατά τη συνάδελφο Έφη
Στρούζα, σε γλυπτική. Η δου
λειά της Λ. ενδιαφέρει γιατί κι
νητοποιεί τα πιο σύγχρονα τε
χνολογικά μέσα (φωτοανιχνευτές, έγχρωμα φωτογραφήματα,
αερογράφους με κομπιούτερ
κτλ.) για να προβάλλει σε ύφα
σμα ή σε χαρτί φαντασματικές
προσώπων κυρίως που μόλις
διακρίνονται σε μια σταχτόμαυρη αχλύ, υποβλητικές σαν εκ
φράσεις ενός προσωπικού άγ
χους «χωρίς τις υπεκφυγές και
τους επιβληθέντες τρόμους του
πραγματικού», όπως γράφει η ί
δια. Στα τέλη του περασμένου
αιώνα ο Καριέρ παρουσίαζε πα
ρόμοιες φαντασματικές μορφές
με καθαρά ζωγραφικά μέσα. Τα
ποιητικά λογοτεχνήματα του
ψυχαναλυτή - συγγραφέα Γ.
Χειμωνά και της συναδέλφου
τεχνοκριτικού Έφης Στρούζα
«αντι-συμβάλλουν» μάλλον
στην προσέγγιση της δουλειάς
της Λ.
Αγγελος Σκούρτης «Ζωγραφι
κή», Γκαλερί 3, ώς 8.XII.
Ο Σ. (γ. 1949) εμμένει στην απο
μυθοποίηση του «σταυρού» ή
μάλλον των σταυρόσχημων
συνδυασμών που γεννιούνται α
πό την τομή σε ορθή επί το πλείστον γωνία δύο ή περισσότερων
ευθειών. Τους ζωγραφίζει με ά
σπρο χρώμα σε κατάμαυρο
φόντο, καταλήγοντας στη δια
τύπωση καινούργιας γραφής με
σύμβολα που δε διαβάζονται α
πό βέβηλους, αν και πάνε να
μοιάσουν τα γράμματα του
πρώτου φοινικικού αλφάβητου.
Σ’ αυτό έγκειται το μυστήριό
τους, ελκυστικό σαν κάθε μυ
στήριο, που υποβάλλει το ερώ
τημα: «τι θέλει να πει;». Ό λες
οι απαντήσεις κι ερμηνείες είναι
νόμιμες —και ο συνάδελφος τε
χνοκρίτης X. Σαββόπουλος
προσφέρει τη δίκιά του. Μήπως
όμως το νόημα του Σ. ουνοψίζεται ακριβώς στο μυστήριο αυτό;
Που δεν επιδέχεται καμιά ερμη
νεία και όμως τις δέχεται όλες;

—Απόφοιτοι 89-90. Ε
θνική Πινακοθήκη ώς 30.ΧΙΙ
Από τον περιποιημένο κατάλο
γο προκύπτουν τα εξής στοι
χεία: Σύνολο αποφοίτων 82 (εκ
θέτουν 79). Γυναίκες 47, Αν
τρες 35 (αυτό αναφορικά με την
πρόσφατη εκδήλωση για τις γυ
ναίκες στην τέχνη, της Ομάδας
4+ δες ΑΝΤΙ 451 / 16. XI. Από
τα εργαστήρια Ζωγραφικής Μυ
ταρά αποφοίτησαν 24, Κεσσανλή 15, Κοκκινίδη 13, Τέτση 10,
Γλυπτικής: Νικολαΐδη 6, Λάππα 2. Η γενική ποιότητα των ε
κτεθειμένων έργων πολύ ψηλή
—κι αυτό οφείλεται και στους
δασκάλους που, επιπλέον έχουν
αφήσει τους σπουδαστές ανεπη
ρέαστους από το προσωπικό
τους ύφος (υπάρχουν 2-3 εξαιρέ
σεις δουλικής απομίμησης— ό
λες μέτριες). Δυο τουλάχιστον
έχουν κιόλας εμφανιστεί σε α
τομικές εκθέσεις, ο Σπηλιόπουλος και ο Μαράβας. Ελλείψει
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης η
Εθνική Πινακοθήκη ο ιδεώδης
χώρος. Μια τέτοια έκθεση καθι
στά περιττές, και ίσως επιζή
μιες, όλες τις επιμέρους, κατά
ερ γα σ τή ρ ια . Σ υ γχα ρ η τή ρ ια
στους εκθέτες, στους δασκά
λους τους και στην Πινακοθή
κη.
Α.Σ.Κ.Τ.

Αλέξανδρος Ξύδης
ΥΓ.: Στο προηγούμενο σημείωμά
μου (ΑΝΤΙ 451/16.XI), οι δαίμονες
της γραφομηχανής και της τυπογρα
φίας συνεργάστηκαν για να μετατρέ
ψουν το: ορφανός της έκθεσης Παπαφιλίππου σε... ορφανός! και την α
ληθινή τέχνη του Αϊνστάιν σε... ελ
ληνική στην έκθεση Κλωνάρη - Θωμαδάκη! Ζητώ συγνώμη από τους α
ναγνώστες που ίσως να μη μπορού
σαν να κάνουν την απαραίτητη διόρ
θωση.

Ο Μποστ ξαναχτυπά. Ό χι ως
γελοιογράφος ή ευθυμογράφος του
ταραχώδους πολιτικού προσκηνίου,
ούτε καν ως πολιτικό πρόσωπο.
Ξαναχτυπά ως ζωγράφος, αφού,
δυο χρόνια περίπου μετά από την
μεγάλη έκθεση που είχε
διοργανώσει η Ώρα,
επανεμφανίζεται με καινούρια
δουλειά στην γκαλερί Ανεμος

(Κυριαζή 36, Κηφισιά).
Η έκθεση που θα εγκαινιαστεί την
επόμενη Δευτέρα το βράδυ,
περιλαμβάνει μια σειρά από
ακρυλικά με αναπαραστάσεις και
θέματα αντλημένα από την λαϊκή
παράδοση, εμπλουτισμένα από την
ιδιότυπη αισθητική του γνωστού
μας Μποστ. Αναμφίβολα, έχει
ενδιαφέρον.
• Έκθεση με μπατίκ της Θεανώς
Αρμενάκη · Τερζοπούλου
εγκαινιάζεται την Κυριακή στο
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
Κηφισιάς, στο δημαρχείο (οδός
Μυρσίνης και Διοννύσου). Η
έκθεση θα διαρκέσει ώς τις 9/12.

Βαθιά χαραγμένες ψυχές
/. Καμπανέλλη:
Ο δρόμος περνά από μέσα,
στο «Πειραματικό Θέατρο
της Πόλης»
Ο δρόμος περνά από το εσώ
τερο τοπίο* διαμάχες, ενοχές, έ
ρωτες και ονειροπολήματα, α
φήνουν ουλές σε βαθύτερους
χώρους με τις οποίες η μνήμη
συμβιβάζεται και τελικά συμβιώνει. Ο I. Καμπανέλλης ακο
λουθεί τους διαφορετικούς δρό
μους που οδηγούν στην ψυχή
των ηρώων του· αν και συνεχίζει
το οικείο γι’ αυτόν παιγχνίδι με
ταφοράς και αλληγορίας, σ ’ αυ
τό το έργο δεν αρκείται στη δη
μιουργία κοινωνικών τύπων,

αλλά διαμορφώνει στέρεους, ο
λοκληρωμένους χαρακτήρες,
με αυτούσια την τραγικότητα
των αντιφάσεών τους.
Το θέμα αντλείται απ’ τη ση
μερινή Αθήνα· νεοκλασικό αρ
χοντικό, εστία μιας παλιάς οι
κογένειας που γνώρισε κάποτε
δόξες, απειλείται με οικοπεδο
ποίηση. Πιθανόν είναι από τις
λίγες φορές στην μακρόχρονη
πορεία του που ο συγγραφέας έ
χει την ευκαιρία να αντιπαραθέσει σκηνικά τον προσφιλή του
μικροαστό με μέλη της καλής
κοινωνίας. Η ιστορία απλή, δί
νει, σε ένα πρώτο επίπεδο, ανά
γλυφη τη νοοτροπία του νεοέλ
ληνα, θιασώτη του χρήματος,
ανεξάρτητα από κοινωνικές τά
ξεις, που άλλωστε τείνουν να εκλείψουν. Οι γόνοι της οικογέ
νειας, τέσσερα αδέλφια· οι δυο
πεθαμένοι —ο ένας στο αλβανι
κό μέτωπο, ο άλλος σε εκείνα
τα «εγκληματικά» γεγονότα
που ποτέ δεν αναφέρονται— η
αδελφή άκληρη, ο τελευταίος,
μονήρης, κατοικεί το πατρογο
νικό σπίτι διατηρώντας μια σχε
δόν μεταφυσική σχέση με τα αν
τικείμενα. Στον ίσκιο του, θεματοφύλακας της οικογενειακής
παράδοσης, σχεδόν εξάρτημα
του σπιτιού, φυτοζωεί η ψυχο
κόρη - καμαριέρα.
Σ’ αυτόν το χώρο φθοράς και
παρακμής, εφορμά ο αντικέρ·
ένας άνθρωπος της πιάτσας, ε
πιτυχημένος, με τη γυναίκα του,
την ευφάνταστη και ονειροπόλα
Λίτσα, που χάρη στις αρετές
του φύλου της, κατορθώνει να
προσαρμόζεται χαμαιλεόντια
στην κοινωνική της άνοδο, πα
ραμένει όμως ιδιαίτερα ευάλω
τη. Το παλαιό δεν αποτελεί πλέ
ον μόνο μνήμη, αλλά και άξιο- !
ποιήσιμο εμπόρευμα· απαραίτη
το διακοσμητικό υλικό για τα
«νέα τζάκια». Η τύχη του σπι- ;
τιού δια κυβεύεται, όταν έρχεται
από την Αγγλία ο ανηψιός και ^
κληρονόμος για να διεκδικήσει ,

το μερίδιό του από την πατρική
περιουσία. Ωστόσο, οι χαρα
κτήρες δεν εξαντλούνται στα ε
ξωτερικά τους γνωρίσματα, εί
ναι πρώτιστα πάσχοντα υποκεί
μενα, όπως αναδεικνύονται μέ
σα από ποιητικούς μονολόγους
με στοχαστικές παρεκβάσεις
που εναλλάσσονται, χωρίς να
διαταράσσεται η οικονομία του
λόγου, με ένα γρήγορο και χυμώδη διάλογο.
0 Ι.Κ. δεν υπονομεύει, τουλά
χιστον εμφανώς, το κείμενό
του, όμως ο μύθος υποβάλλει αβίαστα την αμφισημία του. Την
Ελλάδα την τρώει το σαράκι
της μοίρας της* μετά το αλβανι
κό μέτωπο, ο εξευτελισμός της
γερμανικής κατοχής και ο αδελφοκτόνος πόλεμος, σήμερα
η προσδοκία της οικονομικής
ανάτασης μέσα στις αγκάλες
της Κοινότητας. «Ένα σπίτι με
ιστορία δεν είναι άδειο», δεν
προσφέρεται για λέσχη, εστια
τόριο ή στούντιο αδυνατίσμα
τος ...αλλοδαπών. Η υποθήκευ
ση φαίνεται προτιμότερη από
την ισοπέδωση του ιστορικού
χώρου, έστω και ενάντια στις ο
ρέξεις των κατοίκων του. Στην
κατακλείδα, ο δανδής ανηψιός
με την έμφυτη ανωτερότητά του
και το αγγλικό λούστρο, χωρίς
να καταβάλλει ιδιαίτερη προ
σπάθεια, συνευρίσκεται ερωτι
κά με τη Λίτσα και ο συμπαθής
κερασφόρος σύζυγος, γνήσιος
εκπρόσωπος της φυλής του, αν
τιδρά με πάθος αλλά τελικά υ
ποτάσσεται στωικά. Και η πα
ραβολική φαντασίωση συνεχίζε
ται αμείλικτη...
Πρωτοτυπώντας ο Ι.Κ., δεν
εγκαταλείπει το έργο του σε ξέ
νημέριμνα. Επιλέγει ένα θαυμά
σιο σκηνικό χώρο και ενορχη
στρώνει ο ίδιος την παράσταση,
συγκεντρώνοντας με ευστοχία
τους συνεργάτες του. Ο Ν. Βανδώρος μορφοποιεί συχνά με επι
τυχία τον κομψό αστό με τη
διακριτική επιτήδευση της τά
ξης του. Δίπλα του, η Τ. Σαββοπούλου διαπλάθει μια φιγούρα
παρωχημένων εποχών, τα κά
ποια κενά που παρουσιάζει πι
θανόν οφείλονται και στην ελλειπή διαγραφή του χαρακτήρα
της καμαριέρας. Αβίαστο λονδρέζικο αέρα αποπνέει ο υπερό
πτης και αρπακτικός ανηψιός
του Φ. Σοφιανός. Απολαυστι
κός ο Α. Μαυρόπουλος, ταυτί
ζεται με τον ανερχόμενο κοινω
νικά νεοέλληνα, αυθόρμητο όσο
και προδομένο. Η Μ. Σοντάκη,
μείγμα θηλυκότητας και αγνό
τητας, άνετη στους χαμηλούς
τόνους, υστερεί στην ένταση
που απαιτεί η τελική συζηγική
αναμέτρηση. Το ευρύχωρο σα
λόνι του αρχοντικού διαμορφώ
νει καλαίσθητα και λειτουργικά
η Γ. Γαζετοπούλου. Η Λ. Γραβάνη σχεδιάζει τα κουστούμια
και η Μ. Παπαγεωργίου διαλέ-

ν

φροντίδα τα οικογενειακά
η. Οι φωτισμοί όπως και
ή επένδυση του Φ. Σουποβάλλουν τη σχεδόν
εμ , Αη παρουσία των αντικει
μένων.
Ο I. Καμπανέλλης σε μια από
τις καλύτερες συγγραφικές
στιγμές του- ίσως μια περισσό
τερο έμπειρη σκηνοθετική εργα
σία να αναδείκνυε εμφανέστερα
τις αρετές της γραφής.
Μ. Θεοδοσοπούλου

Ό λ α τά βιβλία

Τ Ο Ϊ ΗΛΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΤΛΟΤ
άπό τήν Νεφέλη

ΦΦΦ

Κυκλοφορούν
Ή χοι από την Ανατολή
Νίκου Ξνδάκη:
«Ενριπίδου Ηλεκτρα»
Μια ακόμα δισκογραφική πα
ραγωγή την οποία αξίζει να προ
σέξουμε, είναι η μουσική του
Νίκου Ξυδάκη για την παρά
σταση της «ΗΛΕΚΤΡΑΣ» του Ευ
ριπίδη που είχε παρουσιαστεί α
πό το Δη.Πε.Θε. Λάρισας με
την Λ. Κονιόρδου σε σκηνοθε
σία Κ. Τσιάνου.
Αναμφισβήτητα ο Νίκος Ξυδάκης είναι ένας ταλαντούχος
μουσικός και η ενασχόλησή του
τα τελευταία χρόνια με είδη
μουσικής πιο σύνθετα, σε σχέση
με τα απλά, ή απλοϊκά τραγού
δια είναι μια πορεία που μας κι
νεί το ενδιαφέρον.
Από μια άλλη άποψη, η δια
μόρφωση του προσωπικού του
ύφους που είναι σταθερά προσα
νατολισμένο στην ανατολική
παράδοση του δίνει και μια συγ
γένεια (για τη συγκεκριμένη
μουσική) με τον Ευριπίδη, ο ο
ποίος έφερε στην Ελλάδα ήχους
και ρυθμούς «βαρβαρικούς» α
πό την Ανατολή.
Ήχους και ρυθμούς από την
Ανατολή επεξεργάζεται και ο
Ξυδάκης που σε κάποια σημεία
λειτουργούν θετικά. Αυτός ό
μως δεν είναι λόγος τα «χορι
κά» του να μοιάζουν με απλά
τραγουδάκια, και μάλιστα να
θυμίζουν και παλαιότερα τρα
γούδια του ίδιου, πάνω στους ή
χους της Ανατολής.
Ισως η ενασχόληση με μου
σικές φόρμες πιο «σοβαρές» εί
ναι μια ενέργεια που αξίζει το
ενδιαφέρον και την προσοχή
μας. Η ενέργεια όμως από μόνη
της δεν οριοθετεί και την ποιό
τητα του αποτελέσματος.
Ν. Μητρόπουλος

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ TOT ΚΑΛΟΪ ΚΛΕΦΤΗ

(ΣΕ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ)
ΠΤΩΜΑΤΑ, ΠΤΩΜΑΤΑ, ΠΤΩΜΑΤΑ...

(Α' ΕΚΔΟΣΗ)
ΚΑΛΙΑΡΝΤΑ
ΤΗΣ ΦΤΛΑΚΗΣ
ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΔΩΔΕΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΤΙΝΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
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ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
ΤΟ ΑΓΙΟ ΧΑΣΙΣΑΚΙ
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Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ
ΤΑΣΟΣ ΒΟΥΡΝΑΣ

!
Τίνα Τσούτσου, Γιώργος Τσ«κούρα ς, Ε
λαιώνας: Εχω μια κολοκυθιά
Γιάννης Σακιώτης, Αμίαντος: ο καλύτερος
φίλος του ανθρώπου
Γιώργος Ριτζούλης, Αριστερά, εκσυγχρο
νισμός και συγχρονισμός
Λεωνίδας Λουλούδης, Βαμβάκια, τιμές,
ξηρασία: μπροστά στην κρίση
Γιάννης Παρασκευόττουλος, Οι καταλύτες, ο κ. Μόνος και η ρωσική ρουλέτα
Μανώλης Βορδώνης, Υπέρ τω ν δικύκλων
Ανδρέας Παππάς, ΕΙΡΗΣΘΩ ΕΝ Π Α Ρ Ο Δ Ο
Νίκος Βασιλάκος, Ανανεώσιμες πηγές ε
νέργειας στην Ελλάδα
Νίκος Καίσαρης, Γιάννης Σακιώτης, Οι λι
γνίτες της Δράμας (συνέντευξη)
Σμάρω Γιαννακοπούλου, Το Έ λο ς
Ζέφη Κάλλια, Οικοσυμπεριφορά σε απλά
μαθήματα
Αλαίν Μπαρναμπέλ, Καταπολέμηση της
παρακμής του αγροτικού κόσμου
Κίμων Χατζημπίρος, INDEX
Δημήτρης Παπαϊωάννου, Ιχθυοκαλλιέρ
γειες και ρύπανση
Δημήτρης Κω στόπουλος, Π Λ Η Θ Η ΚΑΙ
ΚΕΡΑΜΟΙ
Γιώργος Ριτζούλης, Οπώρες και οπωρώνες
Μιχάλης Μοδινός, Οικοτοπία, του Έ ρ ν σ τ
Κάλλενμπαχ
Γιάννης Σακιώτης, Διεθνές Δίκαιο και Πε
ριβάλλον
Μ.Μ. Υγρότοποι (πρακτικά συνάντησης

WWF)
Τάκης φ ω τόπουλος. Οι Οικολόγοι Εναλ
λακτικοί σε σταυροδρόμι
Γιώργος Ριτζούλης, Περί συνολικότητας
και δημοκρατίας
Φίλιππος Νικολόπουλος, Για μια υπαρξι
στική θεμελίωση του οικολογικού κινήμα
τος
Θανάσης Καλόμαλος, Σκέψεις για τη «νέα
πολιτική»

Τάσος Βουρνας, όσο περνούν οι
μέρες, μας λείπει πραγματικά.
Ο θάνατός του είναι μια απώ
λεια για τα ελληνικά γράμματα και την
Αριστερά, που σ’ όλη του τη ζωή στά
θηκε ένας ακαταπόνητος προπαγανδιστής των ιδεών της. Στο πρόσωπό του
χάθηκε ένας έξοχος δημιουργός της
μαχητικής δημοσιογραφίας και ταυτό
χρονα ένας ιστορικός και φιλόλογος,
με συμβολή στην έρευνα και στον κρι
τικό λόγο.
Πέθανε τελείως ξαφνικά. Τίποτε δεν
προμήνυε, ότι στις 3 το πρωί, της προ
περασμένης Τετάρτης, ενώ θα κοιμό
ταν, θα επερχόταν ο «μεγάλος ύπνος».
Έτσι απλά έφυγε ένας άνθρωπος, που
παρά τα 76 χρόνια του, όρθιος, με εφη
βική διάθεση, στεκόταν στο καθημερι
νό μετερίζι.
Ο Τάσος Βουρνάς ήταν μια προσωπι
κότητα με πολλά ενδιαφέροντα, πολυγραφότατος, αληθινά πολυτάλαντος.
Ασχολήθηκε με διάφορα είδη του γρα
πτού λόγου και σε πολλούς τομείς διακρίθηκε. Από φοιτητής πέρασε στο χώ
ρο της Αριστερός. Νέος διανοούμενος
περνά στο κομμουνιστικό κίνημα. Στα

Ο

χρόνια της Εθνικής Αντίστασης και
στη μετεμφυλιακή περίοδο θα γνωρίσει
δοκιμασίες προσωπικές, και θα ζήσει
τις περιπέτειες του κινήματος και των
ιδεών. Το 1968, όμως, θα γίνει ένα νέο
αφετηριακό ξεκίνημα για τον Τάσο, ό
πως και για τόσους αριστερούς της πα
τρίδας μας. Είναι η γόνιμη ώρα. Η συμ
βολή του στην πάλη των ιδεών της Αρι
στερός θα γίνει βίωμα ζωής. Θα διακη
ρύξει τις ιδέες της ανανέωσης, θα κα
ταγγείλει το δογματισμό, θα προβάλει
το σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο,
όπως συνήθιζε να τονίζει.
Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 θα
γράψει το βιβλίο του «Η διάσπαση του
ΚΚΕ». Ήταν ένα βιβλίο, γραμμένο
στην κυριολεξία, στην καθημερινή
«πάλη των δύο γραμμών», από τις στή
λες της ΑΥΓΗΣ. Ο Τάσος έγραφε αυτό
το βιβλίο κουβεντιάζοντας συνέχεια με
τον αξέχαστο Σταύρο Καρρά, ο οποίος
συνέβαλε με την προσωπική του προ
βληματική και τις από «πρώτο χέρι»
πληροφορίες του.
Η Ελλάδα —έγραφε ο Τάσος στον
πρόλογο— είχε την ατυχία να συμπεριλαμβάνεται στη διακεκαυμένη ζώνη
των μεγάλων αντιθέσεων των υπερδυ-

νάμεων και των κολοσσιαίων πολιτι
κών λαθών μιας ηγεσίας της Αριστε
ρός, απόλυτα εξαρτημένης από το ιδε
ολογικό κέντρο, εμπειρικής ως προς
τον ιδεολογικό της εξοπλισμό και γι’
αυτό ανεπαρκούς διαχειριστή για τα
προβλήματα ενός κινήματος, το οποίο
με τα φτερά της Εθνικής Αντίστασης,
ανδρώθηκε ξαφνικά και κατακάλυψε
τον πολιτικό χώρο της Ελλάδας, προσελκύοντας τις μάζες στα εθνικά, πολι
τικά και κοινωνικά μηνύματα του
ΕΑΜ». Ορισμένες λέξεις είχαν γίνει
κλειδιά στο πολιτικό λεξιλόγιο του Τά
σου Βουρνά, καθώς εκφράζανε και το
μαχητικό του φιλοσοφικό πιστεύω:
«Καρεκλοκένταυροι», «κλειδοκράτο
ρες», «οσφυοκάμπτες». Είναι ουσια
στικά και επίθετα ταυτόχρονα και απένειμε σε εκείνους που θήτευαν στις νομενκλατούρες, αλλά και που δεν έπαψαν να υπάρχουν και σήμερα γύρω
μας.
Τριανταπέντε ολόκληρα χρόνια ο
Τάσος έγραφε στην ΑΥΓΗ. Είχε ένα δι
κό του προσωπικό στυλ, που το γνώρι
ζες από τις πρώτες λέξεις. Και είχε ένα
δικό του προσωπικό φανατικό κοινό.
Κι όταν παλιότερα, προδικτατορικά
και μεταχουντικά, κρατούσε την καθη
μερινή του στήλη —«Αόγοι και Αντίλο
γοι»— και τα τελευταία χρόνια, όταν
αρθρογραφούσε κάθε Τρίτη. Όλοι
στην εφημερίδα θαυμάζαμε το πάθος
του, την ευρυμάθειά του, την μαχητικότητά του. Ήταν αληθινά χαλκέντερος.
Ξεχώριζε ιδιαίτερα για το μαστιγωτικό
του στυλ, τη λιβελογραφική του δεινό
τητα. Δίκαια χαρακτηριζόταν σαν ο
τελευταίος μεγάλος λιβελογράφος της
Τα τελευταία είκοσι χρόνια (από το 1971, ό
ταν επέστρεψε στην Αθήνα, μετά την εξορία),
ο Τάσος Βουρνάς εργάζεται στο πατάρι του βι
βλιοπωλείου των Αφών Τολίδη, καθημερινά,
τουλάχιστον 6-7 ώρες. Ο Δημήτρης Τολϊδης,
μας αφηγείται σχετικά:
«Ήταν από τους πιο εργατικούς δημοσιογράφους και ερευνητές. Εργαζόταν πραγματι
κά με πάθος. Πολλές φορές, χωρίς χρήματα.
Βοηθούσε ιδιαίτερα τους νέους, παρέχοντάς
τους βιβλιογραφικές πληροφορίες και συμβου
λές.
Αγαπούσε ιδιαίτερα τα γράμματα και τις τέ
χνες. Κυνηγός της ποιότητας, την αναζητούσε
στην αρχαία ελληνική γραμματολογία, η ο
ποία, θεωρούσε ότι είναι κληρονομιά κάθε Έ λ
ληνα».
Στη συνέχεια, ο κ. Τολϊδης εξέφρασε ένα με
γάλο παράπονο, που το απευθύνει στο υ π π ο
και στο υπουργείο Παιδείας:
«Ποτέ δεν πρόσεξαν ένα κείμενο του Βουρ

σχολής Ροΐδη.
Σαν ιστορικός και φιλόλογος κινήθη
κε σε ένα ευρύ πεδίο, που αρχίζει από
την αρχαία Ελλάδα και φτάνει στο σή
μερα. Θα πρωτοεμφανιστεί το 1948 με
το δοκίμιο «Η ιστορική και φιλολογική
καταγωγή της Πάπισσας Ιωάννας» του
Ροΐδη, για να ακολουθήσουν ιστορικά
συγγράμματα, μονογραφίες, δοκίμια
και μεταφράσεις, που οι τόμοι τους θα
μπορούσαν να καλύψουν μια βιβλιοθή
κη. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει η εξά
τομη «Ιστορία της Νεώτερης Ελλά
δας», τα ιστορικά βιβλία «Το ελ ληνικό
1848» (1952), «Γουδί: Το κίνημα 1909»
(1957) , «Αρματωλοί και Κλιφτες»
(1958) , «Φιλική Εταιρεία 1814 1821»
(1959) , «Σύντομη Ιστορία της Ελληνι
κής Επαναστάσεως» (1966), «Στ ι χρό
νια της φωτιάς» (1971), οι μονογ( αφίες
«Ο πολίτης Ρήγας Β ελεστυλής»
(1956), «Δημήτρης Γληνός, ο δάσκα
λος του γένους» (1960), μυθιστορική
βιογραφία του Ρόκκου Χοϊδά (1963),
«Αλή Πασάς, τύραννος ή ιδιοφυής πο
λιτικός;» (1978), «Ιστορικά και φιλολο
γικά πορτραίτα» (1981), «Υπόθεση
Μπελογιάννη» (1984), κ.ά.
Παράλληλα θα δημοσιεύσει ή προλο
γίσει σειρά μεταφράσεις έργων αρ
χαίων συγγραφέων ή ξένων περιηγη
τών, που είχαν επισκεφθεί την Ελλάδα
στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και
στην πρώτη περίοδο της σύστασης του
Νεοελληνικού κράτους.
Ομως και η δημοσιογραφική του
δουλειά, συγκεντρωμένη στην ΑΥΓΗ,
αλλά και σε συνεργασίες στην ΕΛΕΥ
ΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, στα ΝΕΑ, κ.ά., σε λογο
τεχνικά περιοδικά («Ελεύθερα Γράμ

ματα», «Επιθεώρηση Τέχνης», «Και
νούρια Εποχή» κ.ά.), συγκροτεί ένα
συναρπαστικό έργο. Τελευταία ετοιμα
ζόταν να δημοσιεύσει μια επιτομή από
τα δημοσιογραφικά του κείμενα.
Εντιμος, προσηνής, φιλικός με τους
συναδέλφους του, υπόδειγμα εργατικότητας, είχες να ωφεληθείς δουλεύοντας
μαζί του. Στην ΑΥΓΗ, ξεχώριζε για την
ικανότητά του να γράφει για πλήθος
και διαφορετικής υφής θέματα. Διέπρε;·ε σε όλα τα είδη της δημοσιογραφι
κής γραφής αλλά και ξεχώριζε για την
απόλυτη σι νέπειά του στη χρονική πα
ράδοση τω χειρογράφων. Είχε μια συ
νολική αυτ» πειθαρχία που είναι σπάνιο
είδος.
Ορισμένε ισχυρίζονται ότι η ενασχό
ληση του Τ -σου Βουρνά στη δημοσιο
γραφία κατ σπατάλησε τις δυνατότητές του σε ινάγκες καθημερινότητας
των αγώνων της Αριστερός. Πρόκειται
για ένα'’ -γυρισμό που δεν ευσταθεί.
Γατί ο πληθωρικός Τάσος Βουρνάς είγ . καθολικά ερεθίσματα και η πολυΙφαφότατη παρουσία του εξωτερίκευε
τια ασυγκράτητη ανάγκη να εκφραστεί
μα όλα όσα γίνονταν γύρω του ή να δώιει την άποψή του για όσα είχε ενδιαρερθεί σαν ιστορικός και φιλόλογος.
\υτός ήταν και ο λόγος που και συνταπούχος ακόμη, συνέχιζε ως το θάνατό
■ου, να διευθύνει τις λογοτεχνικές και ιιτορικές εκδόσεις των αδελφών Τολι>η, και να συνεργάζεται με την ΑΥΓΗ.
Ο Τάσος Βουρνάς, γεννημένος διαρωτιστής με την ευρείο έννοια, θα μεί,el για τον ασυμβίβαστο, δεικτικό, και
ινωνιστικό λόγο του.

νά, να' το διαδώσουν, μέσω των σχολείων,
στους μαθητές. Ποτέ δεν αγόρασε το ΥΠΠΟ έ
να βιβλίο του. Αλλά και τα πανεπιστήμια, κα
μιά φορά δεν έχουν συστήσει ένα βιβλίο του,
ούτε καν ως βιβλιογραφία. Κι ούτε τον φώνα
ξαν ποτέ να δώσει, έστω, μια διάλεξη.
Κάτι τέτοιο το έκαναν οι φοιτητές. Μετά τη
μεταπολίτευση, τον κάλεσαν να διδάξει σε σε
μινάρια ιστορίας. "Οι δάσκαλοί σας είναι ικα
νότατοι. Μπορείτε να διδαχθείτε άριστα την ι
στορία από αυτούς” , αρνήθηκε ευγενικά.
Ποτέ δεν έθιξε κανέναν πανεπιστημιακό.
Ποτέ δεν κατηγόρησε κάποιον άνθρωπο ως α
νάξιο. Μοναδική του αιχμή, ήταν η προτροπή
του: "Οι νέοι πρέπει να προχωρούν. Και οι με
γάλοι πρέπει να τους αφήνουν να προσπερ
νούν” .
Ο θάνατός του ήταν πραγματική απώλεια.
Τα ελληνικά γράμματα έχασαν έναν μεγάλο ε
ρευνητή και στοχαστή της εποχής μας».
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του Μήτσου
Αλεξανδροπουλου

F μέρος
πό Ντοστογέφσκι είναι γιομάτη πια η λογοτεχνική οι
κουμένη. Οι συγγραφείς της δικής του αξίας περνούν
στην ατμόσφαιρα, με την οποία ζει η λογοτεχνία, με
διάφορους τρόπους που δεν μας είναι εύκολο να τους παρα
κολουθήσουμε χωρίς την αρμόδια ειδική έρευνα. Αλλά μας
αρκούν κι αυτά που βλέπουμε σε μια γενική θεώρηση από το
ίδιο το αποτέλεσμα. Ξέρουμε λ.χ. ότι ο Σαίξπηρ της Ευρώ
πης του 19ου και του δικού μας αιώνα δεν είναι ο Σαίξπηρ
του 18ου αιώνα. Ο χρόνος για τον μεγάλο συγγραφέα γίνεται
χώρος όπου ξεδιπλώνονται τα όριά του, και τον Ντοστογέφσκι σήμερα τον ξέρουν και όσοι δεν έχουν επικοινωνήσει α
πευθείας μαζί του, δεν άνοιξαν ένα δικό του βιβλίο, φτάνει να
έχουν διαβάσει δέκα καλά βιβλία από το ευρωπαϊκό και το
αμερικάνικο μυθιστόρημα που γράφτηκε από τα τέλη του πε
ρασμένου αιώνα ως τις μέρες μας. Δε νοείται μεγάλο μυθι
στόρημα (αυτό τουλάχιστον το λογοτεχνικό είδος) μέσα στα
χρονικά τούτα όρια χωρίς να είναι σε κάποια σχέση με τον
κόσμο του Ντοστογέφσκι. Τα θέματά του, οι ιδέες του, ο ψυ
χικός κόσμος των προσώπων του, ο αγώνας τους, ηρωικός
και τραγικός, όλο και αγγίζουν είτε ως λόγος είτε ως αντίλο
γος, απευθείας ή με τη μεσολάβηση τρίτων, μια σπουδαία
χορδή της μεταγενέστερης πεζογραφίας σε μια πολύ πλατιά
κλίμακα που μπορούμε να την πούμε και παγκόσμια. Ξέρου
με επεξεργασίες που έχουν γίνει σε άλλα κλίματα, προς διά
φορες κατευθύνσεις. Οι ποικιλίες είναι πολλές. Αμέσως μετά
το θάνατο του Ντοστογέφσκι ετέθη κλήρος και διαμοιρά
στηκαν και τα δικά του ιμάτια. Απομονώθηκαν κάποιες ι
διαίτερες γραμμές, κάπου οι τόνοι υψώθηκαν και κάπου χα
μήλωσαν, μα ο Ντοστογέφσκι εύκολα αναγνωρίζεται.
Κι ακριβώς σήμερα, ενώ τελειώνει ο ιδεόπληκτος αιώνας
μας, η δημοτικότητα του Ντοστογέφσκι είναι μάλλον στο υ
ψηλότερο σημείο της, αλλά πιθανόν, εδώ κάπου να βρίσκε
ται και η στιγμή που θα σηματοδοτήσει, μαζί με την αποθέω
ση, και κάποια κάμψη. Μέσα στα τόσο εκπληκτικά γεγονό
τα που έχουμε ζήσει και την τόσο ταραγμένη πνευματική και
ψυχική ζωή της εποχής μας, ο Ντοστογέφσκι έχει πάρει τη
θέση όχι τόσο ενός καλλιτέχνη, όσο ενός προφήτη που μάν
τεψε πολλά από την περιπέτεια του ανθρώπου μέσα στις πε
ριπλανήσεις της ιστορίας κι αυτά που είδε και είπε έλαβαν
πραγματική υπόσταση, οδηγώντας σ’ ένα τέλος μια ολόκλη
ρη ιστορική εποχή με πιο αδρό γνώρισμά της την παντοδυ
ναμία της ιδεολογίας.
Πραγματικά, όλη αυτή η περίοδος ενός και πλέον αιώνα,
ήταν τρομερό εργοστάσιο ιδεών, οι ιδέες, και για την κυριο
λεξία οι στρωμένες σε τάγματα σταυροφόρων ιδεολογίες, ε
ξούσιασαν τον κόσμο, αυτές είχαν πάντοτε το λόγο ξεπερνώντας σε επιρροή κάθε άλλη δύναμη, ακόμα και τα όπλα
και τα χρηματιστήρια. Αυτές μας φώτισαν κι αυτές μας
στράβωσαν και μας ταλάνισαν όσο μπορέσαμε να τις αντέξουμε. Ο πνευματικός τουλάχιστον άνθρωπος της εποχής
μας ήταν κατ’ εξοχήν ιδεολογικός και επομένως λίγο ή πολύ
homo Dostoevscicus. Ντοστογεφσκικοί ήταν κατά βάθος και
εκείνοι που εθαύμασαν τον Ντοστογέφσκι και οι άλλοι που
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τον πολέμησαν.
Το έργο του Ντοστογέφσκι —και η φήμη του— κράτησε
πάντα μια βαθύτερη οντολογική σχέση με την έλξη, την α
κτινοβολία, τη γοητεία και τη δύναμη της ιδέας, όπως και με
την άλλη, τη σκοτεινή πλευρά της, τη διάψευση, την απο
γοήτευση, τις πλάνες και την τρέλα, με το κακό που είναι ι
κανές να σπέρνουν οι ιδέες στην ψυχή του ανθρώπου και στη
ζωή της κοινωνίας. Όποιος δεν αρρώστησε από ιδέες, άν
θρωποι που κατά τρόπο παράδοξο χαίρουν, ακόμα και σή
μερα, αυτή την εποχή, φυσικής ή επίκτητης ιδεολογικής α
νοσίας, δεν μπορούν να καταλάβουν τη σκέψη του Ντοστογέφσκι ούτε να τον νιώσουν και να τον εκτιμήσουν ως καλλι
τέχνη. Αυτοί, το πολύ, θα κόψουν και θα πάρουν κάτι απ’ ό
λα —ό,τι συμβαίνει να έχει μια επικαιρότητα: ο ρεαλισμός, ο
αντισοσιαλισμός, η ψυχοπαθολογία του Ντοστογέφσκι...
Αλλά η ιδέα στο έργο το δικό του είναι το πάτερό, το κεντρι
κό δοκάρι που τα κράτει όλα μαζί. Με τις ιδέες του, με την
ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία του και τον αγώνα του δημιουρ
γού, με τον κόσμο που έφτιαξε, τον ψυχικό του ηλεκτρισμό,
το δυναμισμό και την αγωνία του, με την τρέλα του ακόμα, ο
Ντοστογέφσκι υπήρξε στη λογοτεχνία η εντονότερη ενσάρ
κωση της ανθρώπινης μοίρας μιας εποχής που τώρα δίνει
σημεία ότι πάει να τελειώσει. Αυτή την εποχή, μετρώντας με
το ανθρώπινο μέτρο, έχουμε λόγους να την ονομάσουμε αιώ
ν a του Ντοστογέφσκι, όπως τον λένε αιώνα του Μαρξ έχον
τας υπόψη τις ιστορικές αξιολογήσεις. Τι είναι όμως αυτό
που βλέπουμε να τελειώνει τώρα; Τελειώνει ο μαρξισμός; Τε
λειώνει μήπως κι ο ντοστογεφσκισμός;
Θα το μάθουμε εν καιρώ τω δέοντι. Μα βλέπουμε ήδη σή
μερα πως η ιδεολογική συμφόρηση, η ιδεολογική παραζάλη
και σχιζοφρένεια έχει υποχωρήσει —στην πνευματική ζωή,
τουλάχιστον, χρειάζεται η επιφύλαξη. Αρκετές ιδεολογικές
αρρώστιες έχουν επισημανθεί, ο άνθρωπος θέλει να θεραπευ
τεί έτσι που να μην μπορέσουν να υποτροπιάσουν. Κι ασφα
λώς αυτά που φεύγουν, αν πράγματι φεύγουν, όλο και κάτι
θα πάρουν μαζί τους από τη δύναμη και τη γοητεία των ονο
μάτων που κυριάρχησαν σ’ αυτή τη μεγαλειώδη και άρρω
στη μαζί εποχή. Ό πως και να ’ναι, ένα μέρος από τη μεγάλη
του πελατεία θα τη χάσει κι ο Ντοστογέφσκι, αλλά, βέβαια,
σαν ποιητής που είναι, «όλος δε θα πεθάνει», θα τον σώσουν
αυτά που τόσες φορές τον έσωσαν τότε που ήταν ακόμα εν
τη ζωή —οι μύθοι και οι άνθρωποι που έπλασε, οι μυθιστορη
ματικές του μορφές. Στο μυθιστόρημα κατέφευγε πάντα κι
αυτό θα τον σώσει και τώρα.
Όταν κανείς ξαναγυρίζει στον Ντοστογέφσκι, αφού έχει
διατρέξει, όσο ήταν στις δυνάμεις του, το απέραντο μυθιστό
ρημα που έγραψαν για τον ρώσο συγγραφέα, από το θάνατό
του ως σήμερα, πολλοί και σπουδαίοι συγγραφείς και διανοητές της λογοτεχνίας, όταν ξανάρχεται στον ίδιον, έχει το
αίσθημα ότι βρίσκει τον άνθρωπο, ύστερα από ένα ανελέητο
σκόρπισμα, στην πρωτογένειά του, σ’ όλη του την αρχική
αρτιμέλεια, τόσο μας φαίνεται εμάς σήμερα ζεστός, πιστευ
τός, ανθρώπινος ο δικός του άνθρωπος, ο άνθρωπος μέσα

στον άνθρωπο, όπως το είπε, και τούτο παρόλο που ο Ντοστογέφσκι δε ζήτησε να φτιάξει ανθρώπους αρτιμελείς, αρ
μονικούς, με αυτή την έννοια ζωντανούς, όπως συνήθως χει
ρίζεται τα θέματα αυτά η επική τέχνη. Οι άνθρωποί του Ντοστογέφσκι είναι όλοι σημαδεμένοι, λειψοί, στραβοφτιαγμένοι, αλλά η επίγνωση που έχουν γι’ αυτό που τους λείπει, το
πληγωμένο τους αίσθημα, η διαμαρτυρία που υψώνουν, ο α
γώνας για να βρουν αυτό που τους στέρησαν, είναι τόσο συ
ναρπαστικός, τόσο μας αγγίζει που κι αυτή η ιδέα της αρμο
νίας και της ανθρώπινης ολοκλήρωσης γίνεται ακόμα πιο
πλούσια και σ’ όλα καλύτερη.
0 συγγραφέας και ο άνθρωπος Ντοστογέφσκι είναι και για
μας σήμερα, παιδιά μιας εποχής τόσο καταλυτικής για τις
κοινωνικές συμβατικότητες (κυρίαρχες τότε, στα δικά του
χρόνια), τολμηρό παράδειγμα απογύμνωσης της ανθρώπινης
αλήθειας χωρίς τη δέσμευση κανενός «ύφους». Και αυτές οι
προσωπικές του εκμυστηρεύσεις δεν γίνονταν για να μένουν
τυπωμένες στο χαρτί, αλλά εκρηκτικά, απρογραμμάτιστες
και αμείλικτες προς πάσα κατεύθυνση. Έχοντας υπόψη αυ
τές τις στιγμές, είναι δύσκολο να βρεις ένα άλλο παράδειγμα
που θα μπορούσε να συσχετιστεί με τον Ντοστογέφσκι, ε
κτός βέβαια από τον απίθανο συμπατριώτη του πρωτόπαπα
Αββακούμ, παρόλες τις άλλες διαφορές τους. Και ασφαλώς
αυτή η άμεση (η ασπαίρουσα, θα έλεγε με το δικό του τρόπο
ο Εμμανουήλ Ροΐδης1) σχέση της ψυχής με την έκφραση εσφράγισε τον λόγο του —ακόμα και σ’ αυτά τα μυθιστορήματά του. Ξαναγυρίζοντας λοιπόν στον Ντοστογέφσκι, ύ
στερα ας πούμε από τον Όργουελ, είναι σαν να ξαναβρί
σκεις τον Προμηθέα απάνω στον βράχο, τραγικό, μα αδιανέμητον ακόμα, ακέραιο.
Ενώ ξεκινά από την ιδέα, ο Ντοστογέφσκι έρχεται στον
συγκεκριμένο άνθρωπο. Γυμνές ιδέες δεν υπάρχουν στα μυθιστορήματά του, η ιδέα για να μπορέσει να ζήσει εκεί μέσα
γίνεται ένα με τον άνθρωπο, ζυμώνεται με τη σάρκα του και
την ψυχή του. Το κύρος της, η καλή και η κακή της σημασία
κρίνεται απάνω ακριβώς σ’ αυτή τη μετάβαση. Ενανθρωπισμένη ιδέα, ενσαρκωμένο αίσθημα, ο άνθρωπος ανώτερο μέ
τρο κάθε αξίας, ακόμα και του ίδιου του Χριστού, είναι η δε
σπόζουσα κατεύθυνση στη σκέψη του μυθιστοριογράφου
Ντοστογέφσκι κι ακριβώς γι’ αυτό αναδείχτηκε στον πιο ση
μαντικό ανταγωνιστή μιας εποχής όπου το ιδεολογικό ντελίριο όσο ξέκοβε κι αποψιλωνόταν από τον πραγματικό άν
θρωπο, τόσο παντοδύναμο γινόταν, τόσο πιο αυθαίρετο, κα
ταστροφικό.

★
Κάποτε στο κείμενο ενός συγγραφέα συναντούμε διατυπώ
σεις, που αν και αναφέρονται σ’ άλλα εντελώς θέματα, μπο
ρούν ωστόσο να είναι πολύ χρήσιμες στην προσπάθεια να
δούμε τον χαρακτήρα του ανθρώπου και της δημιουργίας
του με τρόπο, ακριβή και παραστατικό, τόσο, που είναι ζή; τημα αν άλλοι, εκτός από κείνον, είναι σε θέση να δώσουν.
Σ' αυτό το κεφάλαιο ο Ντοστογέφσκι, λόγω και της λυρικής

φύσης του ταλέντου του, είναι ιδιαίτερα αποδοτικός. Συχνά
μια φράση δική του μας λύνει πολλά προβλήματα.
Μιλώντας στους «Δαίμονες» για τις πυρκαγιές που άνα
ψαν τη νύχτα στην πόλη, στους φτωχομαχαλάδες της Περαποταμιάς, λέει τα ακόλουθα που σε τόσο πειρασμό μας φέρ
νουν να τα πάρουμε και να τα βάλουμε μπροστά μπροστά σ’
Τ

αυτό το μυθιστόρημά του και σ' όλα τ' άλλα μαζί:
Μια μεγάλη φωτιά τη νύχτα κάνει πάντα εντύπωση, ερεθίζει και
διασκεδάζει· σ ' αυτό βασίζονται τα πυροτεχνήματα· αλλά στα πυροτε
χνήματα οι φλόγες μοιράζονται όλες πάνω σ ' ένα ωραίο και σωστό
σχέδιο και, καθώς είναι κι απολύτως ακίνδυνες, προξενούν μια εντύ
πωσή παιχνιδιάρικη κι ανάλαφρη, όπως νιώθει κανείς ύστερα από έ
να ποτήρι σαμπάνια. Α λλο πράγμα η πραγματική πυρκαγιά, εδώ υ
πάρχει φρίκη κι απαραίτητα κάποιο αίσθημα κινδύνου προσωπικού,
που, μαζί μ ’ εκείνη τη διασκεδαστική εντύπωση της νυχτερινής φω
τιάς, φέρνει στο θεατή (όχι βέβαια σ ' εκείνον που κάηκε το σπίτι του)
κάποιο σάλεμα του νου, κάτι σαν πρόκληση στα δικά του ένστικτα
καταστροφής, που, αλίμονο, κρύβονται στην κάθε ψυχή, ακόμα και
μέσα στην ψυχή του πλέον φιλήσυχου επίτιμου συμβούλου που συμ
βαίνει να είναι και οικογενειάρχης... Σχεδόν πάντοτε το ζοφερό αυτό
αίσθημα έχει μέσα του μια γοητεία...».

Δεν χρειάζεται να επιμείνει κανείς στη σύγκριση της φω
τιάς με τα πυροτεχνήματα για να ξεχωρίσει τα έργα του Ντοστογέφσκι από έργα άλλων συγγραφέων, που, κατά κάποιο
τρόπο, πέρασαν από κοντά του και οι συγκρίσεις γίνονται
μόνες τους. Αλλά είναι γεγονός πως όταν κανείς διαβάζει, α
κόμα και ένα από τα τόσο σημαντικά αντιολοκληρωτικά μυ
θιστορήματα, χωρίς να είναι ετοιμασμένος, χωρίς να έχει μέ
σα του ένα δικό του απόθεμα ανησυχιών, φόβων, σκέψεων,
συγκινήσεων γύρω από τα σπουδαιότατα αυτά προβλήματα,
εύκολο είναι να περιοριστεί ακόμα και σε μια διασκέδαση
γυρίζοντας τις σελίδες. Καθώς είναι κι αρκετά πληκτικές,
αρκετά δύσκολες στην παρακολούθηση με τη συρροή τόσης
ευφυΐας, με τις αλλεπάλληλες κατασκευές τους, με την τόση
συμβατικότητα —στο έπακρο— των ανθρώπινων μορφών
και της συμπεριφοράς τους μέσα στο επίσης φανταστικό,
παραβολικό περιβάλλον, ο αναγνώστης, που δε μετέχει για
διάφορους λόγους στη σοβαρή ιδέα του έργου, μπορεί να
βρει διασκεδαστικά και μόνο όλα αυτά τα ευρήματα —αν
του μείνουν ακατανόητα— και να τα παρακολουθήσει όπως
άλλοτε είχε διαβάσει ένα μυθιστόρημα του Βερν ή και αυτού
του Ουέλς.
Και μόνο η μετάθεση έξι αιώνες ή έστω και σαράντα χρό
νια στο μέλλον είναι κάτι που ξυπνάει μια τέτοια ακριβώς
διάθεση, καθώς, πραγματικά, είναι αξιοπερίεργα όλα όσα
κάνουν αυτές οι Στολές και τα Νούμερα. Ο αναγνώστης
μπορεί πράγματι να κάθεται και να τα κοιτάζει όπως ένα πυ
ροτέχνημα και καθόλου δε θα νιώσει την ψυχρή φρίκη που
περιέχουν αυτά τα βιβλία, γιατί είναι δύσκολο να πιστέψει
κανείς πως μπορεί ποτέ να γίνει κι ο ίδιος Νούμερο και Στο
λή. Δύσκολο να το προαισθανθεί και ακόμα πιο δύσκολο να
το δει όταν θα του έχει πια συμβεί.
Η ίδια η προσωπική μας συμμετοχή σε κάτι είναι εκείνη
που πολλές φορές μας κλείνει τα μάτια και δε βλέπουμε τα
ολοφάνερα. Τόσα συνέβησαν μπροστά στα μάτια μας εν ονόματι κι εμάς των ίδιων, χωρίς και να αντιληφθούμε καν τη
βαθύτερη πραγματικότητά τους.
Έπειτα, με τη μηχανή ο άνθρωπος έχει συνδέσει τον αγώ
να για την ευτυχία του και δεν είναι εύκολο ν’ αντιληφθεί, σε
τι η μηχανή απειλεί την ελευθερία του. Πρέπει να ξέρει κα
νείς τι κρύβεται στη μηχανή για να αισθανθεί την ψυχρή της φρίκη. Δεν θα το μάθει όμως ποτέ αυτό ο άνθρωπος, αν δεν
αρρωστήσει από τις ανησυχίες και τους φόβους των προγό
νων του και τελικά αν δεν φτάσει να τρελαθεί από τη νίκη
της λογικής και μόνο, όπως ο ήρωας του Ντοστογέφσκι. Α
κριβώς αυτή τη σκέψη προσπαθεί κι ο Ζαμιάτιν να περάσει
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στο δικό του βιβλίο: «Πρέπει όλοι να τρελαθούμε! Να τρελα
θούμε το γρηγορότερο, είναι ανάγκη, το ξέρω» λέει ο ήρωάς
του σαν ένα τελικό του συμπέρασμα. Ας γίνει της τρελής,
λέει σε μια στιγμή και το άλλο Νούμερο, η ηρωίδα, μαζί με
τους ομόφυλους και ομοθρήσκους της που είναι πέρα από
τον Τοίχο και με τους οποίους αισθάνεται να τη δένουν ακα
τανίκητα υπόγεια νήματα. Μα και το άγαλμα που προσκυ
νούν οι άνθρωποι του Περατείχους είναι ένας νέος σκαλισμέ
νος στην πέτρα, όπου στη βάση με μεγάλα γράμματα είναι
γραμμένη η παράξενη κι ακατανόητη στους αμύητους ελλη
νική λέξη Μέθη.
Κι αυιά όλα μας κάνουν κι εμάς να βιαστούμε να διαβούμε
το γρηγορότερο τον Τοίχο κι αφήνοντας πίσω τη γιάλινη Εν
τροπία, όσο και τους φοβερούς εκείνους τρωγλοδίαιτους που
αντί αριθμοί στο τριχωτό τους κορμί σεργιανίζουν ψείρες,
και να επιστρέφουμε σαν από κακό εφιάλτη στον τόσο φυσι
κό και κατανοητό, τόσο ανθρώπινο ήρωα του Ντοστογέφσκι
που άγνωστο γιατί τον είχαν πει παράξενο, εγωιστή, ψυχικά
άρρωστο, μ’ ένα λόγο τρελό για δέσιμο. Και να ξαναθυμηθούμε την τόσο ανθρώπινη σκέψη του: επίτηδες θα πάρω και
θα τρελαθώ αν σ'αυτόν τον κόσμο κατισχύσει μια μέρα η λο
γική των ανθρώπων και γίνουν όλα κρύσταλλο.
Καλοκαίρι του 1990*1
Υποσημείωση

1. Ο Ροΐδης ήταν από τους πρώτους Ευρωπαίους συγγραφείς που έ
λαβαν μέρος στο πολύτομο «μυθιστόρημα» για τον Ντοστογέφσκι
που άρχισε να γράφεται εντατικά σχεδόν αμέσως μετά το θάνατό
του. Το άρθρο του για το «Έγκλημα και τιμωρία» (1889), αν και εί

ναι χρωματισμένο από τις πλανώμενες τότε σ’ όλη την Ευρώπη
πρώτες εντυπώσεις κι επαναλαβαίνει κάποιους κοινούς τόνους γύ
ρω κυρίως από την παράξενη ρωσική ψυχή, έχει κάτι θαυμάσιες δι
κές του διατυπώσεις που μόνο ο αληθινός δημιουργός μπορούσε να
κάνει. Αυτές μας δείχνουν πόσο κοντά πλησίασε ο δικός μας συγ
γραφέας τον πρωτοφανή ρώσο και τον περίεργο κόσμο του. Είναι υ
ποδειγματικό το κείμενο του Ροΐδη για τις αρχικές στιγμές της έγ
κυρης ερμηνείας, μ’ ένα δικό τους τρόπο συνθετικές. Η έρευνα,
προχωρώντας στις απαραίτητες αναλύσεις, τις αφήνει πίσω για να
ξαναγυρίσει όμως μετά στα πρώτα καλά σπέρματα.
Ακόμα πιο χαρακτηριστική, προκειμένου πάλι για τον Ντοστογέφσκι, μια παρουσίαση που έκανε στην πατρίδα του ο Όσκαρ
Ουάιλντ (1887) και που στα ρωσικά τη μετέφρασε στις αρχές του
αιώνα ο ημέτερος Λυκιαρδόπουλος. Ο Ουάιλντ, μόλις 23 χρονών,
κάνει μερικές αξιολογήσεις που μπορεί να τις παρομοιάσει κανείς
με διαμαντένιες πέτρες μέσα στην κριτική φιλολογία για τον Ντοστογέφσκι. Εντυπωσιάζει η μεθοδική σκέψη του άγγλου, οι ακριβολογημένες του διακρίσεις ανάμεσα σε κάποια χτυπητά χαρακτηρι
στικά της αφηγηματικής και ψυχολογικής τέχνης του Ντοστογέφσκι, μα πιο πολύ απ’ όλα η κατασταλαγμένη του αντίληψη για τη
σχέση του αντικειμενικού με το προσωπικό στο έργο του. Ο άγγλος
ποιητής είναι ίσως ο πρώτος που τόνισε την τέχνη της αντικειμενικό
τητας στον Ντοστογέφσκι, ένα από τα σπουδαιότερα προβλήματα
που και σήμερα, ακόμα και έπειτα από έναν Μπαχτίν, δεν μπορεί
να πει κανείς ότι έχει απαντηθεί σ’ όλά τα σημεία του.
Αλλά σαν μια άλλη ελληνική μαρτυρία για τη δραστήρια εκείνα
τα χρόνια εμφάνιση του Ντοστογέφσκι στις ευρωπαϊκές χώρες, περ
νώ εδώ και την πληροφορία που έχω από αρμόδια ερευνητική πηγή,
ότι πολύ γρήγορα έπειτα από το δοκίμιο του Ροΐδη και τη δημοσίευ
ση του μυθιστορήματος στη μετάφραση του Παπαδιαμάντη, τον ε
πόμενο χρόνο (1890), κυκλοφόρησε το ίδιο έργο του Ντοστογέφσκι
στη Σμύρνη σε άλλη μετάφραση (Γεωργίου Β. Βογιατζή).

Κ υκλοφορούν
Στη νέα σειρά των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪ ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ - ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΣΟΛΩΝΟΣ 84

54

ι δρόμοι και τα πεζοδρόμια ανά
την Ελλάδα βρίθουν από αντιθέ
σεις. Αλλες πρωτεύουσες άλλες δευτερεύουσες.
Βασική αντίθεση φυσικά είναι η αντί
θεση τροχοφόρου - πεζού και συνήθως
αυτοκινήτου - πεζού. Η κυριότερη έκ
φρασή της είναι η προσπάθεια του οδη
γού να πατήσει τους πεζούς. Η αντίθε
ση αυτή συνήθως λύνεται με άλμα του
πεζού την τελευταία στιγμή ή, όχι σπά
νια, με τραυματισμό του πεζού. Κρίσι
μο θέμα σε αυτή την αντίθεση είναι η
αντίφαση μεταξύ θεωρίας (προτεραιό
τητα πεζού) και πράξης (προτεραιότη
τα αυτοκινήτου).
Η βασική αυτή αντίθεση έχει και
πολλές διακλαδώσεις και ειδικότερες
Υπάρχουν όμως και αντιθέσεις ανά
περιπτώσεις. Μια κλασική τέτοια είναι
μεσα
στα τροχοφόρα. Πρώτη και κα
η αδιαφορία του επωχουμένου για τις
λύτερη φυσικά η αντίθεση αυτοκινήτου
διαβάσεις πεζών. Η διάβαση στο κόκ
- μηχανακιού. Εδώ το πρόβλημα είναι η
κινο φανάρι θεωρείται περιοχή στάθ
διαφορά άποψης με την οποία η κάθε
μευσης. Σε αυτή την περίπτωση η αντί
πλευρά αντιμετωπίζει τον αντίπαλό της
θεση λύνεται με το να διασχίζει ο πεζός
(διότι περί αντιπάλου πρόκειται).
ακολουθώντας πορεία που θυμίζει κυ
Το μηχανάκι θεωρεί το αυτοκίνητο
νήγι του θησαυρού —όπου θησαυρός το
ως εμπόδιο το οποίο μπορεί ι\.α: πρέπει
απέναντι πεζοδρόμιο. Εδώ αποκτά
να παρακάμψει διαθέτοντας απεριόρι
προτεραιότητα και η αντίθεση δίτρο
στους βαθμούς ελευθερίας στην κίνησή
χου - πεζού. Μπορεί ο πεζός να ελίσσε
του και φυσικά αδιαφορώντας για την
ται ανάμεσα στα αυτοκίνητα που έχουν
θεωρητική έννοια της γραμμικής πο
καταλάβει την διάβασή του αλλά κα
ρείας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου από
μιά φορά δεν υπολογίζει τα μηχανάκια
την άλλη δεν διακρίνει οτιδήποτε δια
που περνούν, συχνά με ιλιγγιώδη ταχύ
θέτει κάτω των τεσσάρων ΐροχών. Το
τητα, ανάμεσα στα σταματημένα αυτο
οπτικό σήμα που προκύπτει σΐτι θέα ε
κίνητα είτε για να σταματήσουν στο
νός δίτροχου δεν έγγράφεται στον εγ^
φανάρι μπρος από αυτά, είτε για να συκέφαλο του οδηγού άυτοκινήτου ως εμ
νεχϊσουν αδιαφορώντας τελείως για το
πόδιο. Μερικές δεκάδες, αποτελέσμα
κόκκινο φανάρι που, ως γνωστόν, οι ο
τα
από την λύση αυτής της αντίθεσης ε
δηγοί των δίτροχων το βλέπουν σαν κί
κτίθενται καθημερινά στο ΚΑΤ.
τρινο.
Υπάρχουν όμως και αντιθέσεις μετα
Μια ειδικότερη έκφραση της αντίθε
ξύ των αυτοκινήτων. Πρώτα - πρώτα η
σης τροχοφόρου - πεζού είναι αυτή που
αντίθεση
στη βάση του όγκου όπως
εμφανίζεται στους λεγομένους πεζο
π.χ. αυτοκίνητο IX και λεωφορείο. Το
δρόμους. Οι λεγόμενοι πεζόδρομοι δεν
λεωφορείο αλλάζει λωρίδα κατά βού
είναι δρόμοι πεζών όπως λέει η θεωρία
ληση αδιαφορώντας για τυχόν στρί
και η γραμματική, άρα δρόμοι χωρίς
μωγμα του IX. Η αντίθεση αυτή συνή
τροχοφόρα, αλλά δρόμοι με λιγότερα
θως
λύνεται με απεγνωσμένο φρενάρι
αυτοκίνητα και πολλά μηχανάκια ό
σμα του IX.
πως λέει η πράξη. Ζωντανό παράδειγ
Υπάρχει και η αντίθεση στη βάση του
μα η Πλάκα (για την οποία πολλοί υπερόλου του αυτοκινήτου. Αυτή κυρίως
ρηφανεύονται τελευταία) όπου δεν είναι
είναι
η αντίθεση IX και ΜΕΜΜ, όπου
σπάνιο και το κυκλοφοριακό φρακάριΜΕΜΜ = Μέσα Εκλεκτικής Μαζικής
σμα των τροχοφόρων επί των πεζοδρό
Μεταφοράς, δηλαδή τα πρώην (γιατί
μων. Και σε αυτή την περίπτωση η αντί
δεν είναι πια) ταξί. Μια από τις παρα
θεση λύνεται υπέρ του τροχοφόρου, ή
μέτρους που ρυθμίζουν την κυκλοφοτο πολύ —αν κανείς ακόμα αντιστέκε
ριακή ροή, πλην του πλήθους των τρο
ται πράγμα σπάνιο— με καμιά βρισιά
χοφόρων και των φαναριών, είναι και
εναντίον του οδηγού του. Φυσικά κα
το ψάρεμα πελατών από τα «ταξί». Το
νείς δεν συζητάει για τα σταθμευμένα
πολύπλοκο αυτού του παράγοντα είναι
αυτοκίνητα γιατί είναι κοινή η παραδο
ότι
μπορεί να παίρνει πολλές μορφές ό
χή ότι ο πεζόδρομος είναι οιωνεί πάρπως επιβραδύνσεις χωρίς σταμάτημα
κινγκ.

Ο

(για διάβασμα των χειλέων του ικέτη
πεζού), επιβράδυνση με σταμάτημα
(για πεζό του οποίου οι ικεσίες εισακούγονται από τον βασιλέα-ταξιτζή), στα
μάτημα χωρίς επιβράδυνση (όταν ο τα
ξιτζής αιφνιδίως αντιλαμβάνεται το
συμφέρον της κατευθύνσεως του ικέτη
πεζού) αλλά και ξαφνική επιτάχυνση
για να αποφευχθεί το ένα αγώγι για δυο
επιβάτες όπως π.χ. μάνα και κόρη. Ό 
ταν πρόκειται για στενό δρόμο ο παρά
γων αυτός της κυκλοφοριακής ροής εί
ναι απολύτω , κυρίαρχος. Σε λεωφό
ρους αφορά συνήθως στις δυο δεξιές
λωρίδες. Η αντίθεση λύνεται με την
πλήρη υποταγή των ακολουθούντων
IX, υποταγή που απαιτεί πλήρη ετοιμό
τητα χειρισμών και τεράστια ψυχραι
μία. Ελιγμοί προς- άλλη λωρίδα φέρ
νουν αναπόφευκτα ενδογιωταχήδικες
αντιθέσεις. Έκφραση δυσαρέσκειας ό
χι σπάνια φέρνει επιπροσθέτως και τη
μούντζα του ταξιτζή προς τον δυστροπούντα γιωταχή.
Θα έλεγε κανείς ότι θα υπήρχε και η
αντίθεση τροχοφόρων - αστυνομίας.
Όμως όπως όλοι ξέρουμε αυτή η αντί
θεση έχει προ πολλού εκλείψει. Πρώτα
- πρώτα έχειΐ εκλείψει δια της απουσίας
των οργάνων της τάξης. Απουσιάζουν
από τους πεζοδρόμους, απουσιάζουν α
πό τους δρόμους. Επί πλέον έχει εκλεί
ψει και δτα της αδιαφορίας. Δηλαδή
και ότα^ υπάρχουν, υπάρχουν μόνον
ως φυσικές παρουσίες εν είδει ντεκόρ
+fcn όχι για να συνετίσουν τους παραβά
τες, οι οποίοι ως γνωστόν διαπράττουν
απερίσπαστοι τις παραβάσεις μπρος
στα μάτια των —τύποις— οργάνων της
τάξης. Η μόνη περίπτωση παρέμβασης
οργάνων της τάξης είναι τις επόμενες
μια - δυο μέρες κάποιας υπουργικής ε
ξαγγελίας περί μέτρων καλύτερης α
στυνόμευσης και λοιπά μπλα-μπλα. Η
αστυνόμευση των αυτοκινήτων επιφέ
ρει πηχιαίους τίτλους «πάλι οι γιωταχήδες την πληρώνουν», η αστυνόμευση
των δίτροχων «προοδευτικά» άρθρα
περί της τοξικότητας των μέτρων, τέ
λος η αστυνόμευση των «ταξί» οδηγεί
είτε στην, ευκταία, αποχή τους (και όχι
απεργία όπως συνήθως λανθασμένα α
πό καλείται) είτε στο μπλοκάρισμα μέ
χρι ασφυξίας των δρόμων. Και η ίδια η
κοινωνία γενικά έχει εγκαταλείψει. Δεν
υπάρχουν αντιστάσεις, υπάρχει παθητι
κή αποδοχή. Τελικά είναι λάθος ο τί
τλος αυτού του κειμένου. Δεν υπάρ
χουν αντιθέσεις. Έχουν λυθεί δια της υ
ποταγής στον ισχυρότερο.

Σπύρος Καβουνίδης
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Κυκλοφορούν απύ τις
Εναλλακτικές Εκδύσεις «Κομμούνα»
&
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

ΣΕΙΡΑ:
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Σ Κ Ε Τ Η
1. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ
Επιμέλεια —σύνθεση κειμένων: Πιερ Σάμουελ

Το «Οικολογικό μανιφέστο» είναι μια από τις
εγκυρότερες συνοπτικές παρουσιάσεις των αρ
χών και στόχων τον οικολογικού κινήματος.
Ωστόσο δεν μένει μόνο στην περιγραφή του κι
νήματος, της θεωρίας του και των επιστημονι
κών θεμελίων του αλλά επιχειρεί τη διαμόρ
φωση προτάσεων για μια διαφορετική ζωή και
κοινωνία.

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Φ
ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

2. Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΕΤΗΣ
Ε. Μορέν, Ζ. Ρομπέν, Μ. Μοδινός κ.ά.

Η «Οικολογικοποίηση της σκέψης», ο τίτλος
τον άρθρου τον Ε. Μορέν, αποτελεί ένα μείζον
φαινόμενο της εποχής μας και σφραγίζει τη
διανοητική εξέλιξη σε αυτό το τελευταίο τέταρ
το τον αιώνα μας. Τα κείμενα που περιλαμβά
νει αυτή η έκδοση προσπαθούν να σνλλάβονν
αυτή τη διανοητική «μετάλλαξη» και να καταδείξονν ότι η ανάδυση της οικολογίας και της
οικολογικής σκέψης δεν αποτελεί μια ατιλή συνειδητοποίηση της περιβαλλοντικής κρίσης,
αλλά αφετηρία για ένα βαθύτερο μετασχηματι
σμό της σκέψης και της πρακτικής των ανθρώ
πων.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΧΙΖΑΣ

ΠΟΛΗ,
Ε>ΥΣΗΚΑ! ΚΟΙΝί
3. ΠΟΛΗ, ΦΤΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γιάννης Σχίζας

Τα κείμενα που δημοσιεύονται σ ’ αυτό το βι
βλίο στοχεύουν στη διεύρυνση της προβληματι
κής τον οικολογικού κινήματος. Τα θέματά
τους για τη φύση, την πόλη και την κοινωνία
τιροσεγγίζονται από μια άποψη ουμβιωτική με
τη φύση, ανθρωτιοκεντριχή και ταυτόχρονα α 
πορριπτική οποιοσδήποτε «φυσιοκρατικής»
φαντασιοπληξίας.

Ερνστ Κάλλενμπαχ
ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ
Η «Οικοτοπία» τον Ε. Κάλλενμπαχ αποτελεί,
μ εμ ιά έννοια, την απάντηση στο 1984 του Τζ.
Οργουελ. Πρόκειται για τη μυθιστορηματική
περιγραφή μιας αποκεντρωμένης οικολογικής
ουτοπίας. Οι τρεις δυτικότερες πολιτείες των
ΗΠΑ κηρύσσουν την ανεξαρτησία τους σε μια
στιγμή κρίσης στα 1980 και διαφοροποιούν την
πορεία τους α π ’ αυτήν των υπολοίπων μον
τέρνων-βιομηχανικών πολιτειών δημιουργών
τας μια νέα χώρα, την Οικοτοπία... Ο συγ
γραφέας εκμεταλλεύεται τη συναρπαστική
πλοκή, για να μας δώσει με τρόπο γλαφυρό ό
λα τα βασικά στοιχεία του οράματος ενός σύγ
χρονου ριζοσπαστικού οικολογικού - εναλλα
κτικού κινήματος.
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Ο Γιώργος,
Δ η μ η τρ α κ ό π ο υ λ ο ς γράφει
για το βιβλίο του Stanley
Kutler "The W ars of
W atergate".
«Ομολογώ ότι άρχισα να δια
βάζω το βιβλίο αυτό χωρίς μεγά
λες προσδοκίες. Είχα ζήσει την
κρίση που δημιουργήθηκε από
την υπόθεση Watergate παρακο
λουθώντας την απαγγελία της
κατηγορίας, τη δίκη και την κα
ταδίκη των ανθρώπων του προέ
δρου... Τι εγνώριζε ο πρόεδος
και από πότε; Τι, διερωτήθηκα,
θα μπορούσε να μου πει ένα ακό
μη βιβλίο... Τώρα καταλαβαίνω
αρκετά πράγματα... Α υτό που
μας δίνει ο Stanley Kutler είναι
μια εξισορροπημένη ενόραση,
μια ερευνητική εργασία, ένα ι
στορικό πλαίσιο με τρόπο αρι
στοτεχνικό, καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον που ασχολή
θηκε με το θύμα πριν από αυ
τόν».
Έ τσι αρχίζει την πραγματικά
ενδιαφέρουσα παρουσίαση του
βιβλίου του καθηγητή Stanley
Kutler που κυκλοφόρησε στις
Η Π Α με τίτλο: «Οι πόλεμοι του
Watergate» (The Wars of Waterga
te), ο ειδικός κριτικός ιστορι
κών βιβλίων Leonard Bushkoff
στην έγκριτη αμερικανική εφη
μερίδα Christian Science Monitor.
Βιβλία, μονογραφίες και άρθρα
για την υπόθεση Watergate, μια
υπόθεση που συντάραξε τη δη
μόσια ζωή των ΗΠΑ και που υ
ποχρέωσε έναν πρόεδρο, τον Ρίτσαρντ Νίξον, σε παραίτηση, έ
χουν γραφεί πολλά. Σύμφωνα ό
μως με τις εκτιμήσεις όσων έζησαν και γνωρίζουν καλά όχι μό
νο την υπόθεση Watergate αλλά
τα αμερικανικά πράγματα γενι
κότερα, κανένα από όλα όσα έ
χουν γραφεί δεν μπορεί να συγκριθεί με το πρόσφατο βιβλίο
του Stanley Kutler. Και ίσως, ό
πως άλλωστε αναφέρεται σε
πολλές από τις εκατοντάδες βι
βλιοκριτικές και παρουσιάσεις
που δημοσιεύθηκαν σε αμερικα
νικά και άλλα περιοδικά και ε
φημερίδες, το βιβλίο αυτό να α
ποτελεί την κορονίδα των μελε
τών της υπόθεσης Watergate.
Γιατί πραγματικά, μετά την άριστη σχολαστικότητα και σε
βάθος εργασία του Stanley
Kutler, κάθε προσπάθεια ανά

πλασης της υπόθεσης Waterga
te, είναι σίγουρο πως θα πέσει
στο κενό. Και αυτό γιατί ο ιστο
ρικός Stanley Kutler μελέτησε
σχολαστικά το πλούσιο σε έγ
γραφα αρχείο της υπόθεσης Wa
tergate, πήρε συνεντεύξεις όπου
και συζήτησε διεξοδικά το ζήτη
μα, με τους ανθρώπους που ή
ταν κατά τον ένα ή τον άλλο
τρόπο αναμεμειγμένοι στην υ
πόθεση αλλά και στην προσπά
θεια συγκάλυψής της και, στην
κυριολεξία «ξέθαψε» τα πλού
σια σε πληροφορίες προεδρικά
αρχεία του Νίξον. Το αποτέλε
σμα όλης αυτής της πολύχρο
νης εργασίας του καθηγητή
Kutler συνοψίζεται άριστα στο
σχετικό άρθρο του Leonard
Bushkoff για το οποίο έγινε λό
γος πιο πάνω: «... ο Kutler...»,
γράφει ο διακεκριμένος βιβλιο
κριτικός «...αποδεικνύει ότι, α
νεξάρτητα από όσα επέτυχε διε
θνώς ο Νίξον, ο τρόπος και ο η
γετικός ρόλος που διαδραμάτισε
στην συγκάλυψη της υπόθεσης
Watergate συνιστά ευθεία παρα
βίαση του Συντάγματος και της
νο μ ιμ ό τη τα ς θεσμούς πάνω
στους οποίους στηρίζεται η δη
μοκρατία...».
Ό μ ω ς, ο Kutler όπως υποστη
ρίζει ένας άλλος διακεκριμένος
Α μ ερ ικ α νό ς δημοσιογράφος
και συγγραφέας, ο Christopher
Hitchens, σε άρθρο του που δη
μοσιεύτηκε στο αμερικανικό
περιοδικό «The Nation», αφού ε
ρεύνησε όλες τις θεωρίες σχετι
κά με το κίνητρο που οδήγησε
στη διάρρηξη των γραφείων του
Δημοκρατικού Κόμματος στο
μέγαρο Watergate —απ’ όπου
και η ονομασία του σκανδά
λου— έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέ
ρον για την πτυχή που αφορά
στη σχέση της ομάδας Νίξον,
Κίσσινγκερ και Άγκνιου με μυ
στικές ενέργειες στο εξωτερικό,
οι οποίες όμως διέβρωσαν τη
δημοκρατία στο εσωτερικό των
ΗΠΑ.
Ο Chrisotpher Hitchens, άν
θρωπος που διακρίνεται πέρα α
πό το συγγραφικό του ταλέντο
και για τις γνώσεις του σχετικά
με τα ελληνικά θέματα και το
Κυπριακό, είχε αναφερθεί εκτενώς στη διάσταση αυτή της υ
πόθεσης Watergate σε ειδικό ση
μείωμά του που είχε δημοσιευθεί
με τίτλο « Watergate: η ελληνική
διασύνδεση», τον Μάιο του
1986. Σύμφωνα με τα όσα υπο
στηρίζει ο Hitchens, υπάρχει ά
μεση σχέση μεταξύ σκανδάλου
Watergate και της πολιτικής
των ΗΠΑ στην Ελλάδα στη
διάρκεια της δικτατορίας (19671974), σχέση που συνοψίζεται
στο ότι η ελληνική χούντα, μέ
σω του γνωστού Ελληνο-αμερικανού φίλου του τότε καθεστώ
τος και συνεργάτη της αμερικα
νικής CIA κ. Τομ Πάππας, προσέφερε μυστικά ένα σημαντικό
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ποσό χρημάτων στην προεκλο
γική εκστρατεία του Νίξον. *
Η υπόθεση αυτή είχε ανακα
λυφθεί από τον γνωστό Έλληνα
δημοσιογράφο Ηλία Π. Δημητρακόπουλο, ο οποίος από το
1967 ζούσε εξόριστος στις ΗΠΑ
όπου, σε πείσμα της τότε αμερι
κανικής κυβέρνησης και ειδικό
τερα της CIA, αγωνιζόταν για
την πτώση της χούντας και φυ
σικά για την αποκατάσταση
της δημοκρατίας στην Ελλάδα.
0 Δημητρακόπουλος, άνθρω
πος δραστήριος, άριστα ενημε
ρωμένος και κυρίως μεθοδικός
στην εργασία και τις κινήσεις
του είχε συλλέξει πολλά και α 
τράνταχτα στοιχεία για τις μυ
στικές σχέσεις του Νίξον με την
, ελληνική χούντα. Τα στοιχεία
αυτά είχε προσκομίσει στον
πρόεδρο της εθνικής επιτροπής
του Δημοκρατικού Κόμματος
κ. Laurence Ο' Brien ενώ ταυτόχρονα είχε καταθέσει σχετικά
·. σε ειδικές ακροάσεις του αμερι, πανικού κονγκρέσου. Επρόκει. το δε να προβεί σε νέες αποκα
λύψεις τις ημέρες που έγινε η
,. διάρρηξη στα γραφεία των Δη
μοκρατικών.
0 Christopher Hitchens το 1986
είχε διατυπώσει το ερώτημα:
χ «Είναι δυνατόν, οι διαρρήκτες
να προσπαθούσαν να μάθουν τι
ίγνώριζαν οι Δημοκρατικοί για
f πς σχέσεις με την ελληνική
,; χούντα».
ί: 0 Stanley Kutler, που συνομί
λησε αρκετές ώρες με τον Δημητρακόπουλο, α π ο δ εικ ν ύ ει
πως αυτός ήταν ο βασικός λό
γος που οδήγησε στη διάρρηξη
!■ και συνεπώς στην πολύκροτη υc πόθεση Watergate. Πράγματι
στο βιβλίο του αφιερώνει πολλές σελίδες κειμένου και υποση
μειώσεων για την παρουσίαση
Vf- των σχέσεων του Νίξον και των
; ανθρώπων του με την ελληνική
' χούντα, των στοιχείων που συνέλεξε ο Ηλίας Π. Δημητρακό
πουλος αλλά και των όσων ο τε4 λευταίος ανάφερε στον πρόεδρο
της εθνικής επιτροπής των ΔηJl', μοκρατικών κ. L Ο' Brien. Ακόν% μη αναφέρεται αναλυτικά στις
fi,, προσπάθειες που έκανε η τότε
^αμερικανική κυβέρνηση και η
^ CIAγια να δυσφημίσει τον Ηλία
;! ' Π. Δημητρακόπουλο, έτσι ώστε
κάθε αποκάλυψή του να πέσει
στο κενό χαρακτηριζόμενη αναξιόπιστη, ως προερχόμενη από
■.:ΐ, «επικίνδυνο για την ασφάλεια
μ«“', των ΗΠΑ αναρχοκομμουνιστή».
litt*';. Όμως όπως αποδεικνύει ο
# Stanley Kutler, τίποτε δεν μπόρε-

noi
jl' ·■.“
jjii* * Το «ΑΝΤΙ», το καλοκαίρι
ff του 1986 (τχ. 322) είχε σε παγκόftf'l σμια αποκλειστικότητα ανα> φερθεί με στοιχεία για την ελληlCl:' νική ανάμιξη στην προσπάθεια
“/■ συγκάλυψης της υπόθεσης Γουωτεργκαίητ.
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σε να εξουδετερώσει τα αδιάσει
στα στοιχεία που παρουσίασε ο
Ηλίας Π. Δημητρακόπουλος,
σύμφωνα με τα οποία η ελληνι
κή χούντα και ειδικότερα η ελ
ληνική ΚΥΠ, είχε ανακατευτεί
στην προεκλογική εκστρατεία
του Νίξον, προσφέροντας το
χρηματικό ποσό των 549.000
δολαρίων με τη βοήθεια του ο
μογενούς Τομ Π άππας, πράγμα
που εγνώριζε και η αμερικανική
CIA.
Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί
ότι το σημαντικότερο στοιχείο
στην όλη υπόθεση που ανακά
λυψε ο Δημητρακόπουλος ήταν
ότι τα χρήματα που έστειλε η
ελληνική ΚΥΠ για την προεκλο
γική εκστρατεία του Νίξον ήταν
στην ουσία χρήματα της αμερι
κανικής CIA η οποία χρηματο
δοτούσε την ελληνική ΚΥΠ που
άλλω στε ήταν δημιούργημά
της. Ό μ ω ς η συναλλαγή αυτή
αποτελούσε σοβαρή παραβίαση
του ιδρυτικού και καταστατι
κού χάρτη της CIA του 1947,
σύμφωνα με τον οποίο απαγο
ρεύεται η οποιαδήποτε ανάμιξη
της υπηρεσίας στην εσωτερική
ζωή των ΗΠΑ και πολύ περισσό
τερο στις διαδικασίες για την ε
κλογή του προέδρου. Αυτό εξη
γεί την αγωνία της CIA και της
αμερικανικής κυβέρνησης γενι
κότερα αλλά και τις προσπάθειές της να δυσφημίσει τον Δη
μητρακόπουλο, ο οποίος εγνώ
ριζε το «μυστικό».
Ο Kutler προκειμένου να απο
δείξει την σοβαρότητα του ζητή
ματος, παραθέτει, εκτός από
την επιβεβαίωση της ελληνικής
ΚΥΠ το 1987, ότι η συναλλαγή
αυτή είχε πράγματι γίνει, και έ
να σχόλιο του, για ένα διάστη
μα, αρχηγού της CIA Richard
Helms. Σύμφωνα με τα όσα ανα
φέρει ο Kutler στη σελ. 205 του
βιβλίου του, ο Helms δήλωσε:
«... Ακόμη και αν κάποιος υπο
στήριζε ότι θα ήθελαν να το κά
νουν, θα επέμενα να μην μου α
ναφέρουν τίποτε, γιατί αυτό είναι
δυναμίτης...».
Ο Michael Skube, διευθυντής
του τμήματος βιβλιοκριτικών
και βιβλίων της αμερικανικής ε
φημερίδας «The News and Obse
rver», αναλύοντας και επαινώ
ντας την εξαίρετη εργασία του
Stanley Kutler καταλήγει: «Από
τον Γεώργιο Ουάσινγκτον και
μετά, οι πρόεδροι των ΗΠΑ απο
χωρούν από την εξουσία με απο
χαιρετιστήριες ομιλίες και κανέ
νας δεν είπε ποτέ τίποτα τόσο ε
νοχοποιητικό όσο οι τρεις λέξεις
που είπε ο Νίξον στην τηλεόρα
ση τη νύχτα της 8ης Αυγούστου
1974: "Εγώ εδώ παραιτούμαι ”».
Εξετάζοντας τα γεγονότα εκ
των υστέρων, με την απεριόρι
στη βοήθεια που παρέχει το βι
βλίο του Stanley Kutler, εύλογα
μπορεί να διατυπώσει κανείς
την κρίση ότι ο Νίξον του ο-

Μόλις
κυκλοφόρησε
FRANCESCO PETRARCA

ΠΕΤΡΑΡΧΗ

ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ

ΣΟΝΕΤΤΑ
ΚΑΙ Δ ΐ Ο
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΣΧΟΛΙΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΛΤΚΟΦΡΤΔΗ
Ι Τ Α Λ Ι Κ Ο KEHMENO

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΚ0Β0ΣΤΗ
Ζωοδόχου Πηγής 21 - Τηλ. 36.15.433

«Αν στην Βιβλιοθήκη του σπιτιού σας δεν έχετε τα έργα
των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων τότε, μένετε σ' ένα
σπίτι δίχως φώς».
ΜΠΕΡΝΑΡ ΣΩ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ
Οι ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ, το αγλάισμα της
ανθρώπινης σκέψεως, υφίστανται σήμερα έναν ανίερο
διωγμό, στην ίδια τη Χώρα που γεννήθηκαν. Οι γραικύλοι
της σημερινής παρακμής, εξοστρακίζουν σταδιακά τα αρ
χαία κείμενα από τη Μέση Παιδεία και πασχίζουν με
κάθε τρόπο να εξουδετερώσουν την ακτινοβολία τους
στον ελληνικό χώρο.
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ την σημαντικότερη σειρά «ΑΠΑΝΤΩΝ ΑΡ·
ΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ» που
με γενικό τίτλο «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» έρχεται
να συμβάλλει αποφασιστικά στην διατήρηση της πολιτι
στικής κληρονομιάς του έθνους.
Στη βασική 10Οτομη σειρά περιλαμβάνονται τα άπαντα
των «ΑΠΑΝΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ» στην μορφή του αυθεντικού στερεότυπου
κειμένου με την αντίστοιχη μετάφραση στην νεοελληνική
φιλοτεχνημένη από τους οριστείς της λογοτεχνίας μας,
όπως του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (Θουκυδίδης),
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ (Λουκιανός), ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΕ
ΛΑΧΡΙΝΟΥ, κ.ά.
Πιστεύουμε ότι δεν απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια για
να σας πείσουμε πόσο σημαντική είναι η εγγραφή σας
στην ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
Η βασική σειρά κυκλοφορεί τώρα με το σύστημα των
συνδρομητών με ρυθμό 2 πολυτελών χρυσόδετων τόμων
το μήνα στην τιμή των 1.400 δρχ. ο τόμος, προσφορά
που ισχύει για ένα μήνα.
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Γνωρίσατε τον έλληνικό πολι
τισμό μέ τις έκδόσεις ποιότητος

πού τιμούν τα έλληνικά γράμματα και συμ
βάλλουν στην άνάπτυξη των κλασσικών σπου
δών στήν πατρίδα μας.
Κάθε βιβλίο από τις εκδόσεις
ΠΑΠΑΛΗΜΑ

είναι τό πολυτιμότερο
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8

— ΑΘΗΝΑΙ -

ΔΩΡΟ
ΤΗΛ 36-27-318

ποιου η υποστήριξη προς την
ελληνική χούντα ήταν κάτι πε
ρισσότερο από εμφανής, υποχρειοθείς στην άδοξη αυτή έξο
δο από την πολίτικη, τιμωρήθη
κε από την Ελλάδα ακριβώς για
την άδικη στάση του απέναντι
της σε μια δύσκολη περίοδο της
ιστορίας της, μια περίοδο στη
μεγαλύτερη διάρκεια της ο
ποίας εκείνος μεσουρανούσε
πολιτικά.
Ό μως, ταυτόχρονα, υπάρχει
και ένα ακόμα ερώτημα που ζη
τά απάντηση. Το ερώτημα αυτό
απορρέει από την επέμβαση της
τότε αμερικανικής κυβέρνησης
στις σχετικές ακροάσεις που
διεξήγαγε η Επιτροπή Τραπεζι
κών και Νομισματικών Υποθέ
σεων του αμερικανικού κονγκρέσου το 1972, μια επέμβαση
που αναπτύχθηκε με την προ
σπάθεια δυσφήμισης του προέ
δρου της επιτροπής αυτής κ. Pa
tman, ο οποίος εγνώριζε τον Ηλία Π. Δημητρακόπουλο. Η ε
πέμβαση των ανθρώπων του Νίξον, είχε ως αποτέλεσμα τον
πρόωρο τερματισμό των εργα
σιών της επιτροπής και φυσικά
τη «διάσωση» του προέδρου Νίξον από τα όσα σοβαρά προ
βλήματα θα του εδημιουργούντο αν η επιτροπή συνέχιζε απρό
σκοπτα το έργο της. Γεννάται
λοιπόν το ερώτημα: αν η επι
τροπή είχε περατώσει τις εργα
σίες της και ο Νίξον υποχρεω
νόταν σε παραίτηση από το
1972, ποιο θα ήταν το μέλλον
της ελληνικής χούντας την ο
ποία ο Νίξον τόσο υποστήριξε,
θα παρέμενε στην εξουσία ώς το
1974; Κι ακόμη θα συνέβαινε η
Κυπριακή τραγωδία;
Στο βιβλίο του ο Kutler σημειώ
νει: «Η ειρωνεία είναι ότι ο Νί
ξον πλήρωσε με την παραίτησή
του το γεγονός ότι ήταν ένας από
τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της χούντας των Αθηνών».
Είναι βέβαιο ότι το βιβλίο του
κ. Kutler είναι σημαντικό όχι
μόνο για τα στοιχεία που παρα
θέτει αλλά και για τις όσες πα
ρατηρήσεις περιλαμβάνει για
την ηθική στην πολιτική, για
τους σκοπούς, τα μέσα και τους
κινδύνους που αυτή περικλείει.
Αξίζει λοιπόν στον κ. Kutler έ
νας μεγάλος έπαινος. Το δε βι
βλίο του πρέπει να διαβαστεί α
πό όλους και όχι μόνο: Πρέπει
να ληφθεί σοβαρά υπόψη.
Π

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΒΟΥΛΑ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ
Το ποτάμι μας
Εκδ. Γκοβόστη, Αθήνα 1989

Ποιητική συλλογή που φέρει το
βάρος του βραβείου Ιπεκτσί
1989 και κατορθώνει να συγκινήσει με την αμεσότητα της
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γραφής της. «Το ποτάμι μας», ο
Έ βρος, χωρίζει και ενώνει τους
δύο λαούς: «Πίσω / απ’ το πα
ράθυρό μου / εσύ. / Πίσω / απ’
το παράθυρό σου / εγώ. / Γείτο
να / ας γίνουμε γείτονες». Μία
θερμή ευχή. Αρκεί όμως;
ΦΡΙΤΣ ΠΗΤΕΡΣ
Τα παιδικά μου χρόνια
με τον Γκουρτζίεφ
Εκδ. Χατζηνικολή, Αθήνα 1990

Μία προσέγγιση της μεθόδου
και της πρακτικής «Γκουρ
τζίεφ» μέσα από την καταγρα
φή των εμπειριών του ίδιου του
συγγραφέα που έζησε τα παιδι
κά του χρόνια κοντά του στο
«Ινστιτούτο για την Αρμονική
Ανάπτυξη του Ανθρώπου». Και
συγχρόνως, μια πολύ ενδιαφέ
ρουσα αφήγηση, προσεγμένα
μεταφρασμένη (Τριάδα Καραγιώργη - Μπίλη Βέμη) και επιμε
λημένη (Μπίλη Βέμη).
ΑΝΝΑ ΓΡΙΜΑΝΗ
Το μπιλιάρδο
Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1990

«Έ τσι έφυγες. Σαν ορισμός που
ανέτρεψε / τους μεταβολισμούς
ενός αυτάρκη κόσμου. / Η ανε
ξαρτησία τράβηξε την αλμύρα
από τον ιδρώτα / και μοίρασε
ακατάστατα τη γεύση του. Από
κει και πέρα, / δοκίμασα τη
μνήμη μου σαν λιχουδιά».
ΛΥΝΤΙΑ ΑΥΛΩΝΙΤΗ
Μ’ ένα χαμόγελο
Montreal 1990

«Λέξεις ελληνικές: Οι λέξεις ή
λιος, ουρανός, αέρας / θάλασ
σα, φως, γη, κόσμος, άνθος /
και τόσες άλλες λέξεις ελληνι
κές / τραγουδούνε μέσα μου. /
Τις μάζευα απ’ τον αφρό του κύ
ματος / κι απ’ των πουλιών το
στόμα, από μικρή / τις διάλεγα
για τα ποιήματά μου. / Ισως,
γι’ αυτό κάθε πρωί ξυπνώ / μ’ έ
να τριαντάφυλλο στο στόμα».

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
ΓΕΩΡΓΗ ΔΙΑΜΠΟΗ
Τα ανεπιθύμητα
Αθήνα 1990
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ . ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ
Έ ρω ς και Ευρώς
Αθήνα 1990
ΣΩΤΗΡΗΣ Δ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Η οιμωγή της υπαγωγής
Εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα 1990
ΡΟΥΛΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
Φρυκτωρίες
Εκδ. Θέμα, Αθήνα χ.χ.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΟΣ
Μια γροθιά στη μύτη
Αθήνα 1990
ΑΝΤΩΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
Ά κ ρ ες εφηβείας
Εκδ. Άλιμος, Αθήνα 1990

Εκπαιδευτική Π ολιτική
και Φ υσικές Ε πιστήμ ες στην Ε λλά δα

και Θρησκευμάτων για την α
ναγκαιότητα των φυσικών επι
στημών, συντάσσοντας αρκετά
σχετικά υπομνήματα, μέσα στο
ανάλογο κλίμα της εκσυγχρονι
στικής φιλολογίας της προπο
λεμικής περιόδου.
Οι αναγκαιότητες όμως σύν
δεσης επιστήμης και παραγω
γής, δεν ρητορεύονται ούτε
εξαγγέλλονται· προκύπτουν α
πό τις αναπτυξιακές πολιτικές
επιλογές σε μια συγκεκριμένη
φάση της οικονομικής ανάπτυ
ξης των βιομηχανικών κοινω
νιών. Η μη εκβιομηχάνιση της
προπολεμικής Ελλάδας (τουλά
χιστον ως προς το καθοριστι
κής σημασίας τομέα των χημι
κών και της μεταλλουργίας),
και ο υπερδιογκωμένος τριτογενής τομέας (κύρια χαρακτηρι
στικά των υπανάπτυκτων περι
φερειακών κρατών), καθόλου
δεν παρακινούσαν για μια εκ
παιδευτική μεταρρύθμιση που
θα αναβάθμιζε τις φυσικές επι
στήμες στο χώρο της εκπαίδευ
σης, ενώ αντίθετα οι προτιμή
σεις για νομικές σπουδές παρέ
μεναν αρκετά ψηλά στις νεανι
κές επιλογές. Στις πρώτες μετα
πολεμικές δεκαετίες αλλάζουν
κάπως τα πράγματα μετά από
την επένδυση ξένων —αμε
ρικανικών κυρίως— κεφαλαίων
σε ζωτικούς βιομηχανικούς το
μείς, οπότε ανεβαίνουν σχετικά
και οι προτιμήσεις των νέων για
σπουδές πάνω στις φυσικές επι
στήμες, όπου μπορούμε να πού
με ότι εμφανίζονται και τα πρώ
τα πανεπιστημιακά συγγράματα σύγχρονης φυσικής στη χώ
ρα μας.
Ας δούμε όμως, μετά από τη
συντομότατη αυτή ιστορική α
νασκόπηση, πώς μπορούμε να
σκιαγραφήσουμε την εκπαιδευ
τική πολιτική που αφορά τις φυ
σικές επιστήμες στην Ελλάδα
σήμερα, στην προσπάθειά μας
να οδηγηθούμε σε κάποια συμ
περάσματα.

0 υποψήφιος για το Nobel Φυσικής Έλληνας φυσικός Δ ημήτρης Νανόπουλος 42 χρόνων, είναι απ' αυτούς που σπούδα
σαν φυσική στην Ελλάδα —κι εδώ συμπεριλαμβάνουμε τη μα
θητική και φοιτητική του εμπειρία— στις πρώτες μεταπολεμι
κές δεκαετίες. Ανήκει στη γενιά που αρχίζει ν'αναδεικνύει κι
άλλους —Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Πανεπιστήμιο ή Πο
λυτεχνείο— συνεχίζουν στο εξωτερικό, όπου αφού ολοκλη
ρώσουν τη διδακτορική τους διατριβή συμμετέχουν σε ερευνη
τικά προγράμματα διεθνούς συνεργασίας. Ποια είναι όμως η
κατάσταση γύρω από τις φυσικές επιστήμες στην Ελλάδα και
πιο συγκεκριμένα στο χώρο της κατώτερης, μέσης, ανώτερης
και ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και στα ερευνητικά κέντρα
(Δημόκριτο, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Πανεπιστήμια και Πο
λυτεχνεία); Και ακόμα πώς η κατάσταση αυτή των φυσικών ε
πιστημών στη χώρα μας σχεδιάζεται (ή δεν σχεδιάζεται), όταν
οργανώνεται (ή δεν οργανώνεται) από τις κεντρικές πολιτικές
επιλογές που διαμορφώνουν όχι μόνο την εκπαιδευτική αλλά
και την επιστημονική έρευνα; Η επικαιρότητα των ερωτημά
των αυτών αναδεικνύεται όχι μόνο από την ελληνική υποψη
φιότητα για το βραβείο Nobel Φυσικής του 1990, αλλά και από
την (υπ)αναπτυξιακή φιλολογία που αγωνιά σήμερα στη χώρα
μας να νομιμοποιηθεί ως (υπ)αναπτυξιακή προβληματική.

πεδίο όπου μπορούμε ν’
2 • Το
ανιχνεύσουμε την εκπαιδευ

εκ π α ιδ ευ τικ ά π ρ ο γρ ά μ μ α τα
των χωρών αυτών εκσυγχρονί
ζονται ανάλογα κι έτσι η θεσμο
θετημένη επιστημονική έρευνα
αναδεικνύει τις επιστημονικές
προσωπικότητες της φυσικής
των πρώτων δεκαετιών του ει
κοστού αιώνα.
Στην Ελλάδα, όλες οι προ
σπάθειες για την εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση, είχαν σαν ένα α
πό τα αιτήματά τους και την
προώθηση των φυσικών επιστη
μών στην κατώτερη και μέση
εκπαίδευση. Οι Έλληνες φυσι
κοί προσπαθώντας να οργανω
θούν σε επιστημονικές ενώσεις
και επιτροπές, επιχειρούν να
πείσουν το Υπουργείο Παιδείας

τική πολιτική πάνω στο θέμα
αυτό είναι κυρίως ο χώρος της
Μέσης Εκπαίδευσης. Στη Μέση
Εκπαίδευση το Υπουργείο Παι
δείας σχεδιάζει και αποφασίζει
για το φυσικομαθηματικό υπό
βαθρο των μαθητών, για τα
σχολικά εγχειρίδια τα οποία
σχεδόν επιβάλλονται ως η μόνη
μαθητική βιβλιογραφία, αλλά
και για το ελάχιστο των γνώσε
ων που ο/η υποψήφιος/α πρέπει
να κατέχει ώστε να εισαχθεί
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ο θεσμός των
πανελλήνιων εξετάσεων που
καθορίζει τον αριθμό των εισα
κτέων σε κάθε τμήμα, τα θέμα
τα αλλά και το σύστημα αξιο
λόγησης, τη διδακτέα και εξε
ταστέα ύλη, είναι αυτός που α
ποφασίζει ουσιαστικά για την ε

Η μεσοπολεμική περίοδος
• μπορούμε να πούμε ότι εί
ναι η ιστορική περίοδος όπου
και τα πιο αργοπορημένα των
αναπτυγμένων κρατών που χρη
σιμοποιούν τις φυσικές επιστή
μες σαν επικουρικό μοχλό ανά->
πτύξης θεσμοθετούν την επιστη
μονική έρευνα σαν εγγενές στοι
χείο της βιομηχανικής τους α
νάπτυξης. Το πρότυπο για ό
λους είναι η Γερμανία, όπου βιομήχανοι, κράτος και.τρα πεζικό
σύστημα συνεργάζονται πλή
ρως, παράγουν και επιβάλλουν
βιομηχανικά προϊόντα, επαγγελματικοποιώντας συγχρόνως
την επιστημονική έρευνα. Τα
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πιλογή των αυριανών φυσικών.
Ας επικεντρώσουμε λοιπόν την
προσοχή μας στο χώρο της Μέ
σης Εκπαίδευσης, που βέβαια
σε καμία περίπτωση δεν πρέπει
να εξαντλεί το πεδίο ανίχνευσης
της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Αν εξετάσουμε το ωρολόγιο
πρόγραμμα του Γυμνασίου πα
ρατηρούμε ότι η Φυσική και η
Χημεία αρχίζουν να διδάσκον
ται από τη Β' Γυμνασίου επί
τρεις ώρες από τις τριάντα ε
βδομαδιαίες. Πιο συγκεκριμένα
μπορούμε να παρατηρήσουμε ό
τι η Φυσική διδάσκεται ακρι
βώς όσο και τα Θρησκευτικά ε
νώ η Χημεία πέφτει στο μισό
των ωρών που αναλογούν στα
Θρησκευτικά. Η αναλογία αυτή
διατηρείται και στη Γ' Γυμνα
σίου, ενώ στο β' εξάμηνο προ
στίθενται και δύο ώρες Βιολο
γίας που αντικαθιστούν τις ώ
ρες της Γεωγραφίας του α' εξα
μήνου. Από το ωρολόγιο πρό
γραμμα της Α' τάξης του Γενι
κού Λυκείου παρατηρούμε ότι
πάλι οι ώρες διδασκαλίας της
Χημείας είναι οι μισές από τις
ώρες που αναλογούν στα Θρη
σκευτικά, ενώ συνολικά οι ώρες
των φυσικών επιστημών (Φυσι
κή, Χημεία, Γεωλογία - Ορυ
κτολογία) είναι οι πέντε από τις
τριάντα εβδομαδιαίες ώρες δι
δασκαλίας. Στη Β' τάξη του Γε
νικού Λυκείου παρατηρούμε ότι
και πάλι τα Θρησκευτικά όχι
μόνο συναγωνίζονται τη Χημεία
και τη Βιολογία (οι οποίες εναλ
λάσσουν τις ώρες τους στο α'
και β' εξάμηνο), αλλά διδά
σκονται ακριβώς το διπλάσιο α
πό τα στοιχεία Αστρονομίας
και Διαστημικής που σημειωτέον είναι το μοναδικό μάθημα σ’
ολόκληρη τη Μέση Εκπαίδευση
(Γυμνάσιο, Λύκειο) που οι μα
θητές έχουν την ευκαιρία ν’ α
κούσουν φυσικές θεωρίες για τη
γέννηση και εξέλιξη του σύμπαντος. Μετά τη Β’ Λυκείου
όσοι/ες δεν ακολουθήσουν την
πρώτη ή δεύτερη δέσμη, δεν δι
δάσκονται πια φυσικές επιστή
μες ενώ εξακολουθούν να διδά
σκονται Θρησκευτικά, τα οποία
σημειωτέον έχουν την ίδια ανα
λογία διδακτικών ωρών με το
μάθημα της Φιλοσοφίας του α'
εξαμήνου και με το μάθημα της
Ιστορίας κορμού του β' εξαμή
νου. Παραμένουν λοιπόν η Φυ
σική, Χημεία και Βιολογία μόνο
για τους υποψήφιους της πρώ
της και δεύτερης δέσμης, και
θεωρούμε εδώ σκόπιμο να τονί
σουμε ότι η Φυσική είναι βασικό
μάθημα, δηλαδή μάθημα στο ο
ποίο ο υποψήφιος δεν πρέπει να
γράψει κάτω από τη βάση, μόνο
για το Φυσικό Τμήμα των Φυσι
κομαθηματικών Σχολών και για
το τμήμα Οπτικής και Ραδιολο
γίας - Ακτινολογίας των ΤΕΙ.
Ας επικεντρώσουμε τώρα την
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προσοχή μας στους σκοπούς
των μαθημάτων των φυσικών ε
πιστημών όπως αυτοί καθορί
ζονται από τις οδηγίες για τη δι
δακτέα ύλη και τη διδασκαλία
που συνέταξε το τμήμα δευτε
ροβάθμιας εκπαίδευσης του
παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Αναφέρεται λοιπόν, (σελ. 31) ότι
στο Γυμνάσιο ο σκοπός του μα
θήματος της φυσικής είναι:
1. Να γνωρίσει στους μαθητές
τα φυσικά φαινόμενα ώστε να
κατανοήσουν τους φυσικούς νό
μους που τα διέπουν και να απο
κτήσουν την ικανότητα να τα
ερμηνεύσουν.
2. Να προκαλέσει το ενδιαφέ
ρον των μαθητών για την επι
στημονική έρευνα στο χώρο της
Φυσικής και για την εκμετάλ
λευση των αποτελεσμάτων της
στις πρακτικές εφαρμογές για
τη βελτίωση των όρων διαβιώσεως (συγκοινωνίες, βιομηχα
νίες, τηλεπικοινωνίες κτλ.).
3. Να ασκήσει τους μαθητές
στην παρατήρηση και στο πεί
ραμα με τη σπουδή του υλικού
κόσμου, να αναπτύξει τις νοητικές τους ικανότητες (κρίση, αν
ταρσία κλπ.) καθώς και κοινω
νικές αρετές, όπως στη συνεργατικότητα, την υπευθυνότητα
κτλ.
4. Να προσφέρει γνώσεις απα
ραίτητες για τη διδασκαλία της
Φυσικής στο Λύκειο (νόμους,
τύπους, μονάδες, απλές αριθμη
τικές εφαρμογές κτλ.).
5. Να βοηθήσει τους μαθητές
να εκτιμήσουν τη σημασία της
συνεργασίας των επιστημόνων
όλων των λαών στον επιστημο
νικό και τεχνικό τομέα για την
πρόοδο των επιστημών και για
τη βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως του ανθρώπου.
Στο Λύκειο «η διδασκαλία
του μαθήματος της Φυσικής επι
διώκει σε γενικές γραμμές τους
ίδιους σκοπούς με τη διδασκα
λία του μαθήματος στο Γυμνά
σιο, αλλά σε μεγαλύτερο πλάτος
και βάθος, με τη θεωρητικότερη
θεμελίωση των παρεχομένων
ερμηνειών, τη συστηματικότερη
διερεύνηση των αιτίων και τη
συχνότερη χρήση του μαθηματι
κού λογισμού.» (σελ. 35). Παρό
μοια ο σκοπός του μαθήματος
της Χημείας στο Γυμνάσιο κα
θορίζεται να είναι (σελ. 37).
1. Να γνωρίσουν οι μαθητές τα
χημικά φαινόμενα και τους νό
μους που τα διέπουν και να προ
χωρήσουν στην ερμηνεία τους,
χρησιμοποιώντας τις βασικές
έννοιες για τη λεπτοδομή της ύ
λης και τη λειτουργία της στο ε
πίπεδο των χημικών φαινομέ
νων.
2. Να αναπτύξουν την παρατηρητικότητά τους, την ερμηνευ
τική τους διάθεση, την πρωτο
βουλία και τη συνεργατικότητα,
την κρίση, την ακρίβεια διατυπώσεως και τη δεξιοτεχνία τους
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στα πειράματα, ιδιαίτερα στην
ποιοτική διερεύνηση των χημι
κών φαινομένων και την ικανό
τητα για επίλυση απλών προ
βλημάτων πάνω σ’ αυτά.
3. Να κατανοήσουν οι μαθητές
τις σχέσεις της Χημείας με τις
άλλες επιστήμες καθώς και τις
ποικίλες επιπτώσεις της στα ά
τομα και στο κοινωνικό σύνο
λο, την ανοδική εξελικτική πο
ρεία της χημικής γνώσης, τον
πανανθρώπινο χαρακτήρα της
ως επιστήμης και τη μεγάλη της
χρησιμότητα για την ανθρώπινη
ζωή.
Όσο για το Λύκειο οι σκοποί
καθορίζονται να είναι «οι ίδιοι
με τους σκοπούς της Φυσικής»
(σελ. 39).
Λς δούμε τώρα οι παραπάνω
σκοποί κατά πόσο μπορούν να
επιτευχθούν όσον αφορά το πει
ραματικό υλικό που τα δημόσια
Γυμνάσια και Λύκεια διαθέτουν
είναι τόσο φτωχό, που πέραν
μιας απλής επίδειξης από τον
καθηγητή είναι εντελώς αδύνα
τον να χωρισθούν οι μαθητές σε
ομάδες ώστε να πειραματισθούν και να αναπτύξουν πειρα
ματικές δεξιότητες. Αν κάθε
όργανο μιας πειραματικής διά
ταξης δεν βρίσκεται στο σχο
λείο τουλάχιστον εις επταπλούν, ώστε μια τάξη 30 μαθη
τών να μπορεί να χωρίσθεί σε ε
πτά τετραμελείς ομάδες για να
μπορέσει να στηθεί μια πειρα
ματική διδασκαλία, είναι εντε
λώς αδύνατο να μπορέσουν να
ικανοποιηθούν οι σκοποί 3 και 2
που αφορούν τη Φυσική και τη
Χημεία αντίστοιχα. Ο συγγρα
φέας των «οδηγιών» παρ’ όλο
που τονίζει ότι «το πείραμα πρέ
πει να παίζει σπουδαίο ρόλο στη
διδασκαλία της Φυσικής» (σελ.
31), αναγνωρίζει λίγο μετά (σελ.
37) ότι «οι συνθήκες διδασκα
λίας σ' όλα σχεδόν τα γυμνάσια
της Ελλάδας δεν επιτρέπουν
στους μαθητές να ασχοληθούν,
σε ειδική αίθουσα, οι ίδιοι με τα
πειράματα και να αποκτήσουν
πειραματικές δεξιότητες. Αλ
λωστε και το ωρολόγιο πρό
γραμμα δεν διαθέτει για τους μα
θητές αυτή την άνεση. Από το
άλλο μέρος το να συστήσουμε
στα παιδιά των δεκατριών δεκα
τεσσάρων ετών να οργανώσουν
πειράματα στο σπίτι τους κατά
τις ελεύθερες ώρες, θα δημιουρ
γούσε περισσότερα προβλήματα
και κινδύνους παρά ωφέλειες.
Για το λόγο αυτό θα ήταν σκόπι
μο τα πειράματα να γίνονται στο
σχολείο από τον διδάσκοντα και
αν είναι δυνατόν, χωρίς τη βοή
θεια των μαθητών κατά τη διάρ
κεια της διδακτικής ώρας...». Ε
άν όμως ο μαθητής δεν κάνει
μόνος του μετρήσεις, συνδε
σμολογία ενός κυκλώματος,
πειραματικές επιλογές για τη
διερεύνηση ενός προβλήματος
κτλ., θα είναι πολύ δύσκολο ν’

αντιληφθεί την έννοια του πει
ραματικού σφάλματος και να
προσεγγίσει εμπειρικά, σύμφω
να με τους διδακτικούς σκο
πούς που όπως είπαμε θέτει το
Υπουργείο, τις απόπειρες των
φυσικών θεωριών για ερμηνεία
των φαινομένων της φύσης. (Ί
σως γΓ αυτό το Υπουργείο δεν εξιολογεί τις πειραματικές ικα
νότητες των υποψηφίων για τα
ΑΕΙ και ΤΕΙ).
Ας έλθουμε τώρα στους διδα
κτικούς σκοπούς που αφορούν
την επιστημονική έρευνα και τη
διεθνή συνεργασία των επιστη
μόνων. Είναι εντελώς αδύνατον
στη χώρα μας για τους εκπαι
δευτικούς και γενικώτερα για
τους πτυχιούχους των Φυσικών
επιστημών,, να πληροφορηθούν
για τις ανακοινώσεις των ερευ
νητικών κέντρων τόσο του εσω
τερικού όσο και του εξωτερι
κού. Η πρόσβαση στα κατάλλη
λα περιοδικά δεν είναι εύκολη
και τα θεσμικά πλαίσια που α
φορούν την επιμόρφωση των εκ
παιδευτικών δεν είναι ιδιαίτερα
ενθαρυντικά. Με δεδομένο λοι
πόν τον απομονωτισμό της ό
ποιας επιστημονικής έρευνας
που γίνεται στη χώρα μας και
την επιβαλόμενη άγνοια για την
επιστημονική έρευνα γενικά
(στη χώρα μας δεν υπάρχει σή
μερα ούτε ένα ελληνικό περιοδι
κό ερευνητικών ανακοινώσεων
στη Φυσική), είναι εντελώς αδύ
νατη η ικανοποίηση και αυτών
των διδακτικών στόχων. Όσον
αφορά τέλος τους διδακτικούς
σκοπούς που αφορούν την κα

ΝΕΑ

τανόηση των φυσικών φαινομέ
νων, την επιστημονική πρόοδο,
και τις βασικές έννοιες για τη
λεπτοδομή της ύλης, αρκούμαστε σε δύο παρατηρήσεις που αναδεικνύουν την αδυναμία επί
τευξής τους:
α) Βασικά κεφάλαια Γενι
κής Φυσικής όπως είναι π.χ.
η Θερμοδυναμική δεν διδά
σκονται παρά μόνο στους υ
ποψήφιους της Λ' και Β’ δέ
σμης και ακόμα και εκεί με
προφανείς ελλείψεις. Έτσι ο
απόφοιτος του ελληνικού
Λυκείου σήμερα, δεν γνωρί
ζει γιατί το βούτυρο λυώνει
όταν ζεσταίνεται ή γιατί πή
ζει όταν ψύχεται, γιατί το νε
ρό εξατμίζεται ή γιατί τα
σώματα διαστέλλονται όταν
ζεσταθούν και συστέλλονται
όταν ψυχθούν. Επίσης έν
νοιες όπως είναι ο φακός, η
εστιακή απόσταση, το είδω
λο, ο Έλληνας απόφοιτος
του Λυκείου τις μαθαίνει
—αν τις μαθαίνει— από άλ
λους γνωστικούς χώρους
και όχι από την οπτική διότι
τέτοιο κεφάλαιο δεν συμπε
ριλαμβάνει η Φυσική της
Μέσης Εκπαίδευσης,
β) Με εξαίρεση μία συντο
μότατη αναφορά τριών τεσσάρων σελίδων Β' Λυ
κείου ο Έλληνας μαθητής
δεν προσεγγίζει καθόλου τα
επιστημονικά άλματα της
Φυσικής των πρώτων δεκαε
τιών του εικοστού αιώνα ό
πως είναι η κβαντική θεωρία
και η θεωρία της σχετικότη-
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Να εφαρμόζουν τους νόμους
και τις αρχές.
Να εξηγούν τα φαινόμενα, αναφερόμενοι στις θεωρίες και
τα μοντέλα.
Να λύνουν προβλήματα με
σχεδίαση, εκτέλεση και ανάλυ
ση των αποτελεσμάτων απλών
πειραμάτων.
Να μετατρέπουν πληροφορίες
από μια μορφή σε άλλη.
Να αποσπούν και να αξιολο
γούν πληροφορίες από κάποια
δεδομένα.
Να παρουσιάζουν πληροφο
ρίες με ακριβή και λογική μορ
φή.
Να αναγνωρίζουν λάθη, ε
σφαλμένες ιδέες, αναξιόπιστα
δεδομένα και υποθέσεις.
Να εξάγουν συμπεράσματα
και να διατυπώνουν γενικεύ
σεις.
Οι παραπάνω στόχοι είναι και
οι στόχοι αξιολόγησης, όπου με
τις λεγάμενες τεχνικές αξιολό
γησης
ελέγχεται η επίτευξή
Αξιοποιώντας τα πορίσματους.
Οι
τεχνικές αξιολόγησης
• τα του Εκπαιδευτικού Συ
(που συνεχώς ανανεώνονται κα
μποσίου1που έγινε στον Πύργο
θώς αναπτύσσεται η εμπειρία
Ηλείας τον Αύγουστο του 1987,
των εξετάσεων) είναι οι εξής:
μεθέμα Γνωριμία με τη διδασκα
Αντικειμενικά τεστ (objective
λία των φυσικών επιστημών και
tests)
ειδικότερα της Φυσικής, στη
Ερωτήσεις με σύντομη απάν
δευτεροβάθμια εκπαίδευση των
τηση
(short-answer questions).
Βρετανίας», μπορούμε να επι
Δομημένες
Ερωτήσεις
χειρήσουμε μια συγκριτική.
(Structured questions).
Στη Βρετανία οι στόχοι που
Ερωτήσεις ελεύθερης απάν
καθορίζονται από τα λεγάμενα
Εθνικά Κριτήρια για το ελάχι τησης (Free-response questions).
Ερωτήσεις διαχείρισης δεδο
στο των απαιτήσεων πάνω στις
μένων
(Data-response
φυσικές επιστήμες προκειμένου
questions).
ναχορηγηθεί Γενικό Πιστοποιη
τικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ
Αξιολόγηση της δουλειάς στο
σης GCSE) αναφέρονται λεπτο
σχολείο.
μερέστατα και απαιτούν ώστε
Αξιολόγηση πειραματικών ι
οι υποψήφιοι:
κανοτήτων.
α. Να ξέρουν και να Θυμούνται:
Στο σημείο αυτό πρέπει να
Φαινόμενα, ορολογία, συμβά
τονίσουμε ότι όλοι οι τύποι α
σεις, φυσικές ποσότητες και μο
ξιολόγησης πρέπει να δίνουν
νάδες που τις μετρούν, απαιτή
τουλάχιστον 20% του τελικού
σεις για την ασφάλεια, ονόματα
βαθμού στις πειραματικές ικα
και χρήσεις των κοινών οργά
νότητες. Το μισό δε τουλάχι
νων μέτρησης.
στον (του 20%) θα πρέπει να δί
β. Να έχουν κατανοήσει:
νεται για εργασία πειραματι
σμού και παρατήρησης μέσα
Ορισμούς και νόμους.
στο εργαστήριο, είτε σε κάτι ι
Έννοιες, θεωρίες και μοντέ
σοδύναμο. Κάποιες από τις ικα
λα.
νότητες που συνδέονται με το
Πληροφορίες που παρουσιά
πείραμα, μπορούν να αξιολο
ζονται σε διάφορες μορφές.
γούνται με γραπτές ερωτήσεις
Τη χρήση, εφαρμογή και ση
αλλά τέτοιες ερωτήσεις μπο
μασία φυσικών φαινομένων και
ρούν να συμπληρώνουν και όχι
αρχών.
να αντικαθιστούν την καθαρά
Διαδικασίες ασφαλείας.
εργαστηριακή εξέταση.
γ. Να μπορούν σε οικείες και μη
Γίνεται λοιπόν φανερό από τα
καταστάσεις:
παραπάνω
πως ελέγχεται η επί
Να χρησιμοποιούν τους τύ
τευξη
των
εκπαιδευτικών στό
πους.
χων σ’ ένα βιομηχανικά και τε
χνολογικά προηγμένο κράτος
1. Το συμπόσιο οργανώθηκε από τα
όπως είναι η Μ. Βρετανία. Μπο
Παραρτήματα Ηλείας και Πατρών
της ΕΕΦ και το τμήμα Φυσικής του
ρούμε εξάλλου να παρατηρή
Πανεπιστημίου της Πάτρας με τη συ
σουμε ότι στη διακήρυξη της
νεργασία του British Council και της
εκπαιδευτικής πολιτικής του
Association for Science Education
Βρετανικού Υπουργείου Παι
(ASE). Οι Βρετανοί εκπρόσωποι —μέ
δείας (Science 5-16: A statement
λη επιτροπών για τα εκπαιδευτικά
of policy. Department of Edi .j προγράμματα— είναι φυσικοί αλλά
tion and Science 19Θ5) αναφέρε
και μηχανικοί.

τας. Ενώ το 13ο και 14ο κε
φάλαιο της Φυσικής της Γ
Λυκείου παρέχει βασικότα
τες γνώσεις πάνω στην ειδι
κή θεωρία της σχετικότητας
και στην κβαντική φυσική
αντίστοιχα, τα κεφάλαια
αυτά ποτέ δεν διδάσκονται.
Έτσι ο Έλληνας απόφοιτος
λυκείου, τις φυσικές θεωρίες
του εικοστού αιώνα για τη
λεπτοδομή της ύλης, δεν τις
έχει ακούσει και φυσικά το
ίδιο ακριβώς ισχύει και για
τον υποψήφιο φυσικό!
Καταλήγουμε λοιπόν στο συ
μπέρασμα ότι η εξαγγελία εκ
παιδευτικών στόχων και η αδυ
ναμία ικανοποίησής τους είναι
το κύριο χαρακτηριστικό της
εκπαιδευτικής πολιτικής όσον
αφορά τις φυσικές επιστήμες
στη δευτεροβάθμια —και όχι
μόνο—εκπαίδευση στην Ελλά
δα σήμερα.
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ται εκτός των άλλων ότι.
«10. Σε μια προηγμένη κοινωνία
η μεγάλη ταχύτητα των τεχνολο
γικών μεταβολών απαιτεί υψη
λής ποιότητας επιστημονικό και
τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό σε
επαρκή κλίμακα. Είναι βασική
αποστολή της διδασκαλίας των
Φυσικών Επιστημών μέχρι την
ηλικία των 16 να θέσει τα απα
ραίτητα θεμέλια και να προσφέ
ρει κατάλληλες προκλήσεις για
εκείνους... που πρόκειται να
προχωρήσουν σε ανώτερες
σπουδές στις Φυσικές Επιστή
μες και την Τεχνολογία και ίσως
πραγματοποιήσουν προσωπικές
συνεισφορές...
12. Η διδασκαλία των Φ.Ε. ε
πίσης, θα πρέπει να δίνει ευκαι
ρίες με την πρακτική δουλειά και
με άλλους τρόπους για απόκτη
ση γνώσης και κατανόησης.
Ποια ακριβώς φαινόμενα και αρ
χές θα πρέπει να διδάσκονται εί
ναι θέμα για διαρκή αναθεώρη
ση, υπό το φως των αλλαγών
και των εξελίξεων των Φ.Ε. και
της Τεχνολογίας στον ευρύτερο
κόσμο...
13. Η διδασκαλία οφείλει να
είναι στενά δεμένη με τις καθη
μερινές και τις βιομηχανικές ε
φαρμογές των Φ. Ε. Οι φυσικές
επιστήμες και η τεχνολογία έ
χουν στενή σύνδεση και η κατα
νόηση επιστημονικών εννοιών
μπορεί και πρέπει να ενισχυθεί
δια της μελέτης των τεχνολογι
κών τους εφαρμογών...».
Χωρίς λοιπόν να εξαντλούμε
εδώ τη συγκριτική της διδακτι
κής των Φ. Ε. ανάμεσα σε ανε
πτυγμένες και υπανάπτυκτες
χώρες, το παράδειγμα της Μ.
Βρετανίας που επιλέξαμε δεί
χνει μέσα στα περιορισμένα
πλαίσια του άρθρου αυτού, την
πολιτική επίτευξης των εκπαι
δευτικών στόχων όσον αφορά
τις φυσικές επιστήμες σαν προϋ
πόθεση για επάνδρωση της βιο
μηχανικής παραγωγής και των
παραγωγικών περιοχών της υ
ψηλής τεχνολογίας.
Σχετικά με την ποιότητα
4 • της
εισαγόμενης τεχνολο
γίας στη χώρα μας γνωρίζουμε
ότι τα 2/3 της τεχνολογίας που
εισήχθηκε κατά τη δεκαετία του
’70 πραγματοποιήθηκε με τη
διαδικασία της εσωτερίκευσης
(internalization). Η διαδικασία
αυτή αφορά τη μεταφορά τεχνο
λογίας από τη μητρική πολυε
θνική προς τη θυγατρική. Επί
σης τα τεχνολογικά συμβόλαια
(licensing agreements) δεν προέβλεπαν και τόσο ευνοϊκούς ό
ρους για την Ελλάδα. Εισάγεται
λοιπόν στη χώρα μας σχετικά
χαμηλή τεχνολογία μρ αρκετά
περιοριστικούς όρου'
ιροώί»ηση της αυτόματό
της. Οι
λυεθνικές εταιρ»
ων μηι, υπο ;τικών κρατ. όεν επι

τρέπουν να εξαχθεί το Know-how
κι έτσι τα τεχνολογικά συμβό
λαια των ελληνικών μονάδων,
δεν αφήνουν πολλά περιθώρια
για σύνδεση του εγχώριου επι
στημονικού δυναμικού με την
παραγωγή. Έτσι, παρόλο που
τα θεσμικά πλαίσια της ερευνη
τικής πολιτικής στην Ελλάδα
τις τελευταίες δεκαετίες φαίνε
ται πως έχουν βελτιωθεί (βλέπε
κυρίως το νόμο 706 «Περί προωθήσεως της επιστημονικής ερεύνης και της τεχνολογίας»
που ψηφίστηκε το καλοκαίρι
του 1977), η τεράστια πλειοψηφία των πτυχιούχων των Φ. Ε.
απασχολούνται στη Μέση Εκ
παίδευση ενώ ακριβώς το αντί
θετο ισχύει για το παράδειγμα
της Μ. Βρετανίας που επιλέξαμε παραπάνω για μια συγκριτι
κή εξέταση. Η επαγγελματική
απασχόληση λοιπόν των πτυ
χιούχων των φυσικών επιστη
μών επιβεβαιώνει ότι ένα από τα
κριτήρια της εξαρτημένης ανά
πτυξης των περιφερειακών κρα
τών είναι και η αδυναμία τους να
αξιοποιήσουν τις φυσικές επι
στήμες σε επίπεδο παραγωγής.
Η ανάλυση βέβαια της πολιτι
κής της εκβιομηχάνισης και του
τεχνολογικού εξοπλισμού ξε
περνά κατά πολύ τις επιδιώξεις
αυτού του άρθρου. Είναι όμως
από τα παραπάνω φανερό ότι ο
πολιτικός σχεδιασμός της επί
τευξης των εκπαιδευτικών στό
χων όσον αφορά τις φυσικές ε
πιστήμες σχετίζεται άμεσα με
τις ανάγκες της Βιομηχανίας
και της επενδυμένης Τεχνολο
γίας, όπως αυτές διαμορφώνον
ται από τη σχέση εξάρτησης
της περιφέρειας από τα Μητροπολιτικά κέντρα.
Στη μεταπολεμική ί .ηνι
κοινωνία αναδεικνύετο
σχυρό» Πολυτεχνείο 7..
>■■.στημονικοποιεί τις «εργολα
βίες» και την αν(αρχ)οικοδόμηση, ενώ την ίδια στιγμή στην τε
χνολογικά εξαρτημένη χώρα
μας δεν αναπτύσσονται ανάγ
κες και κίνητρα που θα συνδέ
σουν τις απομονωμένες στον
εκπαιδευτικό κύκλο φυσικές ε
πιστήμες με την παραγωγή, με
τις ανάλογες συνέπειες για την
προώθησή τους. Έτσι, στα εκ
παιδευτικά προγράμματα ρητο
ρεύονται στόχοι, που καμία α
ναγκαιότητα δεν πιέζει για εκ
πλήρωσή τους, ενώ η προώθηση
των φυσικών επιστημών παρα
μένει αποκλειστικό προνόμιο
των προηγμένων βιομηχανικά
και τεχνολογικά κρατών, στα
οποία οφείλουν να μεταναστεύ
σουν οι Έλληνες πτυχιούχοι αν
θέλουν να συμμετάσχουν στο
οργανωμένο επιστημονικό γί
γνεσθαι της πρώτης γραμμής.
Θεόδωρος Κρητικός
Φυσικός
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Η «Πρώτη»
και η άλλη Αριστερά

Μια ακόμα ποιοτική
προσφορά των εκδόσεων

ΚΕΔΡΟΣ
Γ. Γενναδίου 3 - τηλ. 36.02.007

11 είδη
ημερολόγια και ατζέντες
• άψογος σχεδιασμός
• μεγάλη ποικιλία στοιχείων
και πληροφοριών
• φίνο πλαστικό
• άριστη ποιότητα χαρτιού
• ανθεκτική βιβλιοδεσία
• λογικές τιμές

θα τα βρείτε σε όλα τα βιβλιοχαρτοπωλεία

Το κλείσιμο μιας εφημερίδας
και μάλιστα λόγω της μη
προσαρμογής της στις
απαιτήσεις και τις ανάγκες του
ιδιοκτήτη της, είναι σίγουρα
ένα πλήγμα για την ελευθερία
του Τύπου, αλλά και για τους
δημοκρατικούς θεσμούς
γενικότερα. Στη συγκεκριμένη
όμως περίπτωση της
«Πρώτης» δεν έχουμε να
κάνουμε απλά με κάποια από
τις εμπορικές εφημερίδες της
αγοράς, αλλά μ ' ένα ημερήσιο
έντυπο που χρηματοδοτούνταν
από ένα κόμμα της
παραδοσιακής αριστερός και
επομένως η λειτουργία του, η
δομή του και η προσφορά του
θα έπρεπε να συνδέονται και με
ορισμένες ιδεολογικές
επιλογές. Τι επαγγέλονταν
άραγε η «Πρώτη» και ποιες
ήταν οι ιδεολογικές της
αναφορές;
Το πολιτικό - πρακτικό πιστεύω
των εκδοτών της «Πρώτης» δεν
βασίζονταν προφανώς στη γνω
στή αντίληψη του Λένιν για την
εφημερίδα, που ανάγει την πολι
τική μαζική εφημερίδα σε οργα
νωτικό πυρήνα και θεμελιακή
στιγμή επαναστατικής αναδιαμόρφωσης (δηλαδή σε ένα μέσο
διαφωτιστικής - προπαγανδι
στικής δραστηριότητας).
Η «Πρώτη» προβαλλόταν ως
η εφημερίδα του «ευρύτερου» α
ριστερού χώρου, φρόντιζε όμως
στους διάφορους δημοσιογραφι
κούς τομείς (πολιτικό, τοπική
αυτοδιοίκηση, εξωτερική πολι
τική, πολιτισμό, οικονομικά
κτλ.) να εκφράζονται λιγότερο
ή περισσότερο οι διάφορες πολι
τικές του Συνασπισμού και της
κεντρικής του συνιστώσας, του
ΚΚΕ, ενώ για τις άλλες δυνάμεις
της αριστεράς (οικολόγους;
ΚΚΕ εσ.) σιωπούσε, αν δεν τις
λοιδωρούσε. Όρια στην ελεύθε
ρη διαπραγμάτευση των θεμά
των και στην «ανιχνευτική» δη
μοσιογραφία έβαζε ήδη ο κομ
ματικός προσδιορισμός της ε
φημερίδας.
Οι κομματικές επιλογές στο
πολιτικό πεδίο καθόριζαν και
την πολιτική επιλογής, απόρρι-

ψης, διαπραγμάτευσης και προ
βολής των θεμάτων από την ε- '
φημερίδα. Για παράδειγμα ένα;
όέμα τόσο σημαντικό για τη λει
τουργία της πολιτικής δημοσιό
τητας και τη δημοκρατία, όπως ;
η εισαγωγή της ιδιωτικής τηλεό-'
ρασης αντιμετωπίσθηκε με πα
γερή αδιαφορία (ο βαθμός εκ 
προσώπησης του Συνασπισμού'
στο ΕΣΡ δεν μπορεί θα θεωρηθεί '
ως γνώμονας εκδημοκρατι-'
σμού).
Τα διαρθρωτικά προβλήματα ^
της ιδιωτικής τηλεόρασης, η
διαμόρφωση ολιγοπωλιακών
κέντρων δημοσιογραφικής ε
ξουσίας στον Τύπο και τα ηλε
κτρονικά μέσα με σοβαρές επιπτώσεις στις δημοκρατικές δια- J
δικασίες (περιορισμός των πη
γών και του φάσματος πληρο- ;
φόρησης) ήταν θέματα - ταμπού ·
για μια εφημερίδα που ήθελε να
όεωρείται ως αριστερή. Όμωςτο ΚΚΕ θέλει ν’ ανοίξει κι αυτό 1
τηλεοπτικό σταθμό, αν είναι δυ- ' ·:
νατόν με τις ελάχιστες δυνατές »
προδιαγραφές και περιορι-^
σμούς, γΓ αυτό και τάχθηκε υπέρ της ελευθερίας της αγοράς ί
σε βάρος της ελευθερίας της επικοινωνίας. Ακόμη πέρασε α- ::$
παρατήρητο το γεγονός ότι στα-:: &
διακά διαμορφώθηκε ένα μονο- ;:;u:
πώλιο ενός μόνον κόμματος της
αριστερός στον τομέα των μέ-.-ί
σων (εφημερίδες, σταθμοί, εμπορικές πολιτισμικές δράστη- ;;·ι
ριότητες κτλ.) με αποτέλεσμα ^
τον αποκλεισμό της έκφρασης. .
κάθε εναλλακτικού και αυτοδύ- γ,
ναμου αριστερού λόγου στον ζ
τρόπο προσέγγισης των γεγονό- ί.
των και πληροφοριών.
Θέματα όπως οι Ολυμπιακοί
Αγώνες, η ένταση των φασιστι-,..
κών ρευμάτων στις ανατολικές “
χώρες, η φεμινιστική προβληματική κτλ. που στη διαπραγ-, ' 1
μάτευσή τους κρίνεται ο τρόπος ~
έκφρασης του αριστερού λόγου, f '
ανεξάρτητα από κομματικές, *
προοπτικές και στόχους, δεν
μπορεί να πει κανείς ότι αντιμετωπίσθηκαν από την εφημερίδα 5®
με επάρκεια. Και φυσικά πρέπει ;·£
να σημειωθεί ότι η εφημερίδα
λειτούργησε σ’ όλες τις προε- ·»
κλογικές εκστρατείες και πολιτικές δραστηριότητες ως διαφημιστικό όργανο και μέσο προ- a;
βολής των απόψεων του Συνα
σπισμού.
:ΐ:ι
Το πρόβλημα της αυτονομίας Ο:
Το θέμα της αυτονομίας μιας 11)
εφημερίδας (των μέσων επικοι
νωνίας, αλλά και όλων των κοι
νωνικών πεδίων) έχει σχέση με ;■Ί%;
το βαθμό πραγματοποίησης
των δημοκρατικών θεσμών και
την ανάπτυξη ουσιαστικής ε
λευθερίας. Στο μέτρο που μια ε
φημερίδα (ραδιόφωνο / τηλεό
ραση) συνδέεται με ιδεολογικές, :·»<οι
πολιτικές, οικονομικές, θρη 'S
σκευτικές ή ταξικές ομάδες,

δεν είναι ελεύθερη να διαμορφώ
σει και ν’ αναμορφώσει τα δη
μόσια γεγονότα μ’ ευέλικτο τρό
πο. Οι «εισροές» στα μέσα είναι
μερικές και επιλεγμένες και οι
«εκροές» βασίζονται σε ιδιοτελείς στόχους, προοπτικές και
σκοπιμότητες. Έτσι, αντί τα
μέσα επικοινωνίας να συμβάλ
λουν στην αυτογνωσία της κοι
νωνίας, στην επαναδημιουργία
της ίδιας της «κοινωνίας», συμ
βάλλουν στην επαναδημιουργία
των ιδιαίτερων αυτών κοινωνι
κών «ιδιοτελών» ομάδων.
Σε ελάχιστα διαφοροποιημέ
νες επικοινωνιακές καταστά
σεις (όπως είναι η δική μας) οι
κανονιστικές αναφορές που παράγονται από τα μέσα επικοι
νωνίας, τα νέα που παρουσιά
ζονται ως γεγονότα, δεν θεω
ρούνται ως αντικειμενικά γεγο
νότα, ως «ειδήσεις» απ’ όλη την
κοινωνία, απ’ όλες τις κοινωνι
κές ομάδες. Μόνον τα μέλη των
κοινωνικών ομάδων που συνδέ
ονται άμεσα μ’ ένα ιδιαίτερο μέ
σο επικοινωνίας θεωρούν ένα
ρεπορτάζ του ως σωστό, ενώ ό
λες οι άλλες ομάδες που με τη
σειρά τους έχουν τη δική τους
άποψη για τα γεγονότα, όπως
τους τα παρέχει το δικό τους
«πελατειακό» μέσο, θεωρούν το
ρεπορτάζ αυτό ως κατευθυνόμενο.
Η πραγματική δυνατότητα
μιας ευέλικτης κανονιστικής
παραγωγής πληροφοριών εξαρτάται από το βαθμό αποδέσμευ
σης των μέσων επικοινωνίας α
πό τον έλεγχο ομάδων και θε
σμών. Εάν η ροή της επικοινω
νίας ελέγχεται από πολιτικές ο
μάδες, δεν είναι δυνατόν τα πο
λιτικά γεγονότα ν’ αξιολογη
θούν σε σχέση με ανταγωνιστι
κές πολιτικές και κανονιστικές
προοπτικές. Γι’ αυτό και η λει
τουργία των μέσων ως μέσων
κοινωνικού ελέγχου γίνεται δύ
σκαμπτη. Τα ειδησεογραφικά
μέσα πρέπει να είναι ανεξάρτη
τα, με μια σχετική φυσικά έν
νοια, από θεσμούς που παρά
γουν γενικές αξίες και συνδέον
ται με διάφορα είδη κοινωνικού
ελέγχου όπως είναι τα κόμμα
τα, τα συνδικάτα, η εκκλησία
και να μην καθορίζονται από ι
διωτικοοικονομικά συμφέρον
τα.
Για να ξαναεπανέλθουμε στο
θέμα της «Πρώτης», η αναζήτη
ση σκεπής από το ΚΚΕ στο Συ
νασπισμό δεν αλλάζει το πρό
βλημα της κομματικής εξάρτη
σης και των περιορισμένων δυ
νατοτήτων για την ανάπτυξη
αυτόνομης αριστερής δημοσιό
τητας.
Το ζητούμενο στο σημερινό
σκηνικό του ημερήσιου Τύπου
δεν είναι μια ακόμη κομματική
αριστερή εφημερίδα, αλλά μια
εφημερίδα της αριστεράς ανε
ξάρτητη από κόμματα και οικο

νομικά συμφέροντα, όπου οι δη
μοσιογράφοι θα αποφασίζουν οι
ίδιοι για την οργάνωση, τους
στόχους και το αποτέλεσμα της
δουλειάς τους. Αξίζει να ανα
φερθεί το παράδειγμα της ημε
ρήσιας γερμανικής εφημερίδας
Tageszeitung, που αποτελεί μια
βιώσιμη αριστερή εφημερίδα
της αυτόνομης «σκηνής», που
στηρίζεται σε συνεταιριστική
βάση και αποτελεί υπόδειγμα α
ριστερού αυτόνομου δημοσιο
γραφικού λόγου.

Αριστερή δημοσιογραφία
Ο ισχυρισμός του X. Φλωράκη ότι οι κοινωνικές οργανώ
σεις δεν πρέπει ν’ αποτελούν φέ
ουδα των κομμάτων δεν αποτε
λεί μόνον μια βαρύγδουπη δή
λωση, αλλά είναι κι εντελώς αν
τίθετος με την καθημερινή πρα
κτική του ΚΚΕ στα μέσα επικοι
νωνίας (δημοτικούς σταθμούς,
902, κρατική και ιδιωτική τηλε
όραση κτλ.). Γενικά ο προβλη
ματισμός στην Αριστερά σχετι
κά με τους όρους διασφάλισης
της ελευθερίας της δημοσιογρα
φικής δραστηριότητας και τη
διαμόρφωση εναλλακ τικώ ν
πρότυπων στον Τύπο είναι σχε
δόν ανύπαρκτος. Και φυσικά
λείπουν και οι προσπάθειες ορ
γανωτικής έκφρασης μιας αυτό
νομης αριστερής δημοσιογρα
φίας. Τα μέσα επικοινωνίας που
στηρίζονται σ’ ένα πρότυπο αυ
τόνομης οργάνωσης, χρηματο
δότησης και ελέγχου εκφράζουν
μια διαφορετική αντίληψη για
το ρόλο και τους στόχους της α
ριστερής δημοσιότητας.
Στα πλαίσια αυτά η αριστερή
δημοσιογραφία έχει ως στόχο
τη διατύπωση διαφόρων γνω
μών, εμπειριών και συμφερόν
των, την ανίχνευση των αδιαφα
νών μηχανισμών της κοινωνίας,
τη σύνδεση των συγκεκριμένων
εμπειριών με τα αντικειμενικά
τους στοιχεία.
Η ποιότητα της αριστερής δη
μοσιογραφίας βρίσκεται στην ε
πεξεργασία των αντιφάσεων με
ταξύ του κ ο ν τιν ο ύ και του μ α 
κ ρ ιν ο ύ στα γεγονότα (στην αμε
ρικανική δημοσιογραφία υπάρ
χουν θαυμάσιες παραδόσεις) με
τη διαπραγμάτευση ιστορικών,
γενικών και κοινωνικών στοι
χείων. Τα αριστερά μέσα και τα
περιεχόμενά τους αποτελούν
σημαντικά συστατικά στοιχεία
αριστερής μνήμης και ιστορίας.
Υπάρχει πράγματι ανάγκη α
πάντησης στο τεράστιο σύμ
πλεγμα των κυρίαρχων (κρατι
κών και ιδιωτικών) μηχανισμών
επικοινωνίας με άλλα μέσα επι
κοινωνίας, με μια νέα εφημερί
δα που δεν αρκεί απλά να είναι
κάτι άλλο, αλλά να οργανώνει
και να παράγει εμπειρίες με δια
φορετικό τρόπο.
□

Πέρσα Ζέρη

• «Μπάχαλο» έχει γίνει το
Γ ραφ είο Τ ύπ ο υ Λ ο ν δ ίν ο υ . Κυ

ριολεκτικά. Άρτι αφιχθείς υ
πάλληλος με ελλιπείς γνώσεις
αγγλικής απειλεί θεούς και δαί
μονες κι έχει κατακλύσει με α
ναφορές τη Ρηγίλλης και όλες
τις κρατικές Υπηρεσίες. Ο λό
γος; Δεν τον ανακοινώνουν λέει
στη διπλωματική λίστα! Άλλες
δυο «αποσπασμένες» κυρίες, οι
οποίες ουδέν προσόν έχουν και
τίποτε το ουσιαστικόν προσφέ
ρουν, πλην του ότι κυκλοφο
ρούν στην πρεσβεία επαιρόμενες για τους πολιτικούς τους
προστάτες, συμπληρώνουν τη
διαλυτική εικόνα. Τι γίνεται κύ
ριε Πολύδωρα; Δεν υπάρχουν
νόμοι και διαδικασίες για να α
νακληθούν πάραυτα οι υπάλλη
λοι αυτοί που εκθέτουν τη χώρα
στο εξωτερικό και προκαλούν
μειδιάματα για τις περί αξιο
κρατίας διακηρύξεις κι άλλα η
χηρά παρόμοια;
• Ένα νέο ειδικό περιοδικό, το
"Media View", για τα μέσα μαζι
κής ενημέρωσης και τη διαφή
μιση, κυκλοφόρησε, υπό την
διεύθυνση της I. Παπαζήση και
Α. Καλογεροπούλου. Θα εκδίδεται κάθε μήνα και θα τιμάται
500 δρχ. Ξεχωρίζει για την αρ
τιότητα της εμφάνισής του, τις
μικρές και πολλές ειδήσεις για
τα συμβαίνοντα στο χώρο των
MME, την επεξεργασία στοι
χείων γύρω από την κυκλοφο
ρία εφημερίδων, περιοδικών και
τις διαφημιστικές δαπάνες.
Αξιοσημείωτα είναι επίσης τα
ρεπορτάζ για το πολιτικό στίγ
μα του Αθηναϊκού Τύπου και το
χρονικό της δημιουργίας της ε
λεύθερης ραδιοφωνίας και τηλε
όρασης.
• Τι θα γίνει τελικώς με το σο
βιετικό κανάλι «Χοριζόντ»;
Διότι οι πολλές μεταθέσεις της
συχνότητάς του στερούν τη δυ
νατότητα σε όσους θέλουν να
δουν το πολιτιστικό του πρό
γραμμα (συναυλίες κλασικής
μουσικής, όπερες, μπαλέτα) εί
τε πάλι σε θιασώτες του σκακιού να απολαύσουν τα ματς
Κασπάρωφ - Καρπώφ. Εάν πά
λι, τα διάφορα «σκοτεινά κέν
τρα» το παρεμποδίζουν προκειμένου να αναχαιτίσουν τη «σο
βιετική προπαγάνδα» ας ρίξουν
τότε μια γρήγορη ματιά στον
προσυνεδριακό διάλογο που δη
μοσιεύεται στις σελίδες του «Ρι
ζοσπάστη».
• Κυκλοφορεί ότι ο χρηματοδό
της του «Δημοσιογράφου» ήταν
ο αθυρόστομος εφοπλιστής I.
Λάτσης. Χρηματοδοτούσε αφει
δώς την εφημερίδα και ήταν
διατεθειμένος να επιχορηγήσει
και την έκδοση του καθημερι
νού φύλλου. Έως ότου ανακά
λυψε ορισμένα από τα «κόλπα»
του Αλ. Φιλιππόπουλου. Και τό
τε « π ο ιο ς είδε το Θ εό και δεν τον

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

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

•

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

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

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

25
50
28
56

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

δρχ. 200
δρχ. 300

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

φ οβήθηκε».
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ΣΠΥΡΟΣ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ
Η κυρία της βιτρίνας
«Η κυρία της βιτρίνας» - ένα καινούριο ερωτικό,
κοινωνικό και πολιτικό μαζί μυθιστόρημα του
συγγραφέα του «Φράγματος» και της «Πόλης». Ο
μεταπολιτευτικός κόσμος του τόπου μας - με τα
πάθη του, τα συμφέροντα και την ιδεολογική του
παραζάλη - παρουσιάζεται σε μερικές από τις πιο
χαρακτηριστικές του μορφές σαν συνέχεια του βίου
και της ιστορίας της Αγγελίνας Ντάσιου, της γνωστής
ηρωίδας της «Πόλης».

Εκδόσεις Κέδρος
Γ. Γενναδίου 3 - Τηλ. 36.02.007

ΕΚΔΟΣΕΙΣΠΑΤΑΚΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ
Μ. Αβρααμίδου

Η. Π απαμόσχου

Γ ρ ά μ μ α σ το μ ο ν α χ ικ ό α δ ε ρ φ ό μ ο υ

Τ ο π έ τ ρ ιν ο σ π ίτι (2 τ ό μ ο ι)

Α. Αγγελάκης

Λ. Π έτροβιτς - Α νδρουτσοπουλου

Μ ιά α λ ε π ο ύ σ τη π λ α τ ε ία Β ά θ η ς
Τ ο τ ε λ ε υ τ α ίο φ ά ν τ α σ μ α

Γ ία τ η ν ά λ λ η π α τ ρ ίδ α
Σ π ίτι γ ια π έ ν τ ε
Ο μ ικ ρ ό ς α δ ε ρ φ ό ς
Σ το τ σ ιμ ε ν τ έ ν ιο δ ά σ ο ς
Λ ά θ ο ς , κ ύ ρ ιε Ν ό ιγ κ ε ρ

Ρ. Γκιγιό
Ο κ ύ ρ ιο ς τ ω ν ε λ ε φ ά ν τ ω ν

Μ. Γκρίπε
Λ ό ελ λ α , η κ ό ρ η τ ο υ Μ π α μ π ά Μ π έ ρ τα

Γ. Γρηγοριάδου - Σουρέλη

Τ. Ροντάρι
Ο π λ α ν ή τ η ς τ ω ν χ ρ ισ τ ο υ γ ε ν ν ιά τ ικ ω ν δ έ ν τ ρ ω ν

Ν. Σαλόμκο

Π α ιχ ν ίδ ι χ ω ρ ίς κ α ν ό ν ε ς
Π ρ ιν α π ό το τ έ ρ μ α
Ε μ έ ν α μ ε ν ο ιά ζ ε ι
Ο μ ικ ρ ό ς μ π ο υ ρ λ ο τ ιέ ρ η ς

Αν ήμουν δάσκαλος

Ζ. Σαρή

Ρ. Εσκαρπίτ
Οι δ ια κ ο π έ ς το υ Ρ ο υ λ τ α μ π ό ς
Οι δ η μ ο σ ιο γ ρ α φ ικ έ ς ε π ιτ υ χ ίε ς του
Ρ ουλταμπός

Τ α Χ έγια
Τ ο π α ρ α ρ ά δ ια σ μ α
Κ ρ ίμ α κι ά δ ικ ο

Κ. Σφαέλλου
Για το ν π α τ έ ρ α

Ν. Ινκιόφ

Μ. Τουρνιέ

Η κούκλα που ή θ ελ ε ν ’ α ποκ τή σ ει ένα μ ω ρ ό
Οι ισ τ ο ρ ίε ς μ ια ς α υ τ ό μ α τ η ς γ ια γ ιά ς
Ο μ ικ ρ ό ς κ υ ν η γ ό ς
Η Μ υ ρ τώ κα ι ο λ ή σ τ α ρ χ ο ς Κ α ρ α μ π ο ύ μ

Ο Π αρασ κευάς ή η π ρ ω τό γο νη ζω ή

Ζ. Χελντν
Ο γ ά τ ο ς του Κ ο ν το π α ρ εο ύ λ η

Λ. Ψ αραύτη

Έ. Καίστνερ
Ο Α ν τ ώ ν η ς κ α ι η Κ ο υ κ ιδ ίτσ α
Ο Α ιμ ίλ ιο ς κ α ι οι ν τέτεκ τιβ

Μ. Κοντολέων

Τ ο δ ιπ λ ό τ α ξ ίδ ι
Τ ο α υ γ ό τ η ς έ χ ιδ ν α ς
Τ ο α ίν ιγ μ α τ η ς π έ τ ρ ιν η ς γ ε ν ε ι ά δ α ς
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Τ. Κρους
Μ ε λ ισ σ ο ύ λ α - Σ ο ύ λ α - Φ ρ ο σ ο ύ λ α

Μ. Λοίζου

ΚΛΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
I. Βερν

Η Ο ν ε ίρ ω

Μ ιχ α ή λ Σ τ ρ ο γ κ ό φ

Ε. Μοντέλου
Η π ε ρ ιπ έ τ ε ια τ η ς Π ε ρ ιπ έ τ ε ια ς

Ε. Μαλό
Χ ω ρ ίς ο ικ ο γ έ ν ε ια

Π. Ντίκινσον

Μ. Τουαίν

Το έβ δ ο μ ο κοράκι

Ο ι π ε ρ ιπ έ τ ε ιε ς τ ο υ Τ ο μ Σ ό γ ε ρ

ADV.
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ΠΑΤΑΚΗ
Σύγχρονα βιβλία με σεβασμό οπήν υπεύθυνη γνώση
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