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•Δ. Ζ. Παηανικολάον
•Νίκος Ράητης
Περί σεισμών,
καταποντισμών
και εντιμότητας

•Κ . Τσαλόγλον
Η φούσκα
τον Χρηματιστηρίου

•Δ. Χαρίτος
22° Φεστιβάλ
Ταινιών Μικρού
Μήκους Δράμας

•Φ. Ζαχρειρίδης
Οι Θεραπευτικές
Κοινότητες
στην Ελλάδα

ΕΜΦΥΛΙΟΣ:
50 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

...και στο χρηματιστήριο

Γράφουν οι:
✓ Στ. Κασιμάτης
✓ Ν. Κέντρος
✓ Ν. Κοκοβλής
✓ Β. Νεφελούδης
✓ Σοφ. Χρυσοστομίδης

ΒΑΡΔΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Η σύγχρονη ελληνική
τραγωδία μέσα από έναν
ερευνητικό άθλο
που πραγματοποίησαν
οι παλαίμαχοι
αγωνιστές και συγγραφείς
Βαρδής Β. Βαρδινογιάννης
και
Παναγιώτης Γ. Αρώνης.
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Η πρώτη ολοκληρωμένη
καταγραφή των διωγμών
του προοδευτικού κινήματος,
μέσα από δεκάδες ζωντανές
μαρτυρίες. Ο λόγος στους
ίδιους εκείνους ανθρώπους
που έγραφαν με το αίμα τους
τη δραματικότερη σελίδα
της νεοελληνικής ιστορίας.

Βαρδή Β. Βαρδινογιάννη - Παναγιώτη Γ. Αρώνη

ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΣΤΑ ΣΙΑΕΡΑ
Έ να κίνημα σε διω γμό
ΑΦΗΓΗΤΕΣ
Μόσχος Αρματζάκης
Παναγιώτης Αρώνης
Δημήτριος Ανδρουκάκης
Βαρδής Βαρδινογιάννης
Ανδρέας Βενιζέλος
Θόδωρος Βασιλόπουλος
Γιάννης Βασιλόπουλος
Θόδωρος Βώκος
Νίκος Γουριώτης
Γιώργος Γιωτόπουλος
Ηρακλής Γερολυμάτος
Γιάννης Γραμματικάκης
Τούλα Δρακοπούλου
Μανόλης Διπλός
Μαρία Διπλού
Θανάσης Ελεφάντης
Στέλιος Ζαμάνος
Νίκος Ζακόπουλος
Βικτωρία Θεοδώρου
Κατερίνα Ιωαννίδου
Ρόζα Ιμβριώτη

Λεωνίδας Κύρκος
Μαρία Καρρά
Αχιλλέας Καλιακάτσος
Νίκος Κυριακίδης
Παντελής Κυρίτσης
Ανδρέας Κουκουλιέρος
Ελένη Κυβέλου - Καμουλάκου
Θέμος Κορνάρος
Γιώργος Λότσης
Χρήστος Λάζος
Χρυσόστομος Μαυρίδης
Αντρέας Μπαρής
Μίμης Μπουκουβάλας
Νίκος Μιχαηλίδης
Τάσος Μπουρνιάς
Ευάγγελος Μαχαίρας
Ασαντούρ Μπαχαριάν
Μαίρη Μπίκια
Ανδρέας Ξεφτίλης
Νίνα Ξανθού
Μόνος Ξανθός

Γιάννης Οικονομάκος
Δημήτρης Πέππας
Ολυμπία Παπαδούκα
Αφροδίτη Μαυροειδή - Παντελέσκου
Γιώργος Παπαδάτος
Βασίλης Παπαγιανόπουλος
Γιάννης Παπακωνσταντίνου
Περικλής Ροδάκης
Μήτσος Ρούπας
Κώστας Στασινός
Ηλίας Στάβερης
Σταμάτης Σκούρτης
Τάσος Στέφος
Μίνος Σταυρίδης
Πόνος Τζαβέλας
Νίκος Τζένας
Γιούρας Τσαϊλακίδης
Σάσα Τσακίρη
Χρήστος Φράγκος
Τάσος Φακιολάς
Μαρία Ψωμά

φιλίστωρ
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αντί

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ........
Δύο θέματα κυριάρχησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα: οι σεισμοί και η διαχείριση των
προβλημάτων των σεισμοπαθών, καθώς και η κρίση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Το Αντί έμεινε πίσω από την παρακολούθηση των προβλημάτων της επικαιρότητας, καθώς
το από καιρό προγραμματισμένο τεύχος για τα 50 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου
δέσμευσε το σύνολο των σελίδων του προηγούμενου διπλού τεύχους.

ΣΕλ, 14

Ο Κ. Τσαλόγλου αναλύει το πρόβλημα του
Χρηματιστηρίου, καταδείχνοντας τις πραγματικές
ελλείψεις της πραγματικής οικονομίας.

ΣΕΛ. 16 Οι μηχανικοί Νίκος Ράπτης και Δ.Ζ. Παπανικολάου
αναφερονται στα προβλήματα των αντισεισμικών
κατασκευών, αναδεικνύοντας όψεις για τις οποίες λίγοι
ομιλούν. Η Ελένη Βερυκίου αναφέρεται στα ψυχολογικά
προβλήματα που αποκάλυψαν οι σεισμοί.
2 2 Η επέτειος της ίδρυσης του ΕΑΜ έδωσε την ευκαιρία για
:

WW)

να φωτίσουμε μιαν άλλη όψη της υπό κατοχήν Ελλάδας.

, 24

και απόψεις οι; Σοφιανός Χρυσοστομίδης,

Περίοδος Β' · Έτος 26ο · Τεύχος 696
Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 1 9 9 9 ·Δ ρ χ . 7 0 0

Σταύρος Κασιμάτης, Βασίλης Νεφελούδης,

ΑΝΤΙ - ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ Π Ο ΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60, 115 21 Αθήνα
Τηλ. 72.32.713-72.32.819 FAX: 72.26.107
ANTI ON-LINE: http://www.otenet.gr/anti
e-mail: chpapou@otenet.gr
ΕΚΔΟΤΗΣ: Χρήστος Παπουτσάκης
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δημήτρης Γκέκας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Μάχη Γεωργιάδου
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΛΙΘΟΤΥΠ Α.Ε. Ιάσιου 5, Περιστέρι
Τηλ. 57.22.201

Νίκος Κέντρος και Νίκος Κοκοβλής. Επίσης,
:
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ΣΕΛ. 4 8

ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ (σελ. 52) είναι αφιερωμένος στο θέμα
του Εμφυλίου
Ο Φοίβος Ζαφειρίδης αντιπαρατίθεται σε απόψεις για τις
Θεραπευτικές Κοινότητες.

ΣΕΛ.

Ο Δημήτρης Χαρίτος γράφει για το 22° Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους της Δράμας.

ΣΥΝΔΡΟ Μ ΕΣ:
Ετήσια συνδρομή: 2 6 τεύχη,. Εξάμηνη: 13 τεύχη
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Εξαμ. 6.500 δρχ., Ετήσια 13.000 δρχ.,
Ετήσια Οργανισμών, Τραπεζών, κ,λπ.: 50.000 δρχ.
Φοιτητική ετήσια: 10.000 δρχ.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩΠΗ - ΜΕΣΟΓ. ΧΩΡΕΣ:
Εξαμ.: 41 δολ., Ετήσια: 82 δολ.,
ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ - ΑΣΙΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ:
Εξαμ. 48 δολ., ετήσια 96 δολ.
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ: Χρήστος Παπουτσάκης
Δημοχάρους 60, 115 21 Αθήνα
ΤΙΜ Η ΤΕΥΧΟΥΣ: ΔΡΧ. 700,
Π Α Λ ΙΑ ΤΕΥΧΗ: ΔΡΧ. 1.400
ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ ΙΑ Θ Ε ΣΗ . Για τα βιβλιοπωλεία
της Αθήνας: Περιοδικό ΑΝΤΙ,
για τα βιβλιοπωλεία της Β. Ελλάδας:
Κέντρο του βιβλίου - A Πουλουκτσή και Σία Ε.Ε.
Λασσάνη 3, Θεσσαλονίκη, τηλ. (031 ) 285.857

Στον φάκελο για τον Εμφύλιο καταθέτουν μαρτυρίες

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Μετά το σεισμό, σελ. 4

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
Αντήνωρ, σελ. 6

ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
Σχόλια, σελ. 8

E-MAIL
Απόστολος Διαμαντής, σελ. 13

Η ΑΝΤΙΠΑΛΗ ΕΣΤΙΑ
Αθλητιχά, σελ. 44

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ
Πολιτισμός, σελ. 52

ΒΙΒΛΙΟ
Κριτική, σελ. 64
Σκίτσο Εξωφύλλου
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ (II)
ΓΡΑΦΑΜΕ στο τχ. 693 της 27.8 για τους σεισμούς που έπληξαν την γειτονική μας

Τουρκία, ότι «μπροστά στο θάνατο... μπροστά στη δυστυχία, οι άνθρωποι «εξανθρωπίζονται» και ξανάρχεται στις καρδιές η συμπόνια και το αίσθημα της αλληλεγγύηςπου είναι ένα από τα πιο ευγενή ανθρώπινα αισθήματα». Καλά όλα αυτά. Όταν
όμως ζήσεις ο ίδιος την εμπειρία ενός σεισμού, τα λόγια ηχούν κάπως διαφορετικά.
Πολύ περισσότερο τώρα, καθώς περνούν οι μέρες, δεύτερες σκέψεις και νέα αισθή
ματα ανασυρονται...
ΜΟΙΑΖΕΙ με τραγική ειρωνεία η αιφνίδια αφύπνιση της κυβέρνησης και των άλλων

πολιτειακών φορέων, η φροντίδα και η μέριμνά τους για τους σεισμοπαθείς. Πολύ
περισσότερο εάν όλα αυτά συσχετισθούν με τα όσα συμβαίνουν στο/και περί το
Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ δεν θα επιμείνουμε εδώ. Θα σημειώσουμε απλώς την πρωτο

βουλία της Τράπεζας της Ελλάδος να δανειοδοτήσει τους τζογαδόρους, γιατί αυτή η
πρωτοβουλία αναδεικνύει με ενάργεια τον τρόπο που ασκείται η πολιτική και το
ύφος της «διαπαιδαγώγησης» που η πολιτεία προσφέρει στους πολίτες της.
01 ΣΕΙΣΜΟΙ αποδεικνύονται, ίσως, η μικρότερη συμφορά. Γιατί η ζωή μας προχωρεί,

δεκαετίες τώρα, άναρχα, χωρίς κανόνες, χωρίς κατοχυρωμένους θεσμούς. Η ιδεο
λογία που επικράτησε και κυριαχεί είναι εκείνη του «άρπα κόλλα». Οι πόλεις,
έχουν χτιστεί αυθαίρετα ή με ελλιπείς κανονισμούς. Το κυκλοφοριακό χάος έχει
κάνει τις πόλεις αβίωτες. Η περίφημη «ποιότητα ζωής», για την οποία φλυαρούν κά
θε τόσο οι κυβερνώντες, είναι το χειρότερο υπόδειγμα ζωής. Η παιδεία, μήπως;
ΣΚΟΤΕΙΝΗ η προοπτική. Οι σεισμοί δεν είναι βεβαίως το μικρότερο κακό, αλλά απο

τελεί έσχατη υποκρισία να ολοφυρόμαστε εξ αιτίας και μόνον αυτών. Η καθημερι
νή ζωή σε όλη την χώρα —και όχι μόνον στην ταλαιπωρούμενη τον τελευταίο καιρό
πρωτεύουσα— είναι, εάν την θεωρήσουμε συνολικά, απεχθής και χωρίς ελπίδα
μιας ριζικής, επί τα βελτίω, αλλαγής.
ΑΥΤΑ θα έπρεπε να τα κατανοήσουμε και να αποστρέψουμε το πρόσωπο απ’ όσους

ασκούν την πολιτική εξουσία αλλά και απ’ όσους υπόσχονται τα ανάλογα για το
μέλλον. Αυτά θα έπρεπε οι πολίτες του τόπου να σκέπτονται και να μην σύρονται .
στις απατηλές υποσχέσεις και στο κυνήγι του χρηματιστηριακού Ελντοράντο.
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ αφύπνιση και ενεργοποίηση των πολιτών θα μπορούσε να ανατρέψει

αυτή τη ζοφερή προοπτική ζωής που «χτίστηκε» ανεπαισθήτως εδώ και δεκαετίες.
Η μόνη «οδός σωτηρίας» είναι η ενεργοποίηση των πολιτών, το ξεπέρασμα της
αδιαφορίας, η συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθαι. Η πολιτική τάξη επιδιώκει να μας
αποκοιμίσει μέχρι την ημέρα των εκλογών - τότε που θα οργανώνει τα σώου του
εντυπωσιασμού.
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ΠΟΛΙΤΙΚΟ
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εκαπενθήμερο
Κακός ο
Ε
καλή η πολιτική διλημμάτων...
ΚΑΙ Η ΠΡΟΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ, η χρησμο
λογία, η αστρολογία περί «επερχομένου
οεισμού» συνεχίζεται... Κάποιοι νηφάλιοι
είπαν: «Σε σεισμογενή χώρα ζούμε, ας μ ά 
θουμε να συμβιώνονμε με τους σεισμούς».
[Το «μήνυμα», στην προκειμένη περίπτω
ση ήταν ότι έτσι θα μάθουμε να χτίζουμε
καλύτερα και ασφαλέστερα τα σπίτια
μας]. Άλλοι, όμως, εραστές της λεκανομα
ντείας, το παίζουν διαφορετικά: «Υπάρ
χουν -δηλώνουν- ηλεκτρικά σήματα που
προαναγγέλλουν ένα νέο μεγάλο (το πιθα
νότερο) σεισμό...» Καθώς, μάλιστα, η δρα
στηριότητα των σημάτων αλλάζει πολικό
τητα, «ενδέχεται να έχουμε δύο διαφορετι
κά επίκεντρα σεισμών, από διαφορετικές
περιοχές».
ΠΑΝΤΩΣ, για πρώτη φορά, οι περί την
ομάδα BAN μίλησαν για μέγεθος, χρόνο
και τόπο του «νέου σεισμού». Θα συμβεί
-είπαν- μέσα σε τέσσερις εβδομάδες, από
τις 2 Σεπτεμβρίου... Αν δεν θα είναι «μεγά
λος» (γΰριυ στα 6,5 ρίχτερ), τότε θα είναι
«μικρότερος» (κοντά στα 5-5,5 ρίχτερ) και
θα βρίσκεται κάπου ενδιάμεσα του «τρι
γώνου Κόρινθος-Ααμία-Ωρωπός... Και αν
δεν συμβεί ούτε μεγάλος ούτε μικρότερος
σεισμός; Ε, τότε -δηλιόνει ο εκπρόσωπος

της ομάδας BAN, Κ. Ευταξίας, «θα έχουμε
απλώς πέσει έξω»! Οι τέσσερις εβδομάδες,
όμως, (με αφετηρία τις 2 Σεπτεμβρίου),
εκπνέουν την ερχόμενη Δευτέρα. Οπότε,
για μία ακόμα φορά, θα επιβεβαιωθεί ότι
οι «προγνώσεις» τροφοδοτούν μόνο τη
σύγχυση, τον πανικό, την τρομολαγνεία. Η
επιστήμη, παρά τα τεράστια άλματά της,
δεν μπορεί (επί του παρόντος, τουλάχι
στον) να «μαντέψει» (να προβλέψει) τον
χρόνο, τον τόπο ή το μέγεθος ενός νέου
σεισμού.
Χ.Α.Α.: ΟΠΟΥ ΤΗΝ ΑΚΑΘΕΚΤΗ ΑΝΟΔΟ
ΔΙΑΔΕΧΕΤΑΙ Η ΑΠΟΤΟΜΗ ΚΑΘΟΔΟΣ...

ΣΕΙΣΜΟ, όμως, μέγαν, είχαμε και στο
Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους μικροεπενδυτές ν’ ανακαλύπτουν, τώρα μόλις, ότι
η αγορά μιας μετοχής μπορεί να λέγεται
«επένδυση», αλλά αυτό καθόλου δεν εξα
σφαλίζει δικαιώματα κερδών! Το τι επα
κολούθησε, η «βουτιά», η δίνη πανικού, η
πολιτική αντιπαράθεση, είναι πράγματα
γνωστά. Κάποιοι είπαν: «Μια αγορά έντο
να ανοδική, είναι μοιραίο να παρουσιάσει,
κάποτε, καθοδικές διακυμάνσεις!» Αλλοι,
από πλευράς, κυρίως, της Νέας Δημοκρα
τίας, απέδωσαν την απότομη κάθοδο του

fj
Χρηματιστηρίου στην προσπάθεια της κυ· 1
βέρνησης να «χειραγωγήσει τη χρηματι- j
στηριακή αγοράτ». Α πό την πλευρά της, η .
κυβέρνηση ισχυρίσθηκε ότι δεν ξέρει τί- ,
ποτέ για τον «φόνο», αφού «ούτε προέτρεψε το αποταμιευτικό κοινό να στραφεί
προς το Χρηματιστήριο, ούτε μπορεί να
προσδιορίσει τον δείκτη». Πάντως, ο υφυ
πουργός Οικονομικών Γ. Δρυς επέμενε ότι
«το Χρηματιστήριο αντικατοπτρίζει τη δν·
ναμική πορεία της ελληνικής οικονομίας» πορεία που (παρά τη στασιμότητα, λ.χ.,της
βιομηχανικής παραγωγής ή την πτώση των
εξαγωγών ή τη διαρθρωτική κρίση του
αγροτικού τομέα ή την αύξηση της ανερ
γίας) θα συνεχισθεί, δυναμικά πάντοτε.
ΩΡΑΙΕΣ οι διακηρύξεις, αλλά η κυβέρ
νηση έκρινε πως χρειάζονταν και κάποιες
θεσμικές παρεμβάσεις (που πήραν τη μορ
φή μέτρων της Τράπεζας της Ελλάδος),
προκειμένου να εξασφαλισθεί η αύξηση
της ρευστότητας της χρηματιστηριακής
αγοράς. Υπήρξαν, όμως, και αγοραστικές
παρεμβάσεις από μεγάλα κρατικά και με
γάλα ιδιωτικά χαρτοφυλάκια (με σημαντι
κά συμφέροντα στη Σοφοκλέους), προκει
μένου η αξία των νέων συναλλαγών να εί
ναι απαλλαγμένη (στο μέτρο του δυνατοΰ)

ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΑΝ ΑΚΟΜΗ ΔΥΟ ΤΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙ (1996)
Είναι έτοιμοι και διατίθενται από τα γραφεία του περιοδικού(Δημοχόρους 60,
Αθήνα) δυο ακόμα τόμοι του ΑΝΤΙ που συμπεριλαμβάνουν τα τεύχη
595 έως και 608 (ο 44ος)
και 609 έως και 624 (ο 45ος).
Θα βρείτε επίσης τους τόμους των προηγουμένων ετών
Στους τόμους του περιοδικού ΑΝΤΙ
,
'
β,Μ
αποτυπώνεται η σύγχρονη ιστορία μας.
·.·

Α ’ εξά μ η νο 1996

Β ’ εξά μ η νο
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co τον αγοραστικό «αέρα». Και ο νοών
είτω! [Πάντως, ο υπουργός Εθνικής Οι•νομίας I. Παπαντωνίου πιστεύει ότι ο τιίριθμος θα διαμορφωθεί, τον Σεπτέμιιο, στο 1,9%, από 2% που ήταν τον Αύυστο].
mO Η «ΚΟΙΝΗ Μ ΟΙΡΑ» ΕΛΛΑΔΑΣ1ΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ,
:ει ο ε τ ζ ε β ιτ !
lTO ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ

που επισκο)ύμε, πραγματοποιήθηκε και η αναμενόνη, με ετερόκλητες προσδοκίες, συνά;ηση του Μπουλέντ Ετζεβίτ με τον Μπιλ
λίντον, στο «οβάλ γραφείο» του Αευκού
ίκου... Προβλήματα δεν υπήρξαν όταν η
ζήτηση περιεστράφη στο «νέο θετικό
Iίμα» που δημιούργησαν οι σεισμοί στις
.ληνοτουρκικές σχέσεις. «Πάντοτε πίrενα στην ελληνοτουρκική συνεργασία,
a και κοινή μοίρα, γεωγραφική, πολιτιιική, ενώνει τους δύο λαούς μας» - φέρειι να είπε ο Μπ. Ετζεβίτ στον Κλίντον,
ιαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ του ζήτησε «να
ψβάλει, ώστε να διατηρηθεί αυτή η θετιj κινητικότητα»...
ΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ άλλαζαν όταν η συζή|ση ήλθε στο Κυπριακό. Για τον Ετζεβίτ
τάρχουν, σήμερα, στην Κύπρο, «δύο ανείρτητες οντότητες, δύο ανεξάρτητα κυμακά κράτη». Συνεπούς, οποιοσδήποτε
άλογος για ρύθμιση εκκρεμοτήτων,
λπ., νοείται στη βάση της ισότιμης ανα/ώρισης των δύο αυτών κρατιυν. Κατά τα
λλα, οι Αμερικανοί δεν παρέλειψαν να
τογραμμίσουν, για μια ακόμα φορά, τον
ημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η
ουρκία στη γύρω περιοχή και την προθυΐα τους να βοηθήσουν στην επίλυση του
υπριακού, με την έναρξη ενός ακόμα κύιου συναντήσεων Κληρίδη-Ντενκτάς. [Η
3οήθεια» έγκειται, προφανώς, στην προτάθεια που θα καταβάλει ο νέος προεηκός απεσταλμένος Μάζες, στη Λευκιυά, προκειμένου να «συναινέσει» ο Ντενϊάς στην έναρξη του διαλόγου, που θα ξε,νήσει, κάποια στιγμή, στη Νέα Υόρκη,.
ς «εκ του σύνεγγυς διάλογος», με τον πρόΚληρίδη και τον Ραούφ Ντενκτάς σε
ιστά δωμάτια και με τον Μόζες, ή κάαξιωματούχο του ΟΗΕ, να μεταφέι τις απόψεις του κύπριου προέδρου
ν Ντενκτάς και τούμπαλιν! ]
ΦΥΣΙΚΑ ο Μπιλ Κλίντον δεν παρέλειε, με αφορμή την παρουσία του Ετζεβίτ,
την Ουάσιγκτον, να επαναλάβει ότι οι

ΗΠΑ υποστηρίζουν την ένταξη της Τουρ
κίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις
ποικίλες ενστάσεις που διατυπώνονται.
Αλλά ο Ετζεβίτ, μιλώντας, λίγο αργότερα
στο Κέντρο Σπουδών Εγγύς Ανατολής,
έδειξε να... «σνομπάρει» την ένταξη αυτή!
«Η Τουρκία έσφαλε -ε ίπ ε - κοιτάζοντας
συνεχώς προς τη Δυτική Ευρώπη. Ο κό
σμος είναι πολύ πιο μεγάλος και δεν αποτελείται μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένω
ση»...
ΑΣΦΑΑΩΣ, τόσο η ελληνοτουρκική
προσέγγιση, όσο και η επίλυση του Κυ
πριακού, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Κι ας
μεσολάβησαν οι πολύ θερμές εκδηλώσεις
φιλίας, αλληλεγγύης μυριάδων απλών αν
θρώπων, Ελλήνων και Τούρκων, ύστερα
από το κοινό χτύπημα του Εγκέλαδου...
Πάντως, με αφορμή τα όσα λέχθηκαν ή
γράφηκαν για το «νέο κλίμα προσέγγισης
Αθήνας - Αγκυρας», ξεχιυριστή θέση κατέ
χει, νομίζουμε, η πολύ συγκεκριμένη πρό
ταση του πρόεδρου του Συνασπισμού, Νί
κου Κωνσταντόπουλου, για την «αμοιβαία
δραστική ισόρροπη και άμεση μείωση των
στρατιωτικών εξοπλισμών Ελλάδας-Τουρκίας», με δεύτερο στάδιο την «αμοιβαία
αναλογική και ουσιαστική μείωση των ενό
πλων δυνάμεων των δύο χωρών».
ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ σε τι βαθμό η πρόταση
αυτή του προέδρου του ΣΥΝ προβλημάτι
σε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.
Βέβαιο είναι ότι η πρόταση αυτή βρίσκει
ευρύτερη θετική απήχηση και ότι ο ίδιος ο
Συνασπισμός οργανοίνει, στην Αθήνα,
στις 29 Οκτωβρίου, ημερίδα, με τη συμμε
τοχή ελλήνων και τούρκων ομιλητιύν, για
την προόίθηση -κ α ι εκλάίκευση- της πρό
τασής του.
ΦΟΥΛ ΠΡΟΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ,
ΜΕ ΑΜ ΕΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ, όλες οι ενδείξεις πεί
θουν ότι βαίνουμε πλησίστιοι προς εκλο
γές τον ερχόμενο Μάρτιο, με τον πρωθυ
πουργό να «μελετά» -όπω ς αφήνουν να
διαρρεύσει οι επιτελείς του-την πρόσφα
τη αναστάτωση της χρηματιστηριακής
αγοράς, προκειμένου να μην... επαναληφθεί (η αναστάτιυση!). Οι ίδιοι επιτελείς
επιμένουν ότι άμεση προτεραιότητα του Κ.
Σημίτη είναι να «ξαναφέρει τα πράγματα
στο προ των σεισμών επίπεδο», με έμφαση,
τη φορά αυτή, στα θέματα αγροτικής πολι
τικής.

ΕΠΙΣΗΜΩΣ, υπουργοί, αλλά και κεντρι
κά κομματικά στελέχη, φέρονται να ελεει
νολογούν την «ανεύθυνη αντιπολίτευση»,
διότι, με τη στάση της στο θέμα της εκλογής
του προέδρου της Δημοκρατίας, θα κατα
στήσει (ή κατέστησε ήδη) αναπόδραστη
την πρόωρη διενέργεια των βουλευτικών
εκλογών. Ό σοι γνωρίζουν, όμως, πρόσω
πα και πράγματα, παραδέχονται ότι η διε
νέργεια εκλογιύν τον Μάρτιο «πάει γάντι»
στην πολιτική διλημμάτων που, από παρά
δοση, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνη
ση, όπως είναι γνωστό, θα καταθέσει την
αίτηση για ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ,
στο διάστημα 5-10 Μαρτίου, ενώ η οριστι
κή απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής
αναμένεται να ληφθεί μέχρι τις 4 Ιουλίου...
Η απλή λογική, όμως, λέει ότι, με την προ
σφυγή στις κάλπες προς τα τέλη Μαρτίου,
η κυβέρνηση Σημίτη θα εκμεταλλευθεί στο
έπακρο τη συγκυρία, για να ζητήσει από το
εκλογικό σώμα «ανανέωση της εντολής»,
προκειμένου να στηρίξει αυτή (και όχι, βέ
βαια, η Νέα Δημοκρατία...) το φάκελο της
ελληνικής υποψηφιότητας στην ΟΝΕ. Και
η πολιτική διλημμάτων καλά κρατεί. Και
θα κρατεί!
ΑΝΤΗΝΩΡ

Γραφτείτε συνδρομητές
στο41/77
Το Αντί κυκλοφορεί απά τη
Μεταπολίτευση,
συνεχίζοντας μιαν ιστορία
που άρχισε μέσα στη
δικτατορία. Στα τεύχη του
καταγράφεται η πολίτικη και
πολιτιστική ζωή της χώρας.
Γραφτείτε συνδρομητές στο
Αντί για να εξασφαλίσετε τη
συνεχή -και αντικειμενικήενημέρωσή σας.
Με τη συνδρομή σας
βοηθάτε και το περιοδικά
που εξοικονομεί τεύχη για
τη διανομή του στα
περίπτερα.

αντί

Θ Ε ΣΕ ΙΣ

ΚΑΙ ΤΑ Κ Ο Υ Π Ο Ν ΙΑ ;

Πριν συμβεί το
χρηματιστηριακό
mini κραχ, οι
κουπονοφόροι
αναγνώστες της
Καθημερινής
πληροφορήθηκαν ενεοί ότι ο
κόπος τους πήγε
επί ματαίω.
Ολοσέλιδες
διαφημίσεις και
ραδιοτηλεπτικά
σποτ ακύρωσαν
την προσφορά
της εφημερίδας
τους για την
προμήθεια
ηλεκτρονικού
υπολογιστή και
σύνδεσης με το
Internet, αφού
ίδιοι και
καλύτεροι ήταν
οι όροι που
πρόσφερε
γνωστή εταιρεία.
Οχι όποια κι
όποια εταιρεία,
και τα λοιπά ας τα ερευνήσουν οι
αρμόδιες αρχές. Που δεν θα το
ερευνήσουν. Ψύλλοι στ’ άχυρα...
Αλλά μήπως η ΕΣΗΕΑ θα ’πρεπε
να πράξει τα δέοντα και επ’ αυτού;
Ή, ψύλλοι στ’ άχυρα και πάλι;
Μ.Δ.

ΑΒΕΛΤΗΡΙΕΣ ΑΝΟΗΤΩΝ
ι έξυπνοι αγοράζουν! Η προτροπή σύσταση ανήκει στην εφημερίδα Το
Βήμα· ανεγράφη σε περίοπτη και
εντός πλαίσιου θέση στην πρώτη σελίδα στο
φύλλο της 22.9 και αφορούσε -τι άλλο!τους «επενδυτές» της Σοφοκλέους. Εντύπω
ση προκάλεσε η
υπογραφή που φέ
Ο ι Ε ξυ π ν ο ι
ρει το πόνημα-κύριο
Α γοράζουν !
άρθρο. Η βαρύ
γδουπη σφραγίδα Το Βήμα αναβαθμίζει σε
θέσφατα τα αναγραφόμενα και κατά τρόπο
που να μην επιδέχονται οιαδήποτε αμφισβή
τηση.
Τα μετέπειτα γεγονότα, καταπώς έλεγε ο
Λένιν, αποδείχθηκαν «ιδιαιτέρως ξεροκέ
φαλα». Ετόλμησαν τα «αθεόφοβα» να αμφι
σβητήσουν ακόμη και τον ΔΟΛ! Τις επόμε
νες ημέρες ο γενικός δείκτης υποχιυρησε σε
ποσοστό 20% και, κατά πολύ περισσότερο,
οι μετοχές της λεγάμενης περιφέρειας, χαρ
τιά δηλαδή στα οποία έχει τοθετηθεί η λαϊκή
αποταμίευση. Τα γεγονότα επίσης ήσαν αυ
τά που απέδειξαν ότι την συγκεκριμένη ημε
ρομηνία -που δημοσιεύθηκε μεγαλογράμματη η προτροπή του Βήματος- οι εχέφρονες θα έπρεπε να πουλήσουν. Λάθος εκτίμη
ση; Πιθανόν. Αλλά το ζήτημα είναι αλλού:
στη συνέχεια, μια ορισμένη αντίληψη για τη
δημοσιογραφία επανήλθε στο προσκήνιο.
Μια ημέρα αργότερα (23.9), ο διευθυντής
σύνταξης της Καθημερινής υπογράφει σχό
λιο στην πρώτη σελίδα του ροζ οικονομικού
ενθέτου υπό τον εύγλωττο τίτλο Κοίτα...

Ο

ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ

ΡΕΝΑΛΑΜΨΑ

Μια ξεχωριστή φυσιογνωμία
του γυναικείου κινήματος έφυ
γε πριν από ένα μήνα: η Ρένα
Λάμψα. Δραστήριο στέλεχος
που δούλεψε δημιουργικά και
με φαντασία, χωρίς προκατα
λήψεις, φανατισμούς, ιδιοτέ
λεια. Η προσωπικότητά της,
λαμπερή και γεμάτη νέες ιδέ
ες, καθόρισε και τη ζωή της.
Το Αντί εκφράζει τα θερμά
συλλυπητήριά του στους οι
κείους της, που έχασαν την
πολύτιμη παρουσία της.

8

ποιοι μιλούν. Μη γίνει
ΑΙΧΜΕΣ
κάποια παρανόηση. Η
Κοίτα...
Καθημερινή στηλιτεύει
ποιοι μιλούν
«νεόκοπους εκδότες
που μέχρι χθες δεν μπορούσαν να αραδιάσουν δυο σωστές προτάσεις σε μια κόλλα
χαρτί...». Για την ταμπακέρα δεν υπήρχε λέ
ξη.
Το Βήμα, και το συγκρότημα γενικότερα,
δεν είναι νεόκοποι στα πράγματα. Εννοεί
ται μάλιστα ότι παρέμειναν στο απυρόβλη
το της κριτικής που διατύπωνε η «Κ». Η Κα
θημερινή προσπάθησε να αναχθεί σε δια
πρύσιο κήρυκα των θεσμιόν (εν γένει) και
να προασπίσει την ουσία μιας ορισμένη;
πολιτικής. Προάσπισε λοιπόν... μέχρι θα
νάτου το δικαίωμα του διοικητή της Τράπε
ζας Ελλάδος κ. Λ. Παπαδήμου να διατυπώνει τη γνώμη του. Αβελτηρίες ανοήτωνανοήτως διαπλεκομένων. Η «Κ» όμως είχε
και έναν επιπλέον λόγο να το πράξει: Στην
πρώτη σελίδα του κυριακάτικου φύλλου τη;
φιλοξενούσε τη γνωστή γνωμάτευση του
τραπεζοελλαδάρχη. Μετά τα μύρια όσα και
θαυμαστά συνέβαιναν περί τη Σοφοκλέους
ο κ. Α. Παπαδήμος θυμήθηκε να κρούσει
τον κώδωνα του κινδύνου. Ο καθείς εφ ω
ετάχθη... Και δεν μας πέφτει κάποιος ιδιαί
τερος λόγος πέραν των απαράβατων -κατά
τα λοιπά- δικαιωμάτων μας στην κριτική
και στην πληροφόρηση. Θα ήταν, άραγε,
πολύ για την ΕΣΗ ΕΑ να ζητήσει πληρέστε
ρη ενημέρωση;
ΜΑ

απιυλεια του Γιάννου Κρανιδιώτη σημάδεψε όλους μας.
Το περιοδικό, του οποίου ήταν φίλος και συνεργάτης από
παλιά, αισθάνεται βαθιά οδύνη και συμπάσχει με την οι
κογένεια και τους οικείους του, που μαζί με τον Γιάννο έχασαν
τον νεαρό γιο του, Νικόλα. Ο Γιάννος, γιος του διπλωμάτη και
ποιητή Νίκου Κρανιδιάπη, ανδρόίθηκε σε ένα περιβάλλον που
έπαιξε πρωταγιυνιστικό ρόλο στην υπόθεση του κυπριακού λαού.
Υπηρετώντας στο υπουργείο Εξωτερικών και σε ερευνητικά κέ
ντρα, ο Γιάννος Κρανιδιιύτης έβαλε τη σφραγίδα του σε κρίσιμες
αποφάσεις της ελληνικής και κυπριακής εξωτερικής πολιτικής.
Ό λα αυτά έχουν ειπωθεί κατά κόρον αυτές τις ημέρες, αλλά και
έχουν καταγραφεί στη συνείδηση τιυν ανθριόπων που υπηρετούν
την κυπριακή υπόθεση.
Για μας θα μένει πάντα η ανάμνηση της ευγενικής φυσιογνω
μίας του, η ειλικρίνειά του και ο ήπιος χαρακτήρας του. Σπάνια
χαρίσματα στις ημέρες μας.
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ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
τους πολέμους εναντίον της δραχμής οι
κερδοσκόποι εθειυρούντο άγνωστοι,
κρυπτόμενοι πίσω από διεθνείς τράπε
ζες. Στο εθνικό σπορ των χρηματιστηριακών
πράξεων, ευτυχοίς, τα πράγματα είναι ασφα
λέστερα. Με την «εξαΰλωση» των μετοχών
και με την καταλογογράφηση όλων των επενδυτών/παικτών (ονοματεπο')νυμο, επάγγελμα,
διεύθυνση, ΑΦΜ, ταυτότητα), η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, στο βαθμό που έχει ευχέI ρεια πρόσβασης και επεξεργασίας των στοι

Σ

χείων, μπορεί πολύ εύκολα και ονομαστικά
να παρακολουθεί τις καθημερινές κινήσεις.
Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να μελετηθούν
οι αγοραπωλησίες των τελευταίων ημερών
έως την Παρασκευή 17.9, πριν από την Μαύ
ρη Εβδομάδα. Δεν αποκλείεται να αναδειχθούν εκεί οι πονηροί κερδοσκόποι, όσοι εί
χαν μυριστεί ότι επίκεινται οι καταλυτικές
δηλιύσεις Παπαδήμου, οι οποίοι πούλησαν
μετοχές κατά μυριάδες, για να τις ξαναγοράσουν αργότερα. Ίσω ς μάλιστα δεν χρει
άζεται ούτε καν η ελάχιστη
ηλεκτρονική επεξεργασία,
δεδομένου ότι σημαντικές
αλλαγές μεγάλων πακέτων
κοινοποιούνται υποχρεω
τικά.
Μπορεί να μην είναι παρά
νομες, ακόμα, οι «επενδύ
σεις» βάσει προνομιακών
πληροφοριών, αλλά ας δημιουργηθεί τουλάχιστον ένα
Μητρώο Αποσταθεροποιητι
κών Πράξεων, έστω και
απόρρητο προς το παρόν,
στα πρότυπα του ήδη υπάρχοντος μη απορρήτου αντι
στρόφου του. Έ τσι διά της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
συμβολικά θα παρακολου
θούμε και εμείς οι ανύποπτοι
τα χοντρά παιχνίδια.
Στέλιος Π. Καφαντάρης

0 παλαιός πρωθυπουργός,
ο μακαριστός έκανε
ανασχηματισμούς κάθε τρίμηνο
και για να μην πλήττει και από
τσαμπουκά. 0 νυν, ο αναβλητικός
και έμφοβος, ανασχηματίζει την
κυβέρνησή του με τον αυτόματο
πιλότο. -Τι είπα τώρα!-, δηλαδή
όποτε ξεσπάσει πολιτικό
σκάνδαλο. Δηλαδή, χοντρικά κάθε
τρεις μήνες! Καταπληκτικό.
Μετρήστε περιπτώσεις: Ρωμαίος,
Γείτονας, Πάγκαλος, Πετσάλνικος,
Παπαδόπουλος, Μαντέλης -όσον
ούπω-κ.λπ.... Φρονώ ότι η
δευτέρα, η σημίτειος μέθοδος,
είναι και πιο σύγχρονη και πιο
εκσυγχρονιστική, διότι φέρνει λίγο
και στην αυτόματη τιμαριθμική
προσαρμογή και δεν επιτρέπει
μεγάλους εσωτερικούς
κλυδωνισμούς. Αφήστε που
εξωτερικώς δημιουργεί την
αίσθηση μιας αταλάντευτης
σταθερότητας. Είπαμε. Για τους
εκσυγχρονιστές το παν είναι το
φαίνεσθαι.
Το «είναι» είναι κάτι που θα παίξει
μάλλον προς τον Μάρτιο.
Μ.Σ.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΖΟΓΑΡΕΙ
Και έσται η δευτέρα πλάνη χείρων
της πρώτης. Ε, αυτό δεν το
περιμέναμε: Να βγαίνει ο
επισημότερος κρατικός
τραπεζίτης ο κ. Παπαδήμος και
μετά την πρώτη του γκάφα να
προσφέρει κρατικά δάνεια προς
τζόγον στο Χρηματιστήριο είναι
κάτι που ξεπερνά την πιο
εκσυγχρονιστική φαντασία.
Λαϊκισμός, ανερυθρίαστη
εκμετάλλευση της
συσσωρευμένης λαϊκής ευήθειας
; ή απλώς προεκλογικοί
I καιροσκοπισμοί; Το πράγμα θα
; δείξει. Ένα, όμως, είναι βέβαιο:
; ζούμε σε μια λίαν επικίνδυνη
: περίοδο γενικού ξεπουλήματος.
Μ.Σ
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αντί
ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ
Αγαπητέ κ. πρωθυπουργέ,
Φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε πως το κυκλοφοριακό στην Αθήνα είναι πια ανεξέ
λεγκτο, στοιχίζει εκατομμύρια εργατοώ
ρες, έχει καταστεί ψυχοφθόρα κόλαση. Η
πόλη παραλύει τις πιο απροσδόκητες
στιγμές, με αποτέλεσμα το πολύχρονο
μπλοκάρισμα των πλέον βασικών λειτουρ
γιών της. Έμφραγμα! Αλλά τι να κάνετε
και σεις; Έ νας απλός πρωθυπουργός εί
στε. Δεν είστε και ο Διοικητής της Τροχαί
ας. Αν τουλάχιστον λειτουργούσαν οι
ανάποδοι λεωφορειόδρομοι, αν ελέγχο
νταν τα δεκάδες χιλιάδες ταξί που εισέρ
χονται στον δακτύλιο κι αν ενισχύονταν οι
εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης, ίσως
βλέπαμε κάποιο φως. Αλλά τι να κάνετε
και σεις... Έ να ς πρωθυπουργός είστε.
Απλώς... Και μάλιστα με το κόμμα τριχασμένο: τους εκσυγχρονιστές, τους προε
δρικούς και τους... τρίχες. Αν τουλάχιστον

ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟ
Όσο το σκέφτο
μαι, και ο Νίκος
Πουλαντζάς στο
εκσυγχρονιστι
κό ΠΑΣΟΚ έπρε
πε ν’ ανήκει.
Αλλιώς δεν εξη
γείται το γιατί
τόσοι δεινοί εκ
σ υ γχ ρ ο νισ τές
μιλούν από τις
29 Σεπτεμβρίου
ώς τις 2 Οκτω
βρίου σε Συνέ
δριο στη μνήμη
του. Μετρήστε ονόματα: Κ. Σημίτης, Κ.
Τσουκαλάς, Γ. Βέλτσος, Κ. Βεργόπουλος, Κ.
Ψυχοπαίδης, Θ. Πάγκαλος, Τίτος Πατρίκιος,
Ν. Μουζέλης κ.ά. Το ότι δεν θα μιλήσει ο κ. Γ.
Καραγκούνης, πρόεδρος των μικρομετόχων
του Χρηματιστηρίου και θεωρητικός του λαϊ
κού καπιταλισμού, κρίνεται ως απλή σύ
μπτωση. Καημένε Νίκο... Εσύ τουλάχιστον
αποχώρησες νωρίς. Εμείς οι Οπόλοιποι ας
αρκεστούμε στην εκδοχή της πιο εξωνημένης, της πιο βάρβαρης «ευμάρειας». Είπαμε:
Άλλο πράγμα διανοητικά καθυστερημένοι κι
άλλο καθυστερημένα και υπολογιστικά «δια
νοούμενοι».
Μ άνος Στεφ ανίδης
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ήσασταν ο υπουργός Δημοσίων Έ ργω ν,
θα επιταχύνατε τις περιφερειακές λεωφό
ρους, ώστε ν ’ αναπνεύσει το κέντρο και να
μην χρειάζεται να περάσει κανείς απ’ την
Ομόνοια για να πάει στην Κηφισιά ή το
Αιγάλεω. Ποιο Αιγάλεω; Ξέρω, κι εσείς
ένας πτωχός πρωθυπουργός είστε. Δεν εί
στε και ο Άρης Σταθάκης! Επίσης και σεις
ζείτε εγκλωβισμένος ανάμεσα στην Αναγνωστοπούλου και την Ηρώδου Αττικού
και μάλιστα για να μετακινηθείτε, αφυ
πνίζεται μισή λεγεώνα φανερών και μυ
στικών μπάτσων. Αν τουλάχιστον ήσα
σταν ο υπουργός Συγκοινωνιών -πέτυχες
τώρα!- θα ενεργοποιούσατε κάποιο ξεχα
σμένο συγκοινωνιακό σχέδιο, ώστε ν ’
αποσυμφορείταιτο κέντρο όποτε βρέχει ή
έχει διαδηλώσεις. Γιατί θα βρέξει, κύριε
πρωθυπουργέ. Μπορεί βέβαια εσείς να
μην είστε η ΕΜΥ, αλλά τουλάχιστον αυτό
πρέπει να το αναμένετε. Τι θα γίνει, λοι

Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

Ας βοηθήσουμε, λοιπόν, το
σ υντομότερο δυνατόν, με όσα
χρήματα μπορεί ο καθένας, για
την μετεγκατάσ τασ η και ανανέω
ση του εξοπλισμού παραγωγής
του περιοδικού.
Πρωτοβουλία
«Φίλοι
του
ΠΟΛΙΤΗ»

Α Ν Ο ΙΚ ΤΗ ΕΠ ΙΣΤΟ ΛΗ
Προς τους αναγνώστες
και φίλους του ΠΟΛΙΤΗ,
τους αριστερούς,
τους εν γένει φίλους μας
*

πόν, τότε; Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι.
Αλλά τι να κάνετε και σεις; Δεν είσαστε
και ο Δήμαρχος Αθηναίων; - γιατί τότε
μπορεί να προγραμματίζατε ένα ελαφρύ
τραμ και ν ’ αλλάζατε την συγκοινωνιακή
εικόνα όλης της πόλης Αλλά τι να κάνετε
και εσείς; Έ ν α ς απλός πρωθυπουργός εί
στε, απλώς...
Αν τουλάχιστον ήσασταν ο πρόεδρος
των μικρομετόχων κ. Καραγκούνης, θα
πείθατε τα εκατομμύρια των οπαδών σας
να μην αγοράζουν από τέσσερα Ι.Χ. ο κα
θένας, επενδύοντας τα κέρδη τους σε νεα
μοντέλα, αλλά να ψωνίζουν και έργα τέ
χνης. Ποια κέρδη τους; Θα σας γελάσω,
κύριε πρωθυπουργέ, και ειλικρινώς δεν
το επιθυμώ. Γιατί και εγώ ένας απλός κειμενογράφος είμαι. Δεν είμαι και ο
Georges Σόρος! Ούτε καν ο Λουκάς Παπαδήμος...
Μάνος Στεφανίδης

♦

Επείγει να ξαλαφρώ σουμε τα
πορτοφόλια μας για να συνεχιστεί
η έκδοση του περιοδικού, τώ ρα
που οι δυσκολίες του πολλαπλασιάστηκαν και φαντάζουν ανυπέρ
βλητες.
Το κτίριο και οι εγκαταστάσεις
παραγωγής του περιοδικού δεν
άντεξαν το ταρακούνημα του σει
σμού της 7ης Σεπτεμβρίου. Κρίθηκαν ακατάλληλες (χρώμα κίτρινο).
Ο
σεισμόπληκτος,
όμως,
ΠΟ ΛΙΤΗΣ θα αντέξει, όπως α ν τέ
χει επί είκοσι τρία συναπτά έτη,
με τη βοήθεια όλων μας. Θ α αντέξει επειδή το θέλουμε, επειδή ο
λόγος ύπαρξης του περιοδικού
δεν εξέλειπ ε, επειδή βαστούν τα
κότσια μας.

ΥΓ.: Η επιτροπή οικονομικής ενί
σχυσης το υ ΠΟ ΛΙΤΗ αποτελείται
από τους:
Βασίλη Ζουναλή, τηλ. 6827247,
0944-593197,
Χαράλαμπο
Γολέμη,
τηλ.
6128818, 0932-645704,
Λουκία Ρίτσαρντς, τηλ. 3812211.
Χ ρήματα είναι δυνατόν να κατατί
θενται στον τραπεζικό λογαρια
σμό:
Εθνική Τράπ εζα τη ς Ελλάδος,
υποκατάστημα 146
(πλατεία Μ ητροπόλεω ς),
αρ. λογ. 403988-23,
Ά γγελος Ε λεφ άντης
(Προσοχή: π αρακαλούνται όσοι
καταθέτουν χρήμ ατα να
δηλώνουν το όνομά τους).

ΘΕΣ
ΝΕΚΡΟΛΟΓΕΙΤΕ ΜΕΤΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ
αδόκητος θάνατος του Γιάννου
Κρανιδιώτη προκάλεσε, όπως ήταν
φυσικό, μαζί με την καθολική συγκί
νηση, έναν όγκο νεκρολογιών προφορι
κών και εντύπων.
Ασφαλώς δεν περιμέναμε νέους επιτά
φιους του Περικλή, αλλά -επιτέλους- λίγη
σεμνότητα και προσοχή στην αποστολή
που τάσσουν στους εαυτούς τους οι επίδο
ξοι νεκρολόγοι θα ήταν λυτρωτική.
Δεν απαιτούσαμε από τον Πρωθυπουργό,
τον Πρόεδρο της Βουλής, τους άλλους επί
σημους θρηνούντες και τους λογογράφους
τους καμιά ιδιαίτερη πρωτοτυπία. Άλλωσιε, όταν πρόκειται για προσωπικότητες με
τέτοιο βαρύ καθημερινό φορτίο και η απλή
παράσταση στην τελετή είναι ισχυρότατη
ένδειξη τιμής στον νεκρό. Αναγκαστικά θα
μιλούσαν για το δυσαναπλήρωτο κενό, την
παιδεία του, την σεμνότητα, την εμμονή και
τις επιτυχίες του στην ειδική διπλωματία.
Δεχόμαστε ότι οι νεκρολογίες εκφερόμενες από πολιτικούς, έχουν μεγάλη δυ
σκαμψία, δεν είναι εύκολο να ξεφύγουν
από τέτοιες συμβάσεις και να κοινολογή
σουν κάτι σχεδόν ιδιωτικό, λ.χ., μια εξομο
λόγηση ή έναν εμπιστευτικό διάλογο, που
θα άφηνε να φανούν αμεσότερα στοιχεία
από την προσωπικότητα του νεκρού.
Ωστόσο, υποθέταμε ελλόγως ότι θα απο
φευχθούν αδέξιες εκφράσεις του τύπου

Ο

«άξιε συνεργάτη», έννοια που πλέον έχει
χάσει την συμμετρικότητά της.
Ακόμα λιγότερο περιμέναμε από σοσια
λιστές πολιτικούς ρητορείες μεταφυσικές,
όπως, π.χ., ότι ο μακαρίτης πατέρας του
Γιάννου δεν θα περίμενε να υποδεχτεί
στους ουρανούς γιο και εγγονό τόσο σύ
ντομα μετά τον θάνατό του.
Επιτέλους, αυτά είναι έπεα πτερόεντα
και η ισχύς τους κατ’ ανάγκη περιορισμέ
νη. Οι εφημερίδες όμως, στην προσπάθεια
μέθεξης στο πένθος, κατέγραψαν αρκετές
περιπτώσεις κακόγουστου παραλογισμού.
Ο τίτλος π.χ. «Πρόσωπα ανέκφραστα από
τη θλίψη» (Τα Νέα, 18.9.99), είναι κωμικό
τατος και δεν αθωώνεται ούτε καν με το
ελαφρυντικό του εκδημοτικισμού της
άφατης θλίψης, η οποία δεν μπορεί να εκ
φραστεί με λόγια.
Αλλά αν ο τίτλος ξέφυγε από τον αρχισυ
ντάκτη, τι να πούμε για τον έγκυρο δημο
σιογράφο που γράφει ένα ρεαλιστικό και
συμπαθητικό «In memoriam - Γιάννος
Κρανιδιώτης» {Βήμα 17.9.99), αλλά κατα
λήγει στην εκπληκτική κορώνα: «Δυστυ
χώς η μοίρα ήταν άδικη με τον Γιάννο Κρανιόιώτη. Του στέρησε τη ζωή πολύ γρήγο
ρα, και ταυτόχρονα στέρησε τη ζωή και
από το βλαστάρι του, τον εξαιρετικό Νικό
λα. Πατέρας και γιος ήταν πάντα πολύ δε
μένοι, αλλά είναι βέβαιο ότι ο Γιάννος δεν

ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ

Κ

ι ενώ οι πληγές απ’ το σεισμό της 7.9
θα παραμένουν ακόμη ανοικτές έως
ότου αποκατασταθεί ένα μεγάλο μέ
ρος των ζημιών που προκλήθηκαν, οι σκλη
ρές αντιπαραθέσεις -που σε ορισμένες πε
ριπτώσεις παίρνουν το χαρακτήρα υποτι
μητικών αμφισβητήσεων- επιτείνουν την
ανασφάλεια και το κοινωνικό άγχος.
Με κατάπληξη πληροφορούμαστε ότι ενώ
αρχικώς η ομάδα BAN κοινοποιούσε στην
κοινή γνώμη ότι επίκειτο σεισμός περί τα
μέσα Οκτωβρίου, ξαφνικά τα χρονικά πε
ριθώρια άρχιζαν να περιορίζονται ασφυ
κτικά. Ο νέος σεισμός θα μας επισκεφθεί
πιθανόν αυτό το Σαββατοκύριακο... Πού
τελειώνει ο σοβαρός επιστημονικός λόγος
και από ποιο σημείο εμπλέκεται η... τέχνη
της οιωνοσκοπίας; Και πόσο δικαιολογη
μένο είναι να υπεισέρχεται στον πολίτη το
στοιχείο της καχυποψίας που μπορεί να

φτάσει έως την κατηγορηματική απαξίωση
προς κάθε τι επιστημονικό; Η κριτική που
έχει δεχθεί η ομάδα BAN υπήρξε αρκετές
φορές ιδιαίτερα αιχμηρή, αλλά αυτό από
μόνο του δεν θα μπορούσε να διαγράψει
την όποια επιστημονική κατάρτισή της.
Οι συνεχείς αλληλοκαταγγελίες μεταξύ
ειδικών επιτρέπουν την συχνά αμφιλεγόμε
νη διαρροή στοιχείων και δεδομένων, που
παίρνουν την μορφή μιας ανυπόστατης
πληροφορίας μέσα απ’ τον χοίρο των
MME. Επιβεβαιώνεται έτσι η υποκριτική
ικανοποίηση όλων εκείνοι που θεωρούν
ότι οικειοποιούνται την γνησιότητα μιας εί
δησης βάζοντας «τάξη» στον σπαρασσόμενο επιστημονικό κόσμο... Η Ελλάδα είναι
μια σεισμογενής χώρα. Αυτό, όμως, δεν ση
μαίνει απαραίτητα ότι εδώ θα σημειωθεί
μια εντυπο^σιακή πρόοδος πάνω στην πρό
βλεψη των σεισμών.
Σ. Λέτσιος

ήθελε αυτό το τέλος. Ούτε οι συγγενείς, οι
φίλοι και οι συνεργάτες του.»
Συγγενής είναι και η δήλωση Ροκόφυλλου η οποία καλύφθηκε ευρύτατα από τον
Τύπο, ότι ο Γιάννος Κρανιδιοπης «καθα
γιάστηκε με το δυστύχημα που του συνέ
βη». Αντίθετα, η απότιση φόρου τιμής
στον τάφο του Κρανιδιώτη μετά την ανά
ληψη των καθηκόντων του, μπορεί να είχε
το αρνητικό ότι καλύφθηκε από τα Μέσα
πιθανώς με την πρωτοβουλία του υπουργι
κού γραφείου, αλλά επιτέλους ο Ροκόφυλλος απέδειξε ότι δεν φοβάται αν χαρακτη
ριστεί κοράκι από τους κακεντρεχείς.
Τέλος, ενώ ο θάνατος συνήθως γίνεται
αφορμή για αποκαλύψεις που πλέον ευ
χερέστερα αποδεσμεύονται, καταγράφε
ται μια σπάνια περίπτωση συνειδητής πα
ρασιώπησης που δεν έχει άλλη ερμηνεία
παρά να αυξήσει το κύρος τού κατέχοντος το μυστικό: «Τον ρώτησα ευθέως αν
σκέπτεται την επιστροφή του κάποτε
στην Κύπρο και “κάποιο αξίωμα εκ εί”.
Μου απάντησε... Ξέρω ότι και άλλοι συ
νάδελφοι τον είχαν ρωτήσει και κάτι γνώ
ριζαν από τις σκέψεις του... Την απάντη
σή του (ποτέ δεν μου ζήτησε «οφ δη ρέκορντ») προτιμώ όμως, να την κρατήσω
για μένα» (Αλφόνσος Βιτάλης, σώος μέσα
στο Φάλκον, Βραδυνή 19.9.99).
Στέλιος Π. Καφαντάρης
Α Π Ο Λ Α Υ Σ Α Τ Ε Τ Ο Υ Σ Σ Ε ΙΣ Μ Ο Υ Σ !

Ενα απόσπασμα από τη Σεισμολογία (10.1.71),
του καθηγητή Αγγέλου Γαλανόπουλου, σοφού
δασκάλου όλων των ελλήνων σεισμολόγων
και γεωλόγων, μας επισημαίνει ο δρ
υδρογεωλόγος Φίλιππος Ηρ. Χαρμανίδης:
«Φαίνεται οξύμωρο, και όμως είναι απολύτως
αληθές, ότι η ανθρωπότης θ’ απηλλάσσετο
από τις σεισμικές καταστροφές, εάν οι
καταστρεπτικοί σεισμοί ήσαν περισσότερον
συχνοί. Στην περίπτωση αυτή θα διασφαλίζετο
η ορθολογιστική εφαρμογή μιας αντισεισμικής
πολιτικής, η οποία θα επέτρεπε την ανάρτηση
της περιφήμου πινακίδας: “έλθετε εις το Αος
Άντζελες ν’ απολαύσετε τους σεισμούς" (come
to Los Angeles to enjoy the earthquakes), σε
όλες τις σεισμοπαθείς περιοχές της Γης. Από
της εποχής του Πλινίου είναι ήδη γνωστόν ότι
"όπου έσεισε θα σείση”. Εν τούτοις λόγω της
μακράς περιοδικότητας των σεισμών, τα απλά
και σοφά λόγια σπάνια λαμβάνονται υπ’ όψη».
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01 ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ
ταλαιπωρία των σεισμοπαθών και η
ανεπάρκεια της κρατικής μηχανής
ψάχνουν να βρουν εξιλαστήρια θύμα
τα και αποδιοπομπαίους τράγους. Πώς αλ
λιώς μπορεί να εξηγηθεί η διάκριση με την
οποία αντιμετωπίζονται οι σεισμόπληκτοι
έλληνες πολίτες, το γένος Ρομα, Η ακόμα
οι μετανάστες, που λόγω έλλειψης πράσινης
κάρτας δεν έχουν καμία ελπίδα να τύχουν
βοήθειας από το ελληνικό κράτος,
Αλλά ας μείνουμε κατ' αρχάς στους Τσιγ
γάνους.
Κάποιοι δήμοι αρνούνται ότι υπάρχουν
χώροι φιλοξενίας για τους σεισμόπλη
κτους τσιγγάνους. Συγκεκριμένα, ο δή
μαρχος του Ζεφυρίου, Απόστολος Ζέρβας, απαντώντας σε διαμαρτυρίες τσιγγάνων που ισχυρίζονταν ότι αγνοούνται από
την πολιτεία οσον αφοριί τη βοήθεια για
την παροχή σκηνών και στέγης, είπε: «Μη
με απασχολείτε άλλο με τους τσιγγάνους.
Εξαιτίας τους δεν είναι αποτελεσματικός
ο μηχανισμός που έχει κινηθεί. Έ χουν
κατακλέψει τον κόσμο».
Την ίδια ώρα, οι περίπου χίλιοι τσιγγάνοι τιυν Ανω Λιοσίων είναι απομονωμένοι
περισσότερο παρά ποτέ μετά τον κατα
στροφικό σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου.
Κατηγορούνται ως κλέφτες. Δεν έχουν δι
καίωμα να έχουν σκηνές και μένουν στα
φορτηγά τους ή κάτω από πλαστικά και
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νάυλον. Ό ταν καταφέρνουν να παίρνουν
φραντζόλες ψωμί που μοιράζουν οι αρ
χές, οι υπόλοιποι σκηνίτες τους βρίζουν.
Μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι Για
τροί του Κόσμου, το Δίκτυο Drom για τα
Κοινωνικά Δικαιώματα των Τσιγγάνων,
το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφω
νιων του Ελσίνκι σε έκκληση τους προς
την ΚΕΔΚΕ, τα πολιτικά κόμματα και τις
δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Ζεφυρίου καταδικάζουν τις ρατσιστικές δηλώ
σεις του δημάρχου Ζεφυρίου Καταγγέλ
λουν ότι παρόμοιες συμπεριφορές αντίκεινται στις διεθνείς και. ευρωπαϊκές συμ
βάσεις για προστασία των δικαιωμάτων
του πολίτη ανεξάρτητα από φυλό. Ορη
σκε ία, γλώσσα ή εθνικότητα
Σε επιστολή τους προς τον πρωθυπουρ
γό, οι παραπάνω οργανώσεις ζητούν την
άμεση προώθηση πρότασης νόμου, που
είχαν υποβάλει μαζί με τον Συνασπισμό
τον περασμένο Μάρτιο για τη δημιουργία
αυτοδιαχειριζόμενων οικισμών Ρομά.
Στον αντίποδα των αρνητικών αυτών ρα
τσιστικών συμπτωμάτων που παρατηρού
νται στην Αθήνα, η μοίρα των Τσιγγέηων
της Μεσσηνίας φαίνεται να έχει αίσιο τέ
λος. Η κατάληψη της Βιομηχανικής Ζώ
νης Σπερχογείας (ΒΙ.ΙΙΕ.) τον Δεκέμβριο
του 1994 από τους ντόπιους τσιγγάνους,
παρά τις αντιδράσεις των γύρω κοινοτή

των, δεν οδήγησε στη βίαιη εκδίωξη τους.
Χ άρις σε σχέδιο της Επιτροπής για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα και κατά του Ρα
τσισμού Καλαμάτας για τη μόνιμη μετε
γκατάστασή τους, κινήθηκε η νομαρχία»
αυτοδιοίκηση Μεσσηνίαν και αποφάσιοε
τη δημιουργία τεσσάρων καταυλισμόν
για την εγκατάσταση των περίπου 2.000
Τσιγγάνων της περιοχής.
Τα ασφαλιστικά μέτριε της Αναπτυξια
κής Δημοτικής Επιχείρησης Καλαμάτα;
για την εκδίωξη των Τσιγγάνων από til
BITTE, απορρίφθηκαν. Σήμερα, ορισμέ
να τσιγγανάκια της περιοχής παρακολου
θούν μαθήματα στα Δημοτικά Σχολεία
και συμμετέχουν σε παρελάσεις! Στο με
ταξύ, το ΥΠΕΧΩΔΕ παραχώρησε διό
λυόμενους οικισμούς για τις ανάγκες υλο
ποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος
της ΝΕΑΕ
Αλλά και εδώ τα προβλήματα δεν λεί
πουν. Το λυόμενο του καταυλισμού στην
περιοχή της Καρυδιάς Μεσσηνίας, όπου
ανήλικοι και ενήλικοι Τσιγγάνοι παρακο
λουθούν προγράμματα αλφαβητισμοί,
δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί, ούτε υδροδοτη
θεί πα ρ ’ όλες τις υποσχέσεις των τοπικών
αρχαόν. Μήπαις ακόμα μια προσπάθεια
υποσκάπτεται και καταδικάζεται από τι;
τοπικές αρχές;
Ε.Κ.

HABEMUS ΡΑΡΑΜ
Δεν έχω αμάχη της Τουρκιάς, μηόέ κακό
του χάρου
μον ’έχω αμάχη της Φραγκιάς...
ολύ σο)στά δεν θέλησε την εισπήδηση του Πάπα στην επικράτειάτου ο
μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος.
Εμείς εδιό έχουμε πέχπα και μάλιστα
επαρκέστατο και στα θρησκευτικά και
στα πολιτικά θέματα- για να μην σου πω
και στα εκπαιδευτικά, τα στρατιωτικά ή
τα τηλεοπτικά. Ασε πια τα κοσμικά. Αρα
τι να τον κάνουμε τον Ρωμαιοπολωνο, Οι
εποχές που ο Αθηναγορας κατησπάζετο
τον ποντίφηκα όπως η Ελισάβετ την Μα
ρία πέρασαν ανεπιστρεπτί. Διότι μπορεί
ο Ναζωραίος να δίδαξε την Αγάπη, αλλά
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στην ελλαδική εκκλησία κάνουν πόλεμο.
Κρυφό στο Φανάρι και τις διεκδικήσεις
του, εμφανή στην Αγία Έ δρα και τα πρω
τεία της. Επίσης ιδρύουν -αλλά δεν
εγκαινιάζουν-καφετέριες στην Πλάκα
και σχεδιάζουν Μητρόπολη στο Κολωνάκι.
—Ε, πού θέλατε να χτίσει ο μακαριώτα
τος, στο Ζεφύρι, Τουτέστιν στην Ελλάδα
-βοηθούσης και της τηλεοπτικής ευήθειας που κάνει με το στανιό είδηση ό,τι φο
ράει ράσο-, έχουμε ορθόδοξη φονταμενταλιστική δημοκρατία και καισαροπαπι
κόν κράτος. (Αλίμονο, πόσο μακριά είναι
όλα αυτά από την φιλοκαλία των νιπτικών
πατέρων και των ησυχαστών). A propos
ευτυχώς που δεν απελευθέρωσαν οι έκ

κλησιαστικοί μας άρχοντες την Κωνστα
ντινούπολη και τη Νικομήδεια, γιατί τώ
ρα θα είχαν να σιτίζουν άστεγους και σει
σμοπαθείς. Ενώ ως γνωστόν ο Μακαριό
τατος και ο κ. Αβραμόπουλος την βγά
ζουν νυχθημερόν στις σκηνές του Μενιδίου και μοιράζουν διακριτικά τα 10 εκα
τομμύρια βοήθεια που γενναιοφρόνως
πρόσφερε η εκκλησία από το υστέρημα
της περιουσίας της. Πάντα τέτοια!
Μ ό ν ο ς Στεφανίδη;

ΥΓ Και μια και μιλάμε για ΓΙαπα, θαει
χε ενδιαφέρον να μάθουμε τι πρόσφερι ο
διακριτικός άρχων του Συγκροτήματος
(και του τόπου) στους πληγέντες. Μια συ
ναυλία του Konzertgebau ίσως;

του Απόστολου Διαμαντή

τα ουσιώδη, τσιμουδιά.
Παιδιά χω ρίς σχολεία, δ ρ ό 
μοι χω ρίς αποχέτευση που
σε δέκα μ έρ ες θα πλημμυ
ρίσουν, μηχανικοί που χα 
ρακτηρίζουν και δεν χαρα
κτηρίζουν τα κτίρια, βρώ
μικα τρόφ ιμα σε σκηνίτες,
απατεω νιές σ τους ε λ έγ 
χους κρατικών κτιρίων για όλα αυτά φταίει ο Δ ή
μος Μενιδίου.

ΟΥΤΕ ΤΣΙΠΑ

ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΑΝ
«Βαίνομεν προς εκλογής». Ο κ.
Ρέππας άρχισε να βρίζει τον
Καραμανλή και ο κ. Σημίτης
τον Κύρκο - το ΠΑΣΟΚ σε
πλήρη ανάπτυξη, δηλαδή. Οι
άνθρωποι αυτοί νομίζουν
πως μπορούν ακόμη να ξε
γελάνε και να τρομοκρα
τούν. Όταν ο «σοσιαλιστής»
πρωθυπουργός της χώρας,
αποκαλεί τον Λ. Κύρκο δε
κανίκι της δεξιάς, απλώς
επειδή τόλμησε να Οε'σει
υποψηφιότητα χωρίς να τον
ρωτήσει, τότε προφανώς
έχουμε φτάσει στο χειρότε
ρο σημείο.
Την ίδια στιγμή, βεβαίως, ο
ίδιος προτείνει έναν κανονι
κό δεξιό, τον κ. Στεφανόπουλο, και όλα είναι εντά
ξει. Αυτά είναι τα πολιτικά
μας ήθη εν ολίγοις.

Η ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ
κυβέρνηση προσπαθεί να
ρίξει τα βάρη στους Δ ή
μους -αυτοί δήθεν φταίνε
που οι άστεγοι δεν παίρ
νουν τις 200 ψωροχιλιάδες
τους Και η ίδια καυχιέται
που μοιράζει τροχόσπιτα υποχρέωσή τη ς
είναι,
όπως το να έχουμε νερό ή
ρεύμα. Όμως για τα λοιπά,

Τι έγινε με το Φάλκον; Ως συ
νήθως, απολύτως τίποτε.
Απλώς διαπιστώσαμε εκ νέ
ου την έλλειψη ευαισθησίας
ενός ακόμη υπουργού. Και
επίσης την πολιτική χυδαιό
τητα σε όλο της το μέγεθος.
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Διότι χωρίς φιλότιμο δεν
αξίζεις φράγκο, εγώ αυτό
ξέρω.

ΛΟΓΙΚΟΝ
Η «Μέτρον Ανάλυσις», η εται
ρεία που συνεργάζεται με το
ΠΑΣΟΚ, πρόκειται, λέει, να
δο'ισει γκάλοπ με προβάδι
σμα μιάς μονάδας στον κ. Ση
μίτη. Άρα πάλι 3 μονάδες πί
σω είναι, διότι τα ίδια έλεγε
και πριν από τις ευρωεκλογές.

Στους μαθητές δίνουν, αντί για
βιβλία, φωτοτυπίες. Το
υπουργείο είναι φαίνεταιτης μεθόδου Μοντεσόρι
- αντιαυταρχικό.

0

Με τον υπουργό Ροκόφυλλο τα
εθνικά μας θέματα θα πάνε
πρίμα.
Τώρα μάλιστα που θα γίνουν
και άλλοι σεισμοί, τι να τους
κάνεις τους υπουργούς
Εξωτερικών; Τι έχουν να
μοιράσουν οι λαοί; Και οι
δύο δεν είναι πλακοομένοι;
Αυτό είναι το συμπέρασμα
των μοντέρνων διεθνολόγων μας. Σωστόν.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 33%

ΚΑΤΩ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Β

ΣΤΟ ΚΑΙΝ

Σ

Τότε ήμουνα 23 χρόνων. Ήταν βράδυ και ετοιμαζό^
μουνα να ξαπλώσω, μόλις είχα πάει στο πατρικό μου,
στο χωριό, για διακοπές φθινοπωρινές. Ξαφνικά στο
A U
ραδιοφωνάκι ακούω: «Αυτοκτόνησε, πέφτοντας από
το παράθυρο του διαμερίσματος του στο Παρίσι, ο
γνωστός συγγραφέας Νίκος Πουλαντζάς». Μετά μάH2L θαμε και τα υπόλοιπα, για τα βιβλία που κρατούσε
κ.λπ. Και όταν τον επόμενο χρόνο βρέθηκα στο Παρίσι
για σπουδές, σκεφτόμουνα πως κάτι πολύ άσχημο θα
έρθει, γιατί έτσι γίνεται πάντα με τις αυτοκτονίες.
Να πάρουμε την Πηνελόπη Δέλτα; Τον Κορυζή; Τον
Περικλή Γιαννόπουλο; Σχεδόν τον Ίωνα Δραγούμη
που πήγε μόνος του στο θάνατο; Όλοι έφεραν μετά τα
χειρότερα. Δεν είναι πως αυτοί ήξεραν κάπ. Είναι που
τα άσχημα χρόνια παίρνουν πρώτα αυτούς που βρίγ -\ σκουν μπροστά τους, αυτούς που πάνε να τα συνα^
ντήσουν. Και πολύ αργότερα φτάνουν σε μας τους
υπόλοιπους.
Φτάνουν όμως. Και τότε δεν έχουν πια καμιά σημασία οι αυ
τοκτονίες και οι απελπισίες, Γιατί όταν έχει έρθει ήδη το κακό
-όπ ω ς το είπε κάποτε και ο Χατζιδάκις- «μην ψάξεις να βρεις
ποιος είναι ο δικαστής. Ψάξε ένα τόπο να κρυφτείς». Ποιο μπο
ρεί να είναι το κακό; Ας πούμε ο φόβος - «...και οι άνθρωποι
τρελάθηκαν από το φόβο...» έγραψε από την Πάτρα ο Ιωάννης,
Παραμύθια, θα μου πείτε. Ίσως, αλλά ταιριάζουν τόσο
ω ραία-γάντι.

Με ρωτούν οι φίλοι γιατί
αποκαλώ τον κ. Σημίτη τέ
ως πρωθυπουργό, τη στιγ
μή που ενδέχεται να επα
νεκλεγεί. Μα εάν επανε
κλεγεί, τό τε φυσικά θα εί
ναι νυν και όχι τέω ς. Προς
το παρόν όμως εκρίθη σε
γενικές εκλογές και ευρέθη λιποβαρής. Έπρεπε
αμέσως, για λόγους ηθι
κής και πολιτικής τάξεω ς,
να παραιτηθεί και να πάει
σε εκλογές, διότι είναι ου
σιαστικά μια μειοψηφική
κυβέρνηση.
Αυτό θα έλυνε αυτομάτω ς
και το πρόβλημα τη ς παρατετα μένης προεκλογι
κής περιόδου και το πρό
βλημα ΟΝΕ που μας κοπα
νάνε συνεχώς.

ΤΗΣ ΓΗΣ 01 ΚΟΛΑΣΜΕΝΟΙ
Πολύ με εντυπώσιασε η δήλω
ση του Κ. Τσουκαλά στην
Ελευθεροτυπία της 27ης Σε
πτεμβρίου, ενόψει του συνε
δρίου που γίνεται προς τι
μήν του αειμνήστου Νίκου
Πουλαντζά: «Σκοπός του
συνεδρίου είναι ο επανα
προσδιορισμός των μορφών
για την ανατροπή του σύγ
χρονου καπιταλισμού».
Λέτε να καταλάβουν εξ εφό
δου το Abreuvoir; Τρέμω.
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Ο σεισμός στο χρηματιστήριο
του Κώστα Τσαλάγλου
ΜΙΑ ΑΠΟΣΑΘΡΩΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αν οι σεισμολόγοι δεν είναι δυνατό να αντλήσουν διδάγματα από τις
εξελίξεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών για να προβλέπουν τις
αναμενόμενες σεισμικές δονήσεις, όσοι πίστεψαν πως το ΧΑΑ είναι
πηγή εύκολων κερδών για ενίσχυση της καταναλωτικής τους ικανότητας
μπορούν πολλά να διδαχτούν από την πρόσφατη σεισμική καταστροφή
στο λεκανοπέδιο. Η έκταση αυτής της καταστροφής δικαιολογείται από
αίτια εκπληκτικής ομοιότητας με όσα προκάλεσαν την καθίζηση των
τιμών των μετοχών. Για όσο χρόνο, επομένως, τα αίτια αυτά διατηρούν
την δυναμική τους, οι κομιστές των «αξιών» του Χρηματιστηρίου
«πρέπει να μάθουν να ζουν με τους αναπόφευκτους μεγάλους
κλυδωνισμούς» - όπως οι «πραγματιστές» συμβουλεύουν τους
Έλληνες να μάθουν να ζουν με τους σεισμούς!

μείζων -γεω γραφικά- πρωτεύου
σα του ελληνικού κράτους, η
οποία φιλοξενεί τον μισό, σχεδόν,
πληθυσμό της χιυρας, είναι πληθυσμιακό προϊόν της παραγωγικής
εγκατάλειψης της υπόλοιπης Ελλάδας,
εμπλουτισμένο με τους ξεριζωμένους του
εμφυλίου πολέμου, που αναζήτησαν στην
ανιυνυμία του κατοίκου της μεγαλούπολης
τη σοπηρία τους. Η προσπάθειά τους να
στεγαστούν όπως-όπως ούτε την ποιότητα
της στέγης επέτρεπε να προσέξουν, ούτε,
πολύ λιγότερο, την ανθεκτικότητα του
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εδάφους που επάνω τους έχτιζαν. Η
εδραιωμένη, άλλωστε, σε όλους πεποίθη
ση ότι η Αττική «δεν κουνιέται» ενθάρρυνε την οικοδόμηση και στα πιο επισφαλή
ακόμα εδάφη, αλλά και τον επίσημο εφη
συχασμό για την ποιότητα των κατασκευ
ών. Καθαρά οικονομικής προέλευσης, λοι
πόν, οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στις
μεγάλες ανθριυπινες απώλειες και υλικές
ζημιές των ευάλωτων συνοικιών της πρω
τεύουσας. Ανάλογα οικονομικά αίτια δια
μόρφωσαν και την ευπρόσβλητη δομή και
λειτουργία του Χρηματιστηρίου Αθηνο')ν.

Καθηλωμένη, εδώ και είκοσι χρόνια,
στην υπανάπτυξη, η ελληνική οικονομία,
με πρόσθετο και κρίσιμο αρνητικό στοι
χείο των χαρακτηριστικών της το τεράστιο
δημόσιο χρέος, στάθηκε ανίκανη να συν
δέσει αποτελεσματικά ένα ικανοποιητικό
ιδιωτικό εισόδημα με την ανταγωνιστική
παραγωγική επίδοση. Ταυτόχρονα, ο απο
συντεθειμένος από το προβάδισμα των
κομματικοί σκοπιμοτήτων κρατικός μη
χανισμός επέτρεψε την άνθηση της παρα
οικονομίας, στερώντας από το Δημόσιο τα
απαραίτητα έσοδα για την εκπλήρωση των
κοινιυνικών του υποχρεώσεων, σε μακρά
περίοδο μάλιστα... σοσιαλιστικών κυβερ
νητικών φιλοδοξιών. Σε μία αντίθετη εξέ
λιξη, η Ελλάδα άρχισε να ευεργετείται με
σημαντικούς πόρους από τα Ευρωπαϊκά
Ταμεία, γεγονός που επέτρεψε την πλα
σματική ενίσχυση των ιδιωτικών εισοδη
μάτων και των αποταμιεύσεων, χωρίς,
όμο)ς, αυτές οι αποταμιεύσεις να οδηγουν
σε άνοδο της πλουτοπαραγοιγικής δραστη
ριότητας, εξαιτίας και του τοκογλυφικοιί
χαρακτήρα του τραπεζικού μας συστήμα
τος. Και για όσο διάστημα ο επίμονος και
υψηλός πληθωρισμός υποχρέωνε σε διψή
φια επιτόκια για τις καταθέσεις στις Τρά
πεζες και, κυρίως, για τα ομόλογα και τα
έντοκα γραμμάτια του ελληνικού Δημοσί
ου, τα ιδιωτικά διαθέσιμα έβρισκαν «ε
πενδυτικές» ευκαιρίες, εκτός από τη λα
θραία αγορά ξένου συναλλάγματος με την
προσδοκία υποτίμησης της δραχμής.
Ό ταν, χάρη στην εξαφάνιση, σχεδόν, του
πληθωρισμού στις αγορές της Κοινότητας
και στην πολιτική της «σκληρής» δραχμής,
οι συνεχώς διογκούμενες ποσότητες εισαγομένων υποχρέωναν σε συμπίεση και του
εσωτερικού πληθωρισμού, τα μειούμενα,
ταυτόχρονα, επιτόκια έπαψαν να ικανο
ποιούν τους αποταμιευτές και τους κερδοσκοπούς. Άρχισε, έτσι, ο παροξυσμός του
χρηματιστηριακού «Ελντοράντο», της μυ
θικής χοδρας του χρυσού, που παρέσυρε
εκατομμύρια «επενδυτές» και τρισεκα
τομμύρια αποταμιεύσεων, προς μεγάλη
τέρήιη των γηγενών και αλλοδαπών «θε·
σμικών» κερδοσκόπων. Γι’ αυτούς, το
ΧΑΑ μεταλλάχθηκε πράγματι σε «Ελντο-

:ντο» τεράστιων εύκολων κερδών, που
σήμαινε την λεηλασία αποταμιεύσεων.
ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

Η κυβέρνηση του κ. Κ. Σημίτη, όχι μόνο
εν αισθάνθηκε την ανάγκη έγκαιρης ενηέρωσης του κοινού για την έκταση των
ροσδοκιών κέρδους που μπορούσε να
ναποθέσει στο Χρηματιστήριο, επισημαίοντας ότι κάθε «επένδυση» έπρεπε να
πιχειρηματολογείται από συγκεκριμένα
τοιχεία για την αποδοτική βιωσιμότητα
ης επιχείρησης του εκδότη των μετοχών,
λλά αντίθετα έσπευσε να αξιοποιήσει
ην παρανοϊκή άνοδο των τιμών των μετοών, υποστηρίζοντας ότι αυτή η άνοδος
αντικατοπτρίζει την πρόοδο της οικονοιίας. Όσοι, επομένως, αγοράζουν μετο;ές, έστω και ακριβά, δεν πρέπει να ανηΓυχούν, αφού, έτσι, μετέχουν στην διανο,ή εξασφαλισμένων κερδών από τους
στυλοβάτες» της οικονομικής προόδου,
ις εισηγμένες, δηλαδή, στο Χρηματιστήno επιχειρήσεις! Η αλήθεια, όμως, δεν
αφήνει ποτέ ατιμώρητους όσους την απο
κρύπτουν. Η αποκάλυψη ότι ουριοδροιούσαν μετοχές χρεοκοπημένων εταιρει
ών, τόσο ισχυρών όσο και ο σκελετός των
,τιρίων που κατέρρευσαν από τον σεισμό,
αροκάλεσε τον πανικό στους «επενδυτές»,
που πουλούσαν τις μετοχές τους γιατί δεν
ήξεραν αν και αυτές ανήκουν στην κατηΌρία των ετοιμόρροπων εκδοτών τους. Η
προπαγανδιστική σύνδεση του Χρηματι
στηρίου με την οικονομία αναπτύσσεται.
Τ εναπόθεση ελπίδων ανετότερης διαβίω
σης στο Χρηματιστήριο και στις «αξίες»
■ου ήταν το αντίγραφο της αναζήτησης
στέγης σε «ρευστοποιούμενα» εδάφη. Το
ίδαφος των χρηματιστηριακοί συναλλα
γών ήταν εξαιρετικά επισφαλές, ακριβιός
ηατί τα εθνικο-οικονομικά δεδομένα, με
όσα ζαχαριόδη περιτυλίγματα και αν τα
παρουσιάζει ο κ. Γ. Παπαντωνίου, δεν είλχι σε θέση να στηρίξουν την ομαλή και
/ρησιμότατη κοινωνικο-οικονομική λει
τουργία Χρηματιστηρίου. Η εντύπο)ση ότι
;ο Χρηματιστήριο μπορεί να προηγηθεί
;ης ομαλά αναπτυσσόμενης οικονομίας εί
ναι τόσο λογική όσο και η ανέγερση εκ
κλησιών προτού υπάρξει θρησκεία!
Κατηγορούνται διάφοροι κυβερνητικοί
παράγοντες ότι ευθύνονται για την κατάρ
ρευση μέσα σε μία εβδομάδα των τιμών
C0JVμετοχών, χωρίς να εξαιρούνται ούτε οι
μετοχές των Τραπεζών, οι οποίες δεν ανή
κουν, βέβαια, σε μη κερδογόνες επιχειρήοεις. Είναι αλήθεια ότι η κυβέρνηση επι

θυμούσε κάποια «διόρθωση» στην ασυνα
γώνιστη, πλέον, ελκυστικότητα του Χρη
ματιστηρίου, γιατί συρρίκνωσε υπερβολι
κά την ευχέρεια του κράτους να αντλεί κε
φάλαια από την αγορά χρήματος για να
καλύπτει τις δραχμοβόρες υποχρεώσεις
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Η δημοπράτηση ομολόγων του Δημοσίου απαι
τούσε υψηλότερα επιτόκια από όσο τα
ήθελε η δημοσιονομική διαχείριση, ώστε
να μηδενιστεί -κατά τις επιταγές του Μάαστριχτ- το έλλειμμα του τακτικού προϋ
πολογισμού και να υπάρξουν περιθώρια
μείωσης των φορολογικών εσόδων, ώστε
να συμπιεστεί ώς τα επίπεδα των προδια
γράφουν της ΟΝΕ ο πληθωρισμός. Με την
δραματική μεσολάβηση και του σεισμού οι
δαπάνες του προϋπολογισμού διογκώθη
καν επικίνδυνα, ενώ οι προοπτικές αυξη
μ ένο ι φορολογικών εσόδων εξασθένησαν
αισθητά. Π αρ’ όλα αυτά, κάθε άλλο παρά
εξυπηρετεί τις οποιεσδήποτε κομματικές
σκοπιμότητες του κυβερνώντος κόμματος
ο ισχυρός κλονισμός του Χρηματιστηρίου.
Και δεν τις εξυπηρετεί επειδή, ακριβώς, το
Χρηματιστήριο εκαλείτο να επιχειρηματο
λογήσει την ορθότητα της ασκούμενης οι
κονομικής πολιτικής, να «προικοδοτήσει»,
άρα, τους λόγους επανεκλογής του
ΠΑΣΟΚ κατά την προσεχή αναμέτρηση.
Αν κάποιοι ευθύνονται για την κατακρή
μνιση του... κωδωνοστασίου του «ναού»
της οδού Σοφοκλέους, αυτοί δεν είναι όσοι
καθυστερημένα καλούσαν τους «επενδυ
τές» να είναι προσεκτικοί, αλλά εκείνοι
που ενθάρρυναν τους αποταμιευτές να «ε
πενδύσουν» στο Χρηματιστήριο, αν και
ήξεραν πόσο σαθρό ήταν το έδαφος του.
Ό πω ς άφηναν οι υπηρεσίες της πολεοδο
μίας να χτίζουν επάνω στις μπαζωμένες
κοίτες των ξεροπόταμων της Αττικής.
ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ ΣΤΟΥΣ ΑΕΡΙΤΖΗΔΕΣ

Πόσο πολιτικό, πόσο τραυματικό για την
εικόνα της κυβέρνησης του κ. Σημίτη και
της οικονομικής της πολιτικής ήταν το κατρακύλισμα του δείκτη τιμών του ΧΑΑ το
αποδείχνουν με τον πιο πειστικό τρόπο τα
μέτρα που εσπευσμένα προωθούνται από
την κυβέρνηση για να αποκατασταθεί, εν
μέρει, έστω, η εμπιστοσύνη των αποταμι
ευτούν στο Χρηματιστήριο. Είναι μέτρα
που δεν αναφέρονται διόλου στην οικονο
μία και στην ανάδειξή της ως του ισχυρού
συντελεστή ευημερίας του Χρηματιστηρί
ου. Περιορίζονται στο να δίνουν «χαρτζι
λίκι» στους ατυχήσαντες «επενδυτές» για
να συνεχίσουν να «επενδύουν», και χρη

ματοδοτούν τους χρηματιστές προκειμένου να τακτοποιήσουν τις αεριτζήδικες συ
ναλλαγές τους. Το ΧΑΑ πρέπει να ξαναβρεί την ανοδική του πορεία με χρήματα
των φορολογουμένων γιατί, διαφορετικά,
η κυβέρνηση δεν θα αποφύγει τις πρόωρες
εκλογές, υπολογίζοντας σε λιγότερες κοι
νωνικές αντιδράσεις από όσες αναπόδρα
στα θα εκδηλωθούν και από εκείνους που
θα ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ επειδή τους ευνόησε
το Χρηματιστήριο. Η παράταση της άσκη
σης της εξουσίας από την ομάδα του κ. Ση
μίτη δεν μπορεί να επικαλεστεί, τώρα, ού
τε το «επίτευγμα» της ένταξής μας στην
ΟΝΕ, το οποίο μόνο αυτή η ομάδα μπορεί,
δήθεν, να πραγματοποιήσει. Η ένταξη στη
ζώνη του ευρώ με την συνέχιση της διακυ
βέρνησης της χώρας από τον κ. Σημίτη
έχασε πλέον την αποδεικτική της σχέση.
Το ταλανιζόμενο Χρηματιστήριο, σύμφω
να με την επίσημη άποψη, αντικατοπτρίζει
μια ταλανιζόμενη οικονομία, παράγωγο
της οικονομικής πολιτικής που εγκατέλειψε την ανάπτυξη προκειμένου η εξασθένι
σή μας να είναι το εισιτήριο εισόδου μας
στην ΟΝΕ! Αποκλειστικό, δυστυχώς, συ
ντηρητικό των όποιων ελπίδων των κυβερνώντων για επανεκλογή τους, είναι το έλ
λειμμα εμπιστοσύνης προς την επάρκεια
της αντιπολίτευσης να αποδειχθεί, ως κυ
βέρνηση, λιγότερο κακή από το ΠΑΣΟΚ.
Πέρα, ωστόσο, από τις ευθέως πολιτικού
περιεχομένου προεκτάσεις της κρίσης του
Χρηματιστηρίου, και τις δυσδιάκριτες,
προς το παρόν εξελίξεις στη λειτουργία
του, κάθε προσέγγιση προς το θέμα επι
βάλλει και την ανακίνηση του ερωτήματος:
Το ΧΑΑ, ως πηγή κερδών από τους παί
κτες και φθηνών κεφαλαίων από τις εισηγ
μένες επιχειρήσεις ή τους «θεσμικούς»
κερδοσκόπους, ποια θετική οργανική σχέ
ση έχει με την οικονομία και την κοινωνία;
Τα κεφάλαια, που από τις συγκεντρούμενες εκεί αποταμιεύσεις αντλούνται, πόσο
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εθνικής
πλουτοπαραγωγής και στην απορρόφηση
της ανεργίας; Και από την αποκλειστικό
τητα, όπως εδώ συμβαίνει, της προσδοκίας
κέρδους από το ανεβοκατέβασμα των τι
μών των μετοχών, της ενθυλάκωσης, δηλα
δή, χρήματος που αφαιρείται από κάποιο
άλλο θυλάκιο, πόσο προάγεται η κοινωνι
κή συνοχή και αναβαθμίζεται η σπουδαιότητα της παραγωγικής εργασίας, που μό
νον αυτή υπηρετεί τα καλώς νοούμενα
εθνικά συμφέροντα; Θα ευδοκήσει, άρα
γε, κάποιος κυβερνητικός αρμόδιος να
απαντήσει στα ερωτήματα;
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Περί σεισμών και εντιμότητας
του Νίκου Ράπτη

Σε προηγούμενο άρθρο μας στο Αντί (τχ. 693) είχαμε μείνει στο σημείο
όπου προβαλλόταν ο ισχυρισμός ότι το πρόβλημα του σεισμού «απαιτεί λύση
κατόπιν έντιμης σκέψης». Από ποιον, όμως, μπορεί κανείς να «απαιτήσει...
έντιμη σκέψη;» Η απάντηση είναι: από τον απλό άνθρωπο. Όχι από τους
πολιτικούς, οικονομικούς, θρησκευτικούς, πνευματικούς
(διανοουμενίζοντες), κ.λπ. «ΗΓΕΤΕΣ». Ειδικά για τους πολιτικούς, το
φαινόμενο είναι διαχρονικό και «παγκοσμιοποιημένο». Η πείρα των πολιτών
όλου του κόσμου είναι άπειρη. Για παράδειγμα, όταν ήταν να εκλεγεί ο
(σημερινός) Ουίλιαμ Τζέψερσον Κλίντον, οι αμερικανοί πολίτες είχαν στους
προφυλακτήρες των αυτοκινήτων τους αυτοκόλλητα που έγραψαν: «throw
the bums out» («πετάξτε έξω τους αληταράδες»), ένθα «αληταράδες» ήταν
άνθρωποι σπουδαγμένοι στην Οξφόρδη. Οι Έλληνες, μάλλον πιο ήπιος λαός
από τους Αγγλοσάξονες, έχουν το «ανθρώπινο»: «0α σας φτιάξω και
γεφύρια», «Μα δεν έχουμε ποτάμια», «Οα σας φτιάξω και ποτάμια».
Όλες αυτές τις ημέρες μετά το σεισμό της Πάρνηθας, παρακολουθώντας τα
λόγια, τα έργα και τις (τηλεοπτικές) «εικόνες» των πολιτικών, των
σεισμολόγων, των παπάδων, των εισαγγελέων, κ.λπ., θα μπορούσε κανείς
να κάνει τους παρακάτω σχολιασμούς:
«ΤΕΧΝΙΚΑ» ΘΕΜΑΤΑ

• Στο συνάδελφο (πολιτικό μηχανικό)
θα μπορούσε κανείς να πει ότι τα σπίτια
που είναι φτιαγμένα με πέτρα ή με τούβλα
δεν αντέχουν στο σεισμό, όσο καλή και να
είναι η λάσπη με την οποία χτίστηκαν και
όσο γερά (ή «αντισεισμικά») να είναι τα
τούβλα.
Για τους μορφωμένους οι τοίχοι από πέ
τρα ονομάζονται «λιθοδομές» και αυτοί
από τούβλα «πλινθοδομές».
Το 1906 ο Σύλλογος Πολιτικιύν Μηχανι
κ ο ί της Αμερικής (ASCE) ανέθεσε σε μια
επιτροπή να εξετάσει το θέμα της συμπε
ριφοράς στο σεισμό τοίχων από λιθοδομές
και πλινθοδομές. Το συμπέρασμα της επι
τροπής ήταν ότι «αυτός ο τύπος κατασκευ
ής είναι “απελπιστικά ανεπαρκής”».' Η
ίδια πηγή που παραθέτει τα συμπεράσμα
τα του 1906 αναφέρει ότι «κατοπινοί σει
σμοί έδειξαν την ίδια αδυναμία σε κατα
σκευές με τοιχοποιία από μοναδιαία στοι
χεία (ένθα μοναδιαία στοιχεία, units, είναι
οι πέτρες και τα τούβλα)».2
Βέβαια, οι αμερικανοί συνάδελφοι δεν
απέφυγαν τον (οικονομικό) πειρασμό να
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αναφέρουν ότι: «Εντούτοις, κατασκευές
αυτού του τύπου μπορούν να αναπτύξουν
εύλογη (reasonable) αντίσταση στους σει
σμούς, εάν ληφθούν προληπτικά μέτρα στη
μελέτη και την κατασκευή». (Η έμφαση δι
κή μας.) Υπάρχει αντίφαση; Ναι, κατά τη
γνυηιη μας. Και να γιατί:
«Με λύπην μου αναφέροι ότι... ο πρωινός
σεισμός, 3 λεπτά της οιρας διαρκέσας (σ.σ.
στον πανικό επάνο^ οι κάτοικοι τα δευτε
ρόλεπτα τα είδαν λεπτά, το κακό όμιυς ε ί
ναι ότι γρήγορα ξεχάσανε και τα λεπτά
και τα δευτερόλεπτα), κατέστρεψε τας οι
κίας Αραχο)βης. Ευρέθησαν φονευμένοι
16 και τραυματίαι πολλοί, άλλοι δε εισίν
τεθαμένοι υπό τα ερείπια των οικιιόν Οι
Δελφοί καθ’ ολοκληρίαν κατεστράφησαν
Εν Δίστομο) κατέρρευσαν 30-40 οικίαι η
Δαύλεια ... εκρημνίσθη έκτου σεισμού μέ
χρι θεμελίων... Ταύτην την στιγμήν ελθόν
πλοιάριον εκ Γαλαξειδίου έφερε την θλι
βερόν είδησιν, ότι επισυμβάς σεισμός...
κατέστρεψε την πόλιν αυτήν. Πλείστοι ει
σίν οι φονευθέντες και οι τραυματισθέντες. Ο σεισμός κατέστρεψεν επίσης την
Ιτέαν και το Χρισσόν Εν Ξηροπηγα·

δίων... κατεστράφησαν αι 45 οικίαιαυτοΰ
εκτός 4 ετοιμόρροπων... Ο Βασιλεύς πα
ραθερίζουν εις Κέρκυραν έλαβεν γνιόσιν
της συμφοράς υπό του πρωθυπουργοί
προς ον απέστειλεν το κάτωθι τηλεγράφη
μα: “... Τη αλήθεια εις πολλάς δοκιμασίας
υπέβαλεν ο Θεός την Ελλάδα, εν βραχεί
χρόνω. Είθε η ευσπλαχνία Αυτού νατρέψη
εις ευλογίας τα πλεονάσαντα δεινά...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ”. (Η παρένθεση με τη «σ.σ.»
ανήκει στο αρχικό κείμενο.)
»Τα συμπεράσματα όμως από τον πιο πά
νω περίπατο στην ιστορία είναι ότι δεν
φταίει η “ευσπλαχνία” του Αυτού, αλλά οι
ίδιοι οι άνθρωποι που ζουν στον συγκεκρι
μένο τόπο».3Ο σεισμός στον οποίο αναφέρςται το παραπάνω κείμενο έγινε τον Ιού
λιο του 1870. Τα σπίτια στα οποία ήταν
«τεθαμένοι» οι πολίτες ήταν από «μοναδι
αία στοιχεία», δηλαδή πέτρες. Ξαναχτί
στηκαν, και σήμερα είναι πάλι από πέτρες.
«Όλες οι μονοκατοικίες στην Αθήνα και
στην επαρχία που χτίστηκαν ανάμεσα στο
σεισμό του 1928 στην Κόρινθο και μέχριτο
τέλος του Β’ παγκόσμιου πολέμου είναι
φτιαγμένες από τοίχους με πέτρα και σκε
πασμένες με πλάκες μπετόν αρμέ. Μετά
τον πόλεμο και μέχρι τις αρχές της δεκαε
τίας του ’60 οι τοίχοι χτίζονταν από τούβλα
και το σπίτι σκεπαζόταν πάλι με πλάκα
μπετόν αρμέ. Υπάρχουν χιλιάδες τέτοια
σπίτια στις πόλεις και στα χωριά του τόπου
μας και οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθροπιοι
που ζουν μέσα σ’ αυτά κινδυνεύουν να εί
ναι τα προπα θύματα ενός σεισμού».4
• Τα σχολεία που είναι κατασκευασμέ
να με (τεράστια και βαριά) προκατασκευασμένα στοιχεία μήποκ πρέπει να ερευνηΟούν (ως ιδιαίτερες κατασκευές) υπό το
φο)ς του σεισμού της Πάρνηθας;
• Οι εκκλησίες (ιδιαιτέρους οι παλιές)
που είναι γεμάτες από πέτρινα τόξα (κα
μάρες) είναι βέβαιο ότι είναι παγίδες θα
νάτου για τους «πιστούς». Βλέπε και το τε
λευταίο επεισόδιο στην Ιταλία, όπου οι
παπάδες, ενώ «ερευνούσαν» τις ζημιές
στις καμάρες, καταπλακώθηκαν από ένα
βουνό από πέτρες. Καλά οι παπάδες, οι
απλοί άνθρωποι τι χρωστάνε;
• Κανένας δεν μιλάει για τη ρευστοποί
ηση Ό μως, υπάρχει η Πάτρα, ο Βόλος, η
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[έσσαλονίκη και όλες οι ελληνικές πόλεις
■υείναι κοντά οτη Οάλασοα.
ΘΙΚΑ» ΘΕΜΑΤΑ

' Περί προβλέψεοτν, σεισμολόγων,
VN, κ.λπ., το θέμα είναι πράγματι «ηθι», αλλά για το λόγο που ήδη αναφέραμε:
λαδή όλα αυτά αποπροσανατολίζουν
υς πολίτες και το πρόβλημά τους, η ποκατοικία, δεν συζητιέται. Υπάρχει όμο)ς
α «όφελος» για τους πολίτες: θα αυξή»υν τις... εγκυκλοπαιδικές τους γνώσεις
ρί τη σεισμολογία, τα ρήγματα, κ.λπ.!
• Σε ένα τηλεοπτικό κανάλι ακούστηκε
ας από τους επικεφαλής εισαγγελείς να
ει ότι πάντοτε έχει μαζί του μια σφυρίρα. Δηλαδή, ο κ. εισαγγελεύς έκανε την
[όρρητη υπόθεση ότι το σπίτι που μένει
πορεί να πέσει. Φαίνεται ότι δεν έχει συιδητοποιήσει τι σημαίνει αυτή η υπόρρη■υπόθεση. Εξάλλου, εάν σε έναν πιθανό
•;ισμό υπάρχουν 10.000 καταπλακιομένοι
ε σφυρίχτρες), τότε χρειάζονται 100.000
;λη σωστικιύν συνεργείων, εάν κάθε συργείοαποτελείται από 10 μέλη, για να
;>υς σώσουν.
ΙΑ (ΑΡΧΙΚΗ) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
)Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Ξεκινώντας μια διερεύνηση του πρυβλή
ττος της πολυκατοικίας στο σεισμό, κά, ιυμε μια υπόθεση και βάζουμε ένα
Λόχο.
ΥΠΟΘΕΣΗ

Υποθέτουμε ότι η πλάκα που είναι το ταΙνι ενός διαμερίσματος αρχίζει να κινεια προς τα κάτω για να συναντήσει την
λάκα του δαπέδου.
Συνεπώς, η υπόθεση αυτή μας οδηγεί στη
κέψη να βρούμε σε ποιο επίπεδο, πάνω
πότους ανΟριυπους, και πώς 0α σταματή ·
υυμε την κίνηση της πλάκας προς τα κά-
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VΤο ποια είναι η ταχύτητα που κατεβαίνει
πλάκα είναι δύσκολο να το εκτιμήσει κα
είς. Πάντως, η πλάκα πρέπει να έχει κάοια επιβράδυνση, διότι πρέπει να συνθλί
βει τους τούβλινους τοίχους των διαχτυρι
μάτων, τις ξύλινες κάσες τιυν κούφωμά
ων, τα ντουλάπια, τα ψυγεία, κ.λπ. Οι μόοι άνθρωποι που μπορούν να δώσουν μια
ατά προσέγγιση εκτίμηση αυτής της ταχύητας είναι η Εύη και οι άλλοι επιζήσαντες
ου σεισμού της Πάρνηθας και όλες οι
ύες της γης που έχουν περάσει αυτό το
αρτύριο. Πώς θα σταματήσει αυτή η πλάα; Ένας τρόπος, π.χ., είναι αντί σε κάθε

Κατανομή των επικέντρων με επιφανειακούς σεισμούς στη Μ εσόγειο και την περιβάλλουσα
περιοχή. Χαρακτηριστικά εμφανής η συγκέντρωση των σεισμοπαθών περιοχών στον ελληνικό
χώρο, την Αλβανία και τη Δυτική Τουρκία.

δωμάτιο που υπάρχει «το ξύλινο τραπέζι»
(που λέει και ο ποιητής), το τραπέζι να εί
ναι σιδερένιο, για να είναι και πραγματικά
«άξιο». Μόνο που τα σιδερένια στοιχεία
αυτού του τραπεζιού πρέπει να είναι αρ
κετά ισχυρά να δεχτούν το βάρος που τους
αντιστοιχεί. Οι μηχανικοί είναι σε θέση να
«εκτιμήσουν» το φορτίο που θα πάρει το
τραπέζι και να το σχεδιάσουν. Το ίδιο
μπορεί να ισχύσει για άλλα «έπιπλα» ή για
άλλα υλικά εκτός από το σίδερο.
Έτσι, αν η πλάκα σταματήσει στους 90
πόντους ή στο ένα μέτρο πάνω από το δά
πεδο, τότε στους ανΟριυπους δίνεται μια
σημαντική ευκαιρία να επιζήσουν. Εάν η
αισθητική κάποιων αστών δεν δέχεται να
«συμβιιυνει» με σιδηρές κατασκευές, καλό
0α είναι να λάβουν υπόψη τους και την
άποψη της Εύης. Εάν η αρχική υπόθεση
και η προσέγγιση της λύσης είναι σιυστή,
τότε η φαντασία tojv îôiojv των πολιτών
(και τιυν μηχανικών) μπορεί να δώσει μια
μεσοπρόθεσμη λύση στην επιβίιυση την
ιυρα του σεισμού.
0 ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος είναι η κατάργηση της πολυ
κατοικίας. δηλαδή της τερατούπολης σε
περιοχές που είναι επιρρεπείς σε σεισμό,
π.χ. της Αθήνας τιυν 4 εκατομμυρίων. (Οι
ισχυριζόμενοι ότι αν δεν υπάρχουν πολυ
κατοικίες τότε οι μονοκατοικίες 0α φτά
σουν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη,
ίσως δεν παίρνουν υπόψη όιι τα 3 εκατομ
μύρια που προστέθηκαν στο αρχικό ένα
εκατομμύριο της Αθήνας του 1950 δεν έμε
ναν σε πολυκατοικίες π.χ. στο Λιδωρίκι

από όπου ξεκίνησαν για την Αθήνα).
Ο χρόνος που θα χρειαστεί για να επιτευ
χθεί ο στόχος θα είναι πολλές δεκαετίες,
αφού πρόκειται για ριζική αλλαγή της ελ
ληνικής κοινωνίας. Η βάση για το ξεκίνη
μα της αλλαγής θα είναι η λογική Οειυρηση
τιυν αναγκών των ανθρώπιυν. Όταν ένα
παιδί χρειάζεται 30.0Ü0 δραχμές για να
αγοράσει ένα ζευγάρι παπούτσια «Nike»
για να μπορέσει να γίνει αποδεκτό στην
«αγέλη», ή όταν μια μητέρα πρέπει να δώσει 25.000 δραχμές για παπούτσια για το
μωρό της μερικών μηνών που έχει ένα πόδι
γύρω στους 8 πόντους και που θα έχει γίνει
10 πόντους σε λίγες βδομάδες, τότε κάτι
δεν πάει καλά σε σχέση με τις ανΟριυπινες
ανάγκες.
Ο μακροπρόθεσμος στόχος έχει ιυς όρα
μα «ανθρώπινες» κοινότητες (από απόψειυς πληθυσμού), δυνατότητες άνετης επι
βίωσης και κουλτούρα προσιτή σε όλα τα
μέλη της κοινότητας.
Αυτό θα γίνει πραγματικότητα μόνο με
συλλογική προσπάθεια από όλα τα μέλη
της κοινιυνίας, τους απλούς ανθριυπους,
πέρα από τους ελίτ της εξουσίας (αν υπάρ
χουν).
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Report, Transactions, ASCE, Vol. L1X,
1907, σελ. 208
2. «Lateral Forces of Earthquake and Wind»,
ASCE. Paper No 2514, Transactions, Vol
1952, σελ. 720
3. Ράπτης, Νίκος, «Ας συζητήσουμε για
σεισμούς, πλημμύρες και... τραμ», Αθήνα,
1981, σελ. 148
4. Στο ίδιο, σελ. 161
^
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Σεισμοί και κανονισμοί
του Δημήτρη Ζ. Παπανικολάου

ταν αποχώρησαν οι γερμανικές
δυνάμεις κατοχής από την Ελλά
δα, μετά το τέλος του δεύτερου πα
γκόσμιου πολέμου, άφησαν πίσω
τους τους κανονισμούς οπλισμέ
νου σκυροδέματος.
Το ίδιο εξάλλου έκαναν και οι Εγγλέζοι,
όταν έφυγαν απ’ τις Ινδίες· ενεχείρισαν

Ο

στους Ινδούς τα British Standards.
Είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό από
τους λαούς, πως τα κανόνια και οι κανονι
σμοί είναι από την ίδια μάνα. Ο κανονι
σμός δεν μεριμνά, είναι απρόσωπος, είναι
μια άλλη πλευρά της κερδοσκοπικής πρα
κτικής. Οι κανονισμοί σκυροδέματος που
με επιμέλεια επεξεργάστηκαν οι Γερμανοί

Ο Παρθενώνας: Αν δεν τον τίναζε στον α έρα ο Μ ο ρ οζίνι, θα παρέμενε ατόφ ιος στη
θέση του, παρ' όλα τα 2 .5 0 0 χρόνια και τους σεισμούς που πέρασαν από πάνω του.
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αφορούν σε κατασκευές στη χώρα τους,
όπου από αρχαιοτάτων χρόνων δεν υπήρ
ξαν σεισμοί.
Ούτε το υλικό (σκυρόδεμα) ούτε οι τρό
ποι υπολογισμού είναι κατάλληλοι να
αντιμετωπίσουν δυναμικές φορτίσεις στις
κατασκευές.
Με οπλισμένο σκυρόδεμα, τα γερμανικά
DIN (Deutsche Industrie Norm) και τους
κανονισμούς χτίστηκε η Αθήνα που ζει σή
μερα ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας, ενώ
στην υπόλοιπη χώρα, όμοιες κατασκευές
στήθηκαν, που είχαν πρότυπό τους τις
αθηναϊκές πολυκατοικίες.
Κάποια στιγμή και μετά τους σεισμού;
του ’81, ανακαλύψαμε με έκπληξη πως η
σύνδεση μιας κολόνας μ’ ένα δοκάρι, σε
μια δυναμική καταπόνηση, τινάζεται στον
αέρα, αποκαλύπτοντας τα τσέρκια που
επέβαλε ο γερμανικός κανονισμός.
Σπουδαίοι δάσκαλοι του μπετόν διετύπωναν την άποψη πως στην ένωση μεταξύ
στύλου και δοκού είναι κρυμμένη μια βόμ
βα έτοιμη να εκραγεί στον πρώτο σεισμό.
Μετά παρατηρήσαμε πως οι κολόνες των
ισογείων που στηρίζονται σε πέδιλα υπο
φέρουν περισσότερο στο σεισμό, και πως
ενίοτε αυτές καταρρέουν παρασύροντας
όλο το οικοδόμημα στο έδαφος.
Εκεί που οι κατασκευές υπέφεραν προ
σπαθήσαμε να τις ενισχύσουμε με τον
ΝΕ.Α.Κ. (νέο αντισεισμικό κανονισμό)
πυκνώνοντας τα τσέρκια στις κολόνες,
προσθέτοντας συνδετήρια θεμέλια στα πέ
διλα, δημιουργώντας πυρήνες ακαμψίας
στην οικοδομή, για να ανακαλύψουμε με
έκπληξη στον πρόσφατο σεισμό πως ακό
μη κι αν αυτές οι ενισχύσεις προστεθούν,
τα κτίρια δεν είναι και τόσο ασφαλή, γιατί,
κι αυτό μας το διαβεβαιώνουν οι εδαφοτεχνικοί - μια πιθανή ρευστοποίηση του εδά
φους μπορεί να σωριάσει μια κατασκευή
στην άσφαλτο.
Για πρώτη φορά δημόσια αμφισβητείται
πλέον η αντοχή των κτιρίων από οπλισμένο
σκυρόδεμα κρίνοντας ακατάλληλο το υλι
κό. Το σκυρόδεμα είναι ψαθυρό, και σε μια
βίαιη κρούση, όπως αυτή που δημιουργεί ο
σεισμός, θρυμματίζεται, όπως ένα πιάτο
από πορσελάνη που πέφτει στο έδαφος.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΜΩΣ;

Τους σεισμούς δεν μπορούμε να τους
προβλέψουμε. Ούτε με σαφήνεια μπορού
με να διατυπώσουμε μια άποψη για τα αί
τια που τους προκαλούν.
Γνωρίζουμε όμως πως εκεί που εμείς
στήνουμε θεμέλια για να στηρίξουμε το
σπίτι μας κάτι μη θεάρεστο συμβαίνει, και
γι’ αυτό παλαιότερα σφάζαμε κοκόρια,
προσφέροντας θυσίες στους θεούς, για να
τους εξευμενίσουμε.
Αργότερα καταλάβαμε πως η σταθερή
σύνδεση του κτιρίου με το έδαφος είναι η
αιτία του κακού.
Έτσι, μηχανικοί στην Ελλάδα και το
εξωτερικό πρόσθεσαν ελαστικά εφέδρανα και πρότειναν μεθόδους στήριξης των
κτιρίων σε κύλιστρα. Τις μεθόδους αυτές
χαρακτήρισαν ως αλεξισείσμιες, κι ένα τέ
τοιο κτίριο είναι στημένο στην καρδιά της
Αθήνας, ο Πύργος Αθηνών.
Οι Αμερικάνοι και οι Ιάπωνες έφεραν
στο προσκήνιο την έννοια της σεισμικής
μόνωσης των κτιρίων.
Λαοί όμως σε παλαιότερους χρόνους,
που ζούσαν με τους σεισμούς, ανέπτυξαν
πιο αποτελεσματικές τεχνικές.
Οι πέρσικοι μιναρέδες είναι χτισμένοι
πάνω σε ελαστικά θεμέλια, από αλλεπάλ
ληλες οριζόντιες στρώσεις με κορμούς
δένδρων στον υδροφόρο ορίζοντα. Εκεί
τα ξύλα δεν σαπίζουν. Στο σεισμό, ο μινα
ρές ταλαντώνεται, δεν δέχεται το προπο
καταστρεπτικό κτύπημα του σεισμού.
Κουνιέται. Παραμένει, όμως, στη θέση
του. Στην αντισεισμική αυτή ιδιότητά του
οφείλει και τ’ όνομά του: κουνιστό τζαμί.
Οι Πέρσες στην Τεχεράνη, έχοντας μες
στο αίμα τους την αίσθηση του σεισμού,
έχτισαν σχεδόν όλα τα κτίριά τους με σιδε
ρένιους δοκούς χρησιμοποιώντας ελάχι
στα το τσιμέντο.
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ΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΕΙΝΑΙ
ΤΟΠΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ, ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ.

Στον ελληνικό χώρο, ο Παρθενιυνας
άντεξε δεκάδες σεισμούς χωρίς να καταρρεύσει. Στέκεται επάνω σ’ ένα ελα
στικό υπόβαθρο. Η μία πέτρα με την άλ
λη, στη βάση του, ενώνεται με ελαστικούς
συνδέσμους από σίδερο που περιβάλλε
ται από ένα πλάστιμο υλικό, το μολύβι.
Εισήγαγαν στις κατασκευές την έννοια
της σεισμικής μόνωσης, χτίζοντας το έρ
γο τους σ’ ένα έδαφος (βράχο) που δεν
υπήρχε πιθανότητα καμία να ρευστοποιηθείποτέ.
Πολλές φορές μπορεί να αναρωτηθεί κα
νείς εάν η γνώση μας έκανε έστω κι ένα μι
κρό βήμα μέσα στα 2.500 χρόνια που πέ
ρασαν από τότε.
Δεν υπάρχει όμως τίποτε το αρνητικό
που να μην κρύβει, όμως, και την προοπτι
κή της ελπίδας.
Ο σεισμός, ο πρόσφατος, έφερε έστω και
προσωρινά τους ανθρώπους πιο κοντά,
και για λίγο ο καθένας μας αισθάνθηκε να
μην είναι μόνος του σαν καλαμιά στον κά
μπο. Σκεφτήκαμε λοιπόν σ’ αυτό το διά
λειμμα πιυς ο σεισμός είναι μια ξαφνική
δύναμη, που εκλύεται από το εσωτερικό
της γης. Οι ανθράίπινες πολιτείες είναι χτι
σμένες πάνα) σ’ ένα ηφαίστειο. Το εσωτε
ρικό της γης είναι μια πύρινη ρευστή λάβα.
Η σταθερή φλούδα πάνω στην οποία στε
κόμαστε είναι όσο το πάχος του κελύφους
ενός αυγού, αν αναλογικά μικραίναμε την
γη στην δική του κλίμακα.
Η δύναμη ως έννοια είναι δυνητική. Δεν
υφίσταται εάν δεν υπάρξει αντίσταση πά
να) σ’ αυτή.
Η θα)ράκιση των κτιρία)ν δεν μπορεί να
αντέξει την ξαφνική δυναμική καταπόνηση ενός ισχυρού σεισμού.
Τεχνικές αποσύνδεσης του κτιρίου από

Χάρης Βλαβιανός

0 Al I ΕΛΟΣ
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το έδαφος πρέπει να γίνουν κατανοητές
και να αρχίσουν να εφαρμόζονται. Τέτοια
παραδείγματα
κατασκευιυν ελλήνα)ν
ερευνητών έχουμε στους Θρακομακεδόνες και Άνω Λιόσια.
Οι τεχνικές αυτές μπορούν να βρεθούν
στις χα')ρες που έχουν τα ίδια προβλήματα
με μας (Τουρκία, Περσία, Ιαπωνία).
Οι έλληνες μηχανικοί δεν πρέπει εξάλ
λου να ξεχνούν πως αυτοί που τους δίδα
ξαν την τέχνη του σκυροδέματος είχαν
έρθει από την Κωνσταντινούπολη (ο Ναχνικιάν, ο Αμπουσελάμ) και πως ο πιο
γνωστός μηχανικός στις αντισεισμικές
μελέτες στον κόσμο, ο Βελέτζας, είναι
τούρκος υπήκοος και μαθητής πολύ
σπουδαίου μηχανικού της Κωνσταντι
νούπολης.
Η Αθήνα είναι χτισμένη με γερμανικούς
κανονισμούς. Σ ’ έναν ισχυρό σεισμό είναι
αβέβαια η συμπεριφορά της.
Εξάλλου η Αθήνα δεν έχει μόνο το πρό
βλημα του σεισμού. Οι πλημμύρες, το κυκλοφοριακό, η μόλυνση του υδροφόρου
ορίζοντα, το νέφος, την υποβιβάζουν σε
μια απάνθρωπη πόλη.
Νέες τεχνικές στην δόμηση, που θα
ασφαλίζουν τα κτίρια σε σεισμό, δεν λύ
νουν τα προβλήματα των συμπολιτιόν μας
που ήδη έχουν στήσει το σπιτικό τους.
Τι νόημα έχει να επιζήσει κανείς σε σει
σμό, όταν οι περισσότεροι θα έχουν υποστεί ζημιά;
Η πόλη είναι ένας συνολικός οργανισμός
που μέρος της είναι ο καθένας μας.
Γι’ αυτό πιστεύω πως θα πρέπει συνολι
κά, παράλληλα με τις έντεχνες αντισεισμι
κές κατασκευές, να σκεφτούμε με γενναι
ότητα την ανασύνταξη του πολεοδομικού
ιστού της πόλης μας. Σκεπτόμενος πως κα
νείς αρνιέται την σπουδαιότητα της ζωής
εάν έχει την αυταπάτη πως η πόλη μέσα
στην οποία ζει είναι ανθριύπινη.

Μάριος Μαρκίδης
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0 ΑΓΓΕΛΟΣ
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Με τη λάμψη στα μάτια
της Ελένης Βερυκίου

Χρυσάφι κάλυμμα και
πράσινο κάλυμμα. Ό,τι είχε
επιλέξει η ζωή ή ο θάνατος
για να σκεπάσει. Απλά
διδάγματα, απλές νουθεσίες
προς τις διαστολές των
ματιών: προνόμιο
αναντικατάστατο να βλέπεις
ουρανό. Πόσο κράτησε ή
πόσο θα κρατήσει στο φως
της μέρας, η απλή αυτή
αλήθεια;
ι’ αυτούς που έφυγαν, για πάντα. Γι’
αυτούς που ήρθαν ξανά από το σκο
τάδι, ίσως για πάντα. Για μας, που η
κακοτυχία μπορεί να ορίζεται ακό
μη με ένα μακρινό επίκεντρο, για
ελάχιστο. Κακοτυχία. Πριν, στην Τουρκία,
που ερημώθηκε μ’ όλες τις προδιαγραφές
της Βίβλου, της κλείσαμε τα σύνορα από
τον τρόμο και σαν περιούσιες καρδιές δε
χτήκαμε την ελπίδα να συμφωνεί απολύ
τως με τους όρους της Συνθήκης της Λα>ζάνης. Μετά η Αττική, τέως θυμάρι και νυν
και αεί σαθρό. Σαθρό έδαφος, υπέδαφος,
ιδιοκτήτης, πολιτεία, συνείδηση, μπετόν
αρμέ.
Τσιμέντο να γίνει, λέμε τόσα χρόνια
εμείς, τα πιο αντιπροσωπευτικά παιδιά
ενός πολύ αμφιλεγόμενου Κτίστη. Και
εγένετο τσιμέντο. Ρίχνουμε μπετά, ποτί
ζουμε μπετά. Να ζήσουν τα μπετά μας!
Πρόποση προς το ιερό σκυρόδεμα που μας
πλακώνει κατά τόπους, κατά χρόνους, κα
τά γιο και θυγατέρα, κατά ρήγματα. Γι’ αυ
τά τα τελευταία, αποσπάσαμε βίαιες, αλλά
καθησυχαστικές ομολογίες, από όλους
τους οσίους, ίσως και αγίους, σεισμολόγους μας, με εξαίρεση τον Βαν Μόρισον
των αφανισμών, την Κασσάνδρα των σί
γουρων καταποντισμών. Ομολογίες, που
κυρίως γύριυ στις 8.30’ εκτρέπουν το εκ
βαθέιυν πεπραγμένο μας ως άλλον Αχελώο.
Ή παίζουμε την κολοκυθιά μαζί του.
Ό χι, δεν είμαστε του ρήγματος της Ανατολίας, πάντα με τη Δύση εμείς. Και τώρα
ούτε με του Μενιδίου ούτε με της Αταλά-

Γ
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ντης - συγγενείς δεν έχουμε εκεί.
Πόσο γρήγορα, όμως, ξεχνάμε ότι δεν εί
ναι δυνατόν αναίτια να υπάρχει όλη αυτή η
αλλοπρόσαλλη ομορφιά. Τα δαντελωτά
ακρογιάλια, οι διάσπαρτοι νήσοι, ο Οδυσσέας Ελύτης. Σε πόσα υποθαλάσσια δρά
ματα, πόσες υπόγειες πτώσεις, οφείλουνε
την ύπαρξή τους! Οι πλάκες διασκεδάζουν
γεωφυσικώς εκατομμύρια χρόνια κάτω
από τον ύπνο μας, φέρνουν τις ηπείρους
πιο κοντά, και ο γλυκός υποχθόνιος γκουρού κ. Παπαζάχος βολεύει, όπιυς-όπως, το
άθικτο στη γειτονιά μας.
Γιατί δεν το χωράει ο νους μας. Είναι το
αδιανόητο οι τέσσερις πόντοι απόσταση
από τα μάτια και τη μέση, τέσσερις πόντοι
να κρατούν τέσσερις ορόφους, μαζί με τις
ανάσες, τις φωνές που διαπερνούσαν το
τσιμέντο, τα σίδερα, την κόλαση - και ήταν
και οι πιο τυχεροί. Το αδιανόητο. Ζούμε
όμως με το νου, τσιμπολογάμε τη γλυκιά
ματαιότητα. Χάρη σ’ αυτήν, το νόημα σχη
ματίζεται, και χάρη σ’ αυτή διαπρέπει.
Είναι εκτός νοήματος, λοιπόν, η γυναίκα
που μπήκε στον τάφο για να σώσει την άλ
λη βουτηγμένη στο χάος γυναίκα, μαζί με
τους Τούρκους και τους Γάλλους, οι άνδρες της ΕΜΑΚ με τις 250.000 δρχ. το μή
να και τη σεμνότητα τιυν 250.000 διαμαντιών και τόσοι άλλοι αφανείς. Ό λοι είχαν
παιδιά για να προστρέξουν, ζιυή για να ζή
σουν, ουρανό για να κοιτούν. Είχαν την
κάθε δικαιολογία - το δίκιο και το λόγο με
το μέρος τους. Απλοί άνθρωποι μπορεί να
πουν κάποιοι σύνθετοι, αλλά μήπο)ς και ο
Wittggenstein σύνθετος δεν ήταν όταν κα
τατάχθηκε εθελοντής στο στρατό; Άνθρω
ποι σύνθετοι ή απλοί που δεν τους χωράει
ο νους, έκτακτοι και εξαιρετικοί μέσα
στην αλληλουχία των πλαδαρών συμβά
ντων, μπορούν να γεμίζουν το μηδέν.
Έκτακτο και το συναίσθημα που έζησαν
οι δυο χώρες. Αντάλλαξαν καλά λόγια
-δύσκολα ακόμη και τα λόγια για την περί
πτωση- εξαίσιες πράξεις, κάποιοι έγιναν
και διυρητές οργάνων. Για να μπορεί επι
πλέον να γραφτεί και η περίοπτη φράση:
«πριν λίγο θέλαμε να τους κόψουμε τα λα
ρύγγια, τώρα τους δωρίζουμε όργανα».
Θαυμασμός( !!!) «Σπουδαία, πλην ανόργα
νος, εσύ γραφίς, έπεσες πάλι πάνω στον
πόνο και τον λεηλάτησες. Είδες τα καταπλακιυμένα σιύματα της Γιάλοβα, τα παι

χνίδια, τα ψηλά δέντρα, κουβέρτες που
σκέπαζαν όνειρα, να κολυμπούν μέσα στο
θάνατο της πνιγμένης Νικομήδειας, είδες
το πηγμένο σκοτάδι στα παγοδρόμιά της,
αλλά εσύ εκεί, στους προμαχώνες του κυ
ριακάτικου Τύπου να κυνηγάς τον Μωά
μεθ τον Πολιορκητή. Είδες, έστω και διά
μέσου του ταπεινού Ευαγγελάτου, ότι η
Μοίρα (και οι εργολάβοι και η καθυστέ
ρηση και όλα τα παλαιότερα και νεότερα
συνακόλουθά της) έφερε 180 μοίρες στα
μυαλά των ανθριύπιυν. Μια μεγάλη θετικότητα που έκανε το πατροπαράδοτο μίσος
να μοιάζει με τις διενέξεις μιας μεσοτοι
χίας».
Έ στω και για λίγο. Γιατί είναι έκτακτη,
πράγματι, ακόμη κι η αλήθεια που λέει ότι
είναι αναντικατάστατο προνόμιο να βλέ
πεις ουρανό. Ό μως, όσοι από μας, πουδραρισμένοι πατρίκιοι του εφήμερου, επι
μένουμε να χτίζουμε το ρεαλισμό με συμπληγάδες, είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια,
ανθρώπους υπαρκτούς ν’ απεγκλωβίζουν
το ήθος. Υπάρχουν και αναπαράγονται
ύστερα από τόσους αιώνες που η φιλαν
θρωπία βαδίζει χέρι-χέρι με την αδελφή
υποκρισία ή φοράει βρετανικά βασιλικά
καπέλα. Υπάρχουν, ακόμη κι αν νομίζει
κανείς κάθε φορά ότι δεν απόμεινε τίποτα
από το σφυροκόπημα της «αρετής» μέσα
στο λούσο και το στυλ το)ν νέων εξεγερθέντιυν του λάιφ στάιλ και των άλλων συνα
φών στρατοπέδων. Οι οποίοι σκότωσαν,
λέει, όλες τις νοσοκόμες με πλατυποδία
και χοντρά γυαλιά και έμειναν, οι διάδο
χοι αυτοί κλατνοι της Ναόμι Κάμπελ, μόνοι
πάνω στη γη. Ό σ ο για την Αρχιεπισκοπή,
πού καιρός για εκείνον τον άμοιρο πλη
σίον. Αρπάζει τα μικρόφωνα σαν την Μα
ντόνα, πιστή στο νέο διάταγμα των Μιντιολάγνων, χτίζει μητροπολιτικούς ναούς και
γκρεμίζει τον Πάπα στα ρήγματα του ένα
του αιοδνα.
Στα ρήγματα, όμως, αυτού του φθινοπώ
ρου, η μικρή ζωή κατέγραψε δονήσεις και
την ετοιμόρροπη αλήθεια. Πόσο θα κρατή
σει η αλήθεια, πόσο θα κρατήσει η πούδρα
στα μάγουλα; Αφού σκόνη θα είμαστε για
πάντα - «ένας βόμβος σκόνης», που λέει
και ο ποιητής. Αλλά πέρασαν από μπροστά
μας οι άνθρα)ποι με τη λάμψη στα μάτια.
Τώρα εσείς, κ. Παπαζάχο, κοιμάστε βαθιά
τα βράδια; Έ τσ ι απλά, μια κι έξω;

_____

Ιαν Μακ Γιοΰαν

ΕΜΜΟΝΗ
ΑΓΑΠΗ

Ένα μυθιστόρημα πλούσιο και πολυεπίπεδο,
συναρπαστικό και ερεθιστικό, που συνδυάζει
θριαμβευτικά φαντασία και οζύνοια, ορθολογισμό
και συναισθηματική εγρήγορση.
THE SUNDA Y TIMES

Αφήγηση και πλοκή τόσο ελκυστικές, που δεν
μπορείς να εγκαταλείψεις το βιβλίο πριν φτάσεις
στην τελευταία σελίδα. Το νυστέρι του συγγραφέα
φτάνει σε μέγα ψυχολογικό βάθος, θυμίζοντας
τα κλασικά αριστουργήματα.
THE GUARDIAN
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Βιβλιοθήκη της τέχνης

Νίκη Λοϊζίδη
01 ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΑΙ 0 1 ΨΕΥΑΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Τα κείμενα του βιβλίου αυτού συνθέτουν
ένα σφαιρικό απολογισμό των μεγάλων
καλλιτεχνικών και ιδεολογικών κινημάτων
του 20ου αιώνα. Προτείνουν ένα νέο ύφος
και ήθος κριτικής και μια σύνθετη όσο και
οξυδερκή προσέγγιση των καλλιτεχνικών
φαινομένων που χαρακτήρισαν με
μοναδικό τρόπο την πορεία του αιώνα μας.
Η Νίκη Λοϊζίδη αποποιείται τα γνωστά και
εξαντλημένα κλισέ για το “τέλος της
τέχνης”, το “τέλος του μοντερνισμού” και
το “τέλος της ιστορίας”, προτείνοντας
αντ’αυτών μια ανάγνωση του μοντέρνου
πολιτισμού και των συμπτωμάτων του πέρα
από τους μύθους και τις ψευδο-ιδεολογικές
επινοήσεις των σύγχρονων κέντρων
πολιτικής και οικονομικής κυριαρχίας.

Μόλις Κυκλοφόρησε

ΕΚΔΟΣΕΙ Σ ΝΕΦΕΛΗ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 6 · ΑΘΗΝΑ 106 80
Τηλ. 3607.744 · Fax 3623.093 · e-mail: nefeli-p@otenet.gr

ποτε προστριβαί ή καί παραξηγήσεις
Π ρω ταρχικήν δέ προϋπόθεσιν μιάςτοιαύτης ανεπίληπτου ζωής μας τάσσει
διά τής δημοσιευθείσης Διαταγής του, ό
κ. Σ τρατιω τικός Διοικητής, τήνπαράδοσιν οίουδήποτε εις τήν κατοχήν μας
όπλου ή πολεμοφοδίου.
’Α π ό τήν έκπλήρωσιν τής βασικής
αυτής προϋποθέσεα^ς θά έξαρτηθή r
ψ υχική μας γαλήνη, καί ή διά τής άδιατα ρά κτου εργασίας μας οικονομική
άνόρθω σις τής Νήσου, άλλα καί ή επά
νοδος εις τά ς εστίας τα>ν, τόσων χιλιά
δων αδελφώ ν καί τέκνων μας, Κρητών
Στρατιωτών, οί όποιοι ζώσιν πέραν τής
Νήσου έν στερήσει καί νοσταλγίρ.

Για τα 58 χρόνια του ΕAM
Το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου 1941 συγκεντρώ θηκαν σε ένα σπίτι στο τέρμα της
οδού Ιπποκράτους öl Α ευτέρης Αποστόλου (ΚΚΕ), Χρ. Χωμενιδης (ΣΚΕ), ΙΊλ.
Τσιριμώκος ( ΕΛΑ) καί Λπ. Βογιατζής (ΛΚΕ) και, αφού διαπίστωσαν ότι δεν
μπορούν να συγκεντρώ σουν την συναίνεση άλλων πολιτικών δυνάμεων, το πρω ί της
28ης.9.1941 υπ έγρα φ α ν την ιδρυτική διακήρυξη του ΕΑΜ. Ίο Ε Α Μ συσπείρωσε
αμέσως τη μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού και οργάνω σε την αντίσταση
κατά των κατακτητών. Το Ε ΑΜ ιδρύθηκε με την πρω τοβουλία του ΚΚΕ, στο οποίο
ανήκει η τιμή ότι αυτό εμπνεύστηκε και κράτησε την πρωτοπορία στους αγώ νες τον.
Πενήντα οκτώ χρόνια μετά, σε αντίστιξη αυτής της πατριωτικής πρωτοβουλίας,
δημοσιεύουμε ένα άγνωστο τεκμήριο εκείνων των χρόνων: το κείμενο προκήρυξης
«προυχόντων» των Χανιών, με το οποίο καλούσαν το λαό του νομού σε
«ενσυνείδητον νομιμοφροσύνη» και υποταγή στους κατακτητές, προτρέποντάς τον
να παραδώσει τα όπλα. Είναι η άλλη όψη της Ε λλάδας που συμβιβάστηκε και έμεινε,
σε πολλές περιπτώσεις, συμβιβασμένη μέχρι τέλους. Βέβαια, ο απλός λαός δεν
αποδέχθηκε την πρόσκληση των «προυχόντων». Είχε δοκιμάσει ήδη με θύματα.τα
«αγαθά» που του προσέφεραν οι κατακτητές.

Π ΡΟ Κ Η ΡΥΞΗ
ΤΗΣ ΕΠ ΙΤΡΟ Π Η Σ
ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ΤΟΥ ΝΟΜ ΟΥ Χ Α Ν ΙΩ Ν
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΡΗΤΑΣ!
Ά γα π η το ί μ α ς Σ υμ π ατριώται,
Ή πολεμική θύελλα τού παρελθόντος
Μαΐου άφήκε τήν Νήσον μας ανεσκαμ
μένων από τάφους καί κατεσπαρμένην
από καπνίζοντα ερείπια καί συντρίμμα
τα. Ή θλιβερά αϋτη είκών πρέπει όσον
τό δυνατόν ταχύτερον να έκλειψη, καί ή
Κρήτη να γίνη πάλιν ευτυχής, πλούσια
καί ωραία.
Τό βαρύτατον όμως τούτο έ'ργον τής
άναδημιουργίας τής Π ατρίδος μας, μό
νον εις ήμάς τά τέκνα της έπαφίεται, τή
βοήθεια των γερμανικών Α ρχώ ν,
ώς κύρια δε έφόδια θά χρησιμοποιηθώσι μόνον ή έργασία μας, ή ενδελε
χής, καί ή νομιμοφροσύνη μας, ή ένσυνείδητος.
Αύτά όμως άκριβώς, τά όποια απαιτεί
π α ρ ’ ήμών ή Νήσος μας διά τήν άνασυγκρότησίν της, άπαιτεΐ καί ό Γ ερμανικός
Στρατός Κατοχής, διά τήν κανονικήν
ρύθμισιν τών σχέσεών μας πρός αυτόν.
Διά τού Διαγγέλματος αυτού ό κ. ’Α ντι
πρόεδρος τής Κυβερνήσεοός μας προ
χθές, μάς έβεβαίωσεν, ότι «ή σημερινή
Κατοχή είναι έντελώς πρόσκαιρος, ύπαγορευθεΐσα άποκλειστικώς καί μόνον,
έκ λόγων πολεμικής σκοπιμότητος».
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μ α ς . ΒιΑ τήν έο ω ιτρ ι» ή ν γ α λ ή ν η ν κο( κρ ο κ ο κ ή ν . ΘΑ τή - fcm tcX éouptv ιτισ τώ ς » a t τιροθύ ·
υ ω ς. όιότι μ Ιχ ο ι τής σ τιγμ ή ς 61* «potnuifev ή ( λ ο χ ίσ τ η Α πόΒ ςιζις. Οτι ή σ η μ ιρ ινή ycveA
ύσττρτΤ ιώ ν Ά γ ω ν ισ ιώ ν τού

Α γαπητοί μας Συμπατςιιώται,
‘Η λύμόνία μ·τΑ τής ό κ ο (α ς 6 κ. Σ τρ α τιω τικ ό ς Δ ιοικ η τή ς Κρήτης Α «ίβ λ«ψ «ν tlç
τΑς α ΐτή ο τις μ ο ς ΒιΑ τήν Χήβην τοΟ « α ρ ίλ Ο ό ντο ς, Aκ α ν τή σ ο ς διΑ τ ή ς 'τ ύ ρ υ τ ά τ η ς Ά μ ν η
ο ττία ς ή 6«οΙα μ β ς Ικοίνοηοΐι,Ο η. Η Α μ Ιρ ιοτος ου νόρ ομ ή τής Κ υβ«ρνήστως ήμώ ν Βιό τ ο ν
( . τοΟθα Ά ν ιιν ρ υ ο ώ κ ω ν ιη ς. κοΙ UA τοΟ Κυρίου ' Α ν ιιιιμ υ ίό ρ ο υ της. ο π τ ύ ο α ν ίο ς ί κ ΐ ιό
Hou ΒιΑ νΑ μΑς Ικ ικοορ ήσ η ,(0* ^Ας κο ρ ο μ υ β ή ο η è< τοΟ «ληοΐον- Λΐ Α α ιγ ν ω σ μ έ ν α ι ττρο
onA B uat τή ς Έ κ ιτ ρ ο κ ή ς ήμώ ν, ö τ· Α«| ττολύ ιό ρ ϊθ η μ « ν I ημοι κ α ί
Α η ο χω ρ ιο μ Ιν ο ι τοΟ
*£βνικοΟ μ ο ς «Αντρου, καί ο( Α( όλ ω ν τώ ν ο η μ ιΐω ν τού τω ν κ ρ ο ιρ χ ό μ ίν α ΐ σ υ σ ια ο ιις
Βέν <ηιτρΑη«ται νΑ Α γνοηθώ οιν Α ·ό κ α ν έν α . Ά φ οΟ Α λ λω σ ι« ή « α ρ ά β λ ιψ ις Τ3ύτω» ΟΑ
έ γκ λ τίη τόν κ(νβυνον η α ρ α τΑ σ τω ς τής Α νω μ αλ Ιος τής ζω ή ς τή ς Ν ήσου μ α ς . καί νέα ς
Α οκόηου ο ίμ ο τ υ χ υ υ ΐυ ς .
ÆA το π ίο m âîTûokitv· Β ιι Α·αΟ AvtAc τή« Τ α οσ ου ένιις ηροοΒ« θ μ ία ς της 30 τρ έχο ν ·
τος μηνός a a p a S o flû o i τΑ 6*Χα Αϊτό »oC»c κ α ί ό ι ο υ ς τ ο ν . Λ η ρ ώ ιπ τοΟ ί ρ χ ο μ ίν ο υ Ο
H lußpJou ΘΑ μΑς ΐό ρ η «Ις « ρ α γ μ α τ ικ ό ν «ol ΑβιΑρρηΜΟν Σ'.·>κρηΤ·θμόν. Β·* £ν μ όνον
σ κ ία το μ έ ν ο υ ς κα( ίρ γ ο ζ ο μ ίν ο υ ς . ΒΑ τήν Α νο& ημιουργΙαν τής Κρήτης μ ο ς ιϋ τυ χο Ο ς κ α ί
ώ ρ ο ίο ς μ ΐ τής 'Ε λ λ η ν ικ ή ς ΠοΤμΙΒος τό έμ βλημ α.
Μέ τήν «««οίθησ ιν το ύ τη ν, σΑς Α κ ο σ ιέλ λ ο μ τν έΒ ιλ φ ιΐό ν χ ο ψ κ ν ισ μ ό ν .

Έ ν Χον<οις τή l7j_Z)ßgjou_U )4<
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Το πρωτότυπο της προκήρυξης
«των προυχόντων» του νομού Χανιών.

’Αλλά μέχρις ότου έλθη τό πλήρωμα
τού χρόνου καί τής άρσεως τών λόγων
τής σκοπιμότητος αυτής, ό Στρατός
αυτός άπαιτεΐ π α ρ ’ ήμών νά ρυθμίσο)μεν τάς πράξεις μας καί τήν συμπεριφο
ράν μας άπέναντι αυτού, κατά τοιούτον
τρόπον, ώστε νά άποκλείωνται οίαιδή-

Δέν έλησμονήθη άκόμη, διότι δέν είναι
πολύ μακράν εις τό παρελθόν, ή ημέρα
κατά τήν οποίαν εύρέθη καί άλλοτε ή
Νήσος μας εις παρομοιωτάτην στιγμήν.
"Οτε κατά τό 1898 μετά μακραίωνος
άγώ νας έξήρχετο έκ τού Τουρκικού ζυ
γού, έν τώ μέσο) καί τότε έρειπίων καί
συντριμμάτων, οί στρατοί κατοχής τών
Ε υρω παϊκώ ν Κρατών, μεταξύ τών όποι
ων καί τής Γερμανίας, οί όποιοι τήν κατέλαβον διά νά τήν χειραγωγήσωσιν εί;
τήν οδόν τής ειρήνης, ώς πρωταρχικήν
πάλιν έταξαν άξίο)σιν, τήν παράδοσιν
οίουδήποτε όπλου. ’Αλησμόνητος παρέμ εινε ή προθυμία καί ή ταχύτης, μετά τής
οποίας οί Ά γω νισ τα ί τής έποχής εκείνης
έσπευσαν εις τάς πόλεις καί έτοποθέτησαν τά όπλα των εις σωρούς, οί όποιοι
άπετέλεσαν τά κυριώτερα ορμητήρια
τής Κρητικής αναδημιουργίας. Διότι
άπό τούς σωρούς έκείνους τών όπλων,
ώς άπό άφετηρίας έξώρμησεν ό Κρη
τικός Λ αός τήν έπομένην πρός τά έργα
τής ειρήνης καί τής άναπλάσεως τής Νή
σου, μετά τοιούτου ένθουσιασμοΰ, άστε
δέν έχρειάσθη πολύν χρόνον διά νά τήν
έμφανίση άνταξία ντού μυθικού της ονό
ματος, ώς Νήσον τώ ν Μακάρων.
Μ ίαν τοιαύτην προσφοράν καί εργα
σίαν άπα ιτεΐ καί π α ρ ’ ήμών σήμερον ή
Π ατρίς μας, διά τήν έσιστερικήν γαλή
νην καί προκοπήν. Θ ά τήν έπιτελέσωμεν πιστώς καί προθύμως, διότι μέχρι
τής στιγμής δέν προέκυψ εν ή έλαχίστη
άπόδειξις, ότι ή σημερινή γενεά υστερεί
τών ’Α γω νιστώ ν τού 1898.
Α γ α π η τ ο ί μ α ς Σ ν μ π α τ ρ ιώ τ α ι,

Ή εύμένεια μετά τής οποίας ό κ. Στρα
τιω τικός Διοικητής Κρήτης άπέβλεψεν

ΕΜΦΥΛΙΟΣ:
50 ΧΡΟΝΙΑ
ΜΕΤΑ
Το προηγού
μενο
διπλό
τεύχος
του
Αντί (694-695)
είχε μεγάλη
απήχηση και
έλαβε θετικά
σχόλια.
Επειδή πολλοί το αναζήτησαν αλλά δεν το
βρήκαν, πληροφορούμε τους φίλους του πε
ριοδικού ότι μπορούν να το αναζητούν από
τα γραφεία του περιοδικού, Δημοχάρους 60,
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι φίλοι από
την επαρχία μπορούν να το ζητήσουν και θα
τους το ταχυδρομήσουμε με αντικαταβολή,
θυμίζουμε ότι το αφιέρωμα για τον εμφύλιο
θα συνεχιστεί και στα επόμενα τεύχη με τη
δημοσίευση και άλλων συνεργασιών, τεκμη
ρίων και μαρτυρίων.
Αμέσως μετά την κατάληψ η της Κρητης, οι Γερμανοί αρχισαν στα χωρία του νησιού τις
εκτελέσεις ανδρών η λ ικ ία ς άνω των 1 8 χρόνων. Η φ ω τογραφ ία δείχνει την ομαδική
( . εκτέλεση στο χωριό Κ οντομαρί, δ υ τικά των Χανιών. Η φω τογράφηση έγινε από γερμανό
στρατιώτη και το φιλμ α ν α κ α λ ύ φ θ η κ ε μετά τη λήξη του πολέμου.

, εις τάς αιτήσεις μας διά την λήθην του
. παρελθόντος, άπαντήσας διά τής εύρυ,ιάτης Άμνηστείας ή όποια μάς έκοινοποιήθη. Ή άμέριστος συνδρομή τής Κυ; 3ερνήσεως ημών διά τω ν ένταϋθα Ά ντι: προσώπων της, καί διά του Κυρίου
Αντιπροέδρου της, σπεύσαντος επί
^ώσπου διά νά μάς έπικουρήση καί μάς
Jl‘ παραμυθήση έκ τοΰ πλησίον. Αί άπε^ γνωσμέναι προσπάθειαι τής Ε π ιτρ ο π ή ς
(· ΐμών, δτε έπί πολύ εύρέθημεν έρημοι
1 καίάποχο^ρισμένοιτοϋ Ε θ ν ικ ο ύ μας κέ-1 /τρου, καί αί έξ όλων τω ν σημείων τούάτων προερχόμενοι συστάσεις δέν επι
τρ έπ ετα ι νά άγνοηθώσιν άπό κανένα.
(ρΑφού άλλωστε ή παράβλεψ ις τούτω ν
ΐΡ3ά έγκλείη τόν κίνδυνον παρατάσεω ς
ta#εης άναιμαλίας τής ζωής τής Νήσου μας,
f Ααί νέας άσκοπου αιματοχυσίας.
#f Διά τούτο πιστεύομεν, ότι αφού εντός
|fn}ç τασσόμενης προσθεσμίας τής 30
jim;Γρέχοντος μηνός παραδοθώ σι τα όπλα
Li' ιπό τούς κατόχους των, ή πριύτη τού
Ερχομένου Όκτο)βρίου θά μάς εύρη εις
Μ τραγματικόν καί άδιάρρηκτον Συγκρηασμόν, δι’ εν μόνον σκεπτομένους καί
^εργαζομένους, διά τήν αναδημιουργίαν
Ιΐι:[ής Κρήτης μας εύτυχοΰς καί ω ραίας μέ
της Ελληνικής Π ατρίδος τό έμβλημα.

Μέ τήν πεποίθησιν ταύτην σας άποστέλλομεν άδελφικόν χαιρετισμόν.
Έ ν Χανίοις τή 17η Σ)βρίου 1941
Η Ε Π ΙΤ ΡΟ Π Η
Ό Κυδωνιάς καί Ά ποκορώ νου ’Α γα
θάγγελος, Νικόλαος Ίω άν. Σκουλάς Δή
μαρχος, Ά ριστ. Καρακουλάκης Πρόε
δρος Έ φετώ ν, Θ. Βικαϊος Είσαγγελεύς
Έ φετώ ν, Σπυρίδων ’Αγκυσουλάκης
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Χ α
νιών, Κυριάκος Κ. Μητσοτάκης Δικηγό
ρος, Ιω άννης Παΐζης ’Ιατρός, Στρατής
Γεωργιλαδάκης ’Ιατρός, ’Ιωσήφ Γ. Βολουδάκης Ταμίας Τραπέζης τής Ε λ λ ά 
δος, Γεώργιος Σαρρής Δικηγόρος, Μι
χαήλ Π απαγιαννάκης Δικηγόρος, Χ αρά
λαμπος Πωλογεώργης Βιομήχανος, Τη
λέμαχος ΙΊαγκάρας Διευθυντής ’Α γρο
τικής Τραπέζης, Νικόλαος Κεσσές Διευ
θυντής Τραπέζης Ε λλάδος, Κων)ντίνος
Μ πάκος Διευθυντής ’Εθνικής Τραπέζης,
Χαράλαμπος Π απαδάκης Δικηγόρος,
’Ιωάννης Νικηφοράκης Κτηματίας, Γε
ώργιος Παρασκάκης Κτηματίας, Δημήτριος Ξενάκης ’Έμπορος, Πολυχρόνιος Ί.
Πολυχρονίδης Δικηγόρος.

m

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ:
Μερικά λάθη ξέφυγαν στο προηγούμενο τεύ
χος:
• Στο εξώφυλλο αναφέρονταν μεταξύ άλλων
ότι υπάρχουν συνεργασίες και κείμενα των Ν.
Κοκοβλή (που καταχωρίζεται στις επόμενες
σελίδες) και των Ν. Γουλανδρη και Δ. Χατζή
(που θα δημοσιευτούν σε προσεχή τεύχη).
• Στη σελ. 56, στο άρθρο του Φ. Ηλιού «Η
προετοιμασία του εμφυλίου πολέμου», στον
τίτλο του Πρώτου Κειμένου, αντί της ημερο
μηνίας 17 Ιουλίου 1947 διάβαζε 17 Απριλίου
1947, που είναι το ορθό.
• Στη σελ. 64, στο άρθρο του Θανάση Δ. Σφή
κα, στην 3η στήλη, στη φράση «Στα τέλη Φε
βρουάριου, ο Σοφοκλής Βενιζέλος, αντιπρόε
δρος της κυβέρνησης Δημητρίου Μεταξά...»
διάβαζε το ορθό «αντιπρόεδρος της κυβέρνη
σης του Δημητρίου Μαξίμου».
• Στο ίδιο άρθρο στη σελ. 67,1 η στήλη, πρώ
τη σειρά: Πρέπει να διαγραφούν οι λέξεις
«και της Ελευθερίας». 0 Δ. Λαμπράκης δεν
ήταν εκδότης της Ελευθερίας, ήταν ο Πάνος
Κόκκας.
Άλλα μικρά ορθογραφικά λάθη, ε, υπήρξαν.
Αλλά «τσ κείμενα είναι βατά», όπως συνηθί
ζεται να λέγεται...
Ζητούμε συγγνώμη από τους αναγνώστες και
τους συνεργάτες για τις αβλεψίες.
• Την επιμέλεια των σελίδων για τον Εμφύλιο
και αυτού του τεύχους είχε η ιστορικός
Ιωάννα Παπαθανασίου.

Και εθελοντές
Αιγυπτιώτες
στον ΔΣΕ
του Σοφιανού Χρυσοστομίδη

ποίηση 1948 -τούτη η εποχή
τον εμφυλίου σπαραγμού
δεν είναι εποχή
για ποίηση
κι άλλα παρόμοια
σαν πάει κάτι
να γραφεί
είναι
ως αν
να γράφονταν
από την άλλη μεριά,
αγγελτηρίων
θανάτου...
Ν. Εγγονόπουλος

ΕΝΗΝΤΑ χρόνια μετά το τέλος
του εμφυλίου πολέμου, το σημείω
μα αυτό επιχειρεί να δώσει κάποια
στοιχεία από την εθελοντική στράτευση 40
περίπου Ελλήνων Αιγυπτιωτών στις γραμ
μές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
(ΔΣΕ). Θα επισημανθεί, ίσως, ότι η συμμε
τοχή ενός μικρού αριθμού Ελλήνων Αιγυπτιωτών σε έναν αβυσσαλέο εμφύλιο, με
εκατόμβες θυμάτιυν και από τις δύο πλευ
ρές του αιματηρού χειμάρρου, αποτελεί
«ασήμαντη λεπτομέρεια». Αλλά καθώς η
ιστορία του εμφύλιου δεν έχει ακόμα γρα
φεί, πιστεύω πως οποιαδήποτε κατάθεση ή
μαρτυρία, ακόμα και αν καλύπτει μια ελά
χιστη πτυχή της εθνικής αυτής τραγωδίας,
είναι χρήσιμη. Αλλωστε η γνιύση, η «ιστο
ρική μνήμη», πάντα βοηθά.

Π
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Οι περισσότεροι από τους 40 αυτούς Αιγυπτιώτες (διανοούμενοι, εκπαιδευτικοί,
επιστήμονες, υπάλληλοι, εργάτες) ήταν
μέλη της Αντιφασιστικής Πρωτοπορίας
(Α.Π.), της κομμουνιστικής οργάνιυσης
του αιγυπτιώτου ελληνισμού, με πλούσια
προσφορά στην ανάπτυξη του παροικιακού προοδευτικού κινήματος, μια και κύ
ρια στόχευση της Α.Π. -πέρα από την ενί
σχυση του ελλαδικού κινήματος- ήταν ο
εκόημοκρατισμός της ελληνικής παροι
κίας.
Η Α.Π., όπως και ο ΕΑΣ (Εθνικός Απελευθερωτικός Σύνδεσμος) ιδρύθηκαν στα
χρόνια του δεύτερου παγκοσμίου πολέ
μου. Η πρώτη, ως παράνομη κομμουνιστι
κή οργάνωση, δρούσε με ιδιαίτερη περί
σκεψη, μια και τα «επαναστατικά ιδεώδη»
δεν ήταν αρεστά ούτε στον Τσώρτσιλ ούτε
στον Φαρούκ, τον τελευταίο βασιλιά της
Αιγύπτου. Ο ΕΑΣ, αντίθετα, παρά τον φιλοεαμικό προσανατολισμό του, είχε (στην
αρχή τουλάχιστον) την, ώς ένα βαθμό,
ανοχή των βρετανικοί αρχών. [Τις διακη
ρύξεις του είχαν ασπασθεί επιφανείς προ
σωπικότητες της παροικίας, αριστερής ή
ευρύτερα
δημοκρατικής-φιλελεύθερης
προέλευσης. Ανάμεσά τους και ο Γ. Ρούσσος, μετέπειτα αντιπρόεδρος στην κυβέρ
νηση Τσουδερού.] Πάντο^ς, τόσο η Α.Π.,
όσο και ο ΕΑΣ, στήριξαν με πάθος και συ
νέπεια τον «πολύμορφο αγώνα του ελληνι
κού λαού»: «Εάν ο ελληνισμός του εξωτερι
κού (στην προκειμένη περίπτο^ση ο ελλη
νισμός της Αιγύπτου) -ανέφερε το πρό
γραμμα του ΕΑ Σ- μείνει μακρυά από τον
πολύμορφο αγώνα τον ελληνικού λαού, αν
δεν προσχωρήσει ολοκληρωτικά σ ’ αυτόν
και δεν αφομοιώσει βαθειά το γενικό εθνι

κό και κοινωνικό του περιεχόμενο, προε
τοιμάζει ένα αγεφύρωτο χάσμα με το λαό
μας, χάσμα που θα φανερωθεί τραγικά
στις μέρες τον αγώνα και τραγικότερα με
τά τη νίκη».1
Εκτός από την Α.Π. και τον ΕΑΣ, θα
πρέπει ν ’ αναφέρουμε και τον ρόλο που
διαδραμάτισε η Αντιφασιστική Οργάνω
ση του Στρατού (ΑΣΟ) με γραμματέα, και
«ψυχή του μεσανατολικού κινήματος», τον
αξέχαστο Γιάννη Σαλλά. Την ΑΣΟ συ
μπλήρωσαν, λίγο αργότερα, οι Αντιφασι
στικές Οργανώσεις του Ναυτικού (AON)
και της Α εροπορίας (ΑΟΑ). Και στις
τρεις αυτές αντιφασιστικές οργανο^σεις
είχαν προσχωρήσει πολλοί Αιγυπτιώτες,
που είχαν επιστρατευθεί. Όταν, μάλιστα,
οι Αγγλοι, μετά τα «γεγονότα τον Απρίλη
’44», ανοίγουν και στρατόπεδα συγκέ
ντρωσης, για να τιμωρήσουν τους αντιφα
σίστες «στασιαστές» (insurgents), θα αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει «κλωβός» -στο
Καμπρίτ, στο Κεμπέιτ, στην Μπαρντία ή
στο Ν τεκαμερέ- χωρίς και Αυγυπτιαπες
έγκλειστους...
Τα παραπάνω γράφονται όχι για να
εξαρθεί η όποια συμβολή -μικρή ή μεγά
λη- των αιγυπτιωτών αντιφασιστών, αλλά
για να δοθεί εκείνο «το κλίμα φιλίας, ουντροφικότητας και αγωνιστικής αλληλεγ
γύης» που, εκ των πραγμάτων, είχε σφυρηλατηθεί ανάμεσα στα μέλη της Α.Π. και
τους «συντρόφους από την Ελλάδα».
ΤΟ «ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ»

ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ο πόλεμος και δια
λύονται τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, η
Α.Π. επικεντρώνει την προσοχή της στην
ανάπτυξη του παροικιακού προοδευτικού
κινήματος. Με γραμματέα της τον ποιητή
Θ. Πιερίδη, και αργότερα τον Στρατή
Τσίρκα, εργάζεται, μεθοδικά, για την «δη
μοκρατικοποίηση» (=τον εκδημοκρατι
σμό) της παροικίας, την προσαρμογή της
στη «νέα αιγυπτιακή πραγματικότητα»,
την «μαζικοποίηση» των ελληνικών κοινο
τήτων, κ.ά. Παράλληλα, παρακολουθεί, με
οδύνη, τα συμβαίνοντα στην Ελλάδα, την
επιστροφή του Γεωργίου Β’, τον απηνή κα
τατρεγμό το}ν αγωνιστών της εθνικής αντί
στασης, αλλά και «καταστάσεις μέσα στο
Κόμμα, που πληγώνουν τον μέσο δημοκρα
τικό πάροικο»... Πώς και γιατί ο πρωτοκα
πετάνιος Άρης Βελουχιοπης έγινε, ξαφνι
κά, «Μιζέριας»; Και βάσει ποιων στοιχεί
ων ο γέρο-Σιάντος βαφτίζεται «ύποπτος»,
«πράκτορας», «χαφιές»;
Απαντήσεις, βέβαια, υπήρχαν: «Η κομμά-

Ναυτικού και είχε ενεργό συμμε
τοχή στο δημοκρατικό-απελευθερωτικό κίνημα της Μέσης Ανατο
λής.] Αυτό δεν τον εμπόδιζε, όμως,
σε όλες τις συνεργασίες που είχε
με στελέχη της Α.Π. να τους θυμί
ζει, διαρκώς, ότι «στα χρόνια του
πολέμου, ο αιγυπτιώτης ελληνι
σμός είχε επανδρώσει δυο ταξιαρ
χίες»... Δεχόταν, βέβαια, ότι «οι
καιροί άλλαξαν», ότι «άλλο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας, για την
αποτίναξη του χιτλερικού ζυγού
και άλλο ο σημερινός αγώνας του
ΔΣΕ», ότι «δυσκολίες ασφαλώς
υπάρχουν», αλλά η κατάληξη κάθε
συνεργασίας μας ήταν σχεδόν στε
ρεότυπη: «Οι κομμουνιστές ξέρουν
να ξεπερνούν κάθε εμπόδιο... Και
αν δεχθώ, προς στιγμή, -έλεγε- ότι
η συγκρότηση δύο ταξιαρχιών
(από εθελοντές της παροικίας)
Ο Πωλ Ελυάρ είχε πάει σε ελεγχόμ ενες από τον ΔΣΑ περιοχές.
σκοντάφτει, μπορούμε, τουλάχι
Στην φωτογραφία δ ια κ ρ ίν ετα ι να κρ α τά τον τη λεβ ό α και να απευθύνει το μήνυμά του προς στον, να συγκροτήσουμε δύο τάγ
τον κυβερνητικό σ τρατό. Φ ω το γρ α φ ικό Α ρ χείο ΑΣΚΙ.
ματα». [Η «γραμμή», όπως ήδη
ανέφερα, ήταν: «8.000 εθελοντές
τική ηγεσία της εαμικής περιόδου διέπραξε
από Έλληνες του εξωτερικού». ]
λιν, σε μια συνάντησή τους, στη Μόσχα, το
εγκληματικά λάθη, ενώ τα ίδια (ή άλλα) λά
Τελικά, «ανέβηκαν στο βουνό» ή «ξεκίνη
καλοκαίρι του ’48. Ο Ζαχαριάδης πιστεύει
θη δεν πρόκειται να γίνουν, παρόντος του
σαν για ν ’ ανέβουν στο βουνό» 40 Αιγυπως μπορούν να στρατολογηθούν 8.000
Ζαχαριάδη»... Συνεπώς, όταν το κόμμα μάς
πτιώτες Έλληνες, με βάση τα στοιχεία που
Έλληνες του εξωτερικού και ζητεί από τον
καλεί, σήμερα, να στρατευθούμε στις
συνέλεξα. Από αυτούς, μερικοί, όπιυς ο
Στάλιν να «διευκολύνει το πέρασμά τους
γραμμές του ΔΣΕ, εμείς όλοι -δημοκράτες,
στον ΔΣΕ», μέσω Πράγας-Βουδαπέστης
Τάκης Μαλαβάζης, ο Παναγιώτης Λατουαντιφασίστες, κομμουνιστές, αγωνιστές
σάκης, ο Σάββας Πάλές, ο Δημήτρης Σπά
Βελιγραδιού...2Ο Στάλιν συναινεί. Και όχι
θης, ο Μιχάλης Χαντέλης, ο Μανόλης
της εθνικής αντίστασης στη Μέση Ανατο
απλιυς συναινεί, αλλά και υπόσχεται ου
Μαυρογιώργης, βρέθηκαν στην πρώτη
λή- «έχουμε χρέος ν ’ ανταποκριθούμε».
σιαστική βοήθεια σε πυροβόλα, αντιαρμα
[Στα μέλη της Α.Π. είχε κοινοποιηθεί (προ
γραμμή του μετώπου και πολέμησαν «με
τικά, ακόμα και σε αεροπλάνα! Πλην, η
φορικά) ότι η «κομματική τους ηλικία» εί
γόνα και με στήθος». [Από την ομάδα αυτή,
βοήθεια αυτή ουδέποτε θα φθάσει...
ο Τάκης Μαλαβάζης σκοτώθηκε, ενώ ο Π.
ναι ισότιμη με την «κομματική ηλικία» μέ
Λατουσάκης τραυματίσθηκε σοβαρά.]
«ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΤΑΓΜΑΤΑ»...
λους του ΚΚΕ. Δεν κατέχω αν υπάρχει
Άλλοι εθελοντές, ενώ «ξεκίνησαν για το
ΑΙΓΟ ΥΣ μήνες αργότερα (αρχές του ’49)
σχετική (γραπτή) ανακοίνωση από πλευ
ράς ΚΚΕ.]
και αφού είχε προηγηθεί, κατά πάσα πιθα βουνό», δεν πρόφτασαν να προωθηθούν
στην περιοχή του μετώπου, υπαιτιότητι του
νότητα, η περίφημη 5η Ολομέλεια της ΚΕ
Η πρώτη «νύξη» για συμμετοχή Ελλήνιυν
«μηχανισμού», ο οποίος, ανάλογα με τη συ
του ΚΚΕ (Ιανουάριος του ’49) που έθεσε,
Αιγυπτιωτιύν στο «δεύτερο αντάρτικο» γί
γκυρία, πότε ήταν γοργός και πότε πάθαινε
στον ΔΣΕ, το καθήκον να κάνει το 1949
νεται από τη Χρυσά Χατζηβασιλείου, κα
«εμπλοκή». [Τον Μάρτιο του ’49, λόγου χά
«χρόνο της αποφασιστικής καμπής», φθά
τά το πέρασμά της από την Αίγυπτο, τέλη
ρη, εντολή του ΚΚΣΕ προς ΚΚΕ όριζε: Ώς
νει στην Αίγυπτο ο Φίλιππος Πάγκαλος,
του 1947, ίσιυς και αρχές του 1948. Ο αξέ
τέλη Μαΐου, ο ΔΣΕ πρέπει ν ’ αποχωρήσει
στέλεχος του ΚΚΕ, το όνομα του οποίου
χαστος Νίκος Τσαραβόπουλος, σε μια συ
από την Ελλάδα. Διαφορετικά, η Βουλγα
-διυδεκα χρόνια αργότερα- θα συνδεθεί
νομιλία μας (Αύγουστος ’92, Σούνιο), μου
ρία και η Αλβανία θα κλείσουν τα σύνορά
με έναν από τους ήρωες της Λέσχης του
αποκάλυψε ότι αποδέκτης της «νύξης» αυ
τους... Λίγες εβδομάδες αργότερα, όμως, η
Στρατή Τσίρκα.
τής ήταν (και) ο ίδιος, όταν, με πλήρη τή
εντολή αλλάζει: Εν όψει της νέας συζητήσεΚύρια αποστολή του Φ. Πάγκαλου: η, κα
ρηση τιυν συνιυμοτικιύν κανόνων, συναντά
ως του ελληνικού προβλήματος στον ΟΗΕ ο
τά το δυνατόν, μεγαλύτερη στράτευση Αιτην Χατζηβασιλείου στο σπίτι της ζωγρά
αγώνας του ΔΣΕ πρέπει να συνεχισθεί και
γυπτιιυτιύν Ελλήνων, για ένταξη στις γραμ
φου Διύρας Ποτήρη, στο Κάιρο.
να ενταθεί\γ Πάντως, με την κατάρρευση
μές του ΔΣΕ. Ο Φ. Πάγκαλος ήταν, ως ένα
Πάντως το θέμα της ενίσχυσης του ΔΣΕ
του μετώπου και τον τερματισμό του εμφύ
βαθμό, γναίστης των παροικιακών πραγ
όχι μόνο με πολεμικό υλικό, αλλά και με
λιου, όλοι οι αιγυπτιώτες εθελοντές (μια
μάτων και τιυν «περιορισμένων δυνατοτή
«Έλληνες εθελοντές από τις δυτικές χώρες»
και δεν μπορούσαν να επιστρέφουν στην
των του χώρου». [Είχε διατελέσει γραμμα
(κατ’ επέκταση και από την Αίγυπτο) τέθη
Αίγυπτο ή να έλθουν στην Ελλάδα), παρέτέας της Αντιφασιστικής Οργάνωσης του
κε από τον Ζαχαριάδη, στον ίδιο τον Στά25
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Επιστροφή στο χωριό μαχητή του ΔΣΕ. Φ ω τογραφία από τα ΑΣΚΙ

μειναν στις χοίρες του «υπαρκτού» επί δέ
κα, είκοσι ή τριάντα χρόνια, πληρώνοντας
το τίμημα του εθελοντισμού τους.
Τέλος, μια ομάδα τριιόν αιγυπτιωτών εθε
λοντών, που αναχοιρησε από το Κάιρο μετά
τον τερματισμό των επιχειρήσεων στο Βίτσι
και στο Γράμμο -προφανούς κάποιοι του
«μηχανισμού» είχαν πιστέψει στο σύνθημα
«Το όπλο παρά πόόα !»... - φθάνοντας στον
Τάραντα της Ιταλίας, καλούνται να επι
στρέφουν: «Οίκαόε» - έλεγε η εντολή.
Αυτό το «οίκαόε» το άκουσε και ο Τσίρκας, όταν, ως γραμματέας της Α.Π., φεύγει
από την Αλεξάνδρεια (τέλη του ’48) για να
περάσει στις γραμμές του ΔΣΕ. Φθάνει
στο Παρίσι, παίρνει επαφή με τον Στρατή
Ζερμπίνη και ενώ είναι έτοιμος για την «ε
πόμενη στάση» (την Πράγα), του διαμηνύ
ουν πως «πρέπει να επιστρέφει στο πόστο
του». Η ηγεσία του ΚΚΕ είχε κρίνει ότι
ήταν χρησιμότερος στην Αλεξάνδρεια, πα
ρά στο «βουνό»...
ΕΝΑΣ ΠΡΩΤΟΣ (ΕΛΛΙΠΗΣ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΔΙΝΩ πιο κάτω, με βάση στοιχεία που
μπόρεσα να συγκεντριυσο.), έναν πριότο
κατάλογο, τεθνεώτων σήμερα, αιγυπτιωτών εθελοντιυν, οι οποίοι, στα χρόνια του
εμφυλίου, πέρασαν ή ξεκίνησαν να περά
σουν στις γραμμές του ΔΣΕ ή, από διάφο
ρα πόστα, λειτούργησαν ως «σύνδεσμοι»
της Α.Π. με ΚΚΕ και τον ΔΣΕ:
—Γιώργης Αθανασιάδης, εκπαιδευτικός,
Κάιρο
26

—Βασίλης Βλάχος, μηχανικός, Αλε
ξάνδρεια
—Στρατής Ζερμπίνης, βιομήχανος, Αλε
ξάνδρεια
—Γιάννης Κούρτης, καθηγητής, Αλεξάν
δρεια
—Γιάννης Κρητικός, συγγραφέας-μεταφραστής, Κάιρο
—Σταύρος Κεμιτζόγλου, εργάτης, Κάιρο
—Γιάννης Λυμπερίου, καλλιτέχνης, Αλε
ξάνδρεια
—Τάκης Μαλαβάζης, τεχνικός, Κάιρο
—Μαρίκα Μινεέμη, εκπαιδευτικός, Κάι
ρο
—Βασίλης Μώμος, εργάτης, Κάιρο
—Νίκος Παπαδημητρίου, δημοσιογρά
φος, Αλεξάνδρεια
—Θεοδόσης Πιερίδης, ποιητής, ΚάιροΑλεξάνδρεια
—Αλεξάνδρα Πιερίδη, Κάιρο-Αλεξάνδρεια
—Παναγιώτης Ταταλιάς, ηλεκτρολόγος,
Κάιρο
—Νίκος Τσαραβόπουλος, οικονομολό
γος, Κάιρο
—Πόπη Τσαραβοπούλου, ράπτρια, Κάι
ρο
Ο κατάλογος είναι ελλιπής, αφού δεν
αναφέρονται οι εν ζωή αιγυπτιιύτες εθελο
ντές που πήραν μέρος ή ξεκίνησαν να πά
ρουν μέρος στο «δεύτερο αντάρτικο». [Το
γιατί είναι «μια άλλη ιστορία»...] Ο κατά
λογος ίσως συμπληρωθεί, με ένα άλλο μου
σημείωμα.

ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ (περιορισμένο) πλαίσιο, μέ
σα στο οποίο κινήθηκε το κείμενο αυτό,
δεν αναστέλλει τη διατύπωση ενός ευρύτε
ρου επιμέτρου, κοινής, σήμερα, αποδοχής:
Το επίμετρο θα μπορούσε -μεταξύ άλλωνν ’ αναφέρει: ότι αυτός ο εμφύλιος προδιέγραφε,
εξ
υπαρχής,
«αγγελτήρια
θανάτου»·* ότι, ως εθνική τραγωδία, «υ
πήρξε, ίσως, βαρύτερη και από τη μικρα
σιατική καταστροφή και από τη χιτλεροφασιστική κατοχή»° ότι συνέβαλε στην «α
ποσύνθεση τον πιο βαθύρριζου λαϊκού κι
νήματος των τελευταίων εκατό χρόνων
-το ν εαμικού και του συνολικού απελευθε
ρωτικού»,ft ότι μπορούσε ν ’ αποτραπεί' και
ότι τα θύματά του -εραστές ή όχι οραμά
τω ν- ήταν «όλοι τους καλοί Έλληνες», κα
ταπώς θα έλεγε, ξανά, ο στρατηγός Χρ.
Μαντάς...
Ό λα τα άλλα, οι επεμβάσεις των Αγγλοαμερικανών, τα «παιχνίδια» του Στάλιν, οι
ευθύνες της Δεξιάς (που επεδίωκε τον εμ
φύλιο), οι ευθύνες της Αριστερός (που δεν
μπόρεσε να τον αποτρέψει...) - όλα οδη
γούν στο ίδιο «ηθικό δίδαγμα»: στην απο
φυγή του πολέμου ή του εμφυλίου πολέμου
ιυς μέσου επίλυσης διαφορών. Κοντολογίς:
εμμονή στο «διαλέγομαι».
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Περιοδικό Έλλην, αρ. 13,15.1.43, Κάιρο. Βλέπε
επίσης: Γιώργη Αθανασιάδη:
Η πρώτη πράξη της ελληνικής τραγωδίας, σελ
72, Εκδόσεις Ελεύθερη Ελλάδα, 1971 και
Βασίλη Νεφελούδη: Η Εθνική Αντίσταση στη
Μέση Ανατολή, τόμος Α’, σελ. 70-72, Θεμέλιο,
1981.
2. Γ. Γουσία: Οι αιτίες για τις ήττες, τη διάσπαση
του ΚΚΕ και της Αριστερός, τ. 1, σ. 501-507, εκδ.
«Να υπηρετούμε το λαό» Γ. Κοτανίδης-Θ.
Κακουλίδης και Λεύτερη Μαυροειδή:/1πόταν
σταλινισμό στην περεστρόικα, σελ. 175,
Θεμέλιο, 1988.
3. Λεύτερη Μαυροειδή,άπ., σελ. 176.
4. Κατά τον πρώην πρωθυπουργό Γ. Ράλλη: «Οι
αντάρτες είχαν 36.ÎXX) νεκρούς, ενώ οι
εκτελεσθέντες, ύστερα από αποφάσεις
έκτακτων στρατοδικείων, είχαν φθάσει, κατά
την περίοδο αυτή σε 3.ÎXX). Ανάλογες ήταν και
οι απώλειες του στρατού μας: στις δύο
επιχειρήσεις του Γράμμου και του Βίτσι είχαν
σκοτωθεί 6.(ΧΧ) περίπου αξιωματικοί και
οπλίτες και είχαν τραυματισθεί περισσότεροι
από 24.(Χ)0». Καθημερινή, 29 Αυγούστου 1999.
5. Πέτρος Ανταίος, Αυγή, 29 Αυγούστου 1999.
6. Τάκης Μπενάς: Του Εμφύλιον, σελ. 14, Νέα
Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, 1996.
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Νέα έκδοση από το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο
(Ε.Λ.Ι.Α.)
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ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ
Απόπειρα προσέγγισης των πραγμαπκών
γεγονότων στις μονοθεϊστικές θρησκείες

του Γιώργου Παμπουκη
O

•
•

•
•

ΜΙΑ ΕΚΠΛΗΞΗ ΠΑ ΤΟΝ “ΠΕΡΙΕΡΓΟ”
ΚΑΙ ΦΙΛΕΡΕΥΝΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

“ [...] Οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις που έχει στην εποχή μας ο μη
ειδικός αναγνώστης σχετικά με τα ευαίσθητα θέματα της θρησκείας του και της ιστορίας
της, προέρχονται από πληροφορίες διάσπαρτες, ανομοιογενείς και με μεγάλες αποκλίσεις
ως προς τον βαθμό αξιοπιστίας τους.”
Η συναρπαστική αφήγηση φιλοδοξεί να συμπληρώσει αυτό ακριβώς το κενό:
Μια συνοπτική εξιστόρηση των θρησκειών του αρχαίου κόσμου ως τον 6ο π.Χ. αιώνα
Μια γοητευτική περιήγηση στον ελληνικό αποικισμό της Μεσογείου, στην γένεση του
κριτικού λόγου, στην παράδοξη ελληνιστική “παρακμή” ως τις απαρχές του Χριστιανισμού
με κυρίαρχη την μυστηριώδη προσωπικότητα του Ιησού και το αμφιλεγόμενο ζήτημα της
ιστορικότητας του προσώπου του.
Διαγράφεται η παράλληλη πορεία των Χριστιανικών κόσμων Ανατολής και Δύσης, η
εξάπλωση του Ισλάμ, οι ανακατατάξεις στους κόλπους της Δυτικής Εκκλησίας και
παρακολουθείται η διαδρομή των τριών μονοθεϊστικών δογμάτων έως τις μέρες μας.
Φιλοδοξία του βιβλίου αυτού είναι μέσα από αυτό το χαώδους έκτασης αντικείμενο, όπου
επί αιώνες παρεισφρέουν σε μέγιστο βαθμό προκαταλήψεις, παραπληροφόρηση, αλλά και
το προαιώνιο απορρυθμιστικό των πάντων «θείο δέος», να αποκτήσει ο αναγνώστης τα
αναγκαία εφόδια ώστε, να είναι σε θέση να κρίνει τα πράγματα με νηφαλιότητα και λογική.

Το βιβλίο Στην Τροχιά του Ενός Θεού προσφέρει μια γλαφυρή ενδιαφέρουσα αφήγηση,
εύληπτη, πληροφοριακή και ευχάριστη για αναγνώστες κάθε ηλικίας: μαθητές, φοιτητές,
διδάσκοντες, ερευνητές, επιχειρηματίες ή τον απλά φιλέρευνο αναγνώστη
ΤΙΜΗ: 8.000 δρχ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Αγ. Ανδρέου 5, Αθήνα 105 56
τηλ: 32 11 149, 32 50 378, φαξ: 32 13 667
E-mail: elia@ath.forthnet.gr
www.elia.org.gr

Σκέψεις
και μνήμες
για τον
εμφύλιο πόλεμο
του Σταύρου Κασιμάτη
Ο L κυρίαρχες εκτιμήσεις για τον εμφύλιο πόλεμο
1945-1949 όεν ανταποκρίνονται στα ιστορικά
όεόομένα. Η ερμηνεία των νικητών για τον εμφύλιο
επιβλήθηκε στον ελληνικό λαό, σε μεγάλο τμήμα
τον, με μακρόχρονη χρήση βίας, αφάνταστες
πιέσεις κάθε είδους. Ακόμη, με την πάροδο του
χρόνου, έπεφτε πέπλο πάνω στα πραγματικά
γεγονότα και η επίσημη εκδοχή κυκλοφορούσε
σαν «γνήσια».Όμως, οι εξελίξεις στην Ελλάδα
κλόνιζαν την αξιοπιστία του κυρίαρχου μοντέλου
ερμηνείας του εμφυλίου. Το λαϊκό κίνημα
παρουσίαζε απρόβλεπτη, για τους νικητές, αντοχή
και ζωτικότητα.
ίναι παραδεκτό ότι η Σο
βιετική Ένωση είχε ανα
γνωρίσει την υπευθυνό
τητα της Αγγλίας για στρατιω
τική δράση στην Ελλάδα, που
της άνοιγε τον δρόμο για την
πολιτική επιβολή της.
Η Ελλάδα κατείχε θέση
υπερζωτικής σημασίας για
τους Αγγλοαμερικάνους. Η
έξοδος στο Αιγαίο και στη Με
σόγειο, ήταν και για τη Σοβιε
τική Ένωση ζωτικής σημα
σίας, αλλά δεν μπορούσε να τη
διεκδικήσει από τους συμμά
χους· δεν της το επέτρεπε ο τό
τε συσχετισμός το>ν δυνάμεων.
Σταμάτησε τα στρατεύματά
της στα βόρεια σύνορα της
Ελλάδας.
Τη θέση της αυτή είχε κάνει
γνωστή εμμέσως στους έλληνες κομμουνιστές (βλ. θέση της
για τον Λίβανο και κυβέρνηση
Εθνικής ενότητας, τα Δεκεμ-

Ε
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βριανά του 1944, τα μηνύματα
ότι δεν μπορούν να περιμένουν
απ’ αυτούς βοήθεια, τη συμ
βουλή να πάρουν μέρος στις
εκλογές του Μαρτίου 1946).
Ή ταν φανερό λοιπόν ότι οι
έλληνες κομμουνιστές δεν
μπορούσαν να προσδοκούν
ανοικτή πολιτική υποστήριξη
και άμεση βοήθεια από τη Σο
βιετική Ένωση. Και όχι μόνον
δεν έπρεπε να προσδοκούν την
αρχική περίοδο βοήθεια στον
αγιύνα τους, αλλά αντιμετώπι
ζαν και το πρόβλημα του να
μην εξεγερθούν απότομα,
διεκδικιόντας άμεσα την εξου
σία, γιατί αυτό θα επιβάρυνε
τη θέση της Σοβιετικής Ένοοσης στις σχέσεις της με τους
συμμάχους και θα δημιουρ
γούσε προβλήματα στους βό
ρειους γείτονες.
Οι Αγγλοαμερικάνοι έστη
ναν στην Ελλάδα δικό τους κα

θεστώς - πειθήνιο, υποτακτικό
και ξεκάθαρα αντικομμουνιστικό.
Η θέση-κλειδί της Ελλάδας
δεν τους επέτρεπε την ανοχή
ισχυρού εσωτερικού αντίπα
λου, ο οποίος θα μπορούσε να
αμφισβητήσει έστιυ και μακρο
πρόθεσμα την απόλυτη κυ
ριαρχία τους. Οι συμβιβασμοί
που έκαναν με το ΕΑΜ ήταν
για να κατακτούν θέσεις ενα
ντίον του, για τη διάλυση και
συντριβή του. Τα ιδανικά του
αντιφασιστικού αγώνα δεν εί
χαν καμία δέσμευση γ ι’ αυ
τούς. Εφάρμοζαν αδίστακτα
την πολιτική τους. (Τσώρτσιλ
προς Σκόμπυ τον Δεκέμβρη
του 1944: «Μην διστάζετε να
συμπεριφερθείτε σαν σε κατεχόμενη χώρα»).
Ο συσχετισμός των εσωτερι
κών δυνάμεων ήταν συντριπτι
κά υπέρ του ΕΑΜ και του
ΚΚΕ. Το ΚΚΕ και το ΕΑΜ,
ανεπιτυχώς, προσπαθούσαν
να εναντιωθούν με πολιτικά
μέσα στην αγγλική επιβουλή,
επιδιώκοντας ομαλή δημοκρα
τική εξέλιξη. Ακόμα και η αποτυχούσα ένοπλη αντίσταση τον
Δεκέμβριο του 1944 είχε ου
σιαστικά χαρακτήρα πολιτικής
διαμαρτυρίας εναντίον των
σχεδίων των Αγγλοαμερικανών.
Μετά τη συμφιυνία της Βάρ
κιζας, οι Άγγλοι και ο κρατι
κός μηχανισμός που συγκρο
τούσαν συνέχιζαν ανελέητα
την εξόντιοση του Εαμικού κι
νήματος, σαν να μην υπήρχε
τέτοια συμφωνία, ενώ οι ηγε
σίες του ΕΑΜ-ΚΚΕ συνέχιζαν
την διατακτική και αντιφατική
πολιτική τους.
Στο τρομοκρατικό όργιο διώ
ξεων και δολοφονιών αντιπαρατίθενται οι μαζικές διαμαρ
τυρίες της Εαμικής παράταξης.
Ακολουθεί, από την ηγεσία του
ΚΚΕ, αρχές του 1946, η πολιτι
κή απόφαση για εξελικτική
ένοπλη αντιπαράθεση στον μο
νόπλευρο εμφύλιο πόλεμο που
έχουν εξαπολύσει οι Αγγλοαμερικάνοι. Κύριος πολιτικός
στόχος είναι η συμφιλίιοση και

η δημοκρατική εξέλιξη.
Θα ’ταν αμετροέπεια να επιχειρηθεί σ’ ένα μικρό σημείω
μα κριτική της πολιτικής που
ακολουθήθηκε από τις ηγεσίες
του ΚΚΕ και του ΕΑΜ την πε- ;
ρίοδο της κατοχής και του επακολουθήσαντος εμφυλίου πο
λέμου και μάλιστα έχοντας
απόσταση 55 χρόνων, όταν τό
σα πράγματα έχουν ξεδιαλυθεί. Οι ηγεσίες του ΕΑΜ και
του ΚΚΕ έκαναν τις εκτιμήσεις
τους και έπαιρναν τις αποφά
σεις τους με τα στοιχεία που
διέθεταν τότε. Οι προβλέψεις
που έκαναν για τους μελλοντι
κούς συσχετισμούς, για τους
νέους παράγοντες που θα
έμπαιναν στον διεθνή στίβο,
είχαν το στοιχείο της απροσ
διοριστίας. Εμείς σήμερα εί
μαστε γνώστες όλης της κατά
στασης, έχουμε υπόψη μας τα
τετελεσμένα ιστορικά γεγονό
τα, που με τίποτα δεν μπορούν
να ανατραπούν. Βέβαια, οι
εξελίξεις έχουν επιβάλει ορι
σμένα συμπεράσματα.
Θα δοκιμάσου να θέσω ερω
τήματα, που ίσως οδηγούν τη
σκέψη προς κάποιες κατευ
θύνσεις, και να αναφέρω γεγο
νότα που έζησα και συναισθή
ματα που μου γεννήθηκαν
εκείνη την εποχή.
Σχηματικά, δύο κατά τη γνώ
μη μου μπορούσαν να ήταν οι
καθαρές πολιτικές του ΚΚΕ
και του ΕΑΜ την περίοδο της
Εθνικής Αντίστασης και στη
συνέχεια, μετά την απελευθέ
ρωση:
α) Εθνική Αντίσταση: Αγώ
νας για την απελευθέρωση της
πατρίδας και συγχρόνου επι
δίωξη κατάκτησης και επιβο
λής της λαϊκής εξουσίας. (Πα
ρόμοια γραμμή εφάρμοσε η
ηγεσία του Κ.Κ. Γιουγκοσλα
βίας. Ωστόσο, τα προβλήματα
που αντιμετώπιζε η ηγεσία του
ΚΚΕ ήταν πολύ πιο σύνθετα,
δυσκολότερα, από αυτά που
είχε το Κ.Κ. Γιουγκοσλαβίας)
ή
β) Απελευθέρο)ση της πατρί
δας, και μετά αντιμετώπιση
του προβλήματος της εξου-

αίας. Η ηγεσία του ΕΑΜ δεν
ακολούθησε ούτε τη μία ούτε
την άλλη κατεύθυνση.
Κατά την τωρινή ταπεινή μου
γνώμη, μόνον αν επιδιώκονταν
αποφασιστικά, συγχρόνως με
τον απελευθερωτικό αγώνα, η
κατάληψη της εξουσίας, υπήρ
χε πιθανότητα επιτυχούς αντι
μετώπισης των Άγγλων (νίκη),
ή, το πιθανότερο, η επίτευξη
ενός ανεκτού για το λαό, δημο
κρατικού συμβιβασμού (μερι
κή νίκη).
Στην περίοδο του εμφυλίου
πολέμου (1945-1949), ο νέος
ηγέτης του ΚΚΕ κληρονομεί
τις συνέπειες της επαμφοτερί
ζουσας γραμμής της κατοχικής
και βαρκιζιανής περιόδου.
Εγκρίνει τη γραμμή της κατο
χής, του Δεκέμβρη και της
Βάρκιζας, ενώ από τότε ήταν
φανερό πως ήταν λαθεμένη. Η
έγκριση αυτή δημιουργούσε
συγχύσεις στο λαό. Γιατί πήρε
τέτοια θέση; Μήπως γιατί τη
γραμμή αυτή είχαν εγκρίνει οι
Σοβιετικοί;
Πάλι τίθενται, εναλλακτικά,
η γραμμή του συμβιβασμού
και, μετά την παραβίαση της
συμφιυνίας της Βάρκιζας από
τους Άγγλους, η δυναμική ένο
πλη αντιπαράθεση. Η πριότη,
της πολιτικής δράσης για επί
τευξη ανεκτού δημοκρατικού
συμβιβασμού, μπορούσε να εί
χε πιθανότητα επιτυχίας;
Έρχονται στη θύμησή μου
ορισμένες παραστάσεις και
γεγονότα: Αμέσως μετά τη
συμφωνία της Βάρκιζας και
τον αφοπλισμό του ΕΑΜ, άρ
χισαν οι διώξεις και οι δολο
φονικές επιθέσεις των μαχη
τών του ΕΛΑΣ και των μελών
του ΕΑΜ. Στην Ελευσίνα, μια
ομάδα άοπλων ΕΛΑΣιτών που
γύριζαν στα σπίτια τους ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. Η εί
δηση έπεσε τότε σαν βόμβα
στις ψυχές μας. Γυρίζοντας
στην Αθήνα μετά την απελευ
θέρωση, πήγα να συναντήσυ)
τον αρχίατρο της θεσσαλικής
1ης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ.
Τον είχαν δολοφονήσει μόλις

Ο μόνοια (οδός Αγ. Κωνσταντίνου), 1950.
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γύρισε στον τόπο του. Τέτοια
περιστατικά
επεκτείνονταν
σαν τις φωτιές σ’ όλη την επι
κράτεια. Φούντωνε η δράση
των παρακρατικόν όπως και
των κρατικόν με συλλήψεις,
φυλακίσεις, δολοφονίες.
Και στις φυλακές γίνονταν
δολοφονικές επιθέσεις με δε
κάδες θύματα. Οι συλληφθέντες αντιμετώπιζαν κατηγο
ρίες στερεότυπες και άσχετες
με την πραγματικότητα. Λεη
λασίες, ανατινάξεις, δολοφο
νίες. Ακόμα και στις Φυλακές
Χατζηκώστα κυριαρχούσε ένα
απαράδεκτο καθεστώς. Για
1.200 κρατουμένους υπήρχαν 6
μόνο αποχιυρητήρια. Έ β γ α 
ζαν τους κρατουμένους (πριν
εξεγερθούν) στο προαύλιο μισή ώρα το πρωί και μισή το
απόγευμα. Σε κάθε θάλαμο
(90 m2 με 80 περίπου κρατου
μένους) υπήρχαν 2 φιλιστρίνια
20x20 cm για τον αερισμό τους.
Το βραδινό φαί τις περισσότε
ρες μέρες ήταν σκέτο παστό
ψάρι, χωρίς νερό (το πολύ

αλάτι σπάει τα νεύρα).
Εκατοντάδες ήταν οι φυλακι
σμένοι για λεηλασίες. Έτσι
κατηγόρησαν και μένα ότι είχα
λεηλατήσει και ανατινάξει το
εργοστάσιο ελαστικών Ελβιέλα, χωρίς να ξέρω ούτε πού πέ
φτει.
Στην ίδια φυλακή εφάρμοζαν
και την εξής μέθοδο: Στο γρα
φείο του διευθυντή καλούσαν
μόνο για «αναγνώριση» τον
κρατούμενο που ήθελαν να του
φορτιύσουν την διάπραξη φό
νου, και εκεί τον αναγνιόριζε
αμέσως μια μαυροφορεμένη
γυναίκα.
Στην Αθήνα, πολλοί δολοφο
νήθηκαν με το εξής τέχνασμα:
οι παρακρατικοί, με κάλυψη
της αστυνομίας, χτυπούσαν
αργά το βράδυ τις πόρτες αγω
νιστούν και όταν βεβαιανονταν
ότι βρίσκονταν πίσο) απ’ αυ
τήν, τους γάζωναν.
Στους κυνηγημένους αγωνι
στές, μέσα στα μπουντρούμια,
φούντωνε πικρία και αγανά
κτηση εναντίον τιον διωκτών

τους. Οι αγωνιστές, οι νέοι, ο
λαός δεν ανέχονταν την ταπείνο^ση, τον συμβιβασμό που θα
οδηγούσε στην υποδούλωση.
Ουσιαστικό ερώτημα -έστω
και τωρινό- είναι αν μια πολι
τική συμβιβασμού μπορούσε,
με τον υπάρχοντα συσχετισμό
δυνάμεων και τις επιδιώξεις
του αντιπάλου, να οδηγήσει
στην εγκαθίδρυση ενός ανε
κτού -έστιυ και ανάπηρου- δη
μοκρατικού καθεστώτος.
Αν η γραμμή αυτή μπορούσε
να αποφύγει την αιματηρή
αναμέτρηση, τις μεγάλες λαϊ
κές απώλειες και θυσίες -και
από τις δύο αντίπαλες πλευ
ρές- ενός εμφυλίου πολέμου.
Μήπως μια τέτοια συμβιβαστι
κή πολιτική οδηγούσε στην
εδραιάυση της κυριαρχίας των
Αμερικανόν και στην εγκαθί
δρυση ανελεύθερου καθεστώτος χιυρίς συγχρόνως να αποφύγει απώλειες πολλών χιλιά
δαν νεκρών και κάθε είδους
διώξεις οπαδών του ΚΚΕ και
του ΕΑΜ; Πώς μπορούσε η
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καθοδήγηση του ΚΚΕ να μην
επιχειρήσει να αντικροΰσει
τους εξοντωτικούς διωγμούς,
τις χιλιάδες δολοφονίες, την
υποδούλωση της χώρας, χωρίς
να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο
που μπορούσε να διαθέσει; Θα
πειθαρχούσε ο λαός, οι αγιυνιστές του ΕΑΜ σε μια πολιτική
παραδοχής της κυριαρχίας των
ξένων με όλες τις συνέπειες
που αυτή θα συνεπαγόταν; Η
άλλη εναλλακτική λύση της
ένοπλης αντίστασης και αντι
παράθεσης μπορούσε να οδη
γήσει σε δημοκρατική διέξοδο;
Η ηγεσία του ΚΚΕ άρχισε την
ένοπλη αντιπαράθεση ενα
ντίον των αντιπάλων της, ξένων
και ντόπιων, με την απόφαση
της 2ης ολομέλειας Κ.Ε. του
Φεβρουάριου του 1946.
Πήρα μέρος στην οργανωτική
σύσκεψη που έγινε αμέσως με
τά την ολομέλεια. Συζητήθηκε
η πιο αποτελεσματική οργάνω
ση της λαϊκής αυτοάμυνας που
περιλάμβανε και τη χρησιμο
ποίηση των όπλων. Θυμάμαι
ότι προβλήθηκε η πετυχημένη
αντιτρομοκρατική δράση της
Κομματικής
Οργάνωσης
Άρτας.
Στο βαθμό που εντείνονταν το
τρομοκρατικό όργιο και οι διώ
ξεις, αναπτυσσόταν και η ένο
πλη αντίσταση, επεκτείνονταν
οι αντιπαραθέσεις και η ανά
πτυξη του ένοπλου αγώνα. Η
πολιτική και ένοπλη πίεση που
ασκούσε το ΚΚΕ για συμφι
λίωση και δημοκρατικό συμβι
βασμό (υπόμνημα του ΕΑΜ
στον ΟΗΕ, αλλεπάλληλες εκ
κλήσεις για ειρήνη, συμφιλίω
ση, συμβιβασμό, Πορφυρογένης-Ζαχαριάδης στο Συνέδριο
του Κ.Κ. Γαλλίας στο Στρα
σβούργο κ.λπ.) δεν έφερνε
αποτέλεσμα. Οι αντίπαλοί του
συνέχιζαν άτεγκτοι τη δράση
για τη συντριβή του.
Η ανάπτυξη του ένοπλου
αγώνα από το ΚΚΕ αντιμετώ
πιζε μεγάλα προβλήματα και
ουσιαστικούς περιορισμούς.
Ας αναφερθώ, όμως, πρώτα σε
ορισμένα γεγονότα που έχουν
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σχέση με τα παραπάνω: ένο
πλος αγώνας γίνεται, κυρίως,
με νέους μαχητές, με τη νεο
λαία. Πώς εμείς, το Κεντρικό
Συμβούλιο της ΕΠΟΝ, στην
πρώτη περίοδο της ανάπτυξης
του ένοπλου αγιυνα, καταπια
στήκαμε με τη στρατολόγηση
μαχητών; Αφήσαμε ακαθοδή
γητα το καθήκον αυτό στις το
πικές μας οργανιυσεις.
Η κυβέρνηση καλούσε εφέ
δρους για τον δικό της στρατό,
ανάμεσά τους και στελέχη της
ΕΠΟΝ. Μας ροπούσαν αν
έπρεπε να παρουσιαστούν. Η
γραμμή της οργάνωσης, στην
πρώτη περίοδο, ήταν: «κάνε
ό,τι νομίζεις εσύ σωστό». Έ τσι
πέσανε στα χέρια του εχθρού
εκατοντάδες στελέχη μας,
όπιυς ο Αντ. Μπριλάκης, γραμματές της ΕΠΟΝ Κρήτης, ο
Πότης
Παρασκευόπουλος,
γραμματέας της ΕΠΟΝ Πελοποννήσου, ο Π. Κατερίνης 2ος
γραμματέας της ίδιας περιο
χής, ο Ν. Νικηφορίδης, στέλε
χος της ΕΠΟΝ Αθήνας, και τό
σοι άλλοι, που πέρασαν τα βα
σανιστήρια της Μακρονήσου
καταντώντας, οι περισσότεροι,
τρελοί δεσμώτες. (Η καθοδή
γηση του ΚΚΕ έδωσε εντολή
στους πρώην αξιωματικούς του
ΕΛΑΣ να παρουσιαστούν,
όταν τους κάλεσε το Φρουραρ
χείο). Δεν θα ’πρεπε να παρα
λείψω την προσπάθεια που κά
ναμε για να ξεσκεπαστεί το
τρομερό κολαστήριο του Μα
κρονησιού και την οργάνωση
της αντίστασης των κρατουμέ
νων.
Ιδού πώς μου ανακοίνωσε ο
Γραμματέας του Κεντρικού
Συμβουλίου της ΕΠΟΝ Φ. Βέττας την έξοδό του στο βουνό:
«Ορέστη, θα πάω ένα ταξιδάκι
για 5-6 μήνες στο βουνό». Γιατί
με τέτοιους τρόπους επιχειρού
σαμε να προστατεύσουμε το
εγχείρημα;
Η απόπειρα απόκρυτβης της
οργανιυμένης προσπάθειας για
ανάπτυξη του ένοπλου αγώνα
δεν πετύχαινε με τέτοια τακτι
κή. Καλλιεργούσε όμιυς τον

αποπροσανατολισμό και την
ταλάντευση στις γραμμές μας.
Η ηγεσία του ΚΚΕ απέφυγε να
συγκρουσθεί με τα τμήματα
του αγγλικού στρατού στην
Ελλάδα, να προκαλέσει εξε
γέρσεις σε μονάδες του κυβερ
νητικού στρατού.
Γιατί αποκρύβονταν οι κινή
σεις μας; Γιατί δεν οργανώθη
κε έγκαιρα η οργάνωση των
δυνάμεών μας και η ανάπτυξη
της ένοπλης πάλης, όταν ακόμα
οι κυβερνητικές δυνάμεις ήταν
αδύναμες και όχι καλά οργα
νωμένες;
Η ηγεσία του ΚΚΕ θεώρησε
σκόπιμο να μην ξεκινήσει από
τομα και ξεκάθαρα την εξέγερ
ση για την κατάληψη της εξου
σίας. Δεν πρόβαλε από την αρ
χή αυτόν τον ξεκάθαρο στόχο.
Προχωρούσε με διαδοχικές κι
νήσεις που έπαιρναν υπ’ όψιν
τη διεθνή συγκυρία, ελπίζο
ντας σε ευνοϊκότερους συσχε
τισμούς. Θεωρούσε πως δεν
έπρεπε να προκαλέσει και να
προσφέρει επιχειρήματα στους
Αγγλοαμερικάνους προκειμένου να κατηγορήσουν τη Σο
βιετική Ένωση και τους βόρει
ους γείτονες ότι εξαπολύουν
και ενισχύουν τους έλληνες
κομμουνιστές να καταλάβουν
την εξουσία και να αλλάξουν
το status quo στην περιοχή. Οι
αποφάσεις του ΚΚΕ, οι εξελί
ξεις της πολιτικής του δράσης
στην αντιπαράθεση με τους
Αγγλοαμερικάνους,
πολλές
φορές καθορίζονταν και από
τις λεπτές κάθε φορά ισορρο
πίες στις διεθνείς σχέσεις, την
ισχύ και τις δυνατότητες της
Σοβιετικής Ένωσης.
Η πολιτική της άμεσης επι
δίωξης της εξουσίας στην
Ελλάδα, εντείνεται χωρίς κα
θυστερήσεις και αναβολές με
τά την διακήρυξη του Δόγμα
τος Τρούμαν (Μάρτιος 1947).
Το Δόγμα Τρούμαν έδειξε πιυς
οι ΗΠΑ μπαίνουν άμεσα και
απροκάλυπτα στον αγώνα για
να κρατήσουν την Ελλάδα. Αυ
τή η ωμή παρέμβαση επέτρεψε
ίσιος κάποιες αντιδράσεις από

τη μεριά του σοσιαλιστικού
στρατοπέδου προς όφελος του
ΚΚΕ. Βέβαια, ο χρόνος που εί
χε περάσει είχε δουλέψει σε
βάρος του, γιατί δεν μπόρεσε
-λόγω, κυρίως, των διεθνών
δεδομένων- να εκμεταλλευτεί
τον αρχικά ευνοϊκό γι’ αυτό,
συσχετισμό δυνάμεων.
Με την 3η ολομέλεια της Κ.Ε.,
που συνήλθε στο βουνό το φθι
νόπωρο του 1947, η καθοδήγη
ση του ΚΚΕ προβάλει την επι
δίωξη κατάληψης της εξουσίας
με ένοπλο τρόπο και καθορίζει
ως κύριο στόχο την κατάληψη
της βόρειας Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης και της Θεσσα
λονίκης. Διέγραψε συγκεκρι
μένα μέτρα για την πραγματο
ποίησή του. Το παράνομο κλι
μάκιο της Κ.Ε. του ΚΚΕ στην
Αθήνα ενέκρινε την απόφαση
και επεξεργάστηκε τα δικά του
καθήκοντα.
Εμείς οι κομμουνιστές στο
κλιμάκιο της ΕΠΟΝ στην Αθή
να, δεν κατατοπισθήκαμε πλή
ρως από την κομματική μας κα
θοδήγηση (Στ. Αναστασιάδης)
γύρω από τις αποφάσεις αυτές.
Προσανατολιζόμασταν γενικά
πάνα) στις εξελίξεις. Άλλωστε ο
αγώνας των ΕΠΟΝίτικων δυ
νάμεων ήταν συνυφασμένος με
τους αγιυνες όλων των άλλων
δυνάμεα>ν που δρούσαν μαζί
μας, και κυρίως του ΚΚΕ.
Τότε δεν είχα άμεση προσω
πική αντίληψη των αποφάσεων
και της δράσης του κλιμακίου
της Κ.Ε. του ΚΚΕ στην Αθήνα.
Δεν θα αναφερθώ εδώ σ’ αυ
τές.
Στα τέλη του 1948, το Π.Γ.
από το βουνό καθαίρεσε ως
αποτυχούσα την κομματική
επιτροπή της Αθήνας (γραμμα
τέας Αχ. Μπλάνας) και διόρισε
νέα (γραμματέας Γ. Σπανός, με
βοηθό του τον Τζάκο). Στη
γραμματεία του γραφείου της
νέας κομματικής επιτροπής
μπήκα και εγώ, και μαζί με τη
δουλειά της ΕΠΟΝ ανέλαβα
τομείς δράσης (συνδικαλιστι
κό, τομείς των συνοικιών). Οι
οργανώσεις του ΚΚΕ στην
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U Αθήνα και στον Πειραιά ήταν κε και ο Φ. Βέττας. Αργότερα,
συρρικνωμένες, διαλυμένες οι ο Θόδωρος Λιακόπουλος, μέ
σω Βόλου, με το μηχανισμό της
5 περισσότερες και σε μεγάλο
ΕΠΟΝ. Στην αρχική, ευνοϊκό
βαθμό διαβρωμένες.
Η νέα Επιτροπή Πόλης του τερη για το κίνημα, περίοδο γέ
ΚΚΕ, με άμεσο καθοδηγητή νεσης του ένοπλου αγώνα, δεν
της τον Ν. Πλουμπίδη, δεν μπό- είχαμε εξουσιοδοτηθεί να ορ
• ρεσε να ανατρέψει τη φθίνου- γανώσουμε την έξοδο μαχη
σα πορεία. Ώσπου ήρθε, στις τών. Ο μηχανισμός της ΕΠΟΝ
αρχές του 1949, το συντριπτικό για την αποστολή μαχητών
κτύπημα της Ασφάλειας στο ήταν στημένος με πενιχρά μέ
παράνομο κλιμάκιο της Κ.Ε. σα. Στηριζόταν σε εθελοντική
προσφορά από ανθρώπους,
του ΚΚΕ στην Αθήνα.
Έπειτα από το γεγονός αυτό, συνήθως γνωστούς, που ήταν
εμείς οι ΕΠΟΝίτες ξεχωρίσα όμως ευάλωτοι. Δεν διέθεταν
επαγγελματική και κοινωνική
με τις οργανώσεις και τη δράση
μας από τα εναπομείναντα κατάλληλη υποδομή. Η ΕΠΟΝ
υπολείμματα των οργάνωσεων δεν είχε στη διάθεσή της και τα
του ΚΚΕ. Οι συνθήκες ήταν οικονομικά μέσα, όπως εξάλ
εξαιρετικά δύσκολες, αντέχα- λου, αναλογικά, και το ΚΚΕ,
με και προσπαθούσαμε με πά που θα ήταν συμπληρωματικώς
θος, η δουλειά μας ήταν πολύ απαραίτητα, για το στήσιμο
τέτοιου
μηχανισμού.
περιορισμένη. Ό λες οι παρά ενός
νομες δυνάμεις του ΚΚΕ και Έτσι, ο μηχανισμός της ήταν
των εναπομεινάντων συμμά ευάλωτος, περιστασιακός και
χων του δεν είχαν πια τη δύνα δεν άντεξε στις αντιξοότητες
μη να συνεισφέρουν, υπολογί του αγώνα. Τους μαχητές, στην
σιμα, στην τελευταία περίοδο περίοδο έντασης του αγοόνα,
του δραματικού αγώνα του Δη τους στέλναμε μέσω του κομ
ματικού μηχανισμού, που και
μοκρατικού Στρατού Ελλάδας.
αυτός ξηλώθηκε αργότερα.
Θα ’θελα, όμως, να ξαναγυρίΚυρίως, προτρέπαμε τους μα
σω στις πρώτες φάσεις του ένο χητές να χρησιμοποιήσουν δι
πλου αγοίνα και στη δράση τα>ν κά τους μέσα, ριψοκινδυνεύο
ΕΠΟΝίτικων δυνάμεων.
ντας. Έτσι, όταν καθυστερημέ
Από το προεδρείο του Κ.Σ. να πήραμε εντολή, δεν καταφέ
της ΕΠΟΝ είχαν μείνει μαζί με ραμε μέσο) των οργανώσειύν
άλλα αξιόλογα στελέχη στο μας από τις πόλεις, να στείλουΕΠΟΝίτικο κέντρο της νότιας με στο βουνό σημαντικό αριθ
μό μαχητών. Στην προσπάθειά
Ελλάδας, οι Φιυφη Ααζάρου,
μας αυτή, είχαμε και ένα φυ
Κώστας Φιλίνης, Πέτρος Διβέρης και ο γράφων. Οι οργανω σιολογικό αριθμό απιολειών,
μένες δυνάμεις μας είχαν συρ- συλλήψεων.
Από το 1946 είχαμε προσπα
ρικνωθεί σημαντικά από τις
συλλήψεις, τις εκτελέσεις, την θήσει να χτίσουμε και ένα κρυ
εντεινόμενη πρωτόφαντη τρο φό μηχανισμό, κυρίως εκδοτι
μοκρατία. Είχαμε σημαντικές κό, και κεντρικά και στις περι
διαρροές. Τώρα πια όχι μόνον φέρειες. Οι μηχανισμοί αυτοί
κάθε οργανωμένος αντιμετώ- χτυπήθηκαν προς τα τέλη του
πιζε βασανιστήρια, ακόμα και εμφυλίου. Δεν είχαμε μεριμνήτο θάνατο, αλλά και κάθε συ σει για εφεδρικά στελέχη στις
μπαθών που του έδινε βοήθεια. δύσκολες στιγμές. Ό λα σχεδόν
Στην αρχική φάση, με εντολή τα στελέχη μας ήταν γνο)στά
από το Προεδρείο του Κ.Σ. της από την κατοχή και την απε
ΕΠΟΝ βγήκαν στο βουνό μέ λευθέρωση.
Ο Φ. Βέττας από το βουνό εί
σω Θεσσαλονίκης οι Σταύρος
Γιαννακόπουλος και Νίκος χε στείλει στην Αθήνα έναν κα
Ακριτίδης. Στη συνέχεια, βγή τάλογο στελεχών για να τους
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Στο περίπτερο, 1947.
Από το β ιβ λ ίο του N. Ε. Τόλη Ε ικ ό ν ε ς τη ς Ε λ λ ά δ ο ς 7944- 79 5 8 .

στείλουμε έξο). Από αυτούς, ουργούσε μαχητικές ομάδες
κατάφεραν να βγουν, μέσω του που καταπιάνονταν με επικίν
κομματικού μηχανισμού, οι δυνες, εντυπωσιακές πράξεις,
Γρηγόρης Φαράκος, Αειυνίδας κυρίως, προπαγανδιστικού χα
Τζεφρώνης και άλλοι που δεν ρακτήρα. Από τα τότε νταμά
τους θυμάμαι. Ο Κιύστας Φιλί ρια του Γαλατσίου, οι ομάδες
νης περίμενε τη σειρά του αρ αυτές αφαίρεσαν αρκετές πο
κετούς μήνες και, τελικά, μπή σότητες δυναμίτιδας που τις
κε ξανά στη δουλειά των παρά χρησιμοποίησαν σε ανατινά
νομων οργανώσεων. Στις πό ξεις τηλεφωνικών υποσταθ
λεις, Αθήνα, Πειραιά και σε μών, οι οποίοι ήταν τοποθετη
άλλες, δρούσαν μονάδες του μένοι στους εξωτερικούς τοί
Δημοκρατικού Στρατού. Στην χους κτιρίων. Οι βραδινές
ΕΠΟΝ, δεν επετράπηκε, παρά εκρήξεις είχαν μεγάλη ψυχο
τις επανειλημμένες προτάσεις λογική επίδραση στον πληθυ
μας, να δημιουργήσει δικές της σμό. Οι μαχητικές αυτές ομά
ομάδες. Έ δινε όμως για τον δες άναβαν στους λόφους φω
Δημοκρατικό Στρατό μαχητές τεινά προπαγανδιστικά συνθή
και στελέχη. Από την ΕΠΟΝ ματα, ξετύλιγαν σε κέντρα,
είχε περάσει στον Δ.Σ. Αθήνας δρόμους, τεράστια πανώ, μοί
σε καθοδηγητική θέση ο ΙΊ. Δι- ραζαν, σκορπούσαν προκηρύ
ξεις κ.λπ. Επικεφαλής των
βέρης.
Η ΕΠΟΝ στην Αθήνα δημι ομάδων αυτών ήταν δύο κοπέ31

λες που ζουν μέχρι σήμερα.
Παράλληλα με τη στρατολόγηση στον Δημοκρατικό Στρα
τό και τις μαχητικές εκδηλώ
σεις προπαγανδιστικού χαρα
κτήρα, οι παράνομες οργανώ
σεις της ΕΠΟΝ προσπαθού
σαν να δράσουν στον μαζικό
διεκδικητικό τομέα. Είχαμε
οργανώσεις σε εργοστάσια,
στις συνοικίες, στα Πανεπιστή

μια και στα σχολεία. Οι παρά
νομοι, όσοι είχαν γλιτώσει από
τις συλλήψεις, προσπαθούσαν
με τις νόμιμες δυνάμεις να πετύχουν κινητοποιήσεις ακόμα
και για τα επιμέρους προβλή
ματα. Οι συνθήκες ήταν εξαι
ρετικά δύσκολες και τα αποτε
λέσματα αυτών των προσπα
θειών μας πενιχρά. Έ τσι οδηγούμασταν, αντικειμενικά, σε

παράνομες προπαγανδιστικού
χαρακτήρα δραστηριότητες.
Πρέπει να αναφέρω τη λεβέ
ντικη αξιοπρεπή στάση της με
γάλης
πλειονότητας
των
ΕΠΟΝιτών που πιάνονταν, βα
σανίζονταν, περνούσαν δίκες,
στρατόπεδα, φυλακές, εκτελε
στικά αποσπάσματα. Ό χ ι μό
νον γνωστών στελεχών αλλά
και αξιόλογων υπερήφανων

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Έν συνεργασία μέ
τήν ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
τό ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ,
τό ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ κ α ί
τό ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Μέλη: τής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινστιτούτων Ομαδικής Ανάλυσης (E.G.A.T.I.N.),
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (Ε.Α.Ρ.) καί
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (E.F.P.P.)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
•
•
•
•

Όμαδική Ψυχοθεραπεία
Ψυχολογική ’Αξιολόγηση
Κοινωνική Ψυχιατρική - Κοινωνικοθεραπεία
Δυναμική τής Οικογένειας

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
•
•
•
•

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πληροφορίες- 'Εγγραφές
Α θ ή ν α : Γραμματεία τού Α.ΨΚ. 9.00 π μ.. - 9.00 μ μ .
Ιω ά νν ινα : κ. Γεωργία Μ οιροπούλον 0651 75487, κ. Τζένη Τόλη 0651 27034,
Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η : κ. Φ ραντξέσκα Μ πασιάλα 031/450.850, Δ ευτέρα 10.00 - 12.00 π μ.
κ. Α σπασία Π απαδοπούλου 031 / 435319, Δ ευτέρα & Τ ετάρτη 6.00-8.00 μμ .
κ. Λ άμπη Σ ιβηρόπουλο 0351/38465, Τρίτη 10.00 -1.00 π μ & Τετάρτη 5.00-8.00 μ μ .

Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ. 6447.533-6435.980FAX 6445.140 e-mail: igaa-opc@otenet.gr

νέων μαχητιύν. Στο ηθικό μας,
στα μετόπισθεν, σημαντικό
αντίκτυπο είχαν τα κατορθώ
ματα των αγωνιστών του Δημο
κρατικού Στρατού. Υπήρχαν
για μας τότε θρυλικά ονόματα.
Βέβαια, δεν μαθαίναμε όλα τα
κατορθιόματά τους και όλες τις
πτυχές του αγώνα. Ας επανα
φέρω στη μνήμη μου, όσο μπο
ρώ, μερικά ονόματα: Διαμα
ντής, Υψηλάντης, Λασάνης,
Γιώτης.
Ο αγώνας του ΚΚΕ συνεχιζό
ταν χωρίς ουσιαστική βοήθεια
α π’ έξω. Εμείς στα μετόπισθεν,
στην καρδιά του αντιπάλου,
ζούσαμε έντονα τις εξελίξεις,
παίρναμε μηνύματα. Ο αντίπα
λος, όλο και πιο δυναμωμένος.
εφάρμοζε την πολιτική της κα
μένης γης. Ό ταν εξοντώθηκε
το αντάρτικό μας τότε στην Πε
λοπόννησο, και η καταστροφή
περνούσε στη Ρούμελη, αρχί
σαμε να αισθανόμαστε και να
καταλαβαίνουμε πολλά. Είχε
αρχίσει να διαφαίνεται η προ
οπτική της στρατιωτικής ήττας.
Ό ταν αποσπάσθηκε ο Τίτο
από τη Σοβιετική Ένωση, φω
τίστηκε το αδιέξοδο του αγώνα
του Δημοκρατικού Στρατού.
Ή τα ν μια ουσιαστική αλλαγή
στρατηγικής σημασίας. Το
αντάρτικο δεν είχε μετόπισθεν
στα βόρεια σύνορά του, παρά
στις δύο άκρες της παράταξης
(Βουλγαρία, Αλβανία), ανί
σχυρες ουσιαστικά και ευάλω
τες. Ο αγάίνας συνεχιζόταν αλ
λά η εξέλιξή του ήταν προδια
γεγραμμένη, αν δεν μεσολα
βούσαν σημαντικά γεγονότα
που θα μπορούσαν ν’αλλάξουν
τους συσχετισμούς των δυνά
μεων. Δεν υπήρξαν καινούρ
γιες σημαντικές εξελίξεις και
ηττηθήκαμε.
Νέα στοιχεία και έρευνες θα
φωτίσουν πιο έντονα, θα προ
σθέσουν, θα απορρίψουν, θα
διαμορφοδσουν πιο σο)στά τις
εικόνες και το χαρακτήρα των
γεγονότων.
Η ιστορία θα γραφτεί με τους
κανόνες της ιστορικής επιστή
μης.
Λ
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Ο εμφύλιος πόλεμος
(1945-1949)
Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ
του Βασίλη Νεφελούδη

Β. Νεφελούδης, Μ ο υ δ α νιά
1906. Συνολικά είκοσ ι
χρόνια φυλακή, εξο ρ ία και
παρανομία. Θ εω ρούσε
καταστροφικό, για τη χώρα
και το λάο, τον Εμφύλιο.

Η

Ελλάδα μας βρίσκεται
-γεωγραφικά- σε νευ
ραλγικό σημείο της
Μεσογείου. Ό χι μια φορά μό
νο, είχε γίνει ο στόχος ορισμέ
νων από τις λεγόμενες «μεγά
λες δυνάμεις». Η Ιταλία, του
Μπενίτο Μουσολίνι, την εποφθαλμιουσε. Επιδίωκε την κα
τάχτησή της όχι μόνο για πραγ
μάτωση της γεωγραφικής της
εξάπλωσης, αλλά και για την
κυριαρχία της στη Μεσόγειο.
Τον στόχο τους αυτόν τον εί
χαν κάνει και τραγούδι οι Ιτα
λοί: «σμπαρκαρέμο αλ Περέο,
κονκουίστερέμο τούτο λ’ ετζέο» (θα αποβιβαστούμε στον
Πειραιά και θα κατακτήσουμε
όλο το Αιγαίο).
Όπως είναι γνωστό, η παλλαϊ
κή αντίσταση των Ελλήνων μετέτρετβε τους «ευσεβείς πό
θους» του ιταλικού φασισμού
σε «όνειρα θερινής νυκτός»:
Στην απόπειρά τους να περά
σουν από την Αλβανία στην
Ελλάδα, έσπασαν τα μούτρα
τους.
Αυτά, τον Οκτώβριο του

1940. Ακολούθησε η γερμανοχιτλερική εισβολή στη χιυρα
μας και -με τις γερμανικές
πλάτες- οι ιταλοί φασίστες κα
τέλαβαν τα επτά νησιά του Ιονίου και εγκαθίδρυσαν σ’ αυτά
το «Ιόνιον Κράτος» τους. Και
οι Βούλγαροι φασίστες του
Τσαγκώφ κατέλαβαν ελληνικά
εδάφη στη Μακεδονία και τη
Θράκη.
Στις συνθήκες της κατοχής
οργανώθηκε και ανδριυθηκε
το ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ.
Οργανωμένη στις πόλεις και
στα χωριά η Εθνική Αντίσταση,
με κύριο όπλο της τον ΕΑΑΣ
του βουνού με στρατιωτικό δι
οικητή τον στρατηγό Στέφανο
Σαράφη και καπετάνιο τον
Άρη Βελουχιώτη και με τον
εφεδρικό ΕΑΑΣ στις πόλεις,
κατόρθωσε να απελευθεριόσει
μεγάλα τμήματα της χώρας, κυ
ρίως στην ορεινή Ελλάδα.
Ο ρόλος του Κομμουνιστικού
Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ) και
του Εθνικού Απελευθερωτι
κού Μετώπου (ΕΑΜ) στην
Εθνική Αντίσταση ήταν πρω
τοποριακός.
Τον Οκτούβριο του 1944 οι
στρατιές του Ρόμελ είχαν ηττηθεί στην Αφρική και ο ρούσος
στρατηγός Τολμπούκιν, επικε
φαλής της στρατιάς του, προ
χωρούσε ολοταχιυς στα βόρεια
Βαλκάνια. Μπροστά στον κίν
δυνο να αποκοπούν και να αιχμαλωτισθούν, οι γερμανικές
δυνάμεις κατοχής άρχισαν να
αποχοιρούν από την Ελλάδα.
Τον Οκτούβριο του 1945 συ
νήλθε στην Αθήνα το 7ο Συνέ
δριο του ΚΚΕ. Στην εισήγησή
του και στον τελικό λόγο του ο
Ζαχαριάδης μίλησε με θέρμη
υπέρ της ειρηνικής, δημοκρατι

κής εξέλιξης των πολιτικών
πραγμάτων στη χώρα. Μ' αυτό
το πνεύμα ήταν διαποτισμένη
και η απόφαση του Συνεδρίου.
Ωστόσο, αντίθετα μ’ αυτό, λί
γους μήνες αργότερα, στις 2
Φεβρουάριου 1946, στην Ολο
μέλεια της Κεντρικής Επιτρο
πής, ο Ζαχαριάδης χαράζει τη
γραμμή της ένοπλης αντιπαρά
θεσης και οδηγεί τη χώρα στον
καταστροφικά εμφύλιο πόλεμο.
Πριν από τον Ζαχαριάδη, τη
γραμμή του εμφυλίου πολέμου
στην Ελλάδα την είχε χαράξει
και ο πρωθυπουργός της
Αγγλίας, ο Ουίνστον Τσώρτσιλ.
Αυτό προκύπτει σαφώς από τα
δημοσιευμένα αρχεία του
υπουργείου των Εξοττερικούν
της Αγγλίας, όταν ο Τσούρτσιλ,
με επιστολή του προς τον τότε
υπουργό των Εξοπερικούν της
Αγγλίας, τον Ήντεν, γράφει:
«Πιστεύω ότι θα χρειασθεί να
συγκρουσθούμε με το ΕΑΜ και
τη σύγκρουση αυτή δεν πρέπει
να την αποφύγουμε».
Από πρώτη όψη, φαίνεται πε
ρίεργο ότι προς την ένοπλη
αντιπαράθεση προσανατολί
ζονται και ο Ζαχαριάδης και ο
Τσιύρτσιλ.
Μια ρεαλιστική εκτίμηση τιυν
δυνάμεων και τιυν δυνατοτήτιυν των δύο πλευρούν έπρεπε
να οδηγήσει το ΚΚΕ στην επι
λογή και στην πράξη της ομα
λής δημοκρατικής ειρηνικής
πορείας.
Την επιλογή της ένοπλης ρή
ξης, πολλά χρόνια αργότερα, ο
Ζαχαριάδης την εξηγεί, ιυς
«εκπλήρωση διεθνιστικού χρέ
ους του ΚΚΕ».
Χωρίς αμφιβολία, ακόμα και
σαν παραμύθι, η εξήγηση αυτή
είναι απολύτως απαράδεκτη.
Ο εμφύλιος πόλεμος κράτησε
περίπου τέσσερα χρόνια: από
το 1945 ιός το 1949, με συνέπει
ες καταστροφικές, για μεγάλη
μερίδα του λαού - κυρίως της
ορεινής Ελλάδας.
Μεγάλη μερίδα του λαού,
από τις ορεινές περιοχές της
χιυρας, υποχρειύθηκε να εκπατρισθεί. Στο σύνολό τους, οι

κάτοικοι πολλοίν συνοριακιύν
χωριών υποχρεούθηκαν να πε
ράσουν στην Αλβανία και στη
Γιουγκοσλαβία, σε μικρότερη
κλίμακα και στη Βουλγαρία.
Εκατοντάδες χωριά ισοπεδώ
θηκαν από τους αεροπορικούς
βομβαρδισμούς.
Ανυπολόγι
στος εθνικός πλούτος κατα
στράφηκε.
Όποίς ήταν από την αρχή
προβλέψιμο και αναπόφευκτο,
ο στρατός του Ζαχαριάδη (ο
ΑΣΕ) οδηγήθηκε στην τελική
ήττα.
Ό σοι επέζησαν, μετά τις φονι
κές μάχες και πέρασαν τα σύνο
ρα, εγκαταστάθηκαν, σαν πολι
τικοί πρόσφυγες, κυρίως στη
Σοβιετική Ένοιση. Σε ένα μεγά
λο ποσοστό, στην προπεύουσα
του Ουζμπεκιστάν, στην Τα
σκένδη. Εκεί, ο Ζαχαριάδης,
εκμεταλλευόμενος και τη ρήξη
ανάμεσα στους Στάλιν-Τίτο,
επιχειρεί να φορτιύσει στον Τί
το την ευθύνη για την ήττα του
ΑΣΕ. Στις συνθήκες της προ
σφυγιάς, πολλοί μαχητές του
ΑΣΕ, σε συζητήσεις τους τολ
μούν να εκφράσουν αμφιβολίες
ως προς την ορθότητα της πολι
τικής του Ζαχαριάδη. Εναντίον
τους ασκούνται άγριοι διωγμοί,
που σε μερικές περιπτιύσεις
φθάνουν ιός τη φυσική τους εξό
ντωση. Ιδιαίτερα χαρακτηριστι
κή είναι η φυσική εξόντωση των
35 στελεχών του ΚΚΕ, σιο νησί
εξοντωτήριο, με το όνομα Μπέλεμε, στις εκβολές του Δούνα
βη. Με απροσμέτρητο κυνισμό,
ο Ζαχαριάδης αρνείται την ήτ
τα. Ισχυρίζεται ψευδούς ότι τμή
ματα του ΑΣΕ συνεχίζουν να
μάχονται και ρίχνει το σύνθημα:
«το όπλο παρά πόδα». Την τυ
χοδιωκτική αυτή αλαζονεία του
Ζαχαριάδη, εκατοντάδες φυλα
κισμένοι και εξόριστοι αγωνι
στές της Αριστερός την πλήρω
σαν με τη ζοιή τους. Οδηγήθη
καν στο εκτελεστικό απόσπα
σμα, γιατί θειύρησαν κομματικό
χρέος τους να μη διαχωρίσουν
τη θέση τους από την εγκληματι
κή προσταγή του Ζαχαριάδη
«τα όπλα παρά πόδα».
m
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ΦΛΕΒΑΡΗ

1949

Η μάχη
της Φλώρινας
του Νίκου Κέντρου

τα 1948 και στις αρχές
του 1949, ο ΔΣΕ αντιμε
τώπιζε οξΰτατο πρόβλη
μα μάχιμων δυνάμεων, δηλαδή
πρόβλημα εφεδρειών. Η ηγε
σία του ΚΚΕ και του ΔΣΕ πί
στευε ότι με τα χτυπήματα των
τμημάτων του ΔΣΕ στις πόλεις
-ειδικά της Δυτικής Μακεδο
νίας- θα έλυνε ώς ένα βαθμό
το παραπάνω πρόβλημα. Και
ταυτόχρονα θα δημιουργούσε
στον αντίπαλο σύγχυση και
αποδιοργάνωση. Έτσι, στα τέ
λη του 1948 χτυπήθηκαν οι πό
λεις Νάουσα και Έδεσσα. Στις
αρχές του 1949 επιλέχτηκε η
πόλη της Φλώρινας. Η ηγεσία
του ΚΚΕ και του ΔΣΕ, αυτή τη
φορά, ετοιμαζόταν να δώσει
μια καλά οργανωμένη, εντυ
πωσιακή απάντηση με βάση
και τις αποφάσεις της 5ης ολο
μέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ (Γε
νάρης 1949), της οποίας η κύ
ρια πολιτική εκτίμηση ήταν ότι
«το 1949 θά ’ταν χρόνος στρο
φής, χρόνος της Νίκης».
Στρατιωτικοί στόχοι-σκοποί
του χτυπήματος της Φλώρινας
ήταν η εξόντωση και όσο το δυ
νατόν αιχμαλώτιση των δυνά
μεων της φρουράς της πόλης
και η ματαίωση και αναβολή
για μεγάλο χρονικό διάστημα
της προετοιμαζόμενης από τον
κυβερνητικό στρατό, γενικής
επιχειρησιακής επίθεσης ενά-
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ντια στις δυνάμεις του ΔΣΕ
που κατείχαν το χώρο του Βί
τσι. Ταυτόχρονα, το χτύπημα
της Φλώρινας είχε και ως σκο
πό τη μαζική επιστράτευση. Γι’
αυτό στην περιοχή της Πρέσπας, στο χωριό Λευκώνα, ορ
γανώνονταν έμπεδα για κάμποσες χιλιάδες.
Για την επίτευξη όλων τοον
παραπάνω στόχων έπρεπε το
χτύπημα αυτό να προετοιμα
στεί πολύ καλά. Έτσι, από τις
αρχές του Φλεβάρη και νωρί
τερα ακόμα, άρχισαν να οργα
νώνονται και να προετοιμάζο
νται -στο χώρο της Πρέσπαςδιάφορες
επιχειρησιακές
ασκήσεις τεσσάρων και πλέον
Ταξιαρχιών του ΔΣΕ, σε πνεύ
μα μάχης για κατάληψη πόλε
ων, οδομαχιών, κ.λπ.
Θυμάμαι, πως όλη η Πρέσπα
βούιζε ότι τα τμήματα του ΔΣΕ
προετοιμάζονται να χτυπή
σουν τη Φλώρινα. Από παντού
άκουγες «εμπιστευτικά» από
μαχητές, από απλούς χωρι
κούς, ότι «σύντομα θα πάρου
με τη Φλώρινα». Και ας ήταν η
κεντρική ιδέα της επιχείρησης
ο «αιφνιδιασμός». Οι δε κυ
βερνητικές δυνάμεις της Φλώ
ρινας ήταν πλήρως ενημεριυμένες και μας περίμεναν
-όπως λέμε- με το δάχτυλο στη
σκανδάλη.
Η επιχείρηση της Φλώρινας

ήταν μία από τις μεγαλύτερες
επιθετικές επιχειρήσεις του
ΔΣΕ, και ας χαρακτηρίζονταν
την επομένη των επιχειρήσε
ων, από το ανακοινωθέν του
Γενικού Αρχηγείου του ΔΣΕ,
απλώς «κρούσεις» κατά της
πόλης της Φλώρινας.
Ή ταν μεγάλη επιχείρηση
γιατί, πρώτα-πρώτα, ο αντίπα
λος διέθετε πολλές αξιόλογες
δυνάμεις -πάνω από Μ εραρ
χία - στη Φλώρινα. Ολόκληρη
η 2η Μεραρχία, με επικεφαλής
τον υποστράτηγο Ν. Παπαδόπουλο («Παππού»), αποτελού
νταν από τις 3η, 21η και 22η τα
ξιαρχίες, από το 48ο τάγμα
εθνοφρουράς, από τη διεύθυν
ση Πυροβολικού Μ εραρχίας
με επικεφαλής τον συνταγμα
τάρχη Πέτρο Τοπάρδο, από το
104 Σύνταγμα Πεδινής Πυρο
βολαρχίας -με 8 πεδινά πυρο
βόλα και 4 μεσαία πυροβόλαέναν ουλαμό τεθωρακισμένων,
από έναν λόχο ΛΟΚ και από
έναν λόχο βαθμοφόρων. Να
σημειωθεί πως το Γενικό
Αρχηγείο του ΔΣΕ γνώριζε με
λεπτομέρεια για τις παραπάνω
δυνάμεις του κυβερνητικού
στρατού στην πόλη, γιατί τα
τμήματα του Π.Ε. (Πολιτικού
Επιτρόπου) Φλώρινας -που
έτυχε να είμαι επικεφαλής
των- από πολύ νωρίτερα είχαν
πληροφορήσει
το Γ ενικό
Αρχηγείο του ΔΣΕ για τις πα
ραπάνω κυβερνητικές δυνά
μεις, καθιύς και για τις θέσεις
των πολυβολείων της πόλης
και της γενικότερης διάταξης
των δυνάμεων του αντιπάλου.
Η πόλη της Φλώρινας ήταν
πολύ καλά οχυρωμένη με πολ
λά πολυβολεία, καθώς και οχυ
ρωμένα σπίτια. Γύρω α π’ αυ
τήν υπήρχαν συρματοπλέγμα
τα και ένα ευρύ ναρκοπαγιδευμένο έδαφος. Γι’ αυτό και
οι δυνάμεις του ΔΣΕ που δια
τέθηκαν σε αυτήν την επιχεί
ρηση ανέρχονταν γύρω στις
4.500 άνδρες. Ή ταν σχεδόν
όλες οι δυνάμεις της X και XI
Μεραρχίας του ΔΣΕ, δηλαδή η
14η Ταξιαρχία, η 103η Ταξιαρ

χία, η 107η Ταξιαρχία, η 18η
Ταξιαρχία και η σχολή Αξιω
ματικών, καθώς και δυνάμεις
δύο (2) Διλοχιών της 108 Τα
ξιαρχίας, της IX Μεραρχίας,
ορειβατικό Πυροβολικό, κ.λπ.
Στις 4 Φλεβάρη βρισκόμουν
στο χωριό Πισοδέρι. Ένα
επείγον τηλεφώνημα με ειδο
ποιούσε να παρουσιασθώ σιο
Γ ενικό Αρχηγείο του ΔΣΕ. Με
τη βοήθεια ενός «τζιπ» που πή
γαινε από το χωριό Αντάρτικο
στο Αρχηγείο, κατάφερα σια
γρήγορα να φτάσω. Με δέχτη
καν ο Βλαντάς κι ο Γούσιας, οι
οποίοι μου μίλησαν για την
προετοιμαζόμενη επιχείρηση
κατά της Φλώρινας και μου
ανέθεσαν την παρακάτω απο
στολή:
1. Ό λα τα τμήματα του Π.Ε.
Φλώρινας σε 3-4 μέρες να δια
σταυρώσουν
οποιεσδήποτε
πληροφορίες υπάρχουν για κι
νήσεις κυβερνητικών δυνάμε
ων στους τομείς της Φλώρινας.
2. Να πληροφορηθούμε οτι
δήποτε καινούργιο υπάρχει
για την οχύρωση της πόλης, την
πολυβολοδιάταξη, κ.λπ.
3. Να ετοιμάσουμε κατάστα
ση χαφιέδων, μπράβων κ.λπ.
για συλλήψεις, και ότι στις 7
Φλεβάρη θα με ξαναειδοποιήσουν για να τους αναφέρω για
ό,τι καινούργιο υπάρχει.
4. Ύ στερα από τις εντολές
αυτές, όλα τα τμήματά μας πή
ραν ανάλογες αποστολές, πέ
ρασαν τη διάταξη του αντιπά
λου και συγκέντρωσαν νεότε
ρες πληροφορίες. Υπήρχε με
γάλη κινητικότητα στρατού
στην πόλη και ιδίως προς το
χωριό Σκοπιά και προς τα
υψώματα Κουλκουθούρια, κα
θώς και από Αμύνταιο προς
Φλώρινα. Μέσα στην πόλη,
στο βορειοδυτικό μέρος -Γε
ωργική Σχολή και Φυτώριο-,
είχε εγκατασταθεί ένας νέος
λόχος καταδρομών (ΛΟΚ),
καθώς και μέσα στην πόλη είχε
συγκεντρωθεί ένας αξιόλογος
αριθμός ΜΑΫδων και πολλοί
α π’ αυτούς ήταν ταμπουρωμένοι σε οχυρωμένα σπίτια.

Στις 7 Φλεβάρη με κάλεσαν
στο χωριό Αντάρτικο. Είχαν
έλθει εκεί και όλες οι Διοική
σεις των Μεραρχκύν και των
Ταξιαρχιών. "Υστερα από λίγο
ήρθαν και οι Ζαχαριάδης,
Βλαντάς και Γοΰσιας, οι οποί
οι μας ανέλυσαν το σχέδιο της
επιχείρησης:
1. Οι ταξιαρχίες 107 θα κατα
λάμβαναν το ύψωμα Σολίτσιτο
και το ύψωμα 1033, που δέσπο
ζαν στο βόρειο μέρος της πό
λης, και μαζί με την 18η Τα
ξιαρχία, από την πλευρά βο
ρειοανατολικά των Στρατώ
νων, θα έμπαιναν στην πόλη.
2. Η 14η Ταξιαρχία θα χτυ
πούσε την πόλη από δυτικά,
από το δρόμο ΠισοδερίουΑλιύνα, ανοίγοντας ρήγμα, διεισδύοντας μέσα στην πόλη, η
103η Ταξιαρχία θα καταλάμ
βανε τα νότια υψώματα της πό
λης - 1215, 1115, Λίπα και Γιούπκα.
3. Δύο διλοχίες της 105ης Τα
ξιαρχίας αντιπερισπαστικά θα
ενεργούσαν προς το χωριό
Σκοπιά - νοτίως της πόλης.
Μου ανακοίνωσαν και τη δί
κιά μου αποστολή, που ήταν:
1. Δίπλα στις δυνάμεις του
Π.Ε. Φλώρινας θα ενταχθούν
όλες οι δυνάμεις της Λαϊκής
Πολιτοφυλακής - το ειδικό αυ
τό τμήμα, που Διοικητής ανέ
λαβα εγώ, εντασσόταν κάτω
από τις διαταγές της 18ης Τα
ξιαρχίας με Διοικητή τον Βελισσάρη -Παπαγεωργίου Μήτσο, δάσκαλο από τα Γρεβενά- που ο επιχειρησιακός του
τομέας, όπως αναφέρθηκα,
ήταν η ανατολική πλευρά της
πόλης, από το υψ. 1033, στρατιονες, σιδηροδρομικός σταθ
μός.
2. Με την κατάληψη της πό
λης, χρεωνόμουν να συγκροτή
σω ειδικό τμήμα στρατοπεδίας
και στρατονομίας, και με ειδι
κή αποστολή τη σύλληψη όλων
των υπόπτων αντιδραστικών,
χαφιέδων, μπράβων κ.λπ.
Κάποια στιγμή με παίρνουν
κατά μέρος οι τρεις τους -ο ι Ν.
Ζαχαριάδης, Βλαντάς και Γούj
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σιας-, και ο Ζαχαριάδης με
ρωτάει: «Ετοιμάστηκε η κατά
σταση των υπόπτων προσώ
πων;»· την έβγαλα και τους την
έδωσα. Συμπεριλάμβανε γύρω
στα 150 άτομα. Τότε, ο Ζαχα
ριάδης μου λέει: «Τσέκαρε
ποιοι απ’ αυτούς είναι πολιτι
κοί παράγοντες, βουλευτές,
πολιτευτές, κ.λπ. με προσωπι
κή ευθύνη ότι αυτόί δεν πρέπει
να πάθουν τίποτε. Τους χρεια
ζόμαστε για ομήρους». Τότε
παρεμβαίνει ο Βλαντάς και
μου λέει: «Ό ποιοι σας φέρουν
αντίσταση, μη διστάσετε, εκτελέστε τους». Η φράση αυτή του
Βλαντά μου έκανε σοβαρή
εντύπωση. Μέσα μου είπα:
«Για δες τι εμπιστοσύνη μάς
έχει το κόμμα, εν λευκώ να χει
ριζόμαστε ακόμα και τις ζωές
των ανθρώπων αυτών!». "Ετσι
νιώθαμε «περηφάνια» και κα
ταλαβαίνει κανείς στο πολιτι
κό κλίμα της εποχής, που ερμη
νευόταν «πας μη κομμουνι
στής, μη αριστερός είναι
“εχθρός”, “προδότης” και τανάπαλιν στους αντιπάλους μας
“πας μη εθνικόφρων”, “εχθρός
της πατρίδας”, “προδότης”,
“εαμοβούλγαρος”», τι θα μπο
ρούσε να συμβεί. Η σκέψη και
μόνο σου προξενεί φρίκη.
Η ηγεσία του ΔΣΕ πίστευε
ότι με το χτύπημα της Φλώρι
νας θα είχε τη δυνατότητα να
την κρατήσει, κι αυτό θα σήμαινε γι’ αυτήν την αρχή της
αποφασιστικής στροφής.
Η αρχική απόφαση του Γενι
κού Αρχηγείου ήταν η επίθεση
να ξεκινήσει τη νύχτα της 11ης
Φλεβάρη. Με βάση αυτή τη
διαταγή ξεκίνησαν όλα τα τμή
ματα για τον επιχειρησιακό το
μέα τους. Είχαν ειδοποιηθεί
και τα τμήματα του Καϊμακτσαλάν και το ιππικό να πε
ράσουν τον τομέα του Κλειδι
ού, για να εμποδίσουν τυχόν
κίνηση του στρατού από Κοζάνη-Αμύνταιο.
Τα τμήματα της 107ης και
18ης Ταξιαρχίας το βράδυ της
11ης Φλεβάρη -μαζί και εμείς,
το ειδικό τμήμα- βρισκόμα

Μ ετά την ήττα, Φ λώ ρινα 15 .2.1949. Φ ω τογραφία από το βιβ λίο

Ε ικ ό ν ε ς τη ς Ε λ λ ά δ α ς , Εκδ. Εξάντας.

σταν στην οροσειρά «Μπέλα
Βόντα». Η βραδιά ήταν πάρα
πολύ ψυχρή, το χιόνι έφτανε σε
πολλά μέρη το ένα μέτρο.
Τα μεσάνυχτα μας ανακοινώ
νουν διαταγή πως η επίθεση
αναβάλλεται για μια μέρα για τις 12 Φλεβάρη. Ο λόγος
της αναβολής ήταν πως δεν εί
χε κατορθωθεί -λόγω του χιο
νιού και των πάγων- να ανοί
ξει ο δρόμος προς το Μπούφι
και προς τη Φλώρινα, απ’ όπου
θα περνούσε όλο το ορειβατι
κό πυροβολικό. Για μια από
σταση 3 ωρών καθυστέρησαν
12 ό3ρες!
Η αναβολή της επιχείρησης
είχε φοβερά άσχημες συνέπει
ες. Όλη την άλλη μέρα, τα τμή
ματα καθηλώθηκαν πάνω στα
χιόνια της Μπέλα Βόντα. Το
απόγευμα, ήδη καθυστερημέ

να, φθάσανε τα μουλάρια με
τους όλμους, τα πολυβόλα και
τα πυροβόλα. Το βράδυ, όλα
τα τμήματα έφθασαν στον προ
ορισμό τους. Στον τομέα τον
δικό μας φθάσαμε πολύ νωρί
τερα. Η επίθεση ήταν ν’ αρχί
σει στις 12 και 30’ τα μεσάνυ
χτα. Πριν ακόμα μπούμε στην
επίθεση, στις θέσεις μας δε
χτήκαμε ένα φοβερό μπαράζ
βλημάτων από όλμους, το
οποίο συνεχιζόταν μέχρι τη
στιγμή της επίθεσής μας. "Ηδη
κιόλας είχαμε τις πρώτες απώ
λειες. Σε ένα σημείο που ήμα
σταν περί τα 10 άτομα, πέφτει
κοντά μας ένα βλήμα όλμου, με
αποτέλεσμα νά ’χουμε έναν νε
κρό και 3 τραυματίες. Δημιουργήθηκε κάποιος εκνευρι
σμός και σύγχυση.
'Υστερα από λίγα λεπτά της

Μ ετά τη μάχη στη Φ λώ ρινα οι νεκροί του Εθνικού Στρατού ενταφ ιάσ τηκαν σε ν εκ ρ ο τα φ είο (αριστερά) ενώ του Δ ημ οκρ ατικού Στρατού
παραχώθηκαν σε ένα χωράφι (δεξιά). Κ α θ η μ ε ρ ιν ή τη ς Κ υ ρ ια κ ή ς 29 .8 .1 9 9 9 .

ώρας αρχίσαμε την επίθεση. Η
διαταγή προέβλεπε να καταλη
φθούν όλα τα φυλάκια του ανα
τολικού τομέα και να πραγμα
τοποιηθεί η διείσδυση προς την
πόλη. Το τάγμα που θα χτυπού
σε το ύψωμα 1033 με την κατά
ληψή του, έπρεπε να κατευθύ
νει έναν λόχο προς εμάς, προς
τους στρατοννες. Δυστυχώς αυτό
δεν έγινε κατορθωτό. Το ύψω
μα 1Θ33 κατελήφθη για λίγο
από το τάγμα Τζαβέλα, το ξανακατέλαβε όμιυς ο κυβερνητικός
στρατός. Και αντί να κατέβει
προς τους στρατιόνες το τμήμα
του ΔΣΕ για ενίσχυση, κατέβη
κε τμήμα του στρατού και μας
χτύπησε από τα μετόπισθεν
Το τάγμα του Πέτσο -Πέτρος
Ράμος από το χωριό Κέλλη
Φλώρινας- χτυπώντας τα εξιυτερικά φυλάκια, είχε κάποια
επιτυχία προχωριόντας, όμως,
προς μοναστηριακό συνοικισμό
και στρατιόνες. έπεσαν σε άλλη
οχυρωμένη ζώνη. Ο κυβερνητι
κός στρατός μάς χτυπούσε απ’
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όλα τα σημεία. Δεν ήμασταν σε
θέση να ελέγξουμε τα τμήματά
μας. Έ τσι δεχόμασταν πυρά
και από το στρατό και από τους
ΜΑΫ του χωριού Πρώτη κ.λπ.,
οι οποίοι ήλεγχαν όλον το χιόρο
προς τη Φλοόρινα. Τα τμήματά
μας δέχτηκαν επιθέσεις απ’
όλες τις πλευρές μέχρι τα χαρά
ματα. Διεξάγονταν σκληρές μά
χες. Είχαμε πολλούς τραυμα
τίες και νεκρούς. Τότε τραυμα
τίστηκα κι εγιύ. Οταν έφεξε για
καλά, αρχίσαμε να περισυλλέ
γουμε τους τραυματίες, που ξεπερνούσαν τους 100.
Ό ταν ξεκινήσαμε να πάρουμε
την ανηφόρα προς την τοποθε
σία του Αγ. Μάρκου και προς
Μπούφι, δεχθήκαμε επανει
λημμένες επιθέσεις του στρα
τού και των ΜΑΫ. Παρά το ότι
ήμασταν όλοι τραυματίες, απο
κρούσαμε τις επιθέσεις και σιόσαμε ένα μεγάλο μέρος των βα
ριά τραυματισμένων. Ό ταν
απαλλαχθήκαμε από τα πυρά
του στρατού, άρχισε να μας χτυ

πά το πυροβολικό. Ξάφνου, εμ
φανίστηκαν και 3 αεροπλάνα
«ΣΠΙΤ ΦΑΪΡ» κι άρχισαν να
μας μυδραλιοβολούν. Πήραμε
όμως τα απαραίτητα μέτρα και
έτσι δεν είχαμε άλλες απώλειες. Αργότερα μάθαμε πως η
δεύτερη αποστολή τραυματιών,
προς Μπούφι, δέχτηκε σφοδρή
επίθεση αεροπλάνων και πυρο
βολικού και είχε αρκετές απώλειες σε νεκρούς και δευτερο
τραυματίες. Τα υπόλοιπα τμή
ματα του τομέα αυτού είχαν συμπτυχθεί σε οροσειρές πάνω
από τη Φλιύρινα.
Ο Σταθμός Διεύθυνσης της
επιχείρησης της Φλώρινας
ήταν στην τοποθεσία «Τσούκατα», κοντά προς το δρόμο μας
για Μπούφι. ΓΙετάχθηκα για λί
γο και πήγα. ΈΙταν εκεί ο Βλαντάς, σε λίγο ήρθε κι ο Γ'ούσιας. Εκεί έμαθα πως είχε κα
ταληφθεί από τα τμήματά μας
το Σολίτσιτο και το 1033, το
οποίο δυστυχιός δεν μπόρεσαν
να το κρατήσουν οι δικοί μας.
"

Μάθαμε επίσης πως η Ταξιαρ
χία 108 του Ζάρα είχε πολλές
επιτυχίες στον τομέα της Σκο
πιάς. Τους ανέφερα για την κα
τάσταση στον ανατολικό το
μέα. Ο Βλαντάς, υπεραισιόδο
ξος, μου λέει: «Απόψε θα δεις
τι θα γίνει, θα ρίξουμε τη σχολή
t o jv αξαοματικών και θα τους
τσακίσουμε». (Τελικά, μακελλεύτηκε και η ταξιαρχία αυτή.)
Φεύγοντας από το Σταθμό Δι
εύθυνσης, ύστερα από αρκετή
ώρα, φθάσαμε στο χωριό
Μπούφι. Εκεί ανταμώσαμε και
άλλους τραυματίες. Ετοίμαζαν
τη μεταφορά το>ν βαριά τραυματιών με ζώα. Εμείς τακτο
ποιηθήκαμε προσωρινά σε
σπίτια. Μας ανακυινο)σαν πως
προτεραιότητα για να φύγουν
προς το Γενικό Νοσοκομείο
έχουν οι βαριά τραυματίες. Οι
υπόλοιποι θα μεταφερόντου
σαν το βραδάκι. Εν τω μεταξύ
όλο και φτάναν τραυματίες στο
χιυριό. Περίπου 15 τραυματίες
μάς πήγαν σε ένα διώροφο πε-

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
τρινο σπίτι και μας βάλαν
όλους σε ένα δωμάτιο του 2ου
ορόφου. Πολύ συγκινητική
ήταν η συμπαράσταση των κα
τοίκου. Μας έφεραν γάλα, τυ
ρί, αυγά για να φάμε. Δεν προ
λάβαμε όμως, γιατί εμφανίστη
καν τα αεροπλάνα και άρχισαν
να μυδραλιοβολοΰν μέσα στο
χο)ριό. Κάποια στιγμή το σπίτι
που μέναμε δέχτηκε επίθεση
από ρουκέτες αεροπλάνων.
Μια ρουκέτα χτύπησε το απέ
ναντι από μας δωμάτιο και το
γκρέμισε. Ευτυχίας δεν έπαθε
κανείς μας τίποτε. Λόγω των
συχνών επιδρομιύν των αερο
πλάνου, αποφασίστηκε να
εγκαταλείψουν όλοι οι τραυ
ματίες το χωριό. Έ τσι, κατά
«καραβάνια», άρχισε η μετα
φορά των τραυματιών. Φθάσαμε το βράδυ στο Νοσοκομείο.
Ο χώρος του, καθιύς και ο αυ
λόγυρος, ήταν γεμάτος από
τραυματίες. Στο θάλαμο ήμα
σταν περί τα 20 άτομα. Έ ν α μέ
ρος των βαριά τραυματιών
στάλθηκε στην Αλβανία, σε
Νοσοκομεία της Κορυτσάς.
Από τις συζητήσεις ανάμεσα
στους τραυματίες, μάθαμε για
τις σοβαρές ζημιές που είχε
πάθει η 14η Ταξιαρχία, που
κυριολεκτικά είχε διαλυθεί, εί
χε εγκλιυβιστεί από τις κυβερ
νητικές δυνάμεις στο δυτικό
μέρος της πόλης, που και ο
ίδιος ο Διοικητής της Τ αξιαρ
χίας, ο Λευτεριάς, ένας αγα
πητός και αξιόλογος αγωνι
στής, είχε σκοτωθεί. Είχε γίνει
πραγματικό μακελειό. Παρά
την μεγάλη αποφασιστικότητα
και αυτοθυσία των μαχητών
και αξιωματικών του ΔΣΕ, λό
γο) των σοβαριυν λαθοίν και
ενεργειών της Διεύθυνσης της
Επιχείρησης αυτής, η μάχη της
Φλώρινας έγινε το «Βατερλό)»,
του ΔΣΕ.
Στις δύσκολες εκείνες μέρες
που το αίμα έτρεχε ασταμάτη
το, οι αρχές της πόλης είχαν
επιστρατεύσει όλον τον κοσμά
κη, που κατά χιλιάδες βρίσκο
νταν ξεσπιτο)μένοι από τα χω 
ριά τους σαν «ανταρτόπλη

κτοι» όποις τότε τους αποκαλούσαν-, τους χρησιμοποιού
σαν για να κουβαλάνε τους νε
κρούς μαχητές του ΔΣΕ που
κατά δεκάδες τους φόρτωναν
με τρόπο κανιβαλικό, και τους
ρίχναν σε μεγάλους ομαδικούς
τάφους σε έναν αγρό του Γιώργου Λοντράκη στο δρόμο προς
Σκοπιά, πέρα από την εκκλη
σία του Άη Γιώργη. Με αυτόν
τον τρόπο θάφτηκαν γύρω
στους 700 έλληνες πατριώτες
μαχητές του ΔΣΕ. Μάλιστα πα
ρατηρήθηκαν και φαινόμενα
τέτοιας μορφής μισαλλοδοξίας
που αρκετοί τραυματίες, αιχ
μάλωτοι μαχητές του ΔΣΕ, να
εκτελούνται εν ψυχρώ και να
μεταφέρονται στους τάφους
αυτούς.
Σήμερα, ύστερα από μισό αι
ώνα, τα κουφάρια αυτιόν των
ελλήνων αγωνιστούν βρίσκο
νται ακόμα εκεί θαμμένα. Π α
ρά τα επανειλημμένα διαβήμα
τα και τις διαμαρτυρίες πολιτι
κών κομμάτων και διαφόρων
αντιστασιακών οργανιύσεων,
δυστυχώς κανείς δεν εδέησε
από την Πολιτεία -Διοικητική,
Δημοτική, Εκκλησιαστική- να
ενδιαφερθεί, τουλάχιστον να
στηθεί ένα κενοτάφειο. Έ λλη
νες χριστιανοί πατριώτες ήταν
κι αυτοί, γιατί τόση ασπλαχνία
και αδιαφορία; Η κυβέρνηση η
ίδια πρέπει να παρέμβει για να
λυθεί το πρόβλημα, έτσι ιόστε
κι αυτοί οι ανιύνυμοι Έλληνες
νεκροί να τιμηθούν, όπως τιμούνται όλοι οι νεκροί. Θά ’ναι
ντροπή και αίσχος για την ίδια
τη χιύρα μας αν αυτή η υπόθεση
συνεχισθεί.
Η μαρτυρία του Νίκου Κέντρου
για τη «μάχη της Φλώρινας» όπως
και τη Θητεία του στον ΑΣΕ,
πλαισιωμένη με τεκμήρια (όπως
στοιχεία για τους 250 νεκρούς
μαχητές του ΔΣΕ κ.ά.) που
απόκεινται στις συλλογές των
ΑΣΚΙ, θα κυκλοφορήσει σύντομα
σε βιβλίο από τις εκδόσεις
«Φιλίστωρ» με τίτλο Εμφύλιος
Πόλεμος και Δημοκρατικός
Στρατός. Φλώρινα - Βίτσι Γράμμος.
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ΕΠΟΠΟΙΙΑ
ΤΟΥ Δ Η Μ Ο K P ΑΤΙ ΚΟ Υ
ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΛΛΑ ΔΑΣ
1946-1949
,α φ ίί'.ρ ω νυ τσ ι σ ι α Β Ο χ ρ ονο f ο υ ΚΚΕ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

Η ΤΡΙΧΡΟΝΗ ΕΠΟΠΟΙΙΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ (1946-1949)
Τα άγνωστα για πολλούς γεγονότα,
ντοκουμέντα και μαρτυρίες
που περιέχονται
σ’ αυτό το ιστορικό βιβλίο,
το κατατάσσουν ανεπιφύλακτα
στα βιβλία-ντοκουμέντα
της σύγχρονης ιστορίας
του λαϊκού κινήματος
και της Ελλάδας.
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Στιγμές Μ
από τον Εμφύλιο
στην Κρήτη
του Νίκου Κοκοβλή

Ο Ν ίκος Κ οκοβλής με τη γυναίκα το υ Α ργυρώ
Π ολυχρονάκη-Κ οκοβλή, το καλοκαίρι το υ 1999 σ τα Χανιά,
όπου «στάλαξαν» ύ σ τερ α από π ερ ιπ έτειες δεκαετιώ ν.
Ο σ υντάκτης το υ άρθρου, Ν ίκος Κ οκοβλής, έφ τα σ ε στα
Χανιά, π ροσ φ υγόπ ουλο δύο χρόνω ν, από τα Β ουρλά τ η ς
Μ ικρός Ασίας το 1922. Π ροσ χώ ρησ ε σ την Αντίσταση σε
φ ο ιτη τικού ς π υρ ήνες τ η ς ΑΣΟΕ. Κ α τέβ η κε στα Χανιά το ν
Ιούνιο το υ 1941, υπ ηρ έτησ ε τη ν Αντίσταση από τις θ έσ εις
το υ Ο ργανω τικού Γ ρ α μ μ α τέα τ η ς Επιτροπής Π όλης το υ
ΕΑΜ και το υ Γραμ. τ η ς Α χτιδικής Επιτρ. Χ α νίω ντο υ ΚΚΕ.
Οι μετα π ολεμικοί διω γμοί το ν βρίσκουν στη θέσ η το υ
Γ ραμ. το υ Εργ. Κ έντρου Χανίων. Το 1947 α νέβ η κε σ τις
μ α δ ά ρ ες μαζί με ά λλο υ ς διω κόμενους. Π α ρ έμ εινε στα
βουνά και τη ν παρανομία μέχρ ι το 1962 δ ο υ λ εύ ο ν τα ς
στην Κομματική Ο ργάνω ση Χ α νίω ντου ΚΚΕ. Το 1962 μαζί
με τη ν Α ργυρώ και ά λλο υ ς τέσ σ ερ ις σ υ ντρ ό φ ο υ ς το υ ς
δ ιέφ υγα ν από τα Χανιά και μ ετά από π εριπ ετειώ δη
περιπλάνηση μέσω Πειραιά, Ιταλίας, Ε λβετία ς, Α υσ τρία ς
και Ο υγγαρίας κ α τέ λ η ξε σ την Τασκένδη. Ε π έσ τρεψ ε σ την
Ελλάδα το 1976. Την ιστορία τη ς περιπ λάνησης, τ η ς ζω ής
και τω ν εμπ ειριώ ν το υ ς , ο Ν ίκος και η Α ργυρώ Κοκοβλή,
π εριγρά φ ουν με συναρπαστικό τρ ό π ο στο βιβλίο ΕΣΣΔ
π ροσδοκίες κα ι π ραγμ ατικότητες (1986).
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εγάλη συμφορά αποτε
λεί ο εμφύλιος πόλε
μος για ένα έθνος.
Στον πατριωτικό πόλεμο μάχε
σαι εναντίον του εχθρού που
ήρθε να σε σκλαβώσει, να σε
κάνει δούλο. Στον εμφύλιο
ποιος είναι ο εχθρός; Ο αδελ
φός!...
Ρωτήσανε μια Μωραΐτισσα
μάνα: «Ποιος θέλεις να νικήσει,
το αντάρτικο ή ο στρατός;». Κι
εκείνη απάντησε: «Όποιος και
να νικήσει εγώ θα κλαίω. Ο
ένας μου γιος στο αντάρτικο κι
ο άλλος στο στρατό...» (Π.
Αρώνης: Ο Εμφύλιος, σελ. 7).
Αλλά για να μπορεί να χτυπά
ο φίλος το φίλο, ο αδελφός τον
αδελφό, πρέπει να κυριαρχή
σει το μίσος. Γι’ αυτό το ζήτημα
έχουν φροντίσει εκείνοι, που
για την εξυπηρέτηση των συμ
φερόντων τους επιδιώκουν τον
αδελφοσκοτωμό - και αυτοί
κατά κανόνα είναι οι ξένοι.
Πάγια πολιτική τους άλλωστε
είναι το «διαιρεί και βασίλευ
ε». Καλλιεργούν μεθοδικά και
μ’ όλα τα μέσα τη διάδοση του
μίσους γι’ αυτό και οι εμφύλιοι
χαρακτηρίζονται από μεγάλη
σκληρότητα - όπως και αυτός
του ’46-’49. «Βάφτισαν» προ
δότες, άθεους, απάτριδες, εαμοβούλγαρους, ληστοσυμμορί
τες τους κομμουνιστές, τους
Ε αμίτες-Ε λασίτες-Ε πονίτες,
αυτούς που πολέμησαν με αυ
τοθυσία και ηρωισμό το 194045 τους καταχτητές: τους γερμανούς, τους ιταλούς, τους
βούλγαρους φασίστες. Μόνο
έτσι θα μπορούσαν να τους
χτυπούν αλύπητα και να ανα
τρέφουν την επιρροή του ΕΑΜ
που ανέρχονταν στο 80%, αλ
λιώς αυτό θα γινόταν εξου
σία*. Να σκεφτεί κανείς ότι
την ψυχή της Αντίστασης κατά
των Γερμανών στην Πελοπόν*«Στa Χανιά το ΕΑΜ πρέπει να
έλεγχε το 90% εκείνη την εποχή»,
αναφέρει ο Κ. Μητσοτάκης.
Βλ. Δ. Δημητράκος, Κ. Μητοοτάκης,
Πολιτική Βιογραφία, εκδόσεις
Παπαζήση, ο. 210.

νήσο, τον ηρωικό σμήναρχο
Μίχο, τον έκλεισαν το ’46 στη
φυλακή κατηγορώντας τον για
προδοσία, για συνεργασία με
τους Γερμανούς!...
Στην Κρήτη καθυστέρησε η
έναρξη του εμφύλιου γιατί οι
Λαϊκοί που κέρδισαν τις εκλο
γές της 31/3/46 διέθεταν πολύ
μικρή λαϊκή επιρροή στο νησί
και δεν μπορούσαν να προω
θήσουν την ανωμαλία, την
οποία απεχθανόταν ο κρητικός λαός που από τη φύση του
είναι δημοκρατικός. Η κατά
σταση άλλαξε όταν από το Γε
νάρη του ’47 μπήκε στην κυ
βέρνηση και το κόμμα των Βενιζελικών Φιλελευθέρων. Η
λαϊκή του βάση σπρώχτηκε στο
δρόμο του διχασμού, προσχώ
ρησε στην πολιτική της ανωμα
λίας. Τότε άναψε και στο νησί
ο σκληρός αδελφοσκοτωμός.
αρχαίοι Έλληνες συνο
Ο ιμολογούσαν
με τον αντί
παλο την «εκεχειρία». Σταμα
τούσαν τη μάχη ορισμένες μέ
ρες για να τιμήσουν τους νε
κρούς: να τους θάψουν. Στον
εμφύλιο του ’46-’49 οι νεκροί
αντάρτες διαπομπεύονταν κα
τά τον πιο βάρβαρο τρόπο.
Τέλη Ιούνη του ’47 σκοτώνε
ται ο αρχηγός του αντάρτικου
της Ανατολικής Κρήτης, ο θρυ
λικός από την περίοδο της
Αντίστασης κατά των Γερμα
νών Γιάννης Ποδιάς. Οι αντί
παλοι έκοψαν το κεφάλι του
και το ανάπηρο χέρι του -που
είχε μείνει ανάπηρο από τη δο
λοφονική απόπειρα που του
έκαναν την άλλη μέρα από την
απελευθέρωση του Ηρακλείου
(13/10/44)- και τα κυκλοφο
ρούσαν στους δρόμους με ια
χές και φτυσίματα. Το κεφάλι
το κρατούσαν καρφωμένο σ’
ένα κοντάρι. Το βράδυ το
έκλειναν σε ψυγείο και την άλ
λη μέρα ξανάρχιζε η περιφορά
που κράτησε μια βδομάδα
στην πόλη του Ηρακλείου και
στα χωριά.
Η βέβηλη πράξη της περιφο)άς κεφαλών «άνθισε» ιδιαί-

τέρα στα Χανιά. Αρχισε το κα
λοκαίρι του ’47 και τελείωσε
τον Οκτώβρη του 1953!...
Υπήρχαν βλέπεις και οι κατάλ
ληλοι άνθρωποι που πρωτο
στατούσαν στην αγριότητα.
Ήταν το τάγμα «Άνευ θητείας
χωροφυλάκων» -ή Γυπαραίων
όπως τους ονόμαζε ο κόσμοςπου αποτελοΰνταν από κακο
ποιό στοιχεία, πολλά από τα
οποία η κυβέρνηση έβγαλε
από τη φυλακή για να καταταγούν σ’ αυτό και τα έχρισε
«Φρουρούς της Τάξης».
Αυτοί λοιπόν έκοψαν πολλά
κεφάλια, τα περιέφεραν στην
πόλη και τα χωριά και μετά τα
εξέθεταν σε «κοινή θέα» στη
γέφυρα του Κλαδισού καρφω
μένα σε πασσάλους. Στο ίδιο
σημείο εξέθεταν -κατά περί
σταση- και ολόκληρο το πτώ
μα σκοτωμένων ανταρτών.
Έφτυναν, χλεύαζαν, χτυπού
σαν τα άψυχα κεφάλια ή τα
πτώματα, αλλά ο πολύς κόσμος
που έφτανε ως εκεί απείχε από
τέτοιες βάνδαλες πράξεις. Οι
πολλοί έρχονταν για να δουν
μήπως ο σκοτωμένος είναι
γνωστός τους η συγγενής τους
και παρακολουθούσαν με
βουρκωμένη την ψυχή και δά
κρυα στα μάτια. Την ηθική αυ
τουργία και ευθύνη φέρουν
όλες οι τότε κυβερνήσεις που
όχι μόνο ανέχονταν τον
ιγριανθρωπισμό αλλά έσπρω
χναν προς τα εκεί με τις διε‘^εργούμενες επικηρύξεις των
ανταρτών.
Προσκομίζοντας
κανείς μια κεφαλή αντάρτη γι
νόταν πλούσιος. Και το πιο
εγκληματικό: Πιέζονταν οι δι
ευθυντές σχολείων να οδηγούν
; τα παιδιά στον Κλαδισό «προς
1ταραδειγματισμό».
f' Πολλά παιδιά έπαθαν σοκ
% ρος στο αποτρόπαιο θέαμα
: ;ων κομμένων κεφαλιών. Ο ρι
σμένα λιποθύμησαν. Έ ν α απ’
5χυτά ήταν ο Σταμάτης ΑποστοΑάκης, καταξιωμένος σήμερα
καογράφος και δάσκαλος, που
ιΐτρόσφατα διηγήθηκε το περιί'πατικό. Άλλα, έπαθαν ψυχο
λογικά τραύματα. Ο γνωστός
f
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Μαρίες:
Λ ιουδάκη
και
H Κ ομματική Οργάνω ση Χανίων του ΚΚΕ εξεδ ιδ ε παράνομο Τύπο
Δρανδάκη.
μέχρι την διάλυσ ή της. Πάνω η Λ α ϊκ ή Ε ν ό τη τα , όργανο της ΚΟΧ, αρ. φ ύλλου 36,
Από
κει
Ιούλης 1 9 5 9 και δ εξιά η Λ ε β ε ν τ ιά με το σήμα της ΕΠΟΝ,
οδηγήθηκαν
αρ. φ ύλλο υ 1 8, Α ύγουστος 1955.
στον τόπο του
Γολγοθά των αριστερών πολι
ψυχίατρος Μανώλης Μυλωνάαυτό και ευχόταν να μη μας
τών: Στους Σταύλους του Μπα
κης μας διηγήθηκε -μετά το
γνώριζε...
ντουβά, έξω από το Ηράκλειο.
1976 που επιστρέψαμε από το
Μαζί με τα δεκάδες κεφάλια
Κι ύστερα από δυο-τρεις μέρες
που έφεραν στον Κλαδισό
εξωτερικό- ότι παιδί κι αυτός
βρέθηκαν εκεί κοντά σε μια
πήγε στον Κλαδισό με ένα φί
προς «κοινή θέα» ήταν και το
χαράδρα δυο γυναικεία πτώ
κεφάλι της καπετάνισσας
λο του, που κυριαρχήθηκε από
ματα - τρόπος του λέγειν πτώ
ένα αίσθημα φόβου. Ό ταν γύ
Βαγγέλας Κλάδου και το πτιυματα. Βρέθηκαν δυο κεφάλια,
ρισαν σπίτι έτρεχε να κρυφτεί
μα της νεαρότερης αντάρτιστέσσερα χέρια, τέσσερα πόδια
στις ντουλάπες ή στα κρεβάτια
σας Μαρίας Μποράκη. Και
και τα σώματα κομματιασμένα.
τέσσερα χρόνια μετά τη λήξη
από κάτω. «Τι φοβάσαι;» τον
Πήγε ο αδελφός της Δρανδάκη
του εμφύλιου, το φθινόπωρο
ρώτησε ο Μανώλης. «Φοβάμαι
ο Μάρκος και ο γαμπρός της ο
του 1953 έφεραν το πτώμα του
το... κεφάλι...» ήταν η απάντη
Βασίλης Φραγκιαδάκης για
Αγγελή Ηλιάκη που είχε μεί
ση του φίλου του.
αναγνιυριση. Ο ένας έπεσε λι
νει διωκόμενος μαζί με άλ
πόθυμος και ο άλλος έπαθε
λους δέκα.
α και ορισμένοι από μας
νευρικό κλονισμό.
τους αντάρτες έτυχε να
έχουμε μια άμεση εμπειρία
ια μέρα του Νοέμβρη του
ε μια σύγκρουση στο Επααπό την επίδραση των κομμέ
’47 ο Μπαντουβάς με τον
νοχώρι του Σέλινου μια
νων κεφαλιών στους ανθρώ
«ιδιωτικό στρατό» του εκστρα
σφαίρα βρήκε στην καρδιά τον
πους. Τέλη Οκτώβρη ’48 συνα
τεύει κατά της Γεράπετρας
Επαμεινώνδα
Αθανασάκη,
ντήσαμε έξω από το χωριό Κά
Λασιθίου. Οι «άνδρες» του μα
ένα λεβεντόκορμο αντάρτη
μποι τον Γαλατιανογιώργη που
ζεύουν το δημοκρατικό κόσμο
από το Σάσαλο, που τον λέγα
της πόλης στα Δικαστήρια.
είχε δει λίγες μέρες πριν τα κε
με «Μπαρούτα». Οι αντάρτες
φάλια των καπετανέων ΤσιτήΣύμφωνα με τον Μπαντουβά
που ήταν δίπλα του παίρνουν
λου και Μακριδάκη.
οι αριστεροί είναι προδότες
τον νεκρό και υποχωρούν. Στη
αφού ανήκουν σε ένα κόμμα
«Φρίκη!... είναι τρομερό!...»
συνέχεια υποχωρούν όλοι
που προδίδει την Ελλάδα
έλεγε και ξανάλεγε μόλις μας
προς το οροπέδιο του Ομαλού.
στους Βούλγαρους. Μόνος
είδε. «Με κυνηγούν στον ύπνο
Οι περισσότεροι αντάρτες
τρόπος για να σωθούν είναι
και τον ξύπνιο μου... Καλύτερα
έμαθαν πως κάποιος σκοτώθη
να αποκηρύξουν την ιδεολο
να μην τους γνώριζα... Καλύτε
κε, μα δεν ήξεραν ποιος. Μέσα
γία τους. Και όσοι δεν συμφω
ρα να μη σας γνώριζα και
νούν να αποκηρύξουν, να πε
σ’ αυτούς ήταν και η νεαρή
σας...»
ράσουν να σταθούν στον απέ
αντάρτισσα Ξενούλα, η αδελ
Είχε πάθει νευρικό σοκ ο άν
ναντι τοίχο...
φή του νεκρού. Όταν πήγαν να
θρωπος. Έ βλεπε και τα δικά
Μαζί με δυο-τρεις άλλους
τον θάψουν μαζεύτηκαν όλοι
μας κεφάλια υποψήφια της
προχωρούν
αγέρωχες
προς
τον
ίδιας τύχης οπότε θα περνούσε
εκεί. Τότε είδε η Ξενούλα πως
πάλι την ίδια δοκιμασία. Γι’ «απέναντι τοίχο» και οι δυο
ο σκοτωμένος ήταν ο αδελφός
> T * é , x e * p y rt< i j n * ν * η —
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Από α ρ ισ τερ ά Δημ. Αντ.
Τσ αγκαρόκης. Σκοτώ θηκε
σε μάχη στις 6 .1 2 .4 9 μαζί
με την Β αγγέλιό Κλάδου.
Τα κ εφ ά λ ια τους μετά
τη μάχη, π εριφ έρονταν
στα χωριά και μετά εξετέθ η σ α ν
σε κοινή θέα, στον Κ λαδισό,
δ υ τικά της πόλης.

της προτομής έκανε ο Μητρο
πολίτης Κισάμου και Σέλινου
Ειρηναίος. Ο Παναγιώτης -τό
νισε στην εμπνευσμένη ομιλία
του ο πρόεδρος της Κοινότητας
Βάθης- έδωσε τη δική του ζωή
για τη ζωή. Για τον άνθρωπο.
Και ζωή σημαίνει ειρήνη. Ση
μαίνει, ποτέ πια πόλεμος. Ποτέ
πια εμφύλιος πόλεμος...).

Δ εξιά η λα ο γρ ά φ ο ς
Μ α ρ ία Λ ιουδ ά κι που
κα τα κ ρ εο υ ρ γ ή θ η κ ε
στους σ τά β λο υς του
Μ παντουΒά, έξω από το
Η ράκλειο.

της. Λύθηκε σε γοερά κλάματα
κι έπεσε πάνω του. Ο ομαδάρ
χης Νίκος Ξερογιάννης -Βαρδαλιάς ήταν το ψευδώνυμό
του- ομοχώριος της Ξενούλας,
την πιάνει ελαφρά από τον
ώμο: «Δείξε πως είσαι αντάρτισσα...» της λέει.
Η Ξενούλα προσπάθησε να
κάνει την καρδιά της πέτρα.
Έθαψαν τον νεκρό. Σε καμιά
εικοσαριά μέρες έρχεται στον
Ομαλό η μητέρα της με δυοτρεις συγγενείς ακόμη. Ξεθάβει
το πτώμα, το τοποθετεί σ’ ένα
κασόνι, το φορτιυνει σ’ ένα γαϊ
δουράκι και το πάει στο Σάσαλο. Παρακαλεί τον παπά να το
διαβάσει και να το θάψει. Εκεί
νος αρνείται - ο φόβος φυλάει
τα έρημα, που λένε. Και το πτώμα να μυρίζει και να μένει
κρυμμένο επί δεκαεπτά μέρες
σ' ένα ντουλάπι του σπιτιού.
Και η μάνα δίπλα. Από τη στενοχοϊρια της αρριόστησε από
έρπη. Ύστερα άρχισε να παρα
μιλά. Κοντεύει να χάσει τα λο
γικά της. Ώσπου το πήρε ένας
κουμπάρος τους και το έθαψε ο
παπάς του διπλανού χωριού...
καλοκαίρι του ’48 οι διω
Τ οκτικές
δυνάμεις διεξάγουν
μεγάλες εκκαθαριστικές επι
χειρήσεις στην επαρχία Κισάμου. Μια εννεαμελής ομάδα
ανταρτιύν κρύβεται σε μια
άγνωστη για τους πολλούς
σπηλιά, όχι μακριά από τη Μο
νή της Χρυσοσκαλίτισσας, στο
40

πιο δυτικό άκρο της Κρήτης.
Είχαν τρεις μέρες να πιουν νε
ρό. Και η ζέστη κάνει τη δίψα
πιο βασανιστική.
«Θα πάω να φέρω νερά...» εί
πε ο Παναγιοπης Λιμπινάκης.
Κατάγεται απ’ αυτή την πε
ριοχή και ξέρει μια στέρνα 500
μέτρα από κει που κρύβονται.

κάπου, όχι μακριά. «Λέγε! Που
είναι οι άλλοι;».
Ο Παναγιώτης κρατάει κλει
δωμένο το στόμα του. Χύνο
νται κατά πάνω του. Τον χτυ
πούν με τα κοντάκια των
όπλων και με ξύλα ώσπου σω
ριάζεται κάτω αιμόφυρτος.
Τον αφήνουν λίγο να συνέλθει

Ν Ε Α

«Ειδοποίηση»

λ» lui ni Krim

Ό ά ρ χ η γ ό ς τ ή ς ’ Ε θ ν ικ ή ς ; Ά ν τ ισ κ ά ·
σ *ω ς κ . Έ μ μ . Μ π α ν το ν β α ς Η δ ό π ο ιε ί Bu
έπ β ιδ ή θ ε ω ρ ε ί π ρ ο δ o u x ô v t à Κ Κ Ε θ ά
θ ε ώ ρ η σ η * u i έ χ θ ρ ο ύ ς τ ή ς Π α τ ρ ίδ ο ς
x e iv o u ç ο ΐ ο π ο ίο ι ά ν α γ ιν ώ σ χ ο υ ν ή χ υ *·
χλοφ ορ οΟ ν tà Ε π ίσ ημόν του δ ρ γ « ν ο ν
■tôv « Ρ ιζ ο σ π ά σ τη ν * * α ί θ ά τούς συμπ«·
ρ ιφ ε ρ θ ή ά να λό γ ω ς.

Μαζεύει τα παγούρια, αφήνει
το όπλο για να μη δίνει υποψίες
και βγαίνει προσεκτικά. Λίγα
μέτρα πιο πέρα κάθισε μέσα σε
θάμνους πάνω από μια ιυρα για
να παρατηρήσει. Αφού διαπί
στωσε πως απλωνόταν ησυχία
τριγύρω προχοόρησε. Έ φθασε
στη στέρνα με το βρόχινο νερό.
Δένει το πρώτο παγούρι μ’ ένα
σπάγγο και το κατεβάζει για
να το γεμίσει. Τότες ακούει
ένα φοβερό «Αλτ!», από πολλές
φωνές. «Μην κινηθείς!...».
Οι διώκτες είχαν στήσει ενέδρα γύρω από τη στέρνα κρυμ
μένοι καλά. Είδαν τα παγού
ρια και κατάλαβαν πως και άλ
λοι αντάρτες βρίσκονται εκεί

προς αναγνώ στες
του Ρ ιζ ο σ π ά σ τη
απ ευθύνει ο
καπ ετάνΜ π αντουβά ς. Βλ.

Π α ρ α τη ρ η τή ς
Χανίω ν, 1 8
Α ύγουσ του 19 47.

και τον ξαναρχίζουν. «Λέγε!
Λέγε!». Με μαχαίρια του χα 
ράζουν τα μπράτσα και τα πό
δια, ώσπου αγγίζουν το κόκκαλο. Τα καρφώνουν σε όλο
του το σώμα.
Το παλικάρι δεν μίλησε, δεν
πρόδωσε. Άφησε τη στερνή
του πνοή πάνω στα τρομερά
βασανιστήρια - οι σύντροφοί
του σώθηκαν.
Οι διώκτες κρέμασαν το άψυ
χο σοψια του σε μια αχλάδα. Το
έσχισαν, έβγαλαν τα σπλάχνα
του και τα κρέμασαν δίπλα.
(Τον Αύγουστο του 1995 η
κοινότητα Βάθης του έστησε
προτομή στο σημείο που τον
σκότωσαν. Τα αποκαλυπτήρια

Μ

α μέσα στη ζοφερή κατά
σταση του Εμφύλιου, πα
ράλληλα με τις συγκλονιστικές
στιγμές βαρβαρότητας -που
πρέπει κάποτε-κάποτε να
υπενθυμίζονται για να μην ξαναγίνουν- υπήρξαν και συ
γκλονιστικές στιγμές ανθρω
πιάς και ήθους.
Στο χωριό Δρακόνα Κέρα
μέ ιών οι αντάρτες σκότωσαν το
Μ αν (ύλη Σφιγκάκη σαν συμπράττοντα με τους αντίπα
λους. Την άλλη μέρα κατέφθασαν οι «άνευ θητείας» και άλ
λες διωκτικές δυνάμεις και άρ
χισαν να καίνε τα σπίτια των
αριστεριύν. Τότε πετάχτηκε
στη μέση η γυναίκα του νε
κρού, η Χριστινιά:
«Σταματήστε!» φωνάζει «Μα
εμένα ο άντρας μου όε γυρίζει
πίσω... σταματήστε λοιπόν...
όεν θέλω να καταστραφεί χο
χωριό!...».
Μανώλης Γ. Μανούσακας
από το Μελιδόνι Αποκορώνου -τραυματίας του Αλβανικού
Μετώπου και μαχητής κατά τη
«Μάχη της Κρήτης»- την περίο
δο της γερμανικής κατοχής
εντάχθηκε κατ’αρχήν στην αντι
στασιακή οργάνωση ΑΕΑΚκαι
κατόπιν στην ΕΟΚ (Εθνική
Οργάνωση Κρήτης) της οποίας
υπήρξε στέλεχος (επικεφαλής
εικοσαμελούς ομάδας στην αρ
χή, που εξελίχθηκε σε λόχο) και
για τις υπηρεσίες του παρασημοφορήθηκε από τον άγγλο
στρατηγό Αλεξάντερ.
Ό ταν το 1947 καταβάλλονταν
προσπάθειες για να επιβληθεί
ο εμφύλιος και στην Κρήτη,τον
επισκέφθηκε ο Παύλος Γύπαρης, που συγκροτούσε τότε το
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περιβόητο τάγμα των «Άνευ
θητείας χωροφυλάκων» και τα
MAY (Μονάδες Ασφαλείας
Υπαίθρου) και του ζήτησε να
συμβάλει κι αυτός στον πόλεμο
κατά των κομμουνιστών από τη
θέση του υπαρχηγοΰ.
Προς μεγάλη έκπληξη μα και
λύπη του Π. Γΰπαρη ο Μανιό
λης Μανουσακας απάντησε:
«Εγώ πολέμησα τουςγερμανούς
και ιταλούς
καταχτητές...
Έλληνες όεν σκοτώνω!...».

ρο-γιατρός «Που θα πας με τέ
τοια χάλια; Θα μείνεις εδώ μ έ
χρι να αναρρώσεις...».
Ύ στερα φώναξε το γιο
τον:«Σννόόεψε το Γιώργη ως
την αποθήκη και βοήθησέ τον
να δημιουργήσει κατάλληλες
συνθήκες και κανένα κρυψώ
να...».
Πήγαν
στην
«αποθήκη».
Ή ταν ένα σπίτι στην άκρη του
χωριού. Σε λίγες μέρες ο Γιώρ
γης άρχισε να αναρρώνει. Έ ν α
βραδάκι ήθελε να αναπνεύσει
αντάρτης Γιώργης Κόρα λίγο πιο ελεύθερα. Βγήκε από
κας αρρώστησε. Εδώ και την αποθήκη και κάθισε μέσα
πολλές μέρες τον λυιόνει ο πυ σε μια συστάδα θάμνων δέκα
ρετός. Δεν μπορεί να ακολου μέτρα πέρα από την πόρτα. Κά
θεί την ομάδα στις συνεχείς ξε- ποιο μάτι όμως τον αντιλήφθηθεωτικές πορείες, πράγμα που
κε και περνώντας τον για κλέ
συνεπάγεται κινδύνους και γ ι’ φτη το ανέφερε αμέσως στο
αυτόν και για ολόκληρη την σταθμό χωροφυλακής. Και κει
ομάδα.
που καθόταν βλέπει τους χωρο
Θα ’πρεπε να βρεθεί καμιά φύλακες που βάδιζαν σκυφτοί
στεγνή γωνιά, με ζεστασιά, για να κυκλώσουν την αποθή
ηρεμία, φάρμακα και φαί. Δύ κη. Ευτυχώς που από τους θά
σκολο όμως για τους αντάρτες μνους ξεκινούσε ένα χαντάκι
να τα βρουν αυτά. «Τι να κάνου- που πήγαινε πέρα μακριά. Αυ
ιιε το Γιώργη;» κουβέντιαζαν τό τον βοήθησε να απομακρυν
θεί και να φύγει χιυρίς να τον
ένα βράδυ.
«Θα πάω στο γιατρό, τυ γερο δουν. Βρήκαν όμιυς μέσα τον
ίιωργιλά, στο χωριό Μάλεμε» κρυψώνα. Συνέλαβαν το γιατρό
και τον οδήγησαν στη Διοίκηση
είπε εκείνος.
«-Μ α αυτός Γιώργη είναι δε Χωροφυλακής. Εκεί μαζεύτη
καν όλοι οι υψηλά ιστάμενοι:
ξιός, είναι παράγοντας τουΛαί«Πως εσύ, ο εθνικόφρων για
<ού Κόμματος και κάποτε χρητρός και πολιτικός διέπραξες
ιάτισε και Γερουσιαστής!...».
«—Δε θα μου κάνει κακό.» εί τέτοιο φοβερό αδίκημα, να υπο
χε με πεποίθηση ο Γιώργης θάλπεις συμμορίτες; Λ υτό συνε
<Παλιά, νέο παιδί, ήμουν στη πάγεται ακόμα και την ποινή
του θανάτου!...».
)ονλεψή του...».
Το βράδυ συνοδεύσαμε το
Ο γερο-γιατρός, ευθυτενής
Γιώργη μέχρι έξω από το σπίτι και αδύνατος καθώς ήταν, με το
:ου γιατρού και μπήκε. Τον χαι ασκητικό του πρόσιυπο σοβα
ρέτησε και του θύμησε ποιος εί ρό, όρθιυσε το ανάστημά του
πα. Εκείνος σηκώθηκε τον και τέντωσε το δείχτη του χερι
χγκάλιασε και τον φίλησε .«Δε ού του λέγοντας: «Σαν επιστή
τνμμερίζομαι Γιώργη τις ιδέες μονας και σαν άνθρωπος έπραιας, αλλά σας βλέπω σαν αν ξα το καθήκον μου.. Κι αν χρει
θρώπους και σας θαυμάζω για αστεί θα το ξανακάνω!...».
Περιττό να πούμε πως οι αρ
ψ ψυχική σας αντοχή, την πίμόδιοι έμειναν με το στόμα
πη στα ιδανικά σας και την παανοιχτό. Έμοιαζαν σαν κεραυ
.ικαριά σας...».
Ακροάστηκε τον άρρωστο, νόπληκτοι. Τον 88χρονο γιατρό
:φερε φάρμακα και του υπεδει- δεν τόλμησαν να τον πειρά
;ε πως θα τα χρησιμοποιήσει. ξουν. Το γιο του όμως τον Αρτέμη τον έστειλαν κάμποσα χρό
DΓκόργης σηκιόθηκε να φύγει.
Όχι, δε θα φύγεις!» είπε ο γε- νια φυλακή.

Η ιστορία
μιας φωτογραφίας

0

Η φωτογραφία αναδημοσιεύεται από το βιβλίο
του Γιώργου Βουνελάκη-Θαλασσινού, Οδοιπορικό.
Μνήμες και απόψεις (εκδ. Β. Γιαννίκος, Αθήνα 1997).
Επτά κεφάλια μαχητών της 3ης Μεραρχίας του ΔΙΕ
Πελοπόννησου περιβάλλουν τον ολόσωμο νεκρό
καπετάνιο του αρχηγείου Πάρνωνα, ταγματάρχη
της 3ης Μεραρχίας Πελοπόννησου του ΔΙΕ
Γιώργη Αντζακλή από το Βρονταμά της Σπάρτης.
Τα κομμένα κεφάλια των στρατιωτών ανήκουν στους
(από αριστερά): Δημήτρη Αλεβίζο, Γιάννη Δημαρά,
Νίκο Κοτρωνάκη, Γιάννη Λασογιάννη,
Βασίλη Μανδηλαρά και Δημήτρη Ψιλάκο.
Ένας τσαγκάρης από το Βρονταμά, δεξιός και σφοδρός
αντικομμουνιστής, φωτογράφισε και εν συνεχεία
κρέμασε στο μαγαζί του τη φωτογραφία. Ο παραγιός
του, όταν αποφάσισε να φύγει για την Αυστραλία,
έκλεψε τη φωτογραφία και την πήρε μαζί του.
Επιστρέφοντας στο χωριό του μετά από είκοσι χρόνια
περίπου βρήκε τον φίλο του Αργυρή Κοντοβασίλη,
που είχε βγει στο αντάρτικο από 16 χρονών
και του την έδωσε.
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Μοναδική
ευκαιρία
για την
ειρήνη
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του Σωτήρη Ντάλη

«Ονειρεύομαι μια Μέση Ανατολή χωρίς πολέμους, χωρίς
Η 4η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ - ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Με δεδομένες αυτές τις κρίσιμες εξελίξεις, η 4η «Διάσκεψη των Αθη
νών μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων», που πραγματοποιήθηκε από
2-5 Σεπτεμβρίου 1999 με πρωτοβουλία του αείμνηστου Γιάννου Κρανιδιώτη, είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον. Η διάσκεψη αυτή τείνει να γίνει θε
σμός, αφού διοργανώνεται και φιλοξενείται από την Ελλάδα για τέταρτη
συνεχή χρονιά (οι τρεις προηγούμενες ήταν, τον Ιούλιο του 1997, τον Δε
κέμβριο του 1997 και τον Ιούλιο του 1998) κι έχει συμμετοχές όλο και πιο
υψηλού επιπέδου. Οι συναντήσεις αυτές γίνονται στο πλαίσιο των επα
φών people to people, όπως προβλέπεται τόσο από τις συμφωνίες του
Όσλο όσο και του Wye River, και στοχεύουν στη δημιουργία κλίματος
εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών των δύο Κοινοβουλίων.
Στις τρεις προηγούμενες διασκέψεις τόσο οι εκπρόσωποι του Ισραήλ
όσο και αυτοί της Παλαιστίνης είχαν εκφράσει την ικανοποίησή τους για
τα αποτελέσματα των συναντήσεων, υπογραμμίζοντας σε όλες τους τις
παρεμβάσεις ότι αντιμετωπίζουν πάντοτε με εμπιστοσύνη τις πρωτοβου
λίες της Ελλάδας.
Η Ελλάδα, με την πρωτοβουλία αυτή, υπογράμμισε τον ουσιαστικό ρόλο
που μπορεί να διαδραματίσει η χώρα μας στην ανοικοδόμηση ενός αρμο
νικού μέλλοντος στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής
Μεσογείου.
Εξάλλου, ένας από τους βασικούς άξονες της ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής είναι η εξασφάλιση της ειρήνης και της συνεργασίας στην πε
ριοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Τέλος, ας μη λησμονούμε ότι μία από τις βασικές πολιτικές της Ε.Ε.
στοχεύει στην επιτυχή ολοκλήρωση της ειρηνευτικής διαδικασίας, προκειμένου να ξεπεραστεί ο κίνδυνος μιας ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέ
ση Ανατολή, που θα αποσταθεροποιούσε όχι μόνο την περιοχή της Ν.Α.
Μεσογείου, αλλά θα είχε σοβαρές συνέπειες και για την ίδια την Ε.Ε.

σύνορα, χωρίς εχθρούς, χωρίς βαλλιστικούς πυραύλους
και πυρηνικές κεφαλές. Μια Μέση Ανατολή άμιλλας και
όχι κυριαρχίας. Μια Μέση Ανατολή όπου οι λαοί θα είναι
σύμμαχοι του γείτονά τους, όχι όμηροί του. Μια Μέση
Ανατολή η οποία δεν θα είναι πεδίο μάχης, αλλά ένα
πεδίο δημιουργίας και ανάπτυξης», έγραφε πολύ εύστοχο
μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες της πολιτικής
ζωής του Ισραήλ, ο Σιμόν Πέρες, στο βιβλίο του

Μαχόμενοη

γιατην Ειρήνη (εκδ. Νέα Σύνορα).

ήμερα, το Μεσανατολικό ζήτημα φαίνεται να μπαίνει σε
μια νέα φάση που ίσως αποδειχθεί καθοριστική. Οι πρό
σφατες κοινοβουλευτικές εκλογές έδειξαν ότι ο λαός του
Ισραήλ θέλει έναν νέο τρόπο διακυβέρνησης, θέλει αλλα
γή, ενότητα και ελπίδα. Αυτά, η πλειονότητα των ισραηλινών πολιτών, τα είδε στο πρόσωπο του νικητή των εκλογών του
Μάίου, του Εχουντ Μπάρακ, ο οποίος υποσχέθηκε να ολοκλη
ρώσει την αποστολή που κληροδότησε ο Γιτσάκ Ράμπιν και απο
σκοπεί στην ειρήνευση με τους άραβες γείτονες του Ισραήλ. 0

Σ

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Εχούντ Μπάρακ θα πρέπει να αναζητήσει τη φόρμουλα που θα
ρυ επιτρέψει να συνεχίσει το έργο του Γιτσάκ Ράμπιν, αυτού
:ου, πριν πέσει από τις σφαίρες ενός φανατικού Εβραίου, είχε
αράξει το δρόμο: «Φτάνει πια το αίμα και φτάνουν πια τα δά:ρυα. Φτάνει!»
Σύμφωνα με τους Φ α ϊνά νσια λ Τ ά ιμ ς, ο Εχούντ Μ πάρακ είναι
,τοιμος να αναγνωρίσει ένα Παλαιστινιακό Κράτος και να γίει ο πρώτος ισραηλινός ηγέτης που λαμβάνει ποτέ τέτοια από
βαση- όμως, σε αντάλλαγμα, επιδιώ κει την αναβολή της εξέτα
σης των ζητημάτων των προσφύγων και του καθεστώτος της Ιειουσαλήμ - κάτι που θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ επικίν
δυνο.
Τις τελευταίες εβδομάδες οι διαπραγματεύσεις Ισραηλινών και
Ιαλαιστινίων με αντικείμενο την αποχώρηση των Ισραηλινών
ΐπό τα παλαιστινιακά εδάφη έφτασαν και πάλι σε κρίσιμο σταυ
ροδρόμι, για να καταλήξουν στη συμφωνία που υπέγραψαν στις 5
Ιεπτεμβρίου 1999 στο Σαρμ Ελ Σεΐχ της Ερυθράς Θάλασσας, ο
Τασέρ Αραφάτ και ο Εχούντ Μπάρακ, παρουσία της Μαντλίν
ίμπράιτ και του αιγύπτιου προέδρου Μουμπάρακ.
Η Συμφωνία του Σαρμ ελ Σεΐχ, την οποία ο Αραφάτ χαρακτήρι
σε «ειρήνη των γενναίων», προβλέπει ότι οι Ισραηλινοί και οι Π α
λαιστίνιοι θα «επανέλθουν» στη διαδικασία της ειρήνης και «θα
εγκαινιάσουν συνομιλίες για την τελική και οριστική αποκατάπαση της ειρήνης» στην περιοχή τους. Η συμφωνία του Σεπτεμ
βρίου επιλύει δύο σημαντικά προβλήματα: των κρατουμένοον Πα.αιστινίων και της μεταβίβασης μέρους του ισραηλινού εδάφους
πην Παλαιστινιακή Αρχή.
Αναλυτικότερα, η νέα συμφωνία προβλέπει τα εξής:
• Την παράδοση του 11% των εδαφών της Δυτικής Ό χθης από
ους Ισραηλινούς στους Παλαιστινίους εντός πέντε μηνών.
• Την απελευθέρωση από το Ισραήλ 350 φυλακισμένων: των 200
ίμεσα και των υπολοίπων 150 τον Οκτώβριο.
• Τη συναίνεση, ώς τις 15 Φεβρουάριου του 2000, των δύο πλευ
ρών σε ένα «σχέδιο εργασίας για τις τελικές ειρηνευτικές συνομι.ίες», με στόχο την υπογραφή τελικής συμφωνίας ώς τον ΣεπτέμΙριο του 2000.
• Την έναρξη κατασκευής λιμανιού στη Γάζα από τους Παλαι
στινίους.
• Την εγγύηση από το Ισραήλ ασφαλών διαδρόμων διέλευσης
!ων Παλαιστινίων μεταξύ Γάζας και Δυτικής Όχθης.
• Τέλος, την εφαρμογή από τους Παλαιστινίους μέτρων ενισχυ
τής της ασφάλειας του ισραηλινού κράτους.
«Μοναδική ευκαιρία» για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή θεωρεί
:ις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, ο ισραηλινός πρωθυπουργός
Εχούντ Μπάρακ. Αυτό υποστηρίζει σε πρόσφατη συνέντευξή του
πη γαλλική εφημερίδα L e M onde της 22ας Σεπτεμβρίου 1999.
«Δεν είμαι αισιόδοξος, είμαι ρεαλιστής. Έ πειτα από τόσα χρό
νια πολέμου, μετά την πολιτική των Ράμπιν και Πέρες και τις Συμ
φωνίες του Όσλο, είμαι βέβαιος ότι δεν υπάρχει άλλη οδός από
χυτή της ειρήνης... Θέλω να οδηγήσω το Ισραήλ σε έναν συμβιβα
σμό, προκειμένου να καταστήσω ισχυρότερη τη θέση του. Πι
στεύω ότι μπορούμε να ενισχύσουμε τη χώρα μας εάν χωριστούμε
από τους Παλαιστινίους. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική», τονίζει
ο Εχούντ Μπάρακ κι επισημαίνει ότι «ο μόνος δρόμος για την εισήνη θα είναι επίπονος».
^

Μ ι σ ό ς α ιώ ν α ς α π ό τη λ ή ξη
του ε μ φ ύ λ ι ο υ π ο λ έ μ ο υ
Η γραφίδα των αγωνιστών, καταγράφει
-σε πείσμα των καιρών- όσα <5εν χώρεσαν
στις σελίδες της «επίσημης Ιστορίας»,
πλέκοντας τα γεγονότα με το λογοτεχνικό μύθο.
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Ο Ντ’ Αλεμα με δικά του λόγια
του Λεω νίδα Βαλασόπουλου

Δύο βιβλία έκαναν την εμφάνισή τους στις προθήκες των ιταλικών βιβλιοπωλείων προκαλώντας ποικίλα σχόλια.
Πρόκειται για μια συνέντευξη του ιταλού πρωθυπουργού και μια βιογραφία του. Και τα δύο θεωρήθηκαν από πολλούς
ως τα πρώτα προεκλογικά πυροτεχνήματα που εκτόξευσε η αιμορραγούσα κεντροαριστερά στην προσπάθειά της να
περισώσει την κοινωνική εικόνα της. Αλλά όλοι γνωρίζουν: δύο βιβλία δεν αρκούν για να φέρουν την άνοιξη.

το βιβλίο Μάσιμο Ν τ’Λλέμα: Κόσοβο, οι Ιταλοί και ο πόλεμος, που κυ
κλοφόρησε από τις εκδόσεις
Mondatori (ιδιοκτησίας του Σίλβιο
Μπερλουσκόνι), ο ιταλός πρωθυ
πουργός παραχωρεί μια εκτεταμένη συνέ
ντευξη στον δημοσιογράφο τής (προσκεί
μενης στην κεντροαριστερά) εφημερίδας
La Repubblica Φερντερίκο Ραμπίνι. Για
συμβολικούς λόγους το βιβλίο έφτασε στα
βιβλιοπωλεία στις 7.9, την ημέρα που ο N t’
Αλέμα περιόδευε στο Κοσσυφοπέδιο...
Όποιος ψάχνει την αλήθεια για το γιου
γκοσλαβικό δράμα και το πρόσφατο -εν
εξελίξει- επεισόδιό του στο Κοσσυφοπέ
διο δεν πρόκειται να τη βρει σ’ αυτό το βι
βλίο. Δεν θα τη βρει, γιατί ο ιταλός πριυθυπουργός αποπειράται μόνο να ξεπλύνει τα
βριόμικα χέρια του, ν' αφήσει να εννοηθεί
ότι οι «παράπλευρες ζημιές» δεν τον άφη
ναν να κοιμηθεί ήσυχος. Δεν βρίσκει το
κουράγιο να αρθριύσει ούτε μία λέξη για
τις ευθύνες της πολιτισμένης Δύσης στην
εξέλιξη του γιουγκοσλαβικού σφαγείου
(στη Βοσνία, στο Κοσσυφοπέδιο...). Ο Ντ’
Αλέμα προτιμάει να φλυαρήσει γνωρίζο
ντας ότι η κυβέρνηση της οποίας αυτός
ηγείται -ο προπος πρώην κομμουνιστής
που ανέβηκε στην κορυφή του υπουργικού
συμβουλίου- θα μείνει στη μνήμη του ιτα
λικού λαού ως αυτή που συμμετείχε στον
78ήμερο βομβαρδισμό της Γιουγκοσλα
βίας. Ως η κυβέρνηση που αντιμετουτισε
τον πόλεμο -αυτό το νέο είδος πολέμουσαν αναγκαίο κακό. «Τέτοια υπακοή, τέ

Σ

τοια πίστη στο ΝΑΤΟ ούτε η Χριστιανοδημοκρατία εν καιροί ψυχρού πολέμου δεν
είχε επιδείξει» ψιθύριζαν πολλά αριστερά
στόματα τις ημέρες των νατοίκοίν βομβαρ
δισμοί ν...
Όμως ο Ντ’ Αλέμα, όπο)ς όλοι οι κεντρο
αριστεροί τιμονιέρηδες, είναι ρεαλιστής:
Κοιτάει μπροστά και βλέπει μια εκσυγ
χρονισμένη Ιταλία, μια ισχυρή οικονομικά
χώρα, ένα βασικό παράγοντα της Ε.Ε.,
ένα σημαντικό μέλος του «καινούργιου»
ΝΑΤΟ. Κοιτάει και βλέπει μια ιταλική
κοινο)νία που συμμορφοίθηκε με τις απο
φάσεις της κυβέρνησής της, που ενίσχυσε
την «ανθρο)πιστική βοήθεια», που έσπευσε να δει από κοντά τα σιδερένια πουλιά
του ΝΑΤΟ. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο δεν
υπάρχει χοίρος για το αντιπολεμικό κίνη
μα που αναπτύχθηκε στην ιταλική χερσό
νησο στις 78 ημέρες των νατοίκυίν βομβαρδισμών. Για τις χιλιάδες των ανθρώπων
-νέων ή γέρων- που αρνήθηκαν τα διλήμ
ματα «Με τον Μιλόσεβιτς ή το ΝΑΤΟ»,
«Με την εθνοκάθαρση ή με τους βομβαρ
δισμούς» ο Ντ’ Αλέμα δεν βρίσκει ούτε λέ
ξη. Ο Ντ' Αλέμα είναι πολύ μακριά απ’ αυ
τούς τους ανθροίπους. Και αυτοί από τον
Ντ’ Αλέμα...
Η ΧΡΥΣΗ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ

Ο δημοσιογράφος Τζιοβάνι Φασανέλα
υπογράφει μια βιογραφία του ιταλού προοθυπουργού υπό τον τίτλο Ν τ ’ Αλέμα: ο
πρώην κομμουνιστής, ο αγαπημένος του
Λευκού Οίκου. Στις 310 σελίδες του βιβλί

ου ο συγγραφέας καταγράφει την πολιτική
σταδιοδρομία του Ντ’ Αλέμα: από τα κομ
ματικά κλιμάκια του ΚΚΙ (PCI) σ’ αυτά
του Δημοκρατικού Κόμματος της Αριστε
ρός (PDS) και των Δημοκρατών της Αρι
στερός (DS) μέχρι την καρέκλα της πρω
θυπουργίας. Μια πορεία που εξελίχτηκε
παράλληλα με την κρίση της ιταλικής και
όχι μόνο Αριστερός. Χωρίς να το θέλει ο
Φασανέλα παρουσιάζει τον κεντροαρι
στερό ηγέτη σαν τη χρυσή μετριότητα που
ξέρει καλά την πολιτική και τα παιχνίδια
της, που ξέρει καλά ν ’ αλλάζει μαζί με του;
καιρούς, που ζυγίζει τις περιστάσεις και
ανάλογα πράττει.
Ο Ντ’ Αλέμα δεν είναι πια εκείνο το πει
θήνιο κομματικό στέλεχος που τόσο συ
μπαθούσε ο Μπερλινγκουέρ. Είναι ένας
πολιτικός διαχειριστής που μπορεί να συ
ζητάει με την ίδια άνεση τόσο με την
Confundustra (ο ιταλικός ΣΕΒ) όσο καίμε
τα συνδικάτα. Είναι ένας τιμονιέρης στην
εποχή του χρηματιστηριακού πυρετού,του
διάχυτου καπιταλισμού, της ελαστικής ερ
γασίας, του πολιτικού μάρκετινγκ. Είναι ο
αγαπημένος του Λευκού Οίκου...
Ο συγγραφέας παίρνει συνεντεύξεις
από τη μητέρα, τη σύζυγο, τους φίλους και
τους συντρόφους του πρωθυπουργού σκα
λίζοντας το παρελθόν. Ό μω ς ο Ντ’ Αλέμα
είναι ρεαλιστής και κοιτάει μπροστά
Ό λα τ' άλλα (ο ευρωκομμουνισμός, c
ιστορικός συμβιβασμός, ο τρίτος δρό
μος...) είναι αναμνήσεις ενός μακρινού
παρελθόντος...
*

ΚΟΣΜΟΔΡΟΜΙΟ
0 ΓΟΛΓΟΘΑΣ
ΤΩΝ ΤΙΜΟΡΕΖΩΝ

Η μεγάλη καθυστέρηση
για την απόφαση επέμβα
σης των ειρηνευτικών δυ
νάμεων στο Ανατολικό
Τιμόρ επιβεβαιώνει ακό
μα μια φορά την ύπουλη
πολιτική των διεθνών ορ
γανισμών και των μελών
τους. Η «διαχείριση των
κρίσεων» στην διεθνή
σκακιέρα προϋποθέτει,
τελικά, εκατόμβες νε
κρών. Πάντα εκ των υστέ
ρων, η «σωτήρια» επέμ
βαση των ισχυρών κομί
ζει πολυεθνικές δυνά
μεις, την Ύπατη Αρμο
στεία των Προσφύγων,
για να εξασφαλίσει τρο'φή και ασφάλεια στους
χιλιάδες πρόσφυγες, και,
’τέλος,τη σύσταση επιτρο
πής για εξέταση παρα
βιάσεων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Το παραπάνΐι) σενάριο επαναλαμ
βάνεται στο Ανατολικό
Τιμόρ τον τελευταίο μήνα
μετά το δημοψήφισμα της
30ής Αυγούστου. Η μεγά
λη πλειοψηφία εκφρά
στηκε υπέρ της ανεξαρτη
σίας του μικρού κρατιδί
ου και επομένως της οριιτακής αποχώρησης των
5ονήσιων στρατιωτικών
ιυ είχαν εγκατασταθεί
ο νησί. Αντ’ αυτού, η
δονησία προέβη σε
)αγές Τιμορέζων σε όλη
διάρκεια του Σεπτεμάου μέχρι τελικά οι
ΠΑ να πείσουν την
άκάρτα να υποχωρήι. Ο ακριβής αριθμός
w»v νεκρών μετά το ποf γκρόμ εναντίον των Τιμο'■ρέζων δεν έχει επίσημα
^ανακοινωθεί. Οιπρόσφυ( γες που εγκατέλειψαν τη
ί^χώρα υπό την απειλή και
Γτην τρομοκρατία των
(Ινδονησίων ανέρχονται
|*ήδη στους 800.000. Ό σοι
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από αυτούς εγκαταστά
θηκαν στο δυτικό Τιμόρ
αντιμετωπίζουν την κακο
μεταχείριση των Ινδονή
σιων στρατιωτών, οι οποί
οι δεν διστάζουν να κλέ
βουν ακόμα και τους τό
νους το ρύζι που στέλνουν
οι διεθνείς οργανισμοί.
Με τις ευλογίες της Δύ
σης και των ΗΠΑ, τα τε
λευταία 21 χρόνια περί
που 200.000 Τιμορέζοι
σκοτώθηκαν αντιστεκόμενοι στην ινδονησιακή
κατοχή.
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ΤΟ ΙΣΛΑΜ, Η ΡΩΣΙΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Για πρώτη φορά μετά το
τέλος του διετούς πολέ
μου
στην
Τσετσενία
(1994-1996), η πρωτεύουσά της, το Γκρόζνι, βομ
βαρδίζεται από ροοσικούς
πυραύλους, ενώ χιλιάδες
κάτοικοι εγκαταλείπουν
τα σπίτια τους. Τα ρωσικά
αντίποινα αφορούν τους
ισλαμιστές της γειτονικής
δημοκρατίας του Νταγκεστάν. Για τον ρώσο πρόε
δρο, Μπορίς Γέλτσιν, οι
ισλαμιστές
ευθύνονται
για τους 292 νεκρούς από
τις τρομοκρατικές επιθέ
σεις που εξαπέλυσαν σε
κτίρια της Μόσχας τις τε
λευταίες εβδομάδες. Στό
χοι των ρωσικιυν πυραύ
λων είναι πετρελαϊκές
και
τηλεπικοινωνιακές
εγκαταστάσεις της Τσετσενίας. Είναι γνωστό ότι
η θέση τόσο αυτής της Δη
μοκρατίας όσο και του
γειτονικού Νταγκεστάν
είναι στρατηγικές για τα
γεωπολιτικά συμφέροντα
στην περιοχή. Μπορεί ο
ρώσος
πρωθυπουργός
Βλαντιμίρ Πούτιν, να
ισχυρίζεται ότι η Ριυσία
είναι «θύμα της διεθνούς
τρομοκρατίας», όμως ο
στόχος των ρωσικών

στρατευμάτων δεν είναι
τόσο ο «ισλαμικός κίνδυ
νος», όσο η διαφύλαξη
των διόδων στην περιοχή.
Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν την
κατασκευή πετρελαϊκού
αγωγού σε συνεργασία
με το Τουρκμενιστάν και
το Αζερμπαϊτζάν. Τα πε
τρέλαια της Κασπίας και
οι πόροι της Ριυσίας απει
λούνται από τα αμερικα
νικά σχέδια και η Ριυσία
αντιστέκεται. Για πόσο;
Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΟΣΕΤ

Η ανώτατη δικαστική
αρχή της Ισπανίας επιμέ
νει στην κράτηση του
Αουγκούστο Πινοσέτ, 83
ετών, και στη μη έκδοσή
του. Οι προσφυγές του
ισπανού εισαγγελέα ενα
ντίον της κράτησης του
πριυην χιλιανού δικτάτο
ρα για παραβιάσεις αν
θρωπίνων δικαιωμάτων

που είχε διαπράξει στη
διάρκεια της δικτατορίας
του στη Χιλή (1973-1990)
απορρίφθηκαν από το
ισπανικό
δικαστήριο.
Ή δη από το 1998, η ισπα
νική δικαιοσύνη είχε
αποφασίσει ότι είναι αρ
μόδια για την εκδίκαση
των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από τη χιλιανή και την αργεντίνικη
χούντα. Το επιχείρημα
του ισπανού εισαγγελέα,
ότι ο Πινοσέτ ως ισόβιος
γερουσιαστής έχει ασυ
λία, δεν έγινε δεκτό από
το ανώτατο ισπανικό δι
καστήριο. Η ποινική δια
δικασία πρέπει να συνε
χιστεί και η ενδεχόμενη
άρση κράτησης του Πινοσέτ κινδυνεύει να την τι
νάξει στον αέρα. Αυτή
την εβδομάδα, οι βρετανοί δικαστές θα αποφανθούν για την έκδοση που
έχει ζητήσει η Ισπανία.

Α ν εξά ρ τη το Κοσσυ
φ οπ έδιο υπόσχο
νται τώ ρα οι Η Π Α
σ τους Α λβ α νο ύ ς.
Α υ τό υπ οσ τηρίζει η
εφ η μ ερ ίδ α Ουάσινγκτον Ποστ σε πρό
σ φ α το ά ρ θ ρ ο της,
επ ικα λούμ ενη α ξιό 
πιστες πηγές του
Π ενταγώ νου. Σύμ
φωνα με το δημοσ ί
ευμα, οι α μ ερ ικα νο ί
α ξιω ματούχοι θ εω 
ρούν πως η απόσχι
ση του Κοσσυφοπε
δίου από τη Γιου
γκο σ λα β ία είναι
α να π όφ ευκτη,
ω στόσο αρνούντα ι
πως η α μ ερ ικα νική
κυβ έρ νησ η ενισχύει
α υ τό το σ ενάριο.
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του γκολκηπερ A

ΣΕΙΣΜΟΣ. «Σεισμός, σ εισ μός το υ Π Α Ο Κ ο λαός.» Κάτι
οι διακοπ ές του Α υγούσ το υ, κάτι ο σ εισ μός το υ Σ ε 
πτεμβρίου, και η αθλητική σαιζόν έχ ει ξεκινήσ ει π ρο
τού καλά καλά το π άρουμε χαμπάρι.

ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ. Ό τα ν μιλάμε γ ια π οδό
σφαιρο. Ο π ερσινός π ρ ω τα θλητής και κυπ ελλούχος
Ο λυμπ ιακός είναι και φ έτο ς το αδιαφ ιλονίκητο φ α 
βορί για να κερδίσ ει το ελληνικό π ρω τάθλημα. Ό σ ο
και αν οι αντίπαλοί το υ χάρ ηκα ν που το ν είδ α ν να χά 
νει με κα τεβα σ μένα τ α χ έρ ια από τη ν Π ό ρ το στην
Π ορτογαλία, και νω ρ ίτερ α με κα τεβ α σ μ ένα και τ α
σώ βρακα στην Ρώμη σε φιλικό με την Ρόμα, η ο μ ά 
δα του Ντούσαν Μττάγεβιτς σ τους μέχρι στιγμής
αγώ νες π ρ ω τα θλήμ α το ς και σ τους εν τό ς έδ ρ α ς
αγώ νες για το C ham pions League π αρουσ ιάσ τηκε
ένα επίπεδο πιο ψ ηλά από το υ ς εγχώ ρ ιους ανταγω 
νιστές.

ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ. Ό τα ν μιλάμε για μπάσκετ, η ομ ά δα που ξεχω ρ ίζει είναι ο Π αναθηναϊκός.
Ο περσινός π ρω ταθλητής έχ ει τη ν πιο ακριβοπ λη
ρωμένη συλλογή από π αίκτες και στον πάγκο το ν
προπονητή που κάνει σ υλλογή από ευρω π αϊκούς
τίτλους, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥΣ. Στο π οδόσφαιρο, για την
δ εύ τερ η θέσ η θ α π αλέψ ουν ο Π αναθηναϊκός, ο
ΠΑΟ Κ και η ΑΕΚ. Ο Π α να θηναϊκό ς π ήρε π ροβάδι
σμα στα προγνω στικά, αφ ού κέρδισ ε έπ ειτα από 4
χρόνια σε ντέρμπ υ τη ν ΑΕΚ και εμ φ α νίζετα ι σοβα
ρός και π ροσγειω μένος. Ο Π ΑΟ Κ π ετά ει στα σύννε
φ α και πάσχει, όπως πάντα, από το κόμπ λεξ το υ «κυ
νηγημένου Θ εσσαλονικιού», α λλά αν συνεχίσει να
βάζει 4 γκολ σε κ ά θ ε αγώ να κανείς δεν ξέ ρ ε ι πού
μπορεί να φ τάσ ει. Η ΑΕΚ π ροσπ αθεί να φ τιά ξει μία
σύγχρονη ομ ά δα μέσ α και έξω από τ α γήπ εδα,
όμως μέχρι σ τιγμής τρ ώ ει το ένα χασ τούκι μ ετά το
άλλο. Π ρώ τα απ οκλείσ τηκε από το C ham pions
League, και μ ετά το γήπ εδό τη ς (που σ ημειω τέον
ήταν πέρσι η πιο δυνατή έδ ρ α στην Ευρώπη - η ΑΕΚ
σε 17 αγώ νες είχε μόνο μία ισοπαλία) κα τα σ τρ ά φ η 
κε από το υ ς σ εισμούς.
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Από τον βραζιλιάνο
άσσο του Ολυμπιακού
περιμένουμε να βάλει
γκολ πάλι στη Ρεάλ
(στον κανονικό
τερματοφύλακα αυτή
τη φορά) και όχι μόνο
στον Πανιώνιο και στη
Μόλντε.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
Στο μπάσκετ και ο τρίτος βγαίνει στην Ευρωλίγκα. Παρέα
στον Π αναθηναϊκό αναμένεται να κάνουν ο Ολυμπιακός, ο
ΠΑΟΚ, η Α Ε Κ και ο Η ρακλής. Ε δώ τα πράγματα είναι πιο
μπερδεμένα. Ο Ο λυμπιακός, που έχει ξανά τον Γιάννη
Ιωαννίδη προπονητή, ξεκίνησε τις αγωνιστικές του
υποχρεώ σεις με ήττα εντός έδρα ς και αποκλεισμό από το
Κύπελλο από τήν Α Ε Κ του περσινού του προπονητή Ντούσαν
Ίβκοβιτς. Ο Ιω αννίδης δήλωσε στις α ρχές του καλοκαιριού
ότι θα «ελληνοποιήσει» την ομάδα του, και κατόπιν απέκτησε
οκτώ ξένους. Μ πορεί να φ τιά ξει ομάδα αμερικανικών
προδιαγραφ ώ ν, αλλά μπορεί και να χαντακωθεί. Η ΑΕΚ,
πάλι, εμφανίζεται πολύ καλύτερη από ό,τι την περίμεναν.
Τα χάλια του έχει και ο Π Α ΟΚ , όχι όμως όσο ο πάλαι ποτέ
αυτοκράτορας Άρης, που αναμένεται να περάσει πολύ
δύσκολη χρονιά. Ο Η ρακλής έχει και αυτός κάνει εξαιρετική
αρχή και, αν δεν χτυπηθεί από τραυματισμούς, μπορεί να
κάνει μεγάλες εκπλήξεις.
»
___ .

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Βέβαια τ α ' προγνω στικά
στον αθλητισμό σε γενικές
γραμμές είναι εξίσου α β έ
βαια όσο και αυτά των σει
σμών, που μας ταλαιπω ρούν
στην Α θήνα από το άγριο τα 
ρακούνημα της 7ης Σ επτεμ
βρίου και εξής. Άλλωστε, αν
ήμασταν τόσο σίγουροι για
την έκβαση των αγώνων, δεν
θα είχαν πλέον κανένα ενδια 
φέρον.
Πιο δύσκολα είναι τα παρααθλητικά προγνωστικά. Θ α
δώσει χρήματα το κράτος
στην Α ΕΚ να φτιάξει το γή π ε
δό της που έπαθε ζημιές από
τον σεισμό; Κ αι εάν δώσει

στην ΑΕΚ, θα δώσει και στον
Ο λυμπιακό, που τα θέλει μεν,
αλλά παριστάνει προς το πα
ρόν ότι θα φτιάξει το γήπεδό
του μόνος του; Θα είναι έτοι
μο το γήπεδο του ΠΑΟΚ στο
μπάσκετ -π ο υ το πληρώνει το
κράτος και όχι ο ΠΑΟΚώστε να φιλοξενήσει την τελι
κή φάση της Ευρωλίγκα; Και
ακόμα και εάν έτοιμο το γή
πεδο, θα καταφέρει να φτόισει στην τελική φάση ο
Π Α Ο Κ για να το εκμεταλλευ
τεί; Π άντως, στον πρώτο του
εντός έδρας αγώνα στην
διοργάνω ση, έκοψε μόλις 200
εισιτήρια.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΤΟΥ

ΚΕΘΕΑ

Ιδρυτική φιλοσοφία
και μ€Τ€ξέλιξη
»

του Φοίβου Ζαφειρίδη

Στο τχ. 676 της 18.12.1998 δημοσιεύτηκε άρθρο μου με τίτλο «Οι θεραπευτικές κοινότητες στην Ελλάδα». Ως απάντηση στο
άρθρο μου, τοΑπί δημοσίευσε άρθρο του σημερινού διευθυντή ΚΕΘΕΑ κ. Χαρ. Πουλόπουλου, με τίτλο «Ιστορία και...
αγιογραφία των θεραπευτικών κοινοτήτων», θεωρώντας ότι η σιωπή αποτελεί από μόνη της μια στάση, απέφυγα τότε να
σχολιάσω το κείμενό του. Το άρθρο μου, όμως, αναδημοσιεύτηκε από το περιοδικό Ιατρικά Θέματα, επίσημο όργανο του
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Ο κ. Πουλόπουλος έσπευσε να ζητήσει από τα Ιατρικά Θέματα την αναδημοσίευση και του
δικού του άρθρου. Το γεγονός αυτό μου δίνει την αφορμή να σχολιάσω το κείμενό του, παρά το γεγονός ότι σε ολόκληρο το
κείμενο δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά στο όνομά μου, αλλά ούτε και συγκεκριμένη προσπάθεια αντιπαράθεσης στις απόψεις
μου. Είναι προφανές ότι ο συντάκτης του κειμένου αγνοεί την δεοντολογία που διέπει τον επιστημονικό διάλογο. Στην
καλύτερη περίπτωση η «απάντησή του αποτελεί συρραφή, ενδιαφερουσών κατά τα άλλα, βιβλιογραφικών αναφορών, που κατά
το μεγαλύτερο μέρος τους υπήρχαν στην βιβλιοθήκη του ΚΕΘΕΑ. Εάν εκεί εξαντλείται το ενδιαφέρον του, τον πληροφορώ ότι
υπάρχει και νεότερη βιβλιογραφία!
ΤΟ ΨΕΥΔΟ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΦΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:
ΣΚΟΠΙΜΕΣ ΣΥΓΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ

Θα οφείλε, όμως, να γνωρίζει ο κ. Πουλόπουλος ότι η απλή πα
ράθεση βιβλιογραφίας χωρίς την τεκμηριωμένη σύνδεσή της με τα
στοιχεία της πραγματικότητας, εν προκειμένω του ΚΕΘΕΑ, δεν
αποτελεί από μόνη της, επιστημονική προσέγγιση. Αντίθετα, η
επιστημονική προσέγγιση επιβάλλει την αντικειμενική παράθεση
γεγονότων και στοιχείων, την κατάθεση των προσωπικών αναλύ
σεων, σκέψεων, ερευνητικών υποθέσεων και, τέλος, την υποστή
ριξή τους από ερευνητικά και άλλα βιβλιογραφικά δεδομένα.
Αποφεΰγοντας λοιπόν συγκεκριμένες αναφορές σε γεγονότα και
αντικειμενικά στοιχεία του ΚΕΘΕΑ, αυθαιρετεί και διολισθαίνει
από τον επιστημονικό στον επιστημονικοφανή - λαϊκίζοντα λόγο.
Τυπικό παράδειγμα αποτελούν οι εκτενείς αναφορές του στο
SYNANON, στον ιδρυτή του Dederich και σε ιδρυτές διαφόρων
κοινοτήτων λατρείας. Σε κανένα σημείο δεν αναφέρεται το γεγο
νός ότι: α) το ΚΕΘΕΑ ιδρύθηκε με νόμο, β) τελεί υπό την αιγίδα
του υπουργείου Υγείας, από το οποίο και χρηματοδοτείται, γ) διοικείται με βάση υπουργική απόφαση, δ) στο ΚΕΘΕΑ ο ιδρυτής
κατείχε την θέση του διευθυντή και συνεπώς ήταν υπό την εξουσία
ενός Δ.Σ., που εκτός των άλλων αρμοδιοτήτων του απολύει και
προσλαμβάνει τον διευθυντή.Ότι μέλη του Δ.Σ., όλα αυτά τα χρό
νια, διετέλεσαν ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί και εξέχουσες
φυσιογνωμίες του επιστημονικού και καλλιτεχνικού χώρου, όπως
ο δημοσιογράφος-συγγραφέας Μάριος Πλωρίτης, ο ηθοποιός
Γιώργος Μιχαλακόπουλος, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο αρεο
παγίτης Β. Κρουσταλάκης, ο σύμβουλος επικράτειας X. Φατούρος ,ο συγγραφέας Χρόνης Μίσσιος, οι καθηγητές πανεπιστημίου
Χρηστός Γιανναράς, Γ. Μανωλεδάκης, Στέφανος Παντελάκης,

Γιάννης Μυλωνάς, Δήμητρα Παπαδοπούλου, Μίκα Χαρίτου, ο
δημοσιογράφος Γιάννης Μαρίνος, ο σκηνοθέτης Νίκος Κούνδουρος, ο Κώστας Γεωργουσόπουλος και τόσοι άλλοι εξίσου σημα
ντικοί άνθρωποι της επιστήμης και του πνεύματος. Ό τι το στοι
χείο που παρακίνησε όλες αυτές τις προσωπικότητες σε συμμετο
χή και συστράτευση ήταν ακριβώς η ιδρυτική φιλοσοφία. Ό τι το
Δ.Σ. προτείνεται από συμβούλιο στελεχών (ΣΠΟΚ) και εκλέγεται
από γενική συνέλευση στην οποία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι
στη «θεραπεία», οι εκπρόσωποι των γονέων αλλά και τα επίτιμα
μέλη, όσοι δηλαδή έχουν διατελέσει μέλη των Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ.
Απλή αναφορά στα παραπάνω στοιχεία θα απέτρεπε κάθε υγιώς
σκεφτόμενο άνθρωπο από συσχετισμούς και συγκρίσεις με ιδιω
τικές οργανώσεις τύπου SYNANON και πολύ περισσότερο με
κοινότητες λατρείας, όταν μάλιστα είναι γνωστό ότι τέτοιου εί
δους ιδιωτικές οργανώσεις διαθέτουν έναν αρχηγό ισόβιο και
ανεξέλεγκτο.
Εδώ αναδεικνύεται ο δόλος και η συνειδητή προσπάθεια εξαπά
τησης των αναγνωστών, που οδηγούνται συνειρμικά, χάρις στις
αυθαιρεσίες, ακροβασίες και συνειδητές παραλείψεις των αντι
κειμενικών δεδομένων, στο συμπέρασμα ότι: τι τσαρλατάνοι ιδρυ
τές θρησκειών, τι ισόβιος-απολυταρχικός αρχηγός τύπου
Dederich, τι ιδρυτής ΚΕΘΕΑ - είναι ένα και το αυτό.
Αλλά η σύγχυση που ενσπείρεται από την απουσία χρονολογι
κών και άλλων στοιχείων υπηρετεί και έναν άλλο στόχο. Επιτρέ
πει στον κ. Πουλόπουλο να επαίρεται για την διεθνή επιστημονι
κή αναγνώριση του ΚΕΘΕΑ καπηλευόμενος επιτεύγματα που
έλαβαν χώρα πολύ πριν ο ίδιος αναλάβει να μετεξελίξει τους στό
χους και να ανατρέψει την ιδρυτική φιλοσοφία. Έ τσι λοιπόν πα
ραλείπει σκοπίμως να αναφέρει, ή αναφέρει χωρίς ημερομηνίες,
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γεγονότα που αποδεικνΰουν την διεθνή αναγνώριση του θερα
πευτικού έργου και του καινοτόμου χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ,
όπως, π.χ., τις αποφάσεις της «Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θε
ραπευτικών Κοινοτήτων»: α) να συνδιοργανώσει με το ΚΕΘΕΑ
στην Αθήνα το 1990 το παγκόσμιο συνέδριό της, β) να εκλέξει τον
ιδρυτή ΚΕΘΕΑ μέλος του Δ.Σ. της και πρόεδρο του επιστημονι
κού της συμβουλίου και της επιτροπής δεοντολογίας το 1992, γ) να
απονείμει τον τίτλο του προτύπου οργανισμού στο ΚΕΘΕΑ το
1993.
Θα μπορούσα να αναφερθώ και σε πολλές άλλες περιπτώσεις,
όπως για παράδειγμα τα ευμενή σχόλια που απέσπασε διεθνώς η
θεωρητική σύλληψη στην οποία βασίσθηκε η δημιουργία το 1989
της «Εναλλακτικής κοινότητας Παρέμβαση» και να θυμίσω στον
επιστολογράφο σας ότι η κοινότητα αυτή υπήρξε, για όσο τουλά
χιστον διάστημα λειτούργησε σωστά, το ολοκληρωμένο υπόδειγ
μα της θεραπείας μέσω Κοινωνικών Παρεμβάσεων. Άρα υπήρξε
η ολοκληρωμένη έκφραση της ιδρυτικής φιλοσοφίας. Θα ήθελα,
επίσης, να του θυμίσω με πόση χαρά απεδέχθη ο ίδιος την απόφα
σή μου να είναι ο πριύτος υπεύθυνος της «Παρέμβασης» και, τέ
λος, πόσο συνδεδεμένη υπήρξε η ελληνική και διεθνής επιστημο
νική αναγνιόριση με την αρχική φυσιογνωμία και την ιδρυτική φι
λοσοφία του ΚΕΘΕΑ.
Η ΕΥΓΛΩΤΤΗ ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ Η ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΗ... ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ κ. Π0ΥΛ0Π0ΥΛ0Υ

Αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι τα πράγματα θα είχαν εξελιχθεί
εντελιός διαφορετικά αν οι διεθνείς οργανισμοί και οι προσωπι
κότητες του επιστημονικού και ευρύτερου κοινωνικού χώρου
γνιυριζαν τις επιφυλάξεις, τις αμφισβητήσεις και τις «επιστημονι
κά» θεμελιωμένες αντιρρήσεις του κ. Πουλόπουλου, όσον αφορά
την Ιδρυτική Φιλοσοφία και το πρόσωπο του διευθυντή ΚΕΘΕΑ!
Ούτε εγοή που υπήρξα περισσότερο από δέκα χρόνια δάσκαλος,
προϊστάμενος και προσωπικός του φίλος, γνώριζα τίποτα για τις
αμφισβητήσεις του, αλλά ούτε και σε κάποιο από τα όργανα του
ΚΕΘΕΑ τις εμπιστεύτηκε. Τις κράτησε σαν επτασφράγιστο μυ
στικό, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα χρόνια να κινούμαστε όλοι στο
σκοτάδι, να κάνουμε λάθος εκτιμήσεις και μάλιστα να επιβραβεύ
ονται οι λαθεμένες κατά τον κ. Πουλόπουλο κατευθύνσεις του
ΚΕΘΕΑ! Και όλα αυτά έως τον Οκτοόβριο του ’94, οπότε -επιτέ
λους- αποφασίζει να ομιλήσει.
Εχει, όμως, μεγάλη σημασία να γίνει αναφορά στο πώς και πό
τε όμιλεί. Το πράττει αμέσως μετά την επιστροφή του από ετήσια
εκπαιδευτική άδεια, διακόπτοντας επιτέλους την κατάσταση...
ύπνιυσης στην οποία ο «γκουρού» του ΚΕΘΕΑ τον έχει για δέκα
χρόνια υποβάλλει. Το πράττει στο πλαίσιο της διεκδίκησης της
εξουσίας του ΚΕΘΕΑ και της προσπάθειας ανατροπής υιοθετη
μένων από τα όργανα του φορέα πολιτικών (που ο ίδιος είχε συ
νυπογράψει), που όμως απειλούσαν άμεσα τις ανελικτικές του
φιλοδοξίες και τα επαγγελματικά του συμφέροντα. Συνομιλεί με
μέλη του Δ.Σ. και στελέχη, παρακάμπτοντας τις θεσμοθετημένες
διαδικασίες. Συνεγείρει απλά μέλη του προσωπικού παραπληροφοριόντας και εξηγιυντας ότι, αν οι πολιτικές του Ζαφειρίδη
εφαρμοστούν, το επαγγελματικό τους μέλλον τίθεται σε κίνδυνο.
Και όταν όλα αυτά δεν είναι αρκετά για να πείσουν, τότε δεν δι
στάζει να επιστρατεύσει την συκοφαντία. Εν τέλει, τον Οκτώβριο
του 1994, απέστειλε επιστολή προς το Δ.Σ. που αποτελεί πανο
μοιότυπο από πλευράς περιεχομένου και επιχειρημάτων με το
άρθρο στο περιοδικό σας ο)ς απάντηση στο άρθρο μου: «Οι Θ ε
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ραπευτικές Κοινότητες στη Ελλάδα».1
Το Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ εξέτασε τις απόψεις και ερεύνησε τις κα
ταγγελίες του κ. Πουλόπουλου και άλλων τεσσάρων ομαδοποιημένων στελεχών, σε συνεχείς πολύωρες συνεδριάσεις και προσω
πικές ακροάσεις, για δύο περίπου εβδομάδες. Απέρριψε ως αβάσιμες τις καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας και απολυταρχική
άσκηση της διοίκησης. Ερμήνευσε την προσωπική επίθεση και λα
σπολογία (που μόνο η επιστολή του περιείχε), ως μέρος τακτικής
που αποσκοπούσε στην απομάκρυνση του διευθυντή ΚΕΘΕΑ και
συνεπιός την ανάκληση αντισυντεχνιακών πολιτικών που είχαν
ήδη υιοθετηθεί από τα όργανα του φορέα (όπως το ανώτατο χρο
νικό όριο παραμονής του προσοοπικού στα θεραπευτικά προγράμ
ματα). Και τέλος, αποφάσισε παμψηφεί την πλήρη ανανέωση
εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο του διευθυντή ΚΕΘΕΑ, απορρίπτοντας κατηγορηματικά κάθε σκέψη για αλλαγή της ιδρυτικής
φιλοσοφίας και μετεξέλιξη του φορέα.2 Μετά την γνωστοποίηση
της απόφασης, ο κ. Πουλόπουλος εκνευρίζεται. Στρέφεται ευθέ
ως κατά του Δ.Σ. συνυπογράφοντας αναιδείς επιστολές, όπου επι
πλήττει και εμμέσως απειλεί το Δ.Σ. για την απόφασή του, αναγο
ρεύοντας τον εαυτό του σε ανώτατο θεσμό του ΚΕΘΕΑ.3 Αυτό
αποτελεί μικρό μόνο δείγμα για να καταλάβουμε πώς ο κ. Πουλό
πουλος εννοεί τον σεβασμό στους θεσμούς για τους οποίους στο
κείμενό του κόπτεται.
Παρά την απόρριψη των απόψεών του, ο κ. Πουλόπουλος παρα
μένει στο φορέα! Ζητεί δημόσια συγγνώμη για τα σημεία εκείνα
της επιστολής του που θίγουν την προσωπικότητά μου και ενώπιον
του Δ.Σ. δηλοίνει: «Δεν έχω καμία αμφιβολία για το ήθος και την
ανιδιοτέλεια του Φ. Ζαφειρίδη, του ανθρώπου που υπήρξε περισ
σότερο από δέκα χρόνια δάσκαλος και εμπνευστής μου». Για
οποιοδήποτε καλόπιστο άνθρωπο η ενέργεια αυτή σημαίνει συνειδητοποίηση του λαθεμένου των απόψεών και συμπεριφορών
του και αποδοχή των εγκεκριμένων από το Δ.Σ. πολιτικών επιλο
γών που προανέφερα. Αυτά άλλωστε είχα υπόψη μου όταν, παρά
την προσωπική επίθεση, τον πρότεινα ως διάδοχό μου στην διεύ
θυνση του ΚΕΘΕΑ.
Αλλά και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της εκλογής του στη
θέση του διευθυντή ΚΕΘΕΑ, τον Φεβρουάριο του ’95, ο κ. Πουλό
πουλος ερωτήθηκε από τον κ. X. Γιανναρά και άλλα μέλη του Δ.Σ.
εάν συμφωνεί με τη ιδρυτική φιλοσοφία του ΚΕΘΕΑ. Απάντησε
ότι ήταν απολύτως σύμφωνος και ότι διαφωνούσε σε θέματα τα
κτικής! Σήμερα στο κείμενό του εμφανίζεται ως υπέρμαχος της
μετεξέλιξης του ΚΕΘΕΑ σε έναν «εξειδικευμένο», «σύγχρονο»
φορέα παροχής υπηρεσιών, θεωρεί ευτύχημα την ανατροπή της
ιδρυτικής φιλοσοφίας και επανέρχεται στις απορριφθείσες, από
το Δ.Σ. τον Οκτώβριο του ’94, απόψεις του!
Αν οι παλινωδίες ,οι συκοφαντίες και οι μισές αλήθειες απηχούν
το ήθος του σημερινού διευθυντή, τότε το ΚΕΘΕΑ έχει πρόβλημα
ηγεσίας.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΚΑΙ 0 1 ΑΥΤ0ΑΝΑΙΡ0ΥΜΕΝ0Ι
ΣΦΕΤΕΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΕΣ ΤΗΣ

Ο κ. Πουλόπουλος εξελέγη διευθυντής του ΚΕΘΕΑ στις 16 Φε
βρουάριου του 1995. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που
διέπει την λειτουργία του ΚΕΘΕΑ, ο διευθυντής έχει την επιστη
μονική, θεραπευτική και διοικητική ευθύνη του φορέα. Η πλειοψηφία του Δ.Σ. έκρινε όμα^ς, ότι ο κ. Πουλόπουλος δεν διαθέτει τα
απαραίτητα εφόδια για να αναλάβει και την επιστημονική ευθύνη.
Έτσι, στην ίδια συνεδρία θεσπίζει θέση επιστημονικού συμβούλου
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τις οποίες εξελέγη και ερωτάται από τον κ. Στέφανο Παντελάκη αν
συμφωνεί. Βεβαίως συμφωνεί σε όλα.
Θα περάσει ελάχιστος χρόνος για να αποδειχθεί ότι δεν συμφω
νούσε σε τίποτε απολύτως. Αρνήθηκε οιαδήποτε ουσιαστική συ
νεργασία μαζί μου, ενώ έδειχνε σφόδρα ενοχλημένος από το γε
γονός ότι το Δ.Σ. ζητούσε την γνώμη μου σε μείζονα προβλήματα.
Η στάση του αυτή με οδήγησε σε παραίτηση από την θέση του επι
στημονικού συμβούλου του ΚΕΘΕΑ, λίγους μήνες αργότερα, με
την ευχή η θέση να καλυφθεί από ειδικό επιστήμονα με τον οποίο
ο διευθυντής θα μπορούσε να συνεργασθεί.5Εντελιύς τυχαία η θέ
ση επιστημονικού συμβούλου δεν καλύφθηκε ποτέ, με αποτέλε
σμα ο ίδιος να αναλάβει ατύπως όλες τις αρμοδιότητες, που η από
φαση του Δ.Σ. της 16ης Φεβρουάριου του ’95, εκχωρούσε στην θέ
ση.
Ολόκληρο το κείμενο του κ. Πουλόπουλου διατρέχει μία έμμονη
ιδέα: Να πείσει, αφενός πόσο άσχημα πήγαιναν τα πράγματα
πριν ο ίδιος τον Φεβρουάριο του ’95 αναλάβει διευθυντής, αφετέ
ρου πόσο αναγκαία ήταν αυτή η πράξη για την σιοτηρία του
ΚΕΘΕΑ, και συνεπώς να του συγχωρεθούν οι οποιεσδήποτε ατα
σθαλίες διέπραξε στην προσπάθειά του να σοχτει την Ελλάδα...
- συγγνώμη το ΚΕΘΕΑ ήθελα να που Είναι το κλασικό σύνδρομο
των σφετεριστών που τον ιυθεί σε ακρότητες, υπερβολές και πα
ραχαράξεις της ιστορίας του ΚΕΘΕΑ.
Αν όμως προς στιγμήν πιστέψουμε τους ισχυρισμούς του, ότι δη
λαδή το ΚΕΘΕΑ παρέπαιε μεταξύ λατρευτικής οργάνωσης και
παράνοιας (ανάλογης με αυτή των τελευταίων χρόνων του
SYNANON όταν ο ιδρυτής του είχε ήδη τρελαθεί), αυτό θα είχε
ως φυσικό επακόλουθο ανύπαρκτη ή ελάχιστη αποτελεσματικότητα. Έτσι, στο τέλος του κειμένου θα περίμενε κανείς την τεκμη
ρίωση των ισχυρισμών του με την παράθεση συγκριτικών στοιχεί
ων αναδρομικών ερευνών τού τότε και του τιυρα. Αντί αυτών, ο κ.
Πουλόπουλος μας επιφυλάσσει μια έκπληξη όταν, με απόλυτη βε
βαιότητα, δηλώνει ότι: «το ΚΕΘΕΑ συνεχίζει να προσφέρει υπη
ρεσίες με αποτελεσματικό τρόπο», πλήρως αυτοαναιρούμενος.
Το ότι το ΚΕΘΕΑ διέθετε υψηλή αποτελεσματικότητα το γνωρίζει ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, οι χρήστες και οι οικογένειές
τους. Το επιβεβακυνει και η αναδρομική έρευνα του πανεπιστημί
ου Αθηνών, στην οποία αναφέρθηκα στο άρθρο μου. Δεν χρειαζό
ταν συνεπώς η δική του επιβεβαίωση. Το ότι όμιυς «συνεχίζει να
προσφέρει...» με την ίδια αποτελεσματικότητα δεν είναι καθόλου
βέβαιο. Το μόνο βέβαιο συμπέρασμα είναι η μοναδική του ικανό
τητα για αυτοαναίρεση: Απορρίπτει την Ιδρυτική Φιλοσοφία,
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απομένει τίποτε άλλο από το να αυτοανατραπεί, πράγμα το οποίο
διαπράττει, στο τέλος του κειμένου του!
Και όλα αυτά χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να διαθέσει έστω
μια μικρή παράγραφο για να μας εξηγήσει ποός αυτός ανέχθηκε
όλα αυτά τα χρόνια την κατάσταση που περιγράφει. Πώς ο ίδιος
εξελίχθηκε από νέος, ακόμη αστράτευτος και ανειδίκευτος κοι
νοτικός λειτουργός το 1983, όταν ζήτησε δουλειά στην ΙΘΑΚΗ,
σε υπεύθυνο προγράμματος σε ηλικία μόλις 28 ετών και το 1992
σε ηλικία 32 ετών σε υπεύθυνο (διευθυντική θέση) του τομέα ανά
πτυξης (κιόλα αυτά πολύ πριν ξεκινήσει με υποτροφία του
ΚΕΘΕΑ την διδακτορική του διατριβή). Να υποθέσουμε ότι όλα
τα οφείλει στην επιφοίτηση του Αγίου... που υπαινίσσεται στον
τίτλο του κειμένου του; Γιατί εκεί μας οδηγεί η περιγραφή της
ατμόσφαιρας του ΚΕΘΕΑ και οι συλλογισμοί που διατυπώνονται
στο κείμενό του.
Πιστεύω πιυς όχι. Ο κ. Πουλόπουλος ανελίχθη πράγματι ταχύτα
τα αφενός χάρις στην εργατικότητά του, την εμψυχωτική του ικανότητα και την αφοσίωσή του στις ιδέες του ΚΕΘΕΑ και αφετέ
ρου χάρις στην ιδρυτική φιλοσοφία που έδινε έμφαση ακριβώς
στα προσόντα αυτά και όχι στο επιστημονικό υπόβαθρο, το οποίο
άλλωστε δεν διαθέτει. Θα όφειλε συνεπώς να αναλογισθεί ποια
θα ήταν η δική του θέση, ως ανειδίκευτου στην κλινική ψυχολογία
και ψυχιατρική κοινωνικού λειτουργού, σε έναν εξειδικευμένο
θεραπευτικό οργανισμό παροχής υπηρεσιών σαν αυτόν που υπε
ρασπίζεται στο κείμενό του.
Λίγο μέτρο δεν θα έβλαπτε. Θα προφύλασσε τον ίδιο από την
ολισθηρότητα των ατραπών που επίμονα ακολουθεί τα τελευταία
χρόνια και θα εφησύχαζε τον έλληνα φορολογούμενο καθώς και
την ηγεσία του υπουργείου Υγείας που καλούνται να πληρώσουν
τα μετεξελικτικά πειράματα του κ. Πουλόπουλου, αφού το κόστος
λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ υπερδιπλασιάσθηκε τα τελευταία 5 χρό
νια χωρίς αντίστοιχη αύξηση των πραγματικών θέσεων αποθερα
πείας!
ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ Η ΠΩΣ 0 ΜΑΝΩΛΙΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ...

Μια άλλη εσωτερική αντινομία που εμφανίζει το κείμενο αφορά
στην επιλογή της σημερινής ηγεσίας για μετεξέλιξη σε «σύγχρο
νο» μεγάλο θεραπευτικό οργανισμό παροχής υπηρεσιών. Έ νας
τέτοιος οργανισμός, αυτό που απαιτεί πρώτα από όλα είναι οι άνθριυποι που βρίσκονται στις ανυπατες και ανώτερες θέσεις του να
διαθέτουν την αναγκαία εξειδικευμένη επιστημονική και ψυχοθε-

;
j

ραπευτική εκπαίδευση ώστε να διοικούν και κυρίως να ασκούν
εποπτεία στο επιστημονικό-ψυχοθεραπευτικό έργο του οργανι
σμού. Είναι προφανέζ ότι ένας οργανισμός που έχει στελεχωθεί
με βάση την φιλοσοφία της κοινωνικής παρέμβασης -με μη εξειδικευμένους κλινικούς επιστήμονες-, όταν αποκηρύσσει αυτή τη φι
λοσοφία και επικεντρώνει τη θεραπεία της εξάρτησης στο σύ
μπτωμα, ακολουθώντας το ιατροκεντρικό μοντέλο, θα πρέπει να
έχει την εντιμότητα να στελεχωθεί, στα ανώτερα και ανώτατα του
λάχιστον κλιμάκια, από άτομα με αντίστοιχη επιστημονική ψυχο
θεραπευτική κατάρτιση και εμπειρία, δηλαδή ψυχίατρους, κλινι
κούς ψυχολόγους και εξειδικευμένους στην ψυχοθεραπεία κοι
νωνικούς λειτουργούς. Η διοίκηση και εποπτεία από ανθρώπους
με ελλιπή κατάρτιση και εμπειρία ενός εξειδικευμένου θεραπευ
τικού οργανισμού αποτελεί ανασταλτικό τουλάχιστον παράγοντα
για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία αυτού του οργα
νισμού. Όταν αυτό συμβαίνει, όπως στην περίπτωση του ΚΕΘΕΑ,
τίθεται υπό αμφισβήτηση η δυνατότητά του να αντιμετωπίσει ακό
μη και το σύμπτωμα της εξάρτησης.
Η απόφαση για δημιουργία θέσεων επιστημονικοί υπευθύνων,
στα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, είχε ληφθεί από το 1992. Αν λοι
πόν από το 1992 είχε κριθεί απαραίτητη η ανάθεση της επιστημο
νικής ευθύνης σε εξειδικευμένους στην ανθρωπιστική ψυχοθερα
πεία κλινικούς ψυχολόγους και ψυχιάτρους στο πλαίσιο της τότε
ισχύουσας φυσιογνωμίας του φορέα, πυίς εξηγείται το γεγονός ότι
ο εξειδικευμένος φορέας που ευαγγελίζεται ο κ. Πουλόπουλος
αρνείται πεισματικά την κάλυψη αυτών των θέσεων, παρόλο που
οι επιστημονικοί υπεύθυνοι θα έδιναν σε κάθε θεραπευτικό πρό
γραμμα το κύρος και την αξιοπιστία που χρειάζεται ένας σύγχρο
νος μεγάλος οργανισμός παροχής υπηρεσιών; Ή μήπως η αποδο
χή των προτάσεων αυτών θα έθετε επί τάπητος το ανοικτό θέμα
των επιστημονικών προσόντων της θέσης του διευθυντή ΚΕΘΕΑ
ως φυσικού τους επόπτη;
Οι επαγγελίες για έναν σύγχρονο και εξειδικευμένο φορέα και
η ταυτόχρονη διοίκησή του από μη ειδικούς φανερώνει το μέγε
θος της αντίφασης με την οποία πορεύεται σήμερα το ΚΕΘΕΑ.
Αντίφαση η οποία αναγορεύει την μετεξέλιξη σε φτηνό ιδεολόγη
μα, εφαλτήριο κατάλληλο για κάθε χρήση.
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

Στο κείμενό μου αναφέρθηκα στο γεγονός ότι η ανεξαρτησία
του ΚΕΘΕΑ στηρίχτηκε στην παραδοχή του ιδιαίτερου χαρακτή
ρα της προσπάθειας. Μόνο όταν η ηγεσία του υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας έπειτα από τέσσερα χρόνια πειραματικής λειτουρ
γίας της Ιθάκης επείσθη: α) για τον μη συμβατικό χαρακτήρα του
εγχειρήματος, β) για την αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής
πρότασης, γ) για την αδυναμία του να εποπτεύσει τέτοιου είδους
οργανισμούς, απεδέχθη να μην υπαγάγει το ΚΕΘΕΑ υπό την επο
πτεία του. Το εριότημα είναι σε ποια επιχειρήματα βασίζει η ση
μερινή ηγεσία του ΚΕΘΕΑ τη διατήρηση αυτού του καθεστώτος,
όταν η ίδια ομολογεί ότι πρόκειται για έναν φορέα παροχής υπη
ρεσιών που στοχεύει στην αντιμετιυπιση του συμπτώματος της
εξάρτησης, άρα κινείται εντός του υγειονομικού συστήματος της
χώρας, στις αντίστοιχες διαχειριστικές γραμμές του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα.
ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΚΕΘΕΑ

Στο κείμενό του ο κ. Πουλόπουλος επιχαίρει για το γεγονός ότι
«η περίοδος της κρίσης ήταν εξαιρετικά σύντομη». Είναι προφα

νές ότι συγχέει την κρίση, που άρχισε να γίνεται ορατή το ’92, με
την διαμάχη της εξουσίας που ξέσπασε επισήμως πολύ αργότερα,
στα τέλη του ’94.
Η κρίση του ΚΕΘΕΑ αφορούσε τις θεραπευτικές αξίες, τις αρ
χές λειτουργίας και τις παραδόσεις που αποτέλεσαν τα θεμέλια
των θεραπευτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα. Τις αξίες αυτές,
όπως συντροφικότητα, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη, αμεσότητα,
αγάπη, στάση ζωής του προσωπικού αντίστοιχη με αυτήν που δι
δασκόταν στις Θεραπευτικές Κοινότητες, εθελοντισμός και απου
σία συντεχνιακών διεκδικήσεων, καλλιεργούσε πρώτη η ηγετική
ομάδα με θρησκευτική ευλάβεια. Αποτελούν οι αξίες αυτές ακρο
γωνιαίο λίθο όχι μόνο για τη θεραπευτική πρόταση της «παρεμπι
πτόντως θεραπείας», αλλά και για οποιαδήποτε θεραπευτική
πρόταση. Σε αυτές τις ιδρυτικές αρχές και παραδόσεις οφείλεται,
κατά την γνώμη μου, το πραγματικά εκπληκτικό ποσοστό επιτυ
χίας του 70% που έδωσε η αναδρομική έρευνα της ψυχιατρικής
κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε δείγμα του 1988.Και αυτό
όταν τα αντίστοιχα ποσοστάεπιτυχίας που δίνουν σοβαρές έρευ
νες του εξωτερικού κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα!6
Το 1992 ήταν εμφανής η κρίση αξιών και αρχών. Ήταν επίσης
εμφανές το γεγονός ότι επηρέαζε νεότερους συνεργάτες και-το
σπουδαιότερο- επηρέαζε άμεσα το θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Έ πειτα από εννέα περίπου χρόνια υπερ-προσπάθειας «οι ήρωες
κουράστηκαν».Ήταν φυσικό. Το να υπηρετεί κανείς την ιδρυτική
φιλοσοφία του ΚΕΘΕΑ εκείνη την εποχή σήμαινε, επίπονη προ
σπάθεια και συνεχή επαγρύπνηση, αφού το προσωπικό όφειλε να
αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για μια ζωή που απέφευγε όχι
μόνο τις φαρμακευτικές αλλά και τις άλλες αλλοτριωτικές εξαρτή
σεις.
Αυτοί άλλωστε ήταν οι λόγοι που με ώθησαν στην εισήγηση
«σκληρών» πολιτικών, όπως η θεσμοθέτηση ανωτάτου χρονικού
διαστήματος εργασίας -8-10 χρόνια στα θεραπευτικά προγράμ
ματα- και η ανεξαρτησία των ολοκληρωμένων πολυφασικών προ
γραμμάτων τύπου «ΙΘΑΚΗ», «ΣΤΡΟΦΗ», «ΕΞΟΔΟΣ» κ.τ.λ. Η
πρώτη θα απέτρεπε την εμφάνιση του συνδρόμου της εξάντλησης
(burn out) που ήταν ήδη εμφανές και διαπιστωμένο στο προσωπι
κό της πρώτης γενεάς.7Η δεύτερη, διασπώντας τον μεγάλο οργα
νισμό σε μικρά ανθρωποκεντρικά μεγέθη συνδεδεμένα με τις το
πικές κοινωνίες, θα διασφάλιζε την συνέχιση της καλλιέργειας
των ιδρυτικών αξιών και παραδόσεων, ενώ ταυτόχρονα θα εξα
φάνιζε τα φαινόμενα ιδρυματισμού και γραφειοκρατικοποίησης
που είχαν ήδη κάνει την εμφάνισή τους, ως συνοδά συμπτώματα
του μεγάλου απρόσωπου οργανισμού.
Αμέσως όμως μετά την εξαγγελία τους δημιούργησαν κλίμα δυ
σαρέσκειας ανάμεσα στα μέλη του προσωπικού. Πολλοί είναι
εκείνοι που θεώρησαν ότι φεύγοντας από το ΚΕΘΕΑ, μετά μία
περίπου δεκαετία σκληρής δουλειάς, θα ήταν αδύνατο λόγω χα
μηλών τυπικών προσόντων, να βρουν θέση εργασίας με τις ίδιες
μισθολογικές και άλλες απολαβές. Σε αυτό συνέβαλαν και οι αυ
ξήσεις που δόθηκαν το ’92, αυξήσεις που σε πολλές περιπτώσεις
έφταναν το 90%, κάνοντας τις θέσεις εργασίας του ΚΕΘΕΑ
άκρως προνομιακές, σε σχέση με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι αρκετά ήταν εκείνα τα στελέχη
που, διαβλέποντας ότι η μετεξέλιξη αναιρεί την μέχρι τώρα προ
σφορά τους και τους μετατρέπει σε απλούς διαχειριστές των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, μηδενίζοντας τις προοπτικές συνέ
χισης της δημιουργικής τους προσφοράς, τάχθηκαν υπέρ της δια
τήρησης της ιδρυτικής φιλοσοφίας.

Όλα αυτά τα θέματα και προβλήματα συζητήθηκαν επανειλημ
μένα μεταξύ 1990-1994 σε συσκέψεις στελεχών χωρίς ο κ. Πουλόπουλος να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του. Υιοθετήθηκαν από
συνεχόμενα Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ και αποτέλεσαν επί σειρά ετών
βάση για επεξεργασία επιμέρους πολιτικών.
Η διαμάχη της εξουσίας υπήρξε αποτέλεσμα της οργανωμένης
παρασκηνιακής αντίδρασης του κ. Πουλόπουλου και άλλων στε
λεχών, σε πολιτικές που ανέφερα στο άρθρο μου, και που η εφαρ
μογή τους στρεφόταν ευθέως εναντίον των προσωπικών μας συ
ντεχνιακών συμφερόντων και κεκτημένων. Μέχρι ενός βαθμού η
αντίδραση ήταν εύλογη και αναμενόμενη. Στελέχη που είχαν
πραγματικά επί μία δεκαετία αφιερώσει τη ζωή τους με ιεραπο
στολικό ζήλο στη θεραπευτική πρόταση του ΚΕΘΕΑ, έπρεπε τώ
ρα να αποχωρήσουν ή να αναλάβουν εκπαιδευτικούς και συμ
βουλευτικούς ρόλους, όπως άλλωστε προέβλεπε η απόφαση του
Συμβουλίου Πολιτικής του Ιουνίου του 1992, διασώζοντας με αυ
τό τον τρόπο την ιδρυτική φιλοσοφία. Είναι προφανές ότι η ηγετι
κή ομάδα διέθετε μόνο δύο λύσεις: Ή να αποχωρήσει ή να προ
χωρήσει στη μετεξέλιξη, δηλαδή στην προσαρμογή του φορέα
στις προσωπικές της ανάγκες και τα νέα ήθη. Η δεύτερη λύση που
οψίμως υιοθέτησαν κάποια από τα στελέχη με επικεφαλής τον κ.
Πουλόπουλο δεν λάμβανε υπόψη, πιθανόν από άγνοια, την προ
βληματική που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, από την Π α
γκόσμια Οργάνωση Υγείας και πρωτοπόρους ερευνητές, όσον
αφορά την αναποτελεσματικότητα των σύγχρονων συστημάτων
περίθαλψης. Άλλωστε, και από όσα στο άρθρο του αναγράφει,
φαίνεται ότι ο κ. Πουλόπουλος συνεχίζει να αγνοεί ότι η αναπο
τελεσματικότητα των ποικίλων υπηρεσιών υγείας σε παγκόσμιο
επίπεδο συνδέθηκε με το μέγεθος των οργανισμών, την ανάπτυξη
κακώς εννοούμενης επαγγελματικής συνείδησης, υπαλληλικής
νοοτροπίας και απρόσωπης γραφειοκρατικής διοίκησης. Ό πω ς
επίσης φαίνεται να αδιαφορεί για το γεγονός ότι, πολύ πριν ο
ίδιος μετεξελίξει το ΚΕΘΕΑ σε έναν φορέα παροχής ποικίλων
: υπηρεσιών, άλλοι παρόμοιοι οργανισμοί της Αμερικής και της
Ευρώπης, είχαν προσπαθήσει να απεξαρτήσουν τους χρήστες
■;χωρίς μεγάλη επιτυχία.8
Η μάχη για την εξουσία ακολούθησε την κρίση των αξιών με νο
μοτελειακή συνέπεια, αφού στο ΚΕΘΕΑ είχαν διαμορφωθεί δύο
αντιλήψεις για την ακολουθητέα πορεία: Η μία που ήθελε την
διατήρηση της ιδρυτικής φιλοσοφίας και του κινηματικού-εθελοντικού χαρακτήρα του εγχειρήματος πάση θυσία, ακόμη και αν
θυσίαζε «ιδρυτές» και «ιδρυτικές ομάδες», γεγονός που σήμαινε
συνεχή εναλλαγή του προσιυπικού, και η άλλη που επεδίωκε την
προσαρμογή του ΚΕΘΕΑ στις τρέχουσες «δοκιμασμένες» πραγ: ματικότητες και ίσως δυνατότητες του προσωπικού. Η πρώτη
αντίληψη είχε την δύναμη, αν ήθελε, να επιβάλει τις πολιτικές της
επιλογές, γιατί στηριζόταν από τα Δ.Σ., την διεύθυνση και νέα
κυρίως στελέχη. Έ κρινε, όμως, ότι ιδέες και οράματα δεν επι
βάλλονται με διοικητικά μέτρα, αλλά κερδίζονται ή χάνονται στις
ψυχές των ανθρώπων.
Η ρήξη εκδηλα^θηκε επισήμως με την επιστολή Πουλόπουλου και
τεσσάρων ακόμη στελεχών των κεντρικιόν υπηρεσιών προς το
Δ.Σ., τον Οκτώβριο του ’94. Η μάχη τελείωσε πράγματι σύντομα.
Μετά την δική μου παραίτηση τον Φεβρουάριο του ’95, η πλειοψηφίατων μελών του Δ.Σ., που εξελέγη μόλις τον Ιανουάριο του ’95 ,
βρέθηκε στο στόχαστρο των καλά οργανωμένων πλέον συμφερό
ντων, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε παραίτηση τον Οκτιύβριο του
’95.9

I

Ή ταν το τελευταίο Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ που πίστευε στην ιδρυτική
φιλοσοφία. Ο εξαναγκασμός του σε παραίτηση αποδεικνύει ότι
το πραγματικό πρόβλημα δεν ήταν η προσωπικότητα του ιδρυτή
και διευθυντή (αφού αυτός είχε ήδη παραιτηθεί), όπως ο κ. Που
λόπουλος στις επιστολές του προς το Δ.Σ. τον Οκτώβριο του ’94
και στο άρθρο του υποκριτικά ισχυρίζεται, αλλά ότι στόχο τής κα
λά οργανωμένης συνωμοσίας αποτελούσε η ίδια η ιδρυτική φιλο
σοφία. Φιλοσοφία που με την ανθρωπιστική της υπόσταση αποτε
λούσε εμπόδιο σε ακόρεστες φιλοδοξίες και επαγγελματικές
αποκαταστάσεις, σε όσους, δηλαδή, έχουν εκ των πραγμάτων
αναχθεί σε χρήστες του προβλήματος των ναρκωτικών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η επιλογή της μετεξέλιξης του ΚΕΘΕΑ σε ένα σύγχρονο τερά
στιο σούπερ-μάρκετ παροχής υπηρεσιιυν την οποία ο σημερινός
διευθυντής ΚΕΘΕΑ υπερασπίζεται στο κείμενό του και επέβαλε
με πραξικοπηματικό τρόπο, συνεπικουρούμενος από τον σημερι
νό πρόεδρο του ΚΕΘΕΑ και ευκαιριακές συσπειρώσεις συντε
χνιακών συμφερόντων, δεν απεμπόλησε απλώς τον κοινιυνικό
και ιδεολογικό χαρακτήρα της προσπάθειας, δεν στέρησε απλώς
το ΚΕΘΕΑ από τον καινοτόμο χαρακτήρα του, αλλά -το σημαντι
κότερο: επέδρασε αρνητικά στην αποτελεσματικότητα.
Η μετεξέλιξη του ΚΕΘΕΑ από κοινωνικό εγχείρημα, ανατρε
πτικό του υπάρχοντος παραδείγματος στο χώρο της Υγείας, σε ‘
φορέα διαχείρισης του προβλήματος των ναρκωτικών είναι βέ
βαιο ότι συνάδει με τα βιοποριστικά συμφέροντα των εργαζομε\
νων και ότι αποτελεί άριστο όχημα για τις ανελικτικές φιλοδοξίες
ορισμένων, αλλά είναι αμφισβητήσιμο εάν και κατά πόσον οδη
γεί στην αποθεραπεία των χρηστών.
Εύχομαι ολόψυχα στις εκτιμήσεις μου αυτές να κάνω λάθος,
γιατί αυτό που διακυβεύεται δεν είναι το οφίκιο του προέδρου ή
του διευθυντή ΚΕΘΕΑ, αλλά η ίδια η ανθρώπινη Ζωή.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Βλ. Επιστολή του κ. Πουλόπουλου προς το Δ.Σ. με θέμα: Απόψεις και
προτάσεις για την κατάσταση του ΚΕΘΕΑ, 12.10.94
2. Βλ. Πρακτικά Δ.Σ. 14.10.94
3. βλ. Επιστολές της 17.10.94 και 31.10.94 προς το Δ.Σ.
4. βλ.Πρακτικά Δ.Σ. της 15 και 16.2.95
5. βλ. Πρακτικά Δ.Σ. της 4.8.95 και επιστολή μου από 2.10.95
6. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και σήμερα η ηγεσία του ΚΕΘΕΑ,
προκειμένου να τεκμηριώσει την αποτελεσματικότητα του έργου της,
αναφέρεται στην συγκεκριμένη έρευνα, παραλείποντας βεβαίως να
εξηγήσει ότι αυτά συνέβαιναν προ της «μετεξέλιξης»
7. βλ. Πρακτικά ΣΠΟΚ: 25.9.89, 6η και 7η συνεδρίαση 1990, 2η συν.
1992.
8. α) Los Systemas de Salud. Conceptos, metodos, experiencias,
publication, No 5-19, Washington, 1990
β) Μπαϊρακτάρης, K., Ψυχική Υγεία και Κοινωνική Παρέμβαση,
Εναλλακτικές Εκδόσεις Αθήνα, 1994
γ) Singer, Μ., and Baer Η., Critical Medical Anthropology,
Baywood Publishing Co. Inc., New York, 1995
δ) Waitzkin, H., The Second Sickness, Collier MacMillan, London
1993
9. Τοποθετήσεις Γ. Μιχαλακόπουλου, Σ. Παντελάκη, Β. Ααοκράτη Δ.Σ.
Ιανουαρίου-Οκτωβρίου ’95, επιστολές παραίτησης μελών Δ.Σ. X.
Γιανναρά, Σ. Μπακούρα, Δ. Παπαδοπούλου
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ΓΙΑ TON ΕΜΦΥΛΙΟ
H ύλη του προηγουμένου
τεύχους προκάλεσε, όπως
αναμενόταν, το ενδιαφέρον
και ποικίλα σχόλια των
αναγνωστών μας.
Δημοσιεύουμε τις επιστολές
του Λ. Μ αργαρίτη, του
αντιστράτηγου ε.α. Ιωάννη
Ν. Λ ντω νακέα και του
δικηγόρουΛντώ νη Βενέτη.
•
Α π ό το ν Α .Ε . Μ α ρ γα ρ ίτη :

Φίλε κύριε Διευθυντά,
Συγχαρητήρια γιά τό τελευ
ταίο τεύχος (694-695)! ’Ιδιαί
τερα ενδιαφέρουσα ή αναλυ
τικά ορθολογιστική άποψη
τής κυρίας I. Π απαθανασίου
γιά τά πραγματικά αίτια τού
εμφυλίου πολέμου, μέ τήν
παράλληλη τοποθέτησή του
στό πλαίσιο τού ψυχρού π ο 
λέμου, καθώς καί τό ήμερολόγιό της. Νά μού επιτρέψετε
μιά μόνο παρατήρηση. Στήν
σελ. 19, στήν ημερομηνία 27
Ιουνίου 1946, πρέπει νά προστεθή «κατόπιν επιμονής τού
Μολότωφ». Ή άρχική «κα
τεύθυνση» τής ’Αγγλίας ήταν
νά «μοιρασθεΐ» τά Δ ω δεκά
νησα μέ τήν Τουρκία. Κ αί οί
πιό «δεξιοί» ‘Έλληνες διπλω 
μάτες υποστηρίζουν ότι «τά
Δωδεκάνησα τά οφείλουμε
στόν Μολότωφ», όχι βέβαια
άπό φιλελληνισμό, άλλά γιά
νά μή ένισχυθεΐ ή θέση τής
’Αγγλίας στήν ’Ανατολικέ]
Μεσόγειο. Γιά τόν ίδιο λόγο
ή Σοβιετική 'Ένωση εύνοούσε πάντοτε τήν ελληνική
άποψη στό πρόβλημα τής
Κύπρου.
Ά ντιθέτω ς, γιά τόν ίδιο λό
γο, άλλά εις βάρος τής χώ ρας
μας, υποστήριξε τον Κεμάλ
κατά τήν Μ ικρασιατική
εκστρατεία (1921-1922), πού
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εξυπηρετούσε πετρελαϊκά
συμφέροντα των ’Α γγλων
στήν Μοσούλη (κοντά στόν
Κεμάλ καί οί «σύμμαχοί»
μας Γ άλλοι καί ’Ιταλοί).
’Ανάλογο
διπλωματικό
«παράδοξο» συνέβη μετά
τούς Βαλκανικούς πολέμους
(1912-1913). Τήν Καβάλα τήν
οφείλουμε στόν Γουλιέλμο Β '
τής Γερμανίας. Οί ’Ά γγλοι
τήν «προόριζαν» γιά τήν
Βουλγαρία, για νά τήν άποσπάσουν άπό τήν φιλογερμανική της τοποθέτηση. Μέ τήν
πολιτική του ό Κάιζερ συγ
χρόνως ικανοποιούσε καί τόν
γαμπρό του Κωνσταντίνο,
τότε βασιλέα τής Ε λ λ ά δ α ς
καί άρχιστράτηγο.
Π ολύ φιλικά
Α.Ε. Μ αργαρίτης

Α π ό τον α ν τισ τρ ά τη γο ε.α.
Ιω άννη Λ ντω να κέα :

Κύριε Διευθυντά
Δέν χρειάζεται νά έχει κ α 
νείς ειδικά άσχοληθή μέ τό
θέμα τω ν γεγονότων τής
έποχής 1946-49, διά νά άντιληφθή ότι τό περιεχόμενον
τού τεύχους 17ης Σεπτεμβρί
ου, τού ύμετέρου περιοδι
κού, δέν είναι άπλώ ς μονό
πλευρον, άλλά άπολύτιος
μακράν τής άληθείας.
'Ο πω σδήποτε όμως, τό γε
γονός τής άπομακρύνσεω ς
έκ τής άληθείας, προκαλεΐ
έκπληξιν καί τούτο διότι ναι
μέν είναι γνιοστή ή ιδεολογι
κή θέσις τού περιοδικού, έν
τούτοις όμως έχει, κατά το
παρελθόν, δώσει δείγματα
διαθέσεως δι’ άντικειμενικήν
Οειόρησιν των πραγμάτων.
Έ νώ , εις τήν ύ π ’ όψιν έκδοσιν είναι έμφανές τό τελείως
άντίθετον, πλήν τού άναγραφομένου εις τήν σελ. 3, ότι
«... Κ αί φυσικά θά φιλοξενη

θεί ό διάλογος
πάνω σέ θέμα
τα τής κρίσι
μης
εκείνης
έποχής».
Βασίζομενος, εις τήν
ειλικρίνειαν
τής προθέσεώς σας νά «φι
λοξενηθεί
ό
διάλογος», έκθέτω τήν δικήν
άποψ ιν επί ένός μόνον ση
μείου, διότι άλλως θά έπρεπε
νά γράψ ω ένα πολύ μακρο
σκελές σχόλιον. Π εριορίζο
μαι, λοιπόν, πρός τό παρόν,
μόνον εις τό ότι ό διεξαχθείς
άγών τής περιόδου 1946-49,
χαρακτηρίζεται ώς «έμφύλιος πόλεμος». Έ ν τούτοις,
τά λαβόντα χώ ραν γεγονότα
άποδεικνύουν κατά τρόπον
μή δυνάμενον νά άμφισβητηθή ότι ό άγών τής περ ιό
δου 1946-49, ήτο άγώ ν έθνικός εναντίον ξένης επ ι
βουλής. Ή τ ο άγώ ν τής συ
ντριπτικής πλειονοψ ηφίας
τού Ε λλη νικού λαού ενα 
ντίον μιας έντέχνως παγιδευμένης έξωθεν μειονοψηφίας,
ή οποία ένεργούσε εις βάρος
τω ν έθνικών συμφερόντων.
Διά νά είναι «εμφύλιος» ένας
άγών, πρέπει ούτος νά διεξαχθή άπολύτω ς εντός τω ν
πλαισίων τής αύτής φυλής,
κ α τ’ έπέκτασιν δέ εντός των
πλαισίων τού αύτού κ ρ ά 
τους. Τά στοιχεία δέ ένός
διεξαγομένου άγώ νος, δέν
είναι μόνον ή φυλετική ταυτότης των άντιμαχομένων,
άλλά κυρίιυς αί συνθήκαι
διεξαγω γής καί άκόμη π ε
ρισσότερον, αί έπιδιώξεις
αύτών. Ό εμφύλιος πόλεμος
στρέφεται κατά τής κρατούσης άρχής, κατά τής κρατούσης κυβερνήσεως, χω ρίς νά
άποβλέπη εις μεταβολήν τής
εθνικής κυριαρχίας. Δ ιά φ ο 

ρος, όμως, ύπήρξεν ή φύσις
τού διεξαχθέντος κατά τήν
περίοδον 1946-49 άγώνος. 1
Τό πλαίσιον τού άγώνος δέν '
περαυρίζετο έντός των ορίων ■
τής Ε λλη νική ς Επικράτει
ας, άλλά έπεξετείνετο καί εις I
γειτονικός χώρας, όπου αί
συμμορίαι εύρισκον άσυλον,
δ ι’ όργάνωσιν, έξοπλισμόν
κα ί έκπαίδευσιν. Έτύγχανον
δηλαδή, εκεί, όλων των διευ
κολύνσεων αί όποΐαι έξησφάλιζον τήν άνασυγκρότησιν διά τήν έξαπόλυσιν νέων
έπιδρομώ ν. Ά λλά καί εις με
ταβολήν τής έθνικής κυριαρ
χίας άπέβλεπε ή έξαπολυθεΐσα έπίθεσις. Χαρακτηρι
στικά είναι τά λεχθέντα υπό
τού Γεωργίου Παπανδρέου
τήν 19ην Νοεμβρίου 1946.
όστις άγορεύιυν έν τή Βουλή,
λέγει: « Ό τελικός άντικειμενικός σκοπός τού Κομμουνι
στικού Κόμματος είναι ή κατάλυσις τής έδαφικής μας
άκεραιότητος, ή κατάλυσις
τής πολιτικής μας έλευθερίας καί ή κατάλυσις τής
έννοιας τής Ελλάδος». Είναι
άλλωστε άπολύτως γνω
στόν, ότι υπήρχε ή δέσμευσις
έκ μέρους των έπιτεθέντων,
διά τήν άπόσπασιν έθνικών
έδαφ ώ ν
καί
πρόσδεσιν
αύτώ ν εις ξένας χώρας.
Π ρέπει επίσης νά σημειωθή
ότι «άντισυμμοριακός» έχαρακτηρίσθη ό άγών έκεΐνος
εις ’Έ κθεσιν Επιτροπής
Έ ρεύνης τού Συμβουλίου

Ασφαλείας τοΰ O H E (23
Ίαΐου 1947), ό δέ άναμφιβητητως
δημοκρατικώ ν
ρχών Θεμ. Σοφούλης, είπεν
αρακτηριστικώς: «ό σημεριός εχθρός έξυπηρετει τά ς
ατακτητικάς βλέψεις γειτό1ων». Είναι δυνατόν νά π α 
ρατεθούν πολλά ακόμη στοιΙεία, καταρρίπτοντα τόν
Κχυρισμόν περί «εμφυλίου
υλέμου». Νομίζω όμως οτι
αί αυτά είναι άρκετά διά νά
ιδηγήσουν εις την άλήθειαν.
Με τ ά τιμής
Ιωάννης Ν. Ά ν τω ν α κ έα ς
:Α ν τισ τρ ά τη γο ς ε.ά.

Lto τον δικηγόρο
Iντώνη Βενέτη:
Κύριε Διευθυντά,
: Σχετικά με το αφιέρωμα του
εριοδικοΰ σας στον Εμφύλιο
Ιόλεμο, θα ήθελα να καταθέω και την δική μου μαρτυρία,
ο χωριό μου -Λ ειά Φιλιατώνίναι στην παραμεθόριο με την
Αλβανία. Στην πλειοψηφία
ους οι κάτοικοί του ήταν αριιτεροί. Ωστόσο οι άντρες του
ωριού, όταν πληροφορήθη:αν ότι θα έρχονταν σ’ αυτό οι
αντάρτες, κατέφυγαν, σχεδόν
πο σύνολό τους, στους Φιλιάες, στο κεφαλοχώρι της περιο
χής, το οποίο ήλεγχε ο κυβερ
νητικός Στρατός. Τα γυναικόιαιδα τ’ άφησαν στο χωριό.
Λατί να τα πειράξουν οι
αντάρτες;
Τέλος Νοεμβρίου 1947, οι
αντάρτες καταλαμβάνουν το
;ωριό, όπως και τα γειτονικά,
3αβούρι, Τσαμαντά και περιπασιακά Πόβλα, Κωστάνα,
7,ουσία, Λίστα. Η περιοχή της
Μουργκάνας αποκλείεται από
;ον κόσμο. Στον κόσμο επιβάλ
λεται σταλινική τρομοκρατία.
,<υρίτσια επιστρατεύονται και
πέλνονται στα βουνά. Η πα
ραμικρή έκφραση μπορεί να
ταρεξηγηθεί και να σε στείλει
ατό εκτελεστικό απόσπασμα.
Σε κάθε χωριό σκοτώνουν 5-6
άτομα, κυρίως γυναίκες, για
ασήμαντους λόγους ή και νεα
ρά παιδιά. Φόβος και τρόμος

κυριεύει την περιοχή της
Μουργκάνας. Ασκείται πίεση
να παραδώσουν οι γυναίκες τα
παιδιά για να μεταφερθούν
στις σοσιαλιστικές χώρες. Η
αντίθετη γνώμη θεωρείται
έγκλημα. Πολλά παιδιά μεταφέρονται στην γειτονική Αλβα
νία. Μεταξύ αυτών ήταν και ο
μικρός Χρήστος Σιόπλος, τον
είχε δαγκώσει λυσσασμένος
σκύλος και οι αντάρτες τον με
τέφεραν στην Αλβανία για να
γίνει καλά. Πέθανε ξεσκίζο
ντας τις σάρκες του σ’ ένα κλει
στό δωμάτιο στο Δυρράχιο
όπου τον είχαν απομονώσει.
Αν πήγαινε στους Φιλιάτες θα
είχε σωθεί...
Πριν από την πτώση της
Μουργκάνας (14.9.1948) ολό
κληρος ο πληθυσμός του Λειά,
από παιδιά 40 ημέρων μέχρι
γριές 90 χρόνων, μεταφέρεται
βίαια και παρά την θέλησή του
στην γειτονική Αλβανία. Γριές
πέθαιναν στον δρόμο. Τελικά
καταλήξαμε στη Σκόδρα. Με
την πτιόση του Γράμμου, Αύ
γουστος 1949, στοιβαγμένοι σε
φορτηγά πλοία, μετά από ταξί
δι 12 μερόνυχτων, καταλήξαμε
στο Γκτανσκ (Ντάντσιχ) της
Πολωνίας, και από το Γκτανσκ,
σ’ ένα χωριό, έξω από τη Βου
δαπέστη, το γνωστό «Μπελογιάννη». Θυμάμαι τα τραγού
δια: «Αχ Μόσχα εσύ, για σένα
χτυπά με χαρά του Λαού η
Καρδιά...», «Επάνω σε ψηλό
βουνό θα φτιάξουμε ένα αλώ
νι, να βάλουμε το Βασιλιά σα
μάρια να μπαλώνη...» και τους
πετροπολέμους μεταξύ Ελλη
νόπουλων και Σλαβομακεδόνων. Ο πατέρας μου -όπω ς και
οι άλλοι άντρες του χωριούγια δύο χρόνια δεν ήξερε πού
βρισκόμασταν και αν ζούσαμε.
Ύ στερα από έντονες παρα
στάσεις της Ελληνικής Κυβέρ
νησης, επανήλθαμε στην Ελλά
δα τον Φεβρουάριο του 1954.
Πριν φύγουμε από την Ουγγα
ρία, θυμάμαι τον δάσκαλο που
μας έλεγε ότι -στην Ελλάδαθα μας κλείσουν σε στρατόπε
δα συγκέντρωσης και «να δαγκιόσουμε το χέρι του χωροφύ

λακα...»
Δεν γνωρίζω αν υπάρχει στα
αρχεία της κ. Παπαθανασίου η
παραπάνω μαρτυρία - και εί
ναι μαρτυρία μιας σημαντικής
μερίδας του ελληνικού λαού,
που βρέθηκαν μπλεγμένοι στα
γρανάζια του εμφυλίου πολέ
μου χωρίς να το επιδιώξουν και
χωρίς ν’ ανήκουν σε οποιαδή
ποτε παράταξη...
Αντώνης Βενε'της
Δικηγόρος
Η κ. Ιωάννα Π απαθανασίου,
ν π ’όψιν της οποίας θέσαμε την
επιστολή, σημειώνει:

Σας ευχαριστούμε για το
γράμμα σας· και όλες οι κατα
θέσεις
είναι
αποδεκτές...
Όμως, ανεξάρτητα από βιώμα
τα, προσωπικές εμπειρίες, η
ιστορία καλό θα ’ταν να μην
υπακούει σε προκατασκευασμένα σχήματα και ιδεολογι
κές κατασκευές. Η ελληνική

κοινωνία τραυματίστηκε αρκε
τά. Μην ξεχνάτε ότι δίπλα στην
Ελένη του Νίκου Γκατζογιάννη
που έτυχε να ’ναι συγχωριανή
σας, υπήρξαν κι άλλες· η Ελένη
που κάτω από την άκομψη ετικέττα της «ανταρτόπληκτης»
ακολούθησε το δρόμο των
700.000 αμάχων, που ξεσπιτιυθηκαν και μετακινήθηκαν από
τον κυβερνητικό στρατό- η
Ελένη των φυλακοίν και των
«στρατοπέδων
αναμόρφω
σης»· η Ελένη τιυν «παιδοπόλεων», όπως και η Ελένη της
πολιτικής προσφυγιάς που πε
ριγράφετε. Αυτή είναι η
αγριότητα του εμφυλίου πολέ
μου. Και μια ακόμη σημείωση:
τα αρχεία δεν ανήκουν σε κα
μία κυρία Παπαθανασίου. Τα
αρχεία, όπως όλα τα ιστορικά
τεκμήρια, ανήκουν στην ιστο
ρική έρευνα και στην κοινω
νία που δικαιούται να γνωρίζει την ιστορία της...

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝ Α ΛΥΣΗ Σ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ,
ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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Ψυχόδραμα Παιδιών κ α ί Εφήβων"
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* Π ερ ιπ \α ν η θ είτε: Στο 28ο Φεστιβάλ Βιβλί

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η Εθνική Πινακοθήκη συχνά επιχειρεί να καλύψει την ουσιαστική έλλειψη
ενός Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στην πόλη της Αθήνας. Έτσι, χάνει και η
ίδια η Εθνική Πινακοθήκη τον προορισμό της και το Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης εξακολουθεί να απουσιάζει.
Ωστόσο, μικρότερης κλίμακας συλλογές βρίσκουν σταδιακά έναν
χρησιμότερο και περισσότερο αυτόνομο ρόλο.
•Η Συλλογή Εμφιετζόγλου, η οποία περιλαμβάνει μερικά από τα πιο
αντιπροσωπευτικά δείγματα της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής τέχνης,
άνοιξε ήδη τους εκθεσιακούς της χώρους στο κοινό (κάθε Τετάρτη από τις 4
έως τις 8 μ.μ., στο κτήμα της οικογένειας Πρόδρομου Εμφιετζόγλου -πρώην
κτήμα Βορρέ- στα Ανάβρυτα). Τριακόσια έργα με τα οποία
εκπροσωπούνται οι περισσότερες από τις χαρακτηριστικές αισθητικές
τάσεις με τις οποίες συναντήθηκαν οι έλληνες ζωγράφοι και γλύπτες, από
τον 19ο αι. έως σήμερα. Ένα πανόραμα της ελληνικής τέχνης που
διασταυρώθηκε κλιμακωτά με όλα τα διεθνή καλλιτεχνικά ρεύματα,
συνοψίζεται μέσα σ ’ ένα χώρο που, χωρίς να υποκαθιστά την έλλειψη ενός
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, θεμελιώνει μια βασική ιδέα: Να είναι η τέχνη
ανοιχτή, προσιτή και αποκεντρωμένη.
•Μ ια διαφορετική αλλά εξίσου ενδιαφέρουσα αντίληψη υπηρετείται με το
Μουσείο-οικία του ζωγράφου Αλέκου Κοντόπουλου. Στο σπίτι και στο ατελιέ
του ζωγράφου έχουμε την ευκαιρία να δούμε το χώρο εργασίας και να
συγκροτήσουμε μια εικόνα για το έργο του που να φωτίζεται από το
εργαστήρι και την καθημερινή ζωή του καλλιτέχνη. (Αλ. Κοντοπούλου 13,
Αγία Παρασκευή).
·£Η πρόταση που κάνει το «Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος» για
την ανάδειξη των εικαστικών αξιών στο δημόσιο χώρο, που θα είναι σε λίγο
ο χώρος του αττικού μετρό, δίνει μια διαφορετική οπτική στην προσέγγιση
του κοινού με το έργο τέχνης - προοπτική αισθητικής και ιδεολογικής
αντιπαράθεσης, αλλά και χώρος ανοιχτής επικοινωνίας και διαλόγου.
Παραμένει ζητούμενος ο πολύ ευαίσθητος τομέας της επιλογής. Και είναι,
όντως, απαράδεκτη από κάθε άποψη η απευθείας ανάθεση ή η απευθείας
αγορά έτοιμου έργου από την «Αττικό Μετρό» Α.Ε. Προτάσεις ειδικά
επεξεργασμένες για το μετρό και τους χώρους και αναμέτρηση αυτών των
προτάσεων μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες που έχουν θεσπισθεί από την
Πολιτεία για να προασπίσουν το δημόσιο χρήμα αλλά και τη δημοκρατική
ευαισθησία των πολιτών είναι απαραίτητο να διαγωνισθούν - όλες οι άλλες
«λύσεις» είναι εκ του πονηρού.
Ο χώρος μέσα στον οποίο θα κινούνται οι πολίτες αυτής της πόλης, μόλις
θα αρχίσει η λειτουργία του μετρό, είναι ένας δημόσιος χώρος, που μπορεί
να προσφέρει πολλά στην εξοικείωση των πολιτών με την τέχνη, δεν είναι
όμως ούτε γκαλερί ούτε μπορεί να υποκαταστήσει ένα μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης. Μπορεί να γίνει μια οδός προς την τέχνη ή ένα τέλειο αδιέξοδο που
δεν οδηγεί πουθενά. Η επιλογή δική σας.

ου στο Πεδίον του
Άρεως, αφήστε κατά
μέρος τα «όπλα» σας
και πάρτε ένα βιβλίο
στο χέρι σας. Επικοι
νωνήστε με τους συ
νανθρώπους σας όχι
μόνο πίνοντας ένα
ποτήρι κρασί, αλλά
βυθίζοντας τον εαυτό
σας στο στοχασμό
του «άλλου». Ώς την
Κυριακή 3 Οκτωβρίου. Η συνέχεια κατά μά
νας, στο σπίτι σας...

• Φωτογραφίστε: Μαζί με όλους τους φω
τογράφους που συμμετέχουν στο «Μήνα
Φωτογραφίας», δημιουργήστε κι εσείς τη δι
κή σας φωτογραφική ιστορία. Στην γκαλερί
ΑΔ στου Ψυρρή (Παλλάδος 3) δείτε την
εγκλωβισμένη στα θερμοκήπια φύση του
Γιάννη θεοδωρόπουλου. Στην γκαλερί «Νέ
ες Μορφές» τα «Μακρινά και Κοντινά» του
φωτογράφου Bernard Plassu αποτυπώνουν
τη δική μας Μεσόγειο: τα μικρά νησιά γύρω
απ’ τη Σικελία, την έρημο κοντά στη θάλασσα
της Αλγερίας, τη Νίσυρο... Ενώ, «εκεί όπου
κάποτε ορθωνόταν το τείχος» φωτογραφίζει
ο Χάρο Χόμπελ και εκθέτει στο Ινστιτούτο
Γκαίτε, από τις 4 Οκτωβρίου.
• Δ είτε: Την έκθεση ζωγραφικής του Αλέ
ξανδρου
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στην γκαλερί Zou- Π .......3
μπουλάκη. «Ένας
αρχιτέκτονας ζω
γραφίζει», δηλαδή
σχεδιάζει με μελάνι
ή μαρκαδόρο και
επιχρωματίζει
τα
καθημερινά και τ ε 
τριμμένα αναδεικνύοντάς τα.
• Παρακολουθήστε: Στο 12ο «Πανόραμα
Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου» στον κινημα
τογράφο «Παλλάς» ώς τις 10 Οκτωβρίου το
αφιέρωμα στον ιταλό δημιουργό Francesco
Rosi: Τζουλιάνο ο αρχιληστής, Χέρια ηάνιύ
από την πόλη, 0 Χριστός σταμάτησε σιο
Έμπολι κ.ά.
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• Τι φωνάζετε, ρε; Πού θέλατε
να χτίσει ο Μακαριότατος τη
Μητρόπολη; Στο Ζεφύρι; Εκεί
κάνει σεισμούς.
• Ο Πάγκαλος ασκεί εσχάτως
εσωκομματική αντιπολίτευση
διεκδικώντας το υπουργείο
Πολιτισμού. Έχει εκμανεί
μάλιστα - γιατί βλέπει την
κυβέρνηση να τα θαλασσώνει
και χωρίς αυτόν.
• Οτσαλάν; Ποιος Οτσαλάν;
• Κυβέρνηση; Ποια κυβέρνηση;
• Νέα, προσοδοφόρα
επαγγέλματα: έμπορος σεισμών,
κρατικός (τραπεζικός)
τρομοκράτης, κυβερνητικός
σπερμολόγος, computer designer,
animal hairstylist, κοστολόγος
πολιτιστικών προϊόντων.
• Αν και για να πάει κανείς στο
υπουργείο Πολιτισμού πρέπει
πρώτα να έχει Οητεύσει στην
κουζίνα της Μιμής. Ρωτήστε
σχετικά τους
ΜικροΒαγγελομπενούτσικους.
• Λέγεται ότι η Συλλογή
Κωστάκη πρόκειται να «κλείσει»
στα 13όισ.!
• Limit up Lotto.
• Ιδέα: Μουσείο Μοντέρνας
Τέχνης στο Ζεφύρι.
• Επίσης ένα δισεκατομμύριο
διακόσια εκατομμύρια θα
στοιχίσουν τα έργα στον πραπο
και τον δεύτερο όροφο της
Εθνικής Πινακοθήκης ενόψει
της έκθεσης Greco.
Ενώ ο επιβλέπων αρχιτέκτονας
κ. Πάνος Τζώνος θα εισπράξει
περί τα διακόσια εκατομμύρια
ως αμοιβή. Δουλειές με ».
φούντες!
• Βέβαια αν συγκεντρωθούν τα
jχρήματα που έχουν δαπανηθεί
τα τελευταία χρόνια για τις
διάφορες εργασίες στην
Πινακοθήκη -μεταφορές
αποθιμοιν και
επανατοποθέτησή τους στο ίδιο
σημείο (sic)- θα είχαν χτιστεί
δύο καινούργια μουσεία.
• Δεν βαριέστε! Λεφτά έχουμε.
Κι αν δεν έχουμε, εκποιούμε τα
οικόπεδά μας στο Λαγονήσι και
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την Σαρωνίδα.
• Εξάλλου το Ίδρυμα Ευριπίδη
Κουτλίδη μας έδειξε το δρόμο.
Πουλάτε και μην χτίζετε! Limit
down.
• Κρετίνος λοιπόν ο δήμαρχος
Μενιδίου. Ηθελα να ξέρω
ποιοι τον
:αν.
• Αλλά και ποιοι ανέθεσαν στην
υποβαθμισμένη τοπική
αυτοδιοίκηση να διεκπεραιώσει
την τροματική γραφειοκρατία
των σεισμών.
• Κράτος ηλιθίων από κάθε
πλευρά.
• Τι θα γίνει, ρε αρμόδιοι, με το
Ηρώδειο;
• Πότε θα δούμε την Άντζελα
και τον Πανταζή; Κι εμείς
φιλόμουσοι είμαστε.
• Σύμπτωση: 1.200.000.000 δρχ.
-όσο οι κατασκευές του κ.
Τζοίνον- στοίχισε και η
προεκλογική καμπάνια της
Βάσως Παπανδρέου.
Εκλεκτικές συγγένειες.
•Α π ’την άλλη η NET, η ΕΤ1
και η ΕΤ3 σώζουν την τιμή της
τηλεόρασης. Παρ’όλες τις
λειτουργικές τους ανεπάρκειες.
• Αρκεί να μην αντιγράφουν
κατινοειδώς τις «επιτυχίες» των
ιδιωτικών καναλιών, γιατί η δική
τους αποστολή είναι εντελώς
διαφορετική.
• Είπαμε: όσον αφορά στη
γελοιότητα, ο ιδιωτικός τομέας
είναι ασυναγώνιστος.
• Επίσης, αν η κυβέρνηση είχε
συνειδητοποιήσει την
παιδαγωγική δύναμη της
τηλεόρασης θα έβαζε τον
Αρσένη υφυπουργό παρά τω
ΠΑΝ-ΠΑΝ.
• Εύλογη η απουσία του κ.
Αβραμόπουλου από τους
σεισμούς των Αθηνών. Εκείνος
ειδικεύεται στους σεισμούς της
Κωνσταντινούπολης.
• Μαρμαρωμένος Δήμαρχος...
• ΧΑΑ (Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών), η: θηλυκό του
ουδετέρου ΧΑΟΣ, το.
Μανωλάκης ο βομβιστής

20 χρόνια «Άγρα» - 20 χρόνια «Νεφέλη»
Τολμηρές επιλογές, εκδοτική καλαισθησία, αγάπη και φροντίδα για το
βιβλίο. Δύο εκδοτικοί οίκοι με σημαντική δραστηριότητα στην παραγωγή
του βιβλίου γιορτάζουν αυτές τις μέρες τα εικοσάχρονά τους.
Ήδη στης 23 Σεπτεμβρίου, στη Στοά του Βιβλίου, μέσα σε μια θερμή
ατμόσφαιρα, αυτή που γεννιέται απ’ τις ανάσες και τα χαμόγελα των αν
θρώπων, μέσα στην «ανοιχτή» παρέα των εκδόσεων «Άγρα», οι πολυ
πληθείς οπαδοί και οι πιστοί φίλοι γιόρτασαν την ενηλικίωση των εκδόσε
ων. 0 Δημήτρης Χαντζόπουλος διαμόρφωσε για την περίσταση ένα βιβλίο
ανθολογώντας από τα αγαπημένα του βιβλία της «Άγρας» και εικονογρα
φώντας την πόλη της μετοικεσίας του: £/ς Άγραν Ρέθυμνου.
Στο Αίθριο της Στοάς του Βιβλίου στις 7 Οκτωβρίου, 9 μ.μ. οι εκδόσεις
«Νεφέλη» θα γιορτάσουν παρέα με τους φίλους και συνεργάτες τους τη
δική τους ενηλικίωση. Μια μακρά πορεία αναζητήσεων, που οδήγησε στη
σημερινή ωριμότητα και συστηματική παρουσία στο χώρο του βιβλίου.
Κ.Α.

ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
Δεκαπέντε δημιουργοί εμπνέονται από το Βερολίνο και εγκαθιστούν τα
έργα τους -ζωγραφικά, φωτογραφικά, πλαστικά- στη Λάρισα, στο Εικα
στικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης της πόλης. Το ξύλο, η πέτρα, το κερί, το
' μέταλλο, αλλά και το pvc, υλικά που χτίζουν την πόλη-εργοτάξιο, που εί
ναι σήμερα το Βερολίνο, επαναπροσδιορίζονται δημιουργικά, με τρόπο
που να ξαναζωντανέψουν την ύλη κάτω απ’ το ανθρώπινο χέρι. Η «Αλλη
γορία της Ύλης» είναι μια σημαντική έκθεση που αποπειράται να αποκαλύψει το πνεύμα μιας εποχής στο πλαίσιο μιας πόλης, όπως το Βερολίνο.
Η έκθεση, καθώς οργανώνεται στη Λάρισα, μέσα σε διαφορετικές χωρι
κές συνθήκες και σ’ ένα πολιτισμικό πλαίσιο εντελώς άλλο από αυτό της
προέλευσής της, είναι ένα καλλιτεχνικό γεγονός για την πόλη, μια έκπλη
ξη αλλά και μια καλλιτεχνική πρόκληση.
Χ.Ψ.

Γιώργης Μωραΐτης

ΕΚΑΣ ΟΙ ΒΕΒΗΛΟΙ!
ΤΟ «ΚΑΤΗΓΟΡΩ» ΤΟΥ ΠΛΟΥΜΠΙΔΗ
n s m « M ûPAiTH

£ κ ά ς οι Βεβηάοιί
το

<ΚΑΤΗΓΟΙ’ί>-

τον

ΠΛΟΥΜΠΙΛΗ

'Ενα μοναδικό ντοκουμέντο για
την «υπόθεση Π λουμπίδη».
Ο δημοσιογρά φος Γ ιώ ργης
Μ ωραΐτης, μ έσ α από κείμεναντοκουμέντα (η απόφαση-απο
κατάσταση τη ς 9ης ο λο μ έλεια ς
τη ς ΚΕ το υ ΚΚΕ, η απολογία του
Πλουμπίδη στο Σ τρατοδικείο και
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οι επ ισ το λ ές του από τη φυλακή,
άρθρα στο Ριζοσπάστη και την
ΚΟΜΕΠ, σχόλια κΑ.σ.), ρίχνει
φ ω ς στη σκοτεινή περίοδο του
αντικομμουνιστικου μ ένο υς, της
ξ έ ν η ς εξά ρ τη σ η ς και τη ς υπό

Σ ε όλα τa βιβλιοπωλεία

κηδεμονία «δημοκρατίας».

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΕΝΤΟΣ» Τηλ.:76.48.900
In tern et: www.defacto.gr »e-m ail: entos@ defacto.gr
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Πριν από μερικές μ έρ ες έγινε η παρουσίαση του νέου δίσκου του πολύφαντου David Bow ie στο παγκόσμιο κοινό μέσω του Διαδικτύου: με αφορμή
αυτό το γεγονός ξέσπασε μια θύελλα στον Τύπο για τούτο τον καινοφανή
τρόπο προβολής και, γιατί όχι, «επαφής» με το μουσικό κοινό, που δ εν πρέ
πει να ξεχνά κανείς ότι πρόκειται για αναγνωρίσιμο αγοραστικό κοινό. Ζώντας την εποχή των τεχνολογικών αναζητήσεων, άρα και εκζητήσεων, είναι
σαφείς οι διάφ ορες μ έθοδοι που θα ενσκύψουν στο μέλλον προς άγραν
πελατών, και δη στο πλαίσιο της διακίνησης πνευματικών δημιουργημάτων.
Ά ρα η υποψία και η φαντασία μπορούν να απαλύνουν
τα έω ς σήμερα επιστημονικά-τεχνολογικά παράδοξα της καλλιτεχνικής
πραγματικότητας στη νέα χιλιετία.

Με φθινοπωρινή διάθεση...
του Βασίλη Ρούβαλη

E L V IS C O S T E L L O
The Very Best O f
Θ εω ρείται,
και είναι,
στον αγγλό
φωνο
κό
σμο μία από
τις πιο ιδιάζουσες και
σεβαστές
προσωπικό
τητες στον
χώρο των
show business. Ο Elvis Costello έχει δημι
ουργήσει πρότυπο εμπορικού καλλιτέχνη
που συνδυάζει την ποιότητα των επιλογιύν
με τον διανοουμενίστικο χαρακτήρα του.
Ξεκίνησε με τους Attractions στα τέλη της
δεκαετίας του 70 για να συνεχίσει αργότε
ρα με σόλο κυκλοφορίες και πάμπολλεςποικίλες συνεργασίες. Μια πλειάδα σπου
δαίων δίσκων συναπαρτίζει την κατάθεση
του βρετανού τραγουδοποιού στην ποπ
μουσική κουλτούρα που -αν μη τι άλλοέχει πολλά ξεχωριστά διαμαντάκια να
αποκαλύψει. Γι’ αυτό τον λόγο και η κυ
κλοφορία ενός ανθολόγου cd ξενίζει πιθα
νούς με την όποια ευκολία (εάν) έχει δια
μορφωθεί. Όμως, τόσο η παράθεση χαρα
κτηριστικοί δειγμάτων από τη δισκογρα
φία του όσο και ο χρονολογικός ειρμός με
τον οποίο τοποθετήθηκαν δημιουργεί μια
ανακουφιστική αίσθηση στον ακροατή, ότι
τέλος πάντων οι καλύτερες των στιγμοίν
της ποπ μπορούν και έχουν συνέχεια από
μουσικούς με συνέπεια και σοβαρότητα
στην πορεία τους. Πρώτο κομμάτι της συλ
λογής το νοσταλγικό «Peace, Love and
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Understanding», φτάνοντας στο αναντίρ
ρητα σπουδαίο «I wanna be loved» αλλά
και στο πολυτραγουδισμένο «I Want You»
(βασικό θέμα στην ομότιτλη ταινία του
Michael Winterbottom πρόπερσι), έως το
τελευταίο του δίσκου «She», γνωστό από
την ταινία Not ting Hill. Μια χορταστική
συλλογή 7ΐου αποσκοπεί σε μια αποτίμηση
του αειθαλούς Elvis Costello και που δεν
αφήνει κανέναν ανικανοποίητο.

T R A V IS
The Man Who
Στο γκρίζο
βρετανικό
I TR&1IS
τοπίο, η ποπ
: iHE IVb H NN H Q κ ο υ λ τ ο ύ ρ α
εξακολου
θεί να παρά
γει
χαραfg κτηρι στ ι κά
δισκογραφικά δείγματα
που -συν τω
χρόνω- έχουν αποκτήσει μια ιδιαίτερη εκ
φορά, μια ηχητική διατύποιση που παραπέ
μπει σ’ ένα τεράστιο σώμα συγκροτημάτων
και τραγουδοποιών. Βέβαια, τα σπουδαία
και με ξεχωριστή ταυτότητα δείγματα αυτής της τάσης μειοψηφούν (καθότι η μουσι
κή βιομηχανία προσδοκά πολλαπλά αντί
τυπα ενός μοντέλου, σε κάθε περίπτωση)
και είναι αυτά που επιβιοΥνουν στον χρόνο
και διαμορφώνουν τις συνθήκες της βρετα
νικής ποπ. Σ’ αυτή την περίπτωση, των
Travis, τα πράγματα έχουν ακριβώς να κά
νουν με αυτό. Μια μπάντα με υγιείς μουσι
κούς προσανατολισμούς και με σοβαρή, τι-

θασευμένη εάν θέλετε, προσέγγιση m
μουντής διάθεσης, του μελαγχολικού ψυχι
σμού, της ευαισθησίας που θέλει να εκφρα
στεί και να μοιραστεί. Για τούτο και οι γλυ
κόπικρες μελωδίες τους ντύνονται από στί
χους που μιλούν για τη μοναξιά αλλά και η
χαρά της συνεύρεσης, τις επιθυμίες και τις
σιωπηλές προσδοκίες. Το άλμπουμ
τέτοιων στιγμο5ν που το φέρνουν στη λίστα
με τις πιο ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες τη:
φετινής εσοδείας.

TH E W ALKABOUTS
Trail O f Stars
Ένα στιβα
ρό κεφάλαιο!
στη σύγχρο
νη αμερικα
νική μουσι
κή αποτε
λούν
οι
Walkabouts
Με υπερδε
κάχρονη
ρουσία
μουσικά πράγματα, η μπάντα από το Σ
έχει επιδείξει συνέπεια γραφής και ποιοτι
κό υπόβαθρο ώστε να γίνεται πια λόγος
σπουδαία μονάδα στο ιδίωμα που
εφορμάται από το folk - rock της
μενης δεκαετίας,όμως έχει πάρει ιδιαίτε
ρη, ξεχωριστή μορφή από τη μελωδική ευ
αισθησία του Chris Eckman και της Carla
Torgerson. Η ιδιοφυής συνθετική ικανότη
τα το)ν Walkabouts έχει αποδιυσει δίσκους
σαν το κορυφαίο New West Motel (1996) αλ
λά και τα Scavenger, Satisfied Mind, Devil’s
Road, πιστοποιώντας τη συνθετική τους
εξέλιξη και κορύφωση. Το περσινό τους
Swinger 500 (ως σόλο έκδοση των δύο βασικιόν εγκεφάλιον τους, Chris and Carla)
αποδείχθηκε κατώτερο τιον προσδοκιών'
που πιστοποίησαν στο μεταξύ και οι ζωντα
νές εμφανίσεις του συγκροτήματος στην
Αθήνα. To Trail O f Stars καταφθάνει στις
προθήκες με ανανεωμένες τις διαθέσεις
της μπάντας, με οικείες μελωδικές κατευ
θύνσεις αλλά και μικρές εκπλήξεις. Περισ
σότερα τζαζιστικά στοιχεία αλλά και ηλε
κτρονικές αναφορές, σκοτεινή διάθεση και
ποπ φορμαλισμός στο μέτρο που οι σίτου·
δαίοι Tindersticks σχηματοποίησαν και οι
Walkabouts ενστερνίστηκαν. Στα plus του
cd το περιώνυμο κομμάτι «Bonnie
Clyde» του Serge Gainsburg αλλά και
multimedia δυνατότητα χρήσης του cd με
ενδιαφέρον πληροφοριακό υλικό για το
συγκρότημα.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ής ΙΟΥΝΙΟΥ 1999
(ποσά σε δισ. δραχμές)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1999

1998

Ταμείο και δ ια θ έσ ιμ α σ τη ν Κ εντρ ική Τ ρά π εζα
Απαιτήσεις και κ α τά π ισ τω τικώ ν ιδ ρ υ μ ά τω ν
Απαιτήσεις κα τά π ελα τώ ν
Μείον: Π ρ ο β λ έψ εις
Χ ρεόγρα φ α
Μ ετοχές - Σ υ μ μ ε το χ έ ς
Καθαρό πάγιο ε ν ε ρ γ η τικ ό
Λοιπά σ τοιχεία ε ν ερ γ η τικ ο ύ

2.618
926
4.441
253
4.932
423
174
675

2.832
1.563
3.944
246
4.667
288
158
442

13.936

13.648

Υποχρεώ σεις π ρ ο ς π ισ τω τικά ιδ ρ ύ μ α τα
Υποχρεώ σεις π ρ ο ς π ελ ά τε ς
Υποχρεώ σεις από π ισ τω τικο ύ ς τίτλ ο υ ς
Λοιπά σ τοιχεία π α θ η τικο ύ
Μ ειω μένης εξα σ φ ά λ ισ η ς σ το ιχ εία π α θητικού
Ίδια κεφ ά λα ια (μείον: δ ια φ ο ρ έ ς ενοπ ο ιη σ εω ς)
Κέρδη Α ’ ε ξα μ ή ν ο υ π ρο φ ό ρ ω ν

920
11.615
83
413
51
705
149

1.795
10.703
116
455
51
421
107

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

13^936

13.648

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΤΑΞΕΩΣ)

14.283

14.376

201

141
49
63
10
263

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Καθαρά έσ ο δ α από τ ό κ ο υ ς
Καθαρά έσ ο δ α π ρ ο μ η θ ειώ ν
Α π οτελέσ ματα χ ρ η μ α το ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν π ρ ά ξεω ν
Λοιπά έσ ο δ α -έξο δ α ε κ μ ε τά λ λ ε υ σ η ς
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ Δ Ω Ν

46
53
22
322

Αμοιβές και έ ξ ο δ α π ροσ ω π ικού
r Γενικά έ ξο δ α και φ ό ρ ο ι
[I! Αποσβέσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΔΩ Ν
r
ϊ

97
30

107
31
16
154

138

177

131

28

24

149

107

11

Έ κτακτα α π ο τελ έσ μ α τα

t
χ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ω Ν ΚΑΙ Φ ΟΡΩ Ν
%
Μείον: Π ρ ο β λ έψ εις
ί
ϊ~ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ)
f
ί
Αθήνα, 25 Αυγούοτου 1999
Π

ί
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ. ΜΠΙΛΑΛΗΣ

22° ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ

Η σημαντική α λλα γή που σ υνά ντησ ε η φετινή, 2 2 η , δ ιο ρ γά νω σ η το υ
φ εσ τιβ ά λ ταινιών μικρού μήκους τη ς Δ ρ ά μ α ς ήταν αυτή τη ς
το π ο θ έτη σ η ς (επ ιτέλους!) κα λλιτεχνικού δ ιευ θ υ ντή . Ο Α ντώ νης
•m me
fy te v ,:

■m l
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Π α π α δ ό π ου λο ς, ν έ ο ς ά νθ ρ ω π ο ς, ευ π ρ ο σ ή γ ο ρ ο ς, μ ετρ ιο π α θ ή ς
και νηφ άλιος, σ κ η ν ο θ έτη ς ο ίδιος, έχ ει για π ολλά χρ ό νια σ υ ν δ έσ ει
το όνομά του με το δ ρ α μ ινό φ εσ τιβ ά λ , το οπ οίο υ π η ρ έτη σ ε σ το
π ροηγούμενο ο ρ γα νω τικό το υ σχήμα μ ε π ο λλο ύ ς και
π αραγω γικούς τρόπ ους. Η εμπ ειρία που α π έκτη σ ε και τ ο θ ε τικ ό

xSi«U·

ί* L·,

;;Χν ywi:·

πρόσωπο που έ δ ε ιξ ε , δίκαια -π ισ τ ε ύ ο υ μ ε - α π ο τέ λ ε σ α ν τα
κριτήρια τη ς επ ιλο γή ς του.

Υπάρχουν προβλήματα,
αλλά και ταινίες
του Δημητρη Χαρίτου

ώρα πλέον, μπορούμε να πούμε ότι
«λύνονται» τα χέρια του Φεστιβάλ σε
πολλά και ζιυτικά σημεία, τουλάχι
στον σε ό,τι αφορά την καλλιτεχνική
του φυσιογνιυμία, την οποία εξακο
λουθεί να την σκιάζει αισθητή ασάφεια,
π.χ. Εθνική Κινηματογραφία - Διεθνές 0ιαγωνιστικό τμήμα: προτεραιότητες, όρια,
χαρακτήρας, καλύτερη εκμετάλλευση.
Υποβόσκουσες «γκρίνιες» για περισσότε
ρη έμφαση (και παρέμβαση) στον τοπικό
χαρακτήρα (αν είναι δυνατόν!) της διοργά
νωσης έναντι του -αυτονόητα- εθνικού. Εί
ναι ακόμα η ένταση και η ορθολογική πίε
ση που θα πρέπει να ασκήσει (και όχι μόνο
στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και προς
την κεντρική εξουσία) για την αναζήτηση
λύσεων και τον χρονικό τους ορίζοντα στα

Τ

Από την ταινία του Γιάννη Λεοντάρη

Το τρ α γ ο ύ δ ι τω ν π ορ το κα λιώ ν.
-
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διαχρονικά (και χρονίζοντα) προβλήματα
της υλικοτεχνικής υποδομής -και ας λέει ο
ενεργητικός και φιλόδοξος Δήμαρχος (και
Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχεί
ρησης του Φεστιβάλ) ότι τέτοια δεν υπάρ
χουν. Εάν, π.χ., ο ανακατασκευαζόμενος
δημοτικός κινηματογράφος «Ολύμπια» εί
ναι πραγματικά έτοιμος του χρόνου να λει
τουργήσει και ο σημερινός «Αστέρια» έχει
μετατραπεί, όπως φημολογείται, σε super
market, πώς θα καλυφθεί η διαφορά χωρη
τικότητας («Αστέρια» 540 θέσεις, «Ολύ
μπια» 320); Κιόλας, από την τρίτη μέρα των
εκδηλιύσεων -και αυτό είναι μία νίκη του
φεστιβάλ- στη σημερινή αίθουσα δημιουργείται αδιαχώρητο. Και, βέβαια, δεν θα εί
ναι το μόνο πρόβλημα που θα προκόψει
από την γεωγραφική αλλαγή του χώρου.

Το Φεστιβάλ της Δράμας είναι πλέον
-καλώς ή κακώς- μια τελεσίδικη και εντυ
πωσιακή πραγματικότητα. Και ενώ όποιος
το αγνοεί αυτό εθελοτυφλεί, εντούτοις ο
εμπειρικός διαχειριστικός πραγματισμός
που συντηρείται από το παρελθόν θα πρέ
πει να αντικατασταθεί με ένα βαθύ, χρονι
κά, ορίζοντα ριζοσπαστικών προτάσεων
και λύσεων. Διαφορετικά, αργά ή γρήγο
ρα, οι συμφύσεις και η μονιμοποίηση ενός
«επαρχιώτικου» προφίλ, θα κουράσει...
Άλλωστε -γιατί όχι;- δικαιούται και η πό
λη της Δράμας μια γενναιόδωρη, πολιτιστι
κή παρέμβαση της Πολιτείας. Αυτά, ασφα
λώς, είναι ζητήματα και προτεραιότητες
της ατζέντας του νέου Καλλιτεχνικού Διευ
θυντή. Σε απόσταση, όμως, χεριού είναι
και άλλα, αποκλειστικής αρμοδιότητάςτου
ζητήματα. Να τελειώσει, π.χ., με τη χρεο
κοπημένη ιστορία των Προκριματικών
Επιτροπών. Η επιλογή των ταινιών πρέπει
να ανήκει σ’ αυτόν, αποκλειστικά, που έχει
. και την ευθύνη (και το όραμα) του καλλιτε
χνικού προφίλ της διοργάνωσης. Αφού κά
θε υποψήφια ταινία μπορεί να δηλωθεί σε
όποιο τμήμα θέλει ο δημιουργός της, νακαταργηθεί η κατηγορία σπουδαστικές. Έτσι
κι αλλιώς, οι μισές τουλάχιστον ταινίες του
Διαγωνιστικού Τμήματος Ταινιών Μυθο
πλασίας, σπουδαστικές ταινίες είναι
Υπάρχουν και πολλά άλλα, μα να πάμε και
στις ταινίες.
***
Σίγουρα η φετινή περίοδος δεν ήταν
σύγκριση, π.χ., με την περσινή- χρονι
«λαδιάς». Ευπρόσωπος μεν γενικά ο μέσι
όρος, αλλά οι εξάρσεις λίγες. Οι αριθ|
είναι λίγο-πολύ οι ίδιοι: 18 ταινίες στο διαγωνιστικό Ταινίες Μυθοπλασίας, 14 σπου
δαστικές, 14 στο Πληροφοριακό Τμήμα
και 31 στην Ανοιχτή Οθόνη (απορριφθεί
σες). Δηλαδή, 77 συνολικά ελληνικές ται-

Α π ό τ η ν τα ιν ία τ ο υ Α λ έ ξ α ν δ ρ ο υ Αριστόπουλου

Έξοδος.

ες, έναντι 72 του περασμένου χρόνου,
το Διεθνές Τμήμα τα πράγματα ήταν πιο
Ιοϋσια. Διαγωνίσθηκαν 72 ταινίες από 36
όρες, ενώ υπήρξαν και αξιόλογα προ)άμματα-αφιερώματα στις γαλλικές ταιές μικρού μήκους, ξένες παιδικές ταινίες,
ιινίες του Πανεπιστημίου της Ν. Υόρκης
ρυτώριο πολλών μεγάλων ονομάτων του
μερικανικού σινεμά και ταινίες που αφοούν (θεματικά) άτομα με ειδικές ανά<ες.
Για να ξανάρθουμε στο ελληνικό τμήμα,
ιο οποίο συγκεντρώνεται και το αποκλειτικό μας ενδιαφέρον, χάρη ή εξαιτίας, της
τιπόλαιης (όπως αποδείχτηκε) δουλειάς
}ζ Προκριματικής Επιτροπής, σημαντικές
χινίες που κατατάχτηκαν στο Πληροφοιακό (ακόμα και στην Ανοιχτή Οθόνη!)
ξόφθαλμα και κατά γενική ομολογία θα
πρεπε να έχουν τη θέση τους στα διαγωνιιτικά (σπουδαστικό και μυθοπλασίας).
ΓΓ αυτό, το ξαναλέμε, να τελειώνουμε με
υτά τα «λαϊκά δικαστήρια» των συνοπτιών διαδικασιών - και όποιον πάρει ο χά
ος.
Να ξεκινήσουμε, λοιπόν, με το κύριο διαωνιοτικό τμήμα και με τη σειρά που προλήθηκαν οι ταινίες σ’ αυτό. Η Σοφία Δάτη παρουσίασε την πρώτη της ταινία
Ίταν ένα μικρό τραινάκι, το οποίο το θέει -όπως γράφει στον κατάλογο του Φετιβάλ—να «διασχίζει τις κορφές (sic) του
ουνού των Κενταύρων»! Αλλά το παρθεικό δρομολόγιο, όπως μας δηλώνεται
την ταινία, του τραίνου δεν γίνεται με
εμφανή- γερασμένα βαγόνια ούτε στις
κουριασμένες, και την εικόνα από την μαρόχρονη αχρησία, γραμμές. Και, βέβαια,
ταν «πηγαίνεις για ψώνια» στα ορεινά
ωριάτου Πηλίου, στην updated βαμβακεή τσάντα -αντί για ταγάρι- δεν κουβαλάς
;ορτοκάλια, αλλά -διάβολε- μήλα φυρίια! Συμπέρασμα (και για όσα δεν γράφτηαν): είναι μεγάλο λάθος να επιχειρείς, με
ην πρώτη σου κιόλας ταινία, να κάνεις
ναπαράσταση εποχής, πολύ περισσότεο, που την αγνοείς. Το μίζερο τούτο σχόιο αφιερώνεται στην Προκριματική Επιροπή. Η Σκόνη του Γιωργή Φωτάπουλου
ιέθετε αξιοπρόσεκτη ικανότητα κινημαογράφησης. Παραβλέπουμε τη δήλωσή
ου περί «αυτοδιδάκτου», όμως να του
ιπενθυμίσουμε ότι η Ρωσική Πρωτοπορία
έλειωσε κάπου εκεί στα 1920, ακόμα και
τα τους... «αυτοδίδακτους» σκηνοθέτες.
Γου Μιχάλη Γαλανάκη Ο ελκνστής είχε τις
προϋποθέσεις για πολύ καλύτερο αποτέλειμα από αυτό που είδαμε, το οποίο, στα θε

τικά του σημεία, δεν
πέρασε απαρατήρη
το. Θετικό το σενάριο
και ζεστή η κινηματο
γράφηση της ταινίας
του Αλέξανδρου Αριστάπουλου Έξοδος.
Μας
επιβεβαιώνει
και σε τούτη τη δεύτε
ρη ταινία του, ότι
γνωρίζει και βλέπει
σωστά τον τόπο, τους
νέους ανθρώπους και
την καθημερινότητά
τους. Αυτό είναι που
ζητάμε από τους αυ
ριανούς
αφηγητές
μας. Ωστόσο, το τέ
λος της ταινίας του
Α π ό τ η ν τα ιν ία Americanos τ ο υ Χ ρ ή σ το υ Δ ή μ α .
Αριστόπουλου ήθελε
γός. Ο, επίσης συνεπής, μικρομηκάς Γιάν
περισσότερο δούλεμα.Όταν έχεις την ευ
νης Λεοντάρης μας χάρισε με το Τραγούδι
καιρία να χρησιμοποιήσεις στην ταινία σου
των πορτοκαλιών, το καλύτερο κινηματο
έναν Γιώργο Αρμένη, βάζεις όλα σου τα
γραφικό ποίημα που είδαμε τα τελευταία
δυνατά να ελαχιστοποιήσεις το ποσοστό
χρόνια στη Δράμα. Ευτυχώς, το ποίημα δεν
της γραφικής και γλυκερής ηθογραφίας
περιγράφεται και, προκειμένου για ταινία,
και, αντίθετα, να πυκνώσεις τις δραμαμόνο βλέπεται. Προσωπικά, η ταινία του
τουργικές αξίες. Και το σενάριο τονΑμέριΣτρατή Βουγιούκα Ένα βήμα ακόμα δεν
κα του Σάββα Καρύδα τις είχε μεν, αλλά
μας κέρδισε, παρά τις κινηματογραφικές
δεν τις ανέδειξε. Αυτό το «αντίθετα» το κα
αρετές «γραφής». Παραμένουν ευανάγνω
τάλαβε η Μύρνα Τσάπα στην ταινία της
στες αλλά και αναφομοίωτες οι καλής ποι
Πριν σκοτεινιάσει. Αφαίρεσε το γλυκερό,
ότητας επιδράσεις του. Ο τρόπος που αντι
συμπύκνωσε τον κινηματογραφικό χρόνο,
βγάζοντας έτσι διακριτική συγκίνηση σ’ λαμβάνεται και αποδίδει το κινηματογρα
φικό κοσμοείδωλο ο Αχιλλέας Κυριακίδης
αυτό το «εντός πόλεως» road movie. Εντύ
είναι αυτόχρημα μαγικός. Διαθέτει μια
πωσή μας, ότι και η δική της ταινία χρεια
σπάνια πνευματική αριστοκρατικότητα
ζόταν ένα δύο λεπτά ακόμα εκεί λίγο πριν
ύφους και βλέμματος. Αυτό είναι και το
από το τέλος. Η Φωτεινή Παπαδάδημα
διάρκειας τεσσάρων λεπτών μονοπλάνο
έμοιαζε να θέλει να γυρίσει στο Γιατί
του, βασισμένο σ’ ένα διήγημα του Χούλιο
άμα... Όμως; Όμως, περισσότερο ώριμη,
Κορτάσαρ. Τίμησε το είδος ο Γιάννης
με πιο πλούσια εικονοπλαστική φαντασία
Σκοπετέας με το έστω μόνο ντοκυμανταίρ
και πονητική δυναμική στο φετινό Τι είναι
που παίχτηκε στη Δράμα Ο φωτογράφος, ο
αυτός. Όμορφο υφολογικά υπερρεαλιστι
Άνθρωπος κι ο Τόπος του, προσέγγιση του
κό αφήγημα με σημεία άνισα. Η αληθινά
γνωστού ηπειρώτη φωτογράφου Κώστα
σπουδαία προσφορά στη φετινή διοργάνωΜπαλάφα. Να του πούμε όμως ότι η μετα
ση ήταν η ταινία του Χρήστου Δήμα
φορά του video σε φιλμ ζημίωσε την εικόνα
Americànos. Η πιο αξιόλογη ταινία του διατης δουλειάς του φωτογράφου. Τα κινού
γωνιστικού για τα επιμέρους καλλιτεχνικά
μενα σχέδια του Σωτήρη Σωτηράκου με
της επιτεύγματα, παρά την κάποια ανισό
τον τίτλο Δωδεκαήμερο διέθεταν πολύ κα
τητα των εκφραστικών της μέσιον, κυρίως,
λή σχεδίαση, αλλά λίγο και αδύναμο χιού
όμως, μοναδική και γνήσια για την τολμημορ.
ρότητά της, την ειλικρίνεια και την εντιμόΓια τις υπόλοιπες ταινίες του διαγωνιστιτητά της. Ο Δήμας δεν προέκυψε στον κι
κού που δεν γίνεται αναφορά, η σιιοπή εί
νηματογράφο μας από το πουθενά. Τέταρ
τη ταινία του στη Δράμα και μέσα από αυ
ναι προτιμότερη.
Στο επόμενο τεύχος θα κλείσουμε με πα
τές σκιαγραφείται με συνέπεια ένας σημα
ρουσίαση των σπουδαστικών ταινιών και
ντικός «αμαρτωλός» Παπαδιαμάντης του
αυτών του πληροφοριακού τμήματος της
κινηματογράφου μας. Παραμένει ανέγγιδιοργάνωσης.
χτα αθώος γι’ αυτό και αληθινός δημιουρ59
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Η π ρω τοπ ορία είναι μια λ έ ξ η που χρ ησ ιμοπ οιείτα ι α φ ε ιδ ώ ς
σ χ εδ ό ν κα θ ημ ερ ινά ακόμη και για τις πιο κο ιν ό το π ες τω ν
καλλιτεχνικώ ν περιπτώ σεω ν. Στην περίπτω ση το υ Βλάση
Κανιάρη είναι μια από τις λ ίγ ες φ ο ρ έ ς που είναι α π ό λυ τα
δικαιολογημένη. Α λ λ ά και αναγκαία για να π ερ ιγ ρ ά φ ει μια απ ό
τις πιο α ντισ υ μ δ α τικές και σ υνειδη τά α ντι-α ισ θ η τικές δ ο υ λ ε ιέ ς
που π αρήγαγε π οτέ έλ λ η ν α ς κα λλιτέχνη ς.

Μέσα από τα σκουπίδια
(κυριολεκτικά)
του Θανάση Μουτσόπουλου

ο μανιφέστο των νέων ρεαλιστιον
δημοσιεύτηκε στις 16 Απριλίου
στο Μιλάνο. Έ ν α μήνα αργότερα
ακολούθησε η έκθεση στην γκαλερί Απολινέρ. Οι καλλιτέχνες:
Αρμάν, Ενς, Ιβ Κλεν, Ντιφρέν, Ζαν Τιγκελί, Ζακ ντε λα Βιλεγκλέ. Υποστήριζαν
ότι «η ζωγραφική του καβαλέτου [...] ολο
κλήρωσε τον κύκλο της [...], η παθιασμένη
περιπέτεια του πραγματικού, το οποίο
συλλαμβάνεται καθαυτό και όχι μέσα από
το πρίσμα της εννοιολογικής ή φανταστι
κής μεταγραφής. [...] Η κοινωνιολογία έρ
χεται σε βοήθεια της συνείδησης και της
τέχνης, είτε στο επίπεδο της επιλογής ή
του σκισίματος της αφίσας, της παρουσίας
ενός αντικειμένου, ενός οικιακού απορρίματος ή ενός υπολείμματος του σαλονιού,
της παραφοράς της μηχανικής συναισθηματικότητας, της διάχυσης, της ευαισθη
σίας πέραν των ορίων της αντίληψης». Το
ζητούμενο ήταν οι καλλιτέχνες να χρησι
μοποιήσουν «αληθινά» υλικά, αντικείμε
να της καθημερινής ζωής, μικρές πραγμα
τικότητες οι οποίες θα αποκαλύπτουν με
ταξύ άλλων τα προβλήματα και τις κακοτυχίες τής (τότε) σύγχρονης ζωής. Έ νας
νέος έλληνας καλλιτέχνης ζει στη Ρώμη
και την ίδια χρονιά (1960) φθάνει στο Πα
ρίσι. Έ χει ήδη περάσει μια σειρά από
καλλιτεχνικές φάσεις. Από το 1957 μέχρι
το 1958 δουλεύει αφηρημένα έργα, γεγο
νός προκλητικό για τα αθηναϊκά δεδομέ
να και η έκθεσή του προκαλεί σάλο αντιδράσειυν. «Σχέδια αποτυπώματα» πραγ-
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τοπλέγματα, κουρέλια, σίτες. Τα έργαπα
κετάροντας δημιουργώντας μυστηριώδεις
ματωμένες συσκευασίες-σχόλια πάνωστο
Αίνιγμα τον Ισίδωρου Ντικάς του Man
Ray. Η εξερεύνηση συνεχίζεται ενσωμα
τώνοντας πάντα τα βιομηχανικά απόβλητα
και τα φθαρμένα αστικά σύμβολα μέσα:
στα έργα του. Το 1965 φτιάχνει δυο Κον·
τιά-Έ κπληξη σε διάλογο πιθανόν μετοκί
νημα Fluxus και τη δική του εμμονή μετά
κουτιά/παιχνίδια/μυστήρια. Μια κονσέρ
βα η οποία κατά τη σύντομη ζωή της περί- ?
είχε μανιτάρια, ως άδειο σκουριασμένο ί1
κουφάρι πλέον γεμίζεται με απροσδιόρι- 1
στα (;) αντικείμενα και κλείνεται με μετά).- i
λική σίτα. Έ ν α νέο αντικείμενο, ανίερα νεκραναστημένο παίρνει ξανά ζωή έςω I
από τη χρηστική λογική των παραγώγων
της καταναλωτικής βιομηχανίας.Ένατα- ΐ
ράλογο παιχνίδι που μοιάζει να βγήκε από :ι
το νοικοκυριό των μεταπυρηνικών οικογε- ι
νειών της ταινίας Μαντ Μαξ 2. Ένα άλλο ·,
Κουτί-Έκπληξη της ίδιας χρονιάς κρύ

ματικών λερωμένων
επιφανειών. Το 1959
παρουσιάζει
τους
Τοίχους του, έργα
ήδη έξω από τη φόρ
μα του ζωγραφικού
τελάρου, τοίχοι από
γύψο και «αληθινά»
υλικά που ανασυνθέ
τουν τους πολύπα
θους τοίχους της μετεμφυλιακής
Αθή
νας, διάτρητους από
σφαίρες, με σοβάδες
να καταρρέουν, γε
μάτους πολιτικά συν
θήματα και graffiti
κάθε είδους, παλίμ
ψηστα που σβήνο
νται και ξαναγράφο
νται αέναα. Η αρχή
γίνεται: Η τέχνη αναπαριστά επιτέλους τη
ζωή ακόμη κι όταν
αυτή δεν είναι ελκυ
στική. Ο Βλάσης Κανιάρης
γρήγορα
ασπάζεται τις αρχές
του νέου ρεαλισμού
ακόμη κι αν τις έχει
προαναγγείλει
το
ίδιο του το έργο. Στη
συνέχεια οι «τοίχοι»
του αποκτούν τρεις
διαστάσεις με σύρμα- Βλάσης Κανιάρης, H E LA S-H E LLA S 1, 1 9 7 9 , π ερ ιβ ά λ λ ο ν .
y

4
/αποκαλύπτει μέσα σ’ ένα στρογγυλό
;φανο πλαστικό κουτί ρολόγια, μαντααα, ξυραφάκια, μια πένα γραφής, μια
ιδαριά (;). Ανεξήγητη κι εδώ η λογιπου ένωσε αυτά τα αντικείμενα μαζί,
dç σήμερα, σχεδόν τριάντα πέντε χρό, μετά, μας εξηγεί τόσα πολλά για τη
.,ροκλίμακα της εποχής όσο και τα αρ,ολογικά ευρήματα στους κλασικούς
ορικοΰς.
α κουτιά του Κανιάρη ερεθίζουν με
' ίδιο τρόπο την ηδονοβλεπτική, αδιά,τη περιέργεια του καθενός όπως ίσως
έκαναν στους επισκέπτες τους, τα
υντερκάμερ, οι Βιτρίνες των Θαυμάν του Που αιώνα. Διατηρώντας όμως
πόχρονα την αίσθηση του απροσπέτιου που έχει ένας κάδος σκουπιδιών
[ τον καθωσπρέπει αστό. Αν μπορού
με να ψάξουμε τα σκουπίδια του γεί/α, θα ανακαλύπταμε ασφαλώς πράγια ανείπωτα, απαγορευμένα και απολυπτικά της κρυφής ζο^ής αυτών που
)ν δίπλα μας. Ό μω ς δεν μπορούμε να
κάνουμε. Τόσο λόγω του γεγονότος
σιχαινόμαστε, όσο και λόγω της κοιακής απαγόρευσης να το κάνουμε. Οι
εγοι και οι γάτες της πρωτεύουσας
τηρούν αυτό το προνόμιο,
πό το 1969 μέχρι το 1971 το έργο του
ιάρη πολιτικοποιείται ανοιχτά, ενσωιώνοντας στους γύψους του γαρίφαλα
συρματοπλέγματα, κρυπτογραφημέσύμβολα που όμως γίνονται αμέσως
ιιληπτά. Το οπλοστάσιό του περιλαμνει μπανάλ αντικείμενα, ποπ στοιχεία
ι πολιτικές μεταφορές.
Ιάτω από αυτό το πρίσμα, η δουλειά του
ινιάρη μοιάζει εξαιρετικά επίκαιρη·σήοα, στο τέλος της δεκαετίας του ’90,
ου αυτό είναι το τρέχον καλλιτεχνικό λε.όγιο (η πολιτική, βέβαια, έχει διαφορεή χροιά πια). Από το 1971 το έργο του
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Βλάσης Κανιάρης, Άτομο 1963.

παίρνει την πιο κλασική μορφή του με τα
Περιβάλλοντα, όπου στήνει αποσπάσματα
καθ. ερινής ζοοής σε κλίμακα 1:1, χρησι

Μαρία Κέντρου Αγαθοπουλου

ΧΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
(Διηγήματα)

Μ Ο Λ ΙΣ Κ ΥΚ Λ Ο Φ Ο ΡΗ ΣΕ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ

μοποιώντας κούκλες ντυμένες με φθαρ
μένα, φτωχικά ρούχα, κομμάτια οικιακού
εξοπλισμού, ολόκληρους τοίχους και κα
ταστάσεις. Τα πολύπλοκα «σκηνικά» του
Κανιάρη μοιάζουν με τρισδιάστατους
επαναπολιτικοποιημένους πίνακες του
Ντε Κίρικο με άγρια πινελιά ή με ακινητοποιημένα θεατρικά. Ο γάλλος θειορητικός Πιέρ Ρεστανί βρίσκει τη δουλειά του
Κανιάρη «μεταξύ Μπρεχτ και Μπέκετ»
και πράγματι το παράλογο των καταστά
σεων εδώ δένει άρρηκτα με μια έντονη
κοινωνική κριτική.
Σε όλη σχεδόν τη δεκαετία του ’70 κυ
ρίαρχο θέμα της δουλειάς του είναι οι
Μετανάστες και η ρευστότητα των μετα
κινήσεων που επιβάλλει η νέα παγκο
σμιοποίηση και οι ανισότητες που αυτή
προκαλεί. Τους παρουσιάζει (μεταξύ άλ
λων) σε δύο ιστορικές εκθέσεις, στο προ>
τοποριακό κέντρο ICA του Λονδίνου και
στην χωρίς προηγούμενο έκθεση στον Τε
χνοχώρο Μπερνιέ, στο παλιό παγοποιείο
του Φιξ στα Πατήσια.
Έ ν α μεγάλο βιομηχανικό κτίριο γίνεται
ολόκληρο ένα έργο τέχνης ή -α ν ο όρος
θεωρείται παρωχημένος- μια τεράστα
Κατάσταση, όπου ο θεατής που μπαίνει
μέσα δεν μπορεί παρά να είναι κι αυτός
μέρος της, αφού βρίσκεται στην ίδια
ακριβώς κλίμακα με τα συστατικά της. Οι
κούκλες εδώ παρακολουθούν ως ηδονο
βλεψίες αλλά και ως καφκικοί επιτηρη
τές. Κουρέλια, σκουπίδια, σφουγγαρά- ■
πανα, μεταχειρισμένα ρούχα, βιομηχανι
κά απόβλητα, πεταμένα πλαστικά συνθέ
τουν περιβάλλοντα όπως καπνιστήρια,
δημόσια ουρητήρια, περίπτερα περιτρι
γυρισμένα από λαθραναγνώστες. Γιατί,
άραγε, αυτή η δυσοίωνη εικόνα της Αθή
νας που φτιάχτηκε πριν από είκοσι πέντε
χρόνια, την περιγράφει σήμερα καλύτερα
από ποτέ;
<1^

Χάρης Βρόντος
Για τον
ΝΙΚΟ ΣΚΑΛΚΩΤΑ
ΜΟΛΙΣ

Ε ΙΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

ΝΕΦΕΛΗ

w

Στο πλαίσιο τω ν ε κ δ η λ ώ σ εω ν το υ Φ ε σ τιβ ά λ Α θηνώ ν,
τα Μ π α λ έ τα του Μ ό ν τ ε Κ ά ρ λ ο π α ρ ου σ ία σ α ν
W

το έ ρ γ ο Ρωμαίος και Ιο υ λ ιέ π α ο την ευ φ ά ν τα σ τη ε κ δ ο χ ή
του Ζ α ν-Κ ρ ισ τό φ Μ α γ ιό .
Ιδ ια ίτερ α πρωτότυπη υπ ήρξε η σκηνή το υ θ α ν ά το υ τω ν δ ύ ο
παιδιών, στιγμή κορ ύφ ω σ ης μιας π ρ ο βλη μ α τική ς χ ο ρ ο γ ρ α φ ικ ά
και κινητικά τρ ίτη ς π ράξης, κ α θ ώ ς μ οιρα ία μ ε γ ά λ ο μ έ ρ ο ς
κα τα λα μ β ά νετα ι από την τ ε λ ε τή τα φ ή ς και το ν θ ρ ή νο ,
που π ρ ο σ φ έρ ο ντα ι για μιμητικές παρά για κα τ' εξο χ ή ν κινητικές
λύσ εις, με α π ο τέλ εσ μ α ακόμη και η πιο εμπ νευσ μένη χ ο ρ ο γ ρ α φ ία ,
σ ' α υ τό το σ η μ είο να «κάνει κοιλιά».

Ρωμαίος και ΙονΧιέττα
της Νατάσας Χασιώτη

την προκειμένη όμως περίπτωση, ο
η πράξη του καθενός θέτει ως απαρέγκλι
χορογράφος (με τη συνδρομή του
το όρο την επανάληψη του ίδιου γεγονότος
σκηνογράφου του), έσωσε τα πράγ
από τον άλλο εραστή.
ματα στο σημείο που άρχισε να γί
Το δυνητικά καταστροφικό για την πόλη
νεται φανερό το πρόβλημα της
μίσος τιυν δύο ισχυρών οικογενειών (τονί
-μάλλον- απρόσφορης για
τον χορό πράξης. Έτσι, το
νεκροκρέββατο της Ιουλιέττας παρουσιάζεται τριγωνι
κό και είναι ακριβώς μια από
τις τρεις γωνίες του τριγώνου
που θα χρησιμεύσει ως μα
χαίρι στον Ρωμαίο, υπομι
μνήσκοντας έτσι και το γεγο
νός ότι ο θάνατος (μέσω του
κρεββατιού όπου βρίσκεται
ξαπλωμένη η Ιουλιέττα) του
νεαρού άνδρα οφείλεται
στην παρανόηση που προκάλεσε ο -ψεύτικος- θάνατος
της αγαπημένης του. Στη συ
νέχεια, η Ιουλιέττα εμφανί
ζεται να απαγχονίζεται με το
κόκκινο μαντήλι που βγάζει
από το πουκάμισο του Ρω
μαίου. Εδο) ο χορογράφος
για δεύτερη φορά παρουσιά
ζει και επικυριόνει τη διπλή
συνθήκη της «ανταλλαγής»
θανάτων ανάμεσα στον Ρω
μαίο και την Ιουλιέττα, όπου Ρ ω μ αίος κ α ι Ιο υ λ ιέ τ τ α , χορογραφ ία Z. Κ. Μ αγιό .
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ζεται έμμεσα από το κήρυγμα ομόνοιας του
πρίγκιπα και τις απειλές τιμώρησης των
υπευθύνων για την δοκιμασία της πόλης) !
όπως παρουσιάζεται στο έργο του Σαίξπηρ, η διπλή αυτοκτονία, καθώς και η συ
νακόλουθη στέρηση των δύο οικογενειών
από τους απογόνους τους (με συνέπεια την
κατάργηση κάθε δυνατότητας συνέχισης
των Οίκων), θυμίζουν την γνωστή τράγο ,
δία του Σοφοκλή, Αντιγόνη. Έναν συνειρ
μό που η εκδοχή του απαγχονισμού της
ηρωίδας στην χορογραφία του Ζ.Κ. Μαγιό,
κάνει εντονότερο. Βεβαίως υπάρχουν και
πολλές διαφορές: ο ιταλός ηγεμόνας, ο επι
κεφαλής της αντίστοιχης πόλης-κράτους
του έργου, δεν είναι «τυφλός» όπως οι βα
σιλιάδες της Θήβας (Οιδίπους και Κρέων).
«Τυφλοί» είναι οι άρχοντες, οι οποίοι δεν
ακούν τις προειδοποιήσεις του (σοφού)
πρίγκιπα, οδηγούμενοι στην καταστροφή.
Η επιλογή αυτή των προσώπων δεν δείχνει
μόνο την διαφορετική λειτουργία του θεά
τρου στην εποχή του Σαίξπηρ, αλλά και την
κοινωνική ιεραρχία και δομή. Δείχνει ακό
μη το πνεύμα διπλωματίας του συγγραφέα,
που εξακολουθεί να ασκεί δριμύτατη κριτι
κή αλλά και να εκφέρει πολιτικό λόγο, δεί
χνοντας τους πραγματικούς συσχετισμούς
δύναμης ανάμεσα στον μονάρχη και τους
περί αυτόν.
Οι θάνατοι στον Ρωμαίο και Ιουλιέττα
που δημιουργούν και τους αμεσότερους συ-

ΝΕΑ
'ειρμούς φέρνοντας κοντά την Σοφόκλεια
τραγωδία στο έργο του Σαίξπηρ, είναι ο
Ιάνατος της μητέρας του Ρωμαίου και βείαίως οι αλυσιδωτοί θάνατοι των δύο νεα
ρών συζύγων (οι δύο νέοι της Βερόνα εί;αν παντρευτεί κρυφά). Δύο γεγονότα
όμως που «δρομολογούνται» χωρίς να
ιπάρχει πραγματική αιτία, παρ’ όλα αυτά
τυμβαίνουν γιατί παρεξηγήσεις και λάθη
•ιφαιρούν από τους ήρωες του έργου την
:πιθυμία να ζήσουν. Ο Ρωμαίος είναι ζωπανός τον καιρό που η μητέρα του πεθαί
νει απ’ τον καημό της. Η Ιουλιέττα επίσης
;η στιγμή που ο αγαπημένος της αυτοκτο)ίί. Η «νεκροφάνεια» (μεταφορικά και
κυριολεκτικά, εξορία και βαθύς ύπνος από
φάρμακο αντίστοιχα) των δύο παιδιών την
)ποία αναγκαστικά επιλέγουν, είναι αυτή
του προκαλεί τα δεινά τους. Εδώ η τραγι
κή ειρωνεία ταυτίζεται με το «λάθος», με
την «παραγνώριση» όχι των κινήτρων και
ίων επιλογών του ίδιου του υποκειμένου,
<αι το οποίο υποπίπτει σε ύβρι διότι δεν τα
γνωρίζει, αλλά από «παραγνώριση» του
άλλου. Η εικόνα, η ομοιότητα, το βλέμμα
του ξεγελιέται απ’ αυτό που νομίζει πως
Βλέπει μπορούν να οδηγήσουν στην καταιτροφή. (Η Ευρυδίκη, η βασίλισσα στην
Αντιγόνη, φέρει κι αυτή ένα όνομα που
έχει σχέση με το βλέμμα· το βλέμμα του άλ\ον που καταστρέφει όπως του Ορφέα την
αγαπημένη του, Ευρυδίκη και αυτή, στον
πασίγνωστο μύθο). Η όραση ως μεταφορά
ιης αντίληψης/γνώσης, αποκτιέται όταν
χαθεί η δυνατότητα της αντίστοιχης αισθη
τηριακής εμπειρίας, ή όταν το υποκείμενο
«πεισθεί» (βίαια συνήθως) για την σχετι
κότητα και μερικότητα του βλέμματος.
Όσο για το κήρυγμα κατά της εμφύλιας
διαμάχης, γίνεται ιδιαίτερα αποτελεσματι
κό από την τελική διαπίστωση/«εικόνα»
του κενού θρόνου, την αδυναμία διαδοχής.
0 θεατής έχοντας περάσει τη βία των συ
γκρούσεων του δράματος και την πειστική
διαμεσολάβηση των συμπτώσεων του τυ
χαίου, του αναπότρεπτου, πείθεται και δι
δάσκεται. Η απατηλότητα της εικόνας γύ
ρω από την οποία χτίστηκε η ιστορία που
παρακολούθησε, δεν κλονίζει την θεατρι
κή αληθοφάνεια στην οποία ψυχικά συμ
μετέχει.
0 Μαγιό προσπάθησε να ανανεώσει το
ανέβασμα του έργου, χωρίς ερμηνευτικές
παρεμβάσεις. Αυτές, αποτελεσματικές και
έξυπνες, έγιναν στο επίπεδο κυρίως των
σκηνικών λύσεων. Χαρακτηριστικό παρά
δειγμα, εκτός από τη σκηνή του θανάτου
που περιγράψαμε στην αρχή, ήταν και η
r

σκηνή της μάχης ανάμεσα στα μέλη των
δύο οικογενειών και των φίλων τους. Π α
ρουσιάστηκε σε αργή κίνηση, αποδίδοντας
σε μια ζωντανή παρουσίαση, όπως η θεα
τρική παράσταση, το γνωστό κινηματογρα
φικό εφφέ, κόβοντας την ανάσα των θεα
τών. Μια μικρή «σεναριακή» τροποποίηση
θα μπορούσε να θεωρηθεί η «εξαφάνιση»
του πατέρα Καπουλέτου από τον Μαγιό, ο
οποίος άφησε τη μητέρα και τον ανιψιό
Τυμπάλντο μόνους, θυμίζοντας έτσι κά
ποια «ορφανεμένη» απ’ τον «Κάπο» οικο
γένεια της Μαφία.
Το ζευγάρι των δύο νεαρών ερωτευμέ
νων είχε χρησιμοποιηθεί (δεν το βλέπουμε
συχνά στην ελληνική χορευτική σκηνή) την
άνοιξη στην παράσταση με τίτλο Το Δάσος
των Αγγέλων από την ομάδα «Θεατροκίνη
ση» του Ισίδωρου Σιδέρη. Ο Ρωμαίος και η
Ιουλιέττα ήταν ένα από τα τρία τραγικά
ζευγάρια ερωτευμένων με άσχημο τέλος.
(Τα άλλα δύο ήταν οι δύο εραστές του Μα
τωμένου Γάμον και η Ερωφίλη με τον Π α
νάρετο από το έργο του Χορτάντζη). Εκεί,
έμφαση δόθηκε στην «αγιοποίηση» όσων
υποφέρουν από/για τον έρωτα, ιδιαίτερα
εκείνων που πεθαίνουν, ιδιαίτερα όπως
μαρτυρούν οι τρεις ιστορίες, εξαιτίας της
ανάμειξης και της διαφωνίας του κοινωνι
κού περίγυρου. Πιστός στην άποψη που
θέλει το χοροθέατρο ως είδος να είναι
απευθείας απόγονος των αρχαίων χορι
κών, ο χορογράφος ανέμειξε μεγάλες πο
σότητες λόγου και τραγουδιού αφήνοντας
την κίνηση σε δεύτερη μοίρα. Το ελληνικό
όμως χοροθέατρο, οι ιδιομορφίες του και
οι εκπρόσωποί του είναι ένα ζήτημα μεγά
λο που θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμε
νο ξεχωριστής ανάλυσης.
Η εικόνα της κακοδαιμονίας στοιχειώνει
τον αναγνώστη/θεατή ήδη καθώς διαβάζει/ακούει τα ονόματα κάποιων ηρώων,
όπως του «Μερκούτιο», η στενή σχέση του
ονόματος του οποίου με τον ψυχοπομπό
Ερμή (Μέρκιουρυ) είναι προφανής. Δεν
έχει το ίδιο τέλος και ο άλλος φίλος, ο
«Μπενβόλιο», που παραπέμπει στην αγά
πη. Ο Πάρις όμως, που φέρνει την έριδα,
δεν θα γλιτώσει, σ’ ένα ιστορικό «ανταπο
δοτικό» χτύπημα σ’ αυτόν τον μυθικό άρπαγα και γητευτή. Ό σο για τους δύο κε
ντρικούς χαρακτήρες, η Ρώμη φαίνεται να
είναι σημείο αναφοράς και των δύο, κα
θώς το όνομα «Ιουλία» συνδέθηκε με τις
πιο ισχυρές αυτοκρατορικές οικογένειες
της ιστορικής πόλης απ’ όπου έλκει την κα
ταγωγή και το όνομα του νεαρού «Μοντέγου».
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Ψάχνοντας βρίσκεις: Μια
ερευνά της μορφολογίας της
ελληνικής εφημερίδας. Ο
Κλημης Μαστορίδης στο
βιβλίο του, Casting the greek
newspaper, a study of the
moiphology of the ephemeris
from its origins until the
introduction of mechanical
setting (εκδ. «ΕΛΙΑ»,
Θεσσαλονίκη 1999) ερευνά την
τοπογραφική σχεδίαση και τα
θέματα τα σχετικά με την
παραγωγή του που επηρέασαν
την εμφάνιση και καθόρισαν
την εξέλιξη της ελληνικής
εφημερίδας από το 1790 ώς την
πρώτη δεκαετία του αιώνα
μας, ώς την εισαγωγή της
μηχανικής στοιχειοθεσίας.
Ένα βιβλίο που ασχολείται
κατ’ εξοχήν με τοπογραφικά
ζητήματα και βεβαιώνει για
την ύπαρξη μιας ξεχωριστής
σχεδιαστικής παράδοσης στην
παραγωγή της ελληνικής
εφημερίδας. Μια καλή αρχή
που στο μέλλον θα άξιζε να
επεκταθεί και στο χώρο
γενικότερα των εκτυπώσειυν
βιβλίων και άλλων εντόπιον.
Ωρα μελέτης· η Ελληνική
ΠαιδικήΛογοτεχνία. Το
παρελθόν, το παρόν, το μέλλον
της (επιμ.: Σοφία
Χατζηδημητρίου, εκδ.
Ελληνικά Γράμματα, 1999)·
μια σοβαρή προσπάθεια που
έχει τη σφραγίδα αξιοπιστίας
του «Κύκλου Ελληνικού
Παιδικού Βιβλίου». Στον τόμο
περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις
του ομότιτλου σεμιναρίου που
πραγματεύονται ιστορικά και
θεωρητικά ζητήματα σχετικά
με τη λογοτεχνία για παιδιά
και για νέους. Παράλληλα
εξετάζονται και οι προοπτικές
που ανοίγονται για την
ανάπτυξη της ειδικής αυτής
λογοτεχνικής παραγωγής που
συνδέεται άμεσα με την
επιστημονική τεκμηρίωση της
φύσης και του ρόλου της
λογοτεχνίας στη ζωή του
παιδιού. Γίνεται φανερό πως η
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ΚΡΙΤΙΚΗ______________________

ιβλίου
Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο
στα Μετέωρα
Θόδωρος Λ. Στεφανόπουλος,
Άτομα 3,

Εκδ. Καστανιώτη
Τρεις Φίλοι. Εδώ η ανδρική
φιλία παίρνει μια σημασία σχε
δόν μεταφυσική. Ο παρών χρό
νος (αν υπόίρχει κάτι τέτοιο στο
μυθιστόρημα)
παρουσιάζει
τους πρωταγωνιστές να περ
νούν την κρίση τιυν σαράντα
χρόνων. Συνεχή flashbacks
θρυμματίζουν τη γραμμικότητα
της αφήγησης. Το μυθιστόρημα
Άτομα 3, το προπο του Θόδω
ρου Στεφανόπουλου, μοιάζει
να προσπαθεί να επανασυγκολλήσει τα κομμάτια μιας ζω
ής, γλείφοντας ταυτόχρονα τις
πληγές, μπας και μπορέσουν να
επουλωθούν. Σύμφωνα ή όχι με
τις θεωρίες της ψυχανάλυσης, η
αναβίωση των γεγονότων αυ
τιών μπορεί άλλοτε να λειτουρ
γήσει θεραπευτικά και παιδευ
τικά και άλλοτε να προκαλέσει
τραυματικό σοκ. Το τέλος του
μυθιστορήματος, εξάλλου, δεν
αποτελεί ούτε κάθαρση αλλά
ούτε και δραματική κατάληξη:
«Την άλλη μέρα το απόγευμα
κατέβηκαν στην παραλία. Η θά
λασσα ήταν μπροστά τους αλλά
δεν έπεσαν αμέσως στο νερό.
Έβγαλαν μόνο τα πουκάμισά
τους και ξάπλωσαν στα βότσα
λα κοιτάζοντας απέναντι τα
βουνά. Πρώτος βοΰτηξε ο Κίμωνας και πίσω του, κολλητά, ο
Χρηστός. Ο Αλέκος έμεινε να
μετράει τα βότσαλα.
—Πώς είναι η θάλασσα;
—Κρύα...
—Και γεμάτη νερό...

Και ήταν έτσι ακριβώς... Βλέ
πεις, τα λάθη του θεού έγιναν
για να συμμετέχουν κι οι άν
θρωποι στη δημιουργία του κό
σμου». Κάπως έτσι.
Στην προυστική αντίληψη του
Στεφανόπουλου ο παρών χρό
νος των ηρώων δεν δίνει λύ
σεις, οπότε μια ταυτόχρονη θύμιση του «ηρωικού» παρελθό
ντος μαζί με μια πειραματική
εφαρμογή αναβίιυσής του στην
πράξη είναι απαραίτητη. Ό χ η 
μα προς αυτό τον σκοπό, η επα
νασύσταση του ροκ συγκροτή
ματος που είχαν οι τρεις τους
όταν ήταν νεότεροι. Οι ήρωες
ακολουθούν μια φαινομενικά
άσκοπη πορεία αυτογνωσίας
στην ελληνική επαρχία, λες και
βγήκαν από ταινία του Σταύ
ρου Τσιώλη και του Χρήστου
Βακαλόπουλου. Στην πορεία
αποδεικνύεται ότι (οι δύο του
λάχιστον από τους ήρωες. ίσως
και όλοι τους) μάλλον δεν
έχουν και ιδιαίτερη όρεξη να
ξαναπαίξουν μουσική. Και τε
λικά δεν παίζουν. Ό μως κατά
τη διάρκεια της διαμάχης
«Παίζουμε-Δεν Παίζουμε» δί
νεται η ευκαιρία να διατυπω
θούν εξαιρετικές και προβοκατόρικες απόψεις θεωρίας και
φιλοσοφίας της μουσικής. Και
για όσους ενδιαφέρονται για
κάτι τέτοιο, αυτό θα μπορούσε
να είναι ένας λόγος να προσεγ
γίσουν το βιβλίο του Στεφανό
πουλου. Εδώ, μεταξύ αστείου
και σοβαρού και εμβόλιμα
στην αφήγηση, διατυπώνονται
μερικές από τις πιο έξυπνες
παρατηρήσεις γύρω από τη
σύγχρονη ελληνική λαϊκή μου

σική (και όχι μόνον): «Όλοι οι
παλιοί πιτσιρικάδες, που στις
αρχές του 70 έψαχναν στα τυ
φλά να βρουν πού πέφτει το ντο
στην κιθάρα, από ένα σημείο
και μετά αυτά που είχαν μάθει
παίζοντας μπλουζ άρχισαν να
τα χρησιμοποιούν στα κέντρα,
στη δουλειά τους, στις αρπαχτές, όχι επειδή είχανε κανένα
ψώνιο για να φτιάξουν κάτι στη
μουσική που αναγκάζονταν να
παίζουν, αλλά περισσότερο για
να μην πήζουν, να μη βαριού
νται την ώρα που έπαιζαν τα
δύο τέταρτα και τους κομμέ
νους χρόνους. Έτσι βγήκε αυτό
το ξεφτιλισμένο, κωμικό παρά
ταιρο, έτσι βγήκε αυτό το ξεφτι
λισμένο φάνκι τσιφτετέλι απ'
τους πιτσιρικάδες, που αντί να
βάψουν τη μούρη τους μαύρη
και να μείνουν σ ’ όλη τους τη
ζωή μπλουζίστες, έστω όχι της
Νέας Ορλεάνης αλλά τουλάχι
στον της Νέας Σμύρνης, βρε
αδελφέ, κάναν το τσάμικο
μπούγκι.» Όμως τελικά οι
τρεις φίλοι μουσική δεν παί
ζουν. Ίσω ς και να μην υπάρχει
πλέον λόγος για κάτι τέτοιο.
Συνδετικός κρίκος ανάμεσα
στους τρεις άντρες η μουσική,
τελικά αποδεικνύεται ότι δεν
είναι αυτή η αιτία της φιλίας
τους αλλά απλώς ένα υποκατά
στατο θρησκείας ή ιδεολογίας,
αναγκαίο μέσα στον αυξανό
μενο μηδενισμό των μελών της
ομάδας. Στο τέλος φαίνεται ότι
μάλλον δεν την έχουν τόσο πο
λύ ανάγκη τη μουσική. Είναι
απλώς τρεις φίλοι, και αυτό εί
ναι μάλλον αρκετό.
Θ α ν ά σ η ς Μ ουτσόπουλος

Μάθε, παιδί μου, γράμματα
άνος Μαρκάπουλος,

το σχολείο με...
ψ ίκαι καλαμάρι,
ώ. Καλειδοσκόπιο,
Βήνα 1999
[τη σειρά «Στους δρόμους του
υζαντίου»(3)
κυκλοφόρησε
ία καλαίσθητο βιβλίο με προανή στόχο την πληροφόρηση
ον V80JVγια το σχολείο στο Βυίντιο.
0 Θάνος Μαρκόπουλος, καθημής της Μεσαιωνικής Φιλολοας, κατορθώνει μέσα σε λίγες
■λίδες να αποτυπώσει με ευκ'νεια τη δομή του σχολείου,
>υς ανθρώπους που το διαμορώνουν -εκπαιδευτές και εκαιδευόμενους-, τα υλικά στοιιία που το προσδιορίζουν και
ι αντικείμενα-μαθήματα που
υνιστούν την εκπαίδευση στο
υζάντιο.
Από το βιβλίο αυτό μπορεί κα•ίς να αντλήσει πληροφορίες
τκόμα και αυτούσια παραθέττα- για την εκπαίδευση των
υζαντινών. Σχολείο για λίγους,
3D μπορούν οικονομικά και
τιΟυμούν να αποκτήσουν αυτή
) γνώση, καθώς οι περισσότε3ΐ από τους κατοίκους του Βυ

ζαντίου ήταν αναλφάβητοι.
Γραφή και ανάγνωση, γραμμα
τική και αριθμητική, ρητορική
και φιλοσοφία, μουσική, γεωμε
τρία και αστρονομία ήταν τα μα
θήματα που διδάσκονταν στους
δύο κύκλους σπουδιυν, την προ
παιδεία (το αντίστοιχο σημερινό
Δημοτικό) και την εγκύκλιο παι
δεία (το αντίστοιχο σημερινό
Γυμνάσιο και Λύκειο).
Μέσα σε μικρούς χιύρους, συ
χνά χωρίς παράθυρα, κοντά σε
ναούς, χωρίς θρανία με λίγες
τβηλές καρέκλες, τις αναβάθρες
και σκαμνάκια. Και με τους πε
ρισσότερους μαθητές κατάχαμα,
δίδασκαν οι διδάσκαλοι και οι
παιδευτές και οι μαΐστορες ήταν
κάτι σαν τους σημερινούς γυ
μνασιάρχες ή λυκειάρχες.
Οι μαθητές στο διάλειμμα
έτρωγαν το λιτό φαγητό τους:
ψωμοτύρι και συχνά παστό ψάρι
και όσοι έρχονταν από τις επαρ
χίες -γιατί τα σχολεία βρίσκο
νταν στις μεγάλες πόλεις- ή διέ
μεναν εκεί. Έτ<?ι, λοιπόν, μια
απ’ τις κλασικές τιμιυρίες των
άτακτων μαθητιυν ήταν η στέρη
ση του μεσημεριανού φαγητού
και κάποτε κόίποτε λίγο ξύλο,
ένα χαστούκι ή ραβδισμού Δεν
λείπουν και τα «πεσκέσια» προς

τους δασκάλους: φαγώσιμα ή
δέρματα για την αντιγραφή κειμένων.
Γραμματιστής ονομαζόταν ο
δάσκαλος που δίδασκε στους
μαθητές αλφάβητο, και το πιο
συνηθισμένο αναγνωστικό ήταν
το ψαλτήριο. Οι μαθητές διδά
σκονταν στα πρώτα χρόνια του
σχολείου και αριθμητική και
έγραφαν πάνω σε ξύλινες πινα
κίδες. Τα υλικά που χρησιμοποι
ούσαν για τη γραφή άλλαξαν μέ
σα στο χρόνο, και από τον πάπυ
ρο πέρασαν στην περγαμηνή,
και μόλις τον 1Ιο αιώνα το χαρτί
κυριάρχησε. Ωστόσο, η μορφή
του σχολείου μετασχηματιζόταν
με αργούς ρυθμούς και τα βιβλία
ήταν πολύτιμα και δυσπρόσιτα
οικονομικά για τους περισσότε
ρους. Οι βιβλιοθήκες άνοιξαν
ένα δρόμο μεγαλύτερης επικοινωνίας και ανέπτυξαν την τέχνη
της αντιγραφής.
Το βιβλίο του Θάνου Μαρκόπουλου, μια πολύτιμη εισαγωγή
στις συνθήκες και τους όρους
ανάπτυξης του σχολείου στο Βυ
ζάντιο, είναι συγχρόνως ένα
άριστο βοήθημα και ένα ευχάρι
στο ανάγνωσμα, διδάσκει και
τέρπει συνάμα.
Α .Φ .

Τομάτι τον εθνολόγου ή ο Ωζέ
; στο μετρά (του κόσμου)
ί

lare Augé,

'ιαμια ανθρωπολογία
w συγχρόνων κόσμων

,

,τφρ.: Α. Σαραφίδου,
ισαγωγή: Ε. Ρίκου, εκδ.
ιλεξάνδρεια, Αθήνα 1999
)πτικά και ακουστικά, το όνο
ι του Μαρκ Ωζέ (Marc Augé)
ει δύο, παραπλανητικές, μάλν, ιδιότητες: απαλέ ίφοντας το
ccent και, συνακόλουθα, την συ-

ί

νειρημένη, οξύτονη εκφορά επι
θέτου του (κάτι ανάλογο συνέβαινε πάντα στην περίπτωση του
Ε. Durkheim), η λέξη μεταφέρεται γεοογραφικά από τη Γαλλία
στη Γερμανία και αποκτά μια άλ
λη έννοια, εκείνη του ματιού. Εξ
ακοής, το επίθετό του δεν λέει τί
ποτα στον αμύητο, εκτός του ότι
συμπίπτει με το επίθετο της γνωστής, κατά τη δεκαετία του ’60,
γαλλίδας ηθοποιού Κλωντίν Ωζέ.
Στην πραγματικότητα, ο Μαρκ

Ωζέ είναι ανθρωπολόγος ερευ
νητής, διευθυντής σπουδών στην
Ecole des Hautes Etudes en
Science Sociales, στην οποία διετέλεσε πρόεδρος τη δεκαετία
1985-1995, με έρευνες στην Κε
ντρική Αφρική και τη Λατινική
Αμερική, επεκτείνοντας τόσο τα
ενδιαφέροντά του όσο και τα με
θοδολογικά εργαλεία του σε
προσεγγίσεις γύρω από φαινό
μενα, «μικρόκοσμους» και τοπία
της παρισινής μητρόπολης, όπως

μελέτη της παιδικής
λογοτεχνίας έχει πλέον
ξεφύγει από το πρωτογενές εν
πολλοίς ιμπρεσιονιστικό
στάδιο προσέγγισης και είναι
ένα αντικείμενο που απαιτεί τη
σύνθεση φιλολογικής,,
παιδαγωγικής, συγκριτικής και
κοινωνιολογικής έρευνας.
Από τον Φιλύρα στον
Σκαρίμπα. Η ποιητική του
παλιάτσον, του Γεράσιμου
Λυκιαρδόπουλου (εκδ.
Έρασμος, 1999): ένα δοκίμιο
που συνοδεύει το ανθολόγιο
ποιημάτων που «υπηρετούν»
την ποιητική του παλιάτσου.
Δηλαδή; Ποιήματα του
Φιλύρα, του Καίσαρα
Εμμανουήλ, του Καρυωτάκη,
του Σκαρίμπα, κ.ά.
Υποδειγματικό δοκίμιο και
γοητευτικό απάνθισμα
διαμορφώνουν ένα άκρως
ενδιαφέρον βιβλίο.
«Βάόιζα στο στενό μονοπάτι
πλάι στη θάλασσα και
συλλογιζόμουν τι είναι τούτο
που με τραβάει σαν μαγνήτης.
Μενέλαος Λουντέμης...»:
αναθυμάται ο Μίκης
Θεοδωράκηςτον Γενάρη του
1949, στη Μακρόνησο, τότε
που γνώρισε τον Λουντέμη και
προλογίζει τώρα το βιβλίο
Μενέλαος Λουντέμης. Τα
ποιητικά του (εκδ. Ελληνικά
Γράμματα, 1999): «Ήλιος,
όροσιές, αρώματα - η μέθη “εν
απαρτία", ί Στροφές τα δέντρα,
η ρόδα, η γη, στροφές. I Είχες
για μάτια δυο καταστροφές. /
Για χείλη μια ολοπόρφυρη
αμαρτία.»
Για το Έπιπλο. Μελέτεςεφαρμογές 1960-1989 γράφει
και παρουσιάζει τη δουλειά
της η Αναστασία Τζάκου (εκδ.
Μπάσιας, 1999). Πρόκειται
για εργασίες διαρρύθμισης και
διακόσμησης εσωτερικού
χώρου με το σχεδιασμό το)ν
ανάλογων επίπλων ή
αποκλειστικά μελέτη επίπλων
για συγκεκριμένο χώρο:
65

Η διακόσμηση και η επίπλωση,
εξήντα παραθεριστικ'ών
οικίσκων στον Αστέρα
Βουλιαγμένης, αλλά και
κατοικίες, επαγγελματικοί
χοίροι, κ.ά. Και ένα σπουδαίο
μάθημα: «ένα σπιτικό
επιπλώνεται σιγά σιγά,
ανάλογα με τις ανάγκες που η
ίδια η ζωή δημιουργεί,
αποδίδοντας έτσι και τον
προσωπικό χαρακτήρα του
χοίρου και του χρήστη».
Διάβασα με προσοχή και
περιέργεια το βιβλίο
Νοτιοσλάβοι Ποιητές.
Μπροστά στις Βυζαντινές
τοιχογραφίες (εκδ. Έλλα,
Λάρισα 1999).
Η μεταφράστρια Ειρήνη
Σπανουδάκη μεταφράζει
makedonski, μία απ’τις
γλοίσσες της νοτιοσλαβικής
ομάδας, ενοί την ανθολόγηση
και την εισαγιυγή έχει κάνει ο
ποιητής και δοκιμιογράφος
Ευθύμιος Κλέτνικοφ. Δοίδεκα
ποιητές - δοίδεκα ποιήματα - οι
περισσότεροι ζουν και
δημιουργούν οίς σήμερα:
Ο Μπλάζε Κόνεσκι
(Νεμπρέγκοβοτου Πρίλεπ
1921-Σκόπια 1995,
γλωσσολόγος, συντάκτης της
προίτης γραμματικής της
λόγιας μακεδονικής γλοίσσας,
γράφει για τον Άγγελο της
Αγίας Σοφίας:
«Εσύ που τόσον καιρό πέρασες
I κάτω απ'τον ασβέστη του
σκοτεινού τοίχου, I ελεύθερος
είσαι πάλι /μέσα στο
ακτινοβόλο όιάστημα I -Ω
άφωνε γιε της κυανής σκέψηςI το βλέμμα σου πυρπολεί πάλι
τη ζωή / κι ο τοίχος λάμπει
όπως ο ουρανός. I Με αυτήν
την κρυμμένη εικόνα της
νιότης / κάτω απ ’του στέρνου
μου το γύψο, / που είναι
αόερφή σου στην ομορφιά I
κανένα χέρι 6εν θα τη σώσει I
Μαζί με τη ζωή μου θα
σβηστεί.»
Ο χαρτοκόπτης

τις «μικρές αγγελίες» του Nouvel
Observateur
(Domain
et
Chateaux, 1989), τον υπόγειο σι
δηρόδρομο (Un ethnologie dans le
metro, 1986) ή τους δημόσιους
χώρους, όπου οι Παριζιάνοι
απολαμβάνουν τη σχόλη τους
(La traversée du Luxembourg,
1985).
Οι διερευνήσεις του Ωζέ, του
οποίου κείμενα επανειλημμένα
έχουν φιλοξενηθεί στη Monde
diplomatique (με πλέον πρόσφατο
δείγμα γραφής το «Ποδόσφαιρο,
[την] τηλεόραση και [την] εθνική
συνοχή», Κυριακάτικη Ελευθερο
τυπία, 9.8.1998), περιστρέφονται,
με την ανθρωπολογική οπτική, γύ
ρα) από ευρύτερα θέματα, αλλά
και ειδικότερα ζητήματα του κοι
νωνικά συγκροτημένου χώρου
και του τόπου, στην προοπτική της
αναζήτησης μιας ανθρωπολογίας
της υπερ-νεωτερικότητας (surmodernite, supermodernity), που δια
κρίνει τους «νέους κόσμους», και
χαρακτηρίζεται, σε πρώτο επίπε
δο, από την πληθαίρα γεγονότων,
τη σωρεία εικόνων και την υπέρ
μετρη ατομικότητα.
Στο βιβλίο του Για μια ανθρω
πολογία των συγχρόνων κόσμων
(Παρίσι 1994, Αθήνα 1999), ο
Ωζέ επιχειρεί μια σειρά αναλύ
σεων, που αφορούν στη διερεύνηση του χώρου και του χρόνου,
όπως συστέλλονται και διαστέλλονται υπό συνθήκες παγκοσμιο
ποίησης, όπου μία από τις καθο
ριστικές συνέπειες αποτελεί η
διαδικασία της «απο-οριοποίησης» (deterritorialization, κατά J.
Tomlison, Globalization and
culture, Cambridge 1999: 106
κ.επ.), ένα εγχείρημα, που είχε
προαναγγείλει προγραμματικά ο
συγγραφέας στους Μη-τόπους.
Εισαγωγή σε μία ανθρωπολογία
της υπερ-νεωτερικότητας (NonLieux
Introduction a une
anthropologie de la sunnodemite,
Παρίσι 1992, Λονδίνο 1995), και
που θα μπορούσε να χρησιμεύσει
ως εισαγωγή στην Λ νθρωπολογία
των συγχρόνων κόσμων.
Στους Μη τόπους, ο Ωζέ, τέμνοντας τους άξονες του χρόνου, του
χοίρου και του υποκειμένου, του
ατόμου, εστιάζει το ενδιαφέρον
του στην επαναδιερεύνηση των

ανθρωπολογικών προκειμένων,
με σκοπό να εντοπίσει τα δεδο
μένα που συγκροτούν (κατηγο
ριοποιημένες, αλλά και εμπειρι
κά προσδιορίσιμες) πραγματικό
τητες, όπως το «εγγύς» και το
«αλλού», τον «ανθρωπολογικό
τόπο», καθώς και (τη μετάβαση
από) τους «τόπους» στους «μη
τόπους», εκκινώντας από παρα
τηρήσεις που πηγάζουν από την
καθημερινή, και διαρκώς μετα
βαλλόμενη
πραγματικότητα,
όπως αυτή συμπυκνώνεται στη
διαδικασία ενός ταξιδιού. Στην
Ανθρωπολογία, ο Ωζέ επιχειρεί
την κατάθεση ενός -εκτενούςμανιφέστου, στο οποίο «η αν
θρωπολογία οφείλει να ορίζεται
κατ’ αρχήν όχι από τη μέθοδό
της, αλλά από το αντικείμενό της,
που είναι στην πραγματικότητα η
σχέση: η σχέση των μεν με τους
δε, σχέση συμβολοποιημένη και
θεσπισμένη, και, επίσης, από το
εμπειρικό πεδίο στο οποίο
ασκείται, που είναι οι σύγχρονοι
κόσμοι», προσδιορίζοντας, πα
ράλληλα, το περιεχόμενό τους,
ως «ενότητα που μοιραζόμαστε
όλοι ταυτοχρόνως».
Μπορεί ο συγγραφέας να
προσδίδει ιδιαίτερο βάρος σε ζη
τήματα που αφορούν τον ιστορι
κό χώρο και τον ανθρωπολογικό
χρόνο, σιις εκδοχές και τις εκ
φάνσεις τους που προσλαμβά
νουν στην περίοδο της «υπερ-νε
ωτερικότητας», καθώς και στην
«τελετουργία του πολιτικού»,
μέχρι να συνειδητοποιήσει κα
νείς ότι δεν είναι τίποτα άλλο
από μια σειρά θεσμισμένων πρά
ξεων, από τις οποίες έχει αφαιρεθεί το νόημα (Εξουσία), κυριαρχούντων των μέσων, όπως,
επίσης, να κινείται με την ίδια
άνεση «προς τη συγχρονικότητα», ταξινομώντας τις παραλλα
γές του ανθρωπολογικού αναθε
ωρητισμού, δανειζόμενος στοι
χεία από τον Έ.Α . Πόου και τον
Ν. Ελίας ή από το ποδόσφαιρο,
«πέρα από την τελευταία γραμμή
άμυνας της ανθρωπολογικής νο
μιμότητας», όπως μπορεί να
σχοινοβατεί με δεξιοτεχνία με
ταξύ εθνολογίας και εθνογρα
φίας, κυρίως στους Κήπους του
Λουξεμβούργου και, στα ίχνη,

τρόπον τινά, της Ζαζί του Ραιημόν Καινώ, στο Μετρά - όμως
εκεί, που ο Ωζέ αποκτά ιδιαίτερο
ενδιαφέρον είναι στο τελευταίο,
εκτενές, κεφάλαιο του βιβλίου,
στους «Νέους κόσμους».
Εδώ ο συγγραφέας αφήνει τα
βήματά του να τον οδηγήσουν
στο αστεακό τοπίο, αναφερόμενος στους όρους συγκρότησης
των μεταμοντέρνων (μητρο)πόλεων, αλλά και τις πολυδιάστα
τες δυσκολίες, που αντιμετωπί
ζουν οι ενασχολούμενοι με τα
φαινόμενα της πόλης. Ο Ωζέ επι
στρέφει στην αξία της μεθοδολο
γίας, προτρέποντας τους ερευνη
τές στη βέλτιστη χρήση και την
ανανέωσή της, ενώ, παράλληλα,
εξερευνώντας την «πολεοδομία
του ίχνους», αναδεικνύει τις πτυ
χές εκείνες, που καθιστούν την
ταύτιση με τη σημερινή πόλη
αφηρημένή, όπως στις περιπτώ
σεις των κατοίκων-οπαδών του
-πάλαι ποτέ τοπικού- «πολυε
θνικού» ποδοσφαιρικού συλλό
γου, τους «συνοικισμούς νέου τό
που» και άλλα συναφή θέματα.
«Το στοιχείο, όπου οι βιομηχα
νικές κοινωνίες θα μπορούσαν
να αναλυθούν με τον ίδιο τρόπο,
όπως συμβαίνει με τις μη-βιομηχανίες, αποτελούσε ήδη ιδεατού
Ντυρκέμ», δηλώνει ο Ωζέ, αναφερόμενος στις ρίζες των γαλλι
κών ανθρωπολογικών σπουδών,
στο κείμενο του Joachim FritzVannahme, με τον τίτλο «0
εθνολόγος ως ιθαγενής», που δη
μοσιεύτηκε στη γερμανική Zeit
(23.8.1996).
Γεγονός είναι ότι, είτε ως εθνο
λόγος είτε ως κοινωνικός ανθρω
πολόγος είτε ως εθνογράφος, ο
Ωζέ ανανεώνει δημιουργικά την
προβληματική γύρω από την πα
γκόσμια κοινότητα, στις πραγμα
τικές και συμβολικές διαστάσεις
της παγκοσμιοποίησης και της
υπερνεωτερικότητας, αναδεικνύοντας, παράλληλα, την ανα
γκαιότητα της ανθρωπολογίας να
εισχωρεί σε τόπους, μη-τόπους ή
υπερ-τόπους, περνώντας «από
την εξέταση του χώρου στην εξέ
ταση του βλέμματος και της φα
ντασίας». Εκεί, όπου παραμονεύ
ει το μάτι του εθνολόγου.
Κ ώ σ τ α ς Θ . Καλφόπουλο?
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Η ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ
ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

\W
Τ , 'f .
A N TO N IO TABUCCHI

ΑΝΤΑΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΛΗΣ

ΟΝΕΙΡΑ
ΟΝΕΙΡΩΝ

ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ
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Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Α Ν

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Τ Η Σ Ε Υ Ρ Ω Π Η Σ
Τ Ο I V X I H M A Τ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Ο Υ
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ο Υ Χ Α Ρ ΤΗ

Ε υρωπαϊκός
Κοινωνικός Χάρτης
Τ ο Θ εσμικό ΙΙλαςιο
Πρό\ογος,: ΝΙΚΗΤΑ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ

Ητιστημονικη ΐπ ψ /λυα :

ΓΑΒΡΙΗΛ Ν. ΛΜΙΙ1Η2.

ΜηαφραοψΠροοαρμογή: ANTONΜ Ι ΛΑΝΑΡΑ1
WKY I I Π A

ί f ΚΛΩΖΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΙΗ

Σχήμα: 24x17, Σελίδες: 544,
Τιμή: 9.000

Σχήμα: 24x17, Σελίδες: 352,
Τιμή: 5.000

Και η συνεργασία συνεχίζεται με:
Τη σειρά «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ»
^ Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και οι προκλήσεις τον 21ου αιώνα
X Η προστασία των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων
X Η εξασφάλιση των συνθηκών εργασίας στο σύστημα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη
X Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων οργάνωσης της συλλογικής δράσης
X Τα δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων και των οικογενειών τους
...

και τα ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

•
•
•
•

Dying to Win
Young People & associations in Europe
Youth in the information society
Law & Practice
.«I:

Με το διεθνώς κατοχυρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα I n t e r n a t i o n a l L e a r n i n g S y s t e m
ευοεσιτεγν(α των Εκδόσεων Παπα£ήση
θα κυκλοφορήσει ως συνέκδοση με το Συμβούλιο της Ευρώπης
η παγκόσμια εκδοτική επιτυχία (περισσότερα από 1.000.000 αντίτυπα)
“ S h o r t g u id e to th e E u r o p e a n C o n v e n tio n o n

*
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n o ta te d e d itio n

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: NIKHTAPA 2 - 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΗ A.: 38 22 496,38 38 020 FAX: 38 09 150
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΒΙΒΑΙΟΠΩΑΕΙΟ 11 - ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ
ΠΕΣΜΑΖΟΓ AO Y 5 - 105 64 ΑΘΗΝΑ
THA.: 32 16 148 FAX: 33 13 074, e-mail: papazisi@otenet.gr

(IL S )

-

